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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mentigi (Vacinium varingaefolium)(B.1) Miq) adalah merupakan tanaman yang tumbuh 

di pulau Jawa secara alami dan hanya di kawasan pegunungan tinggi ( di atas 1000 mdpl). 

Tanaman ini dikenal sebagai tumbuhan yang tahan berbagai cengkaman, sebagian besar 

informasi tentang keberadaannya yang khas mendominasi sekitar kawah di pegunungan. Suatu 

pemandangan yang khas muncul ketika mendekati daerah kawah dominasi pepohonan kecil yang 

selalu hijau sepanjang tahun dengan pucuknya yang berwarna merah ungu. Bacher dan 

Bakhuizen van den Brink (1965) mengungkapkan bahwa tumbuhan Mentigi(V. varingaefolium) 

(B1.) Miq) dapat ditemui di seluruh pulau Jawa  pada ketinggian antara 1500 – 3300 mdpl. 

Tumbuhan Mentigi(V. varingiaefolium) (B1.)Miq) memiliki bunga dan buah yang dapat 

dijumpai sepanjang tahun (Backer dan Bakhuizen Van den Brink, 1965.Daun bunga dan 

batangnya digunakan masyarakat yang tinggal di sekitar tempat tumbuhnya. Daun tumbuhan ini 

dapat dimakan sebagai lalapan, buah mentigi (V. varingiaefolium) (B1) Miq) yang berwarna 

kehitaman memiliki rasa manis dan juga dapat dimakan dan batangnya dapat digunakan untuk 

dibuat arang (Heyne.1987). 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan kawasan hutan dengan tujuan 

sebagai kawasan pelestarian alam yang memiliki ciri khas tertentu dengan keanekaragaman flora 

dan fauna. Keanekaragaman jenis tanaman ini banyak mengalami perubahan struktur dan 

komposisi karena adanya  aktivitas oleh manusia maupun secara alami, terjadi akibat peristiwa 

alami seperti halnya bencana alam. Dari adanya gangguan terhadap hutan, dimungkinkan akan 
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berkurangnya tutupan hutan, terutama kawasan Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru,gangguan tersebut disebabkan secara alami, seperti masuk tanaman invasif yang 

mengancam keberadaan tanaman endemik pada kawasan Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru. 

Tanaman Mentigi gunung (V. varingiaefolium (Bl.) Miq) ini merupakan tanaman asli 

(endemik) yang hidup di daerah pegunungan Jawa, termasuk di blok Mentigen kawasan Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru. Tanaman ini perlu perhatian khusus agar keberadaannya tidak 

punah karena adanya tanaman invasif yang menyerang. Walaupun tanaman ini mendominasi 

sekitar kawah pegunungan Jawa, penelitian yang dilakukan untuk mengungkap potensinya masih 

sangat minim. Dengan demikian, berbagai aspek tanaman ini, mulai aspek botani sampai kepada 

penggunaannya untuk kepentingan manusia masih terbuka luas dan memiliki prospek 

menjanjikan. 

Gunung dan pegunungan merupakan habitat dari berbagai mahkluk hidup. Tumbuhan 

dan hewan yang hidup di kawasan pegunungan berbeda dengan tumbuhan dan hewan yang hidup 

di daerah dataran rendah.Pohon Mentigi dengan nama latin (V. varingiaefolium) (Bl.) Miq) 

adalah semak atau pohon kecil asli dari hutan Subalpin di pegunungan Jawa,Indonesia dan 

merupakan salah satu tumbuhan yang hidup di daerah puncak pegunungan. Mentigi biasanya 

hidup di ketinggian antara 1.500 mdpl sampai 2.400 mdpl. Seperti di kawasan Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru ditemukan pada ketinggian 2.000 mdpl. 

Kegiatan pengelolaan dan pengusahaan hutan harus berdasarkan pada prinsip kelestarian 

hutan (Suistanable Forest Management). Prinsip kelestarian hutan tersebut adalah kelestarian 

fungsi produksi, fungsi ekologis, dan fungsi sosial. Hal ini berarti bahwa pengeloaan hutan 

tersebut harus menjamin keberlanjutan pemanfaatan hasil hutan, fungsi hutan sebagai sistem 
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penyangga kehidupan berbagai spesies asli beserta ekosistemnya dan kehidupan masyarakat 

setempat yang bergantung pada hutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu 

kegiatan inventarisasi hutan sangat berperan dalam menyajikan informasi yang akurat tentang 

keadaan tegakan hutan, baik keadaan pohon-pohon maupun berbagai karakteristik areal tempat 

tumbuh. Informasi tersebut digunakan untuk menyusun perencanaan dalam pengelolaan hutan. 

Inventarisasi hutan meliput survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, 

sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. 

Inventarisasi hutan wajib dilaksanakan karena hasilnya digunakan sebagai bahan perencanaan 

pengelolaan hutan agar diperoleh kelestarian hasil. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam studi Inventarisasi Tanaman Mentigi Gunung (V. varingiaefolium) (B1) Miq) ini, 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana dominansi dan kerapatan dari tegakan Mentigi Gunung (V. varingiaefolium (Bl.) 

Miq) yang ada di blok Mentigen kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

b. Bagaimana pola penyebaran populasi tanaman Mentigi Gunung (V. varingiaefolium (Bl.) 

Miq) di blok Mentigen kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :  

a. Mengetahui dominansi jenis dan kerapatan dari tegakan Mentigi Gunung (V. varingiaefolium 

(Bl.) Miq) di blok Mentigen kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

b. Mengetahui pola penyebaran populasi tanaman Mentigi Gunung (V.varingiaefolium (Bl.) 

Miq) di blok Mentigen kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan untuk dapat mengetahui nilai dominan dan kerapatan tegakan 

Mentigi gunung, sebaran populasi tanaman mentigi gunung (V. varingiaefolium (Bl.) Miq) di 

blok Mentigen kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan mendapat titik koordinat 

menggunakan GPS.. 

 




