
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Gunung Lawu adalah gunung yang terletak di perbatasan antara Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini mempunyai ketinggian 3265 mdpl. Gunung 

Lawu termasuk gunung dengan status gunung api “istirahat” dan telah lama tidak 

aktif. Lereng gunung ini pada sisi barat berada dalam administrasi Kabupaten 

Karanganyar, Jawa Tengah dan sisi yang lain berada disisi timur berada di Jawa 

Timur yakni Kabupaten Magetan di sisi timur serta Kabupaten Ngawi disisi timur 

laut. Gunung Lawu merupakan gunung yang populer untuk kegiatan pendakian 

(Bimo, 2014). 

 Secara geografi terletak di sekitar 111˚15’ BT dan 7˚30’LS. Lereng barat 

termasuk Propinsi Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Karanganyar, Sragen dan 

Wonogiri, sedang lereng timur termasuk Propinsi Jawa Timur, meliputi 

Kabupaten Magetan dan Ngawi. Gunung ini memanjang dari utara ke selatan, 

dipisahkan jalan raya penghubung propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan 

Cemoro Sewu sebagai dusun teratas. Topografi bagian utara berbentuk kerucut 

dengan puncak Argo Dumilah (3.265 m), sedang bagian selatan sangat kompleks 

terdiri dari bukit dan jurang dengan puncak Jobolarangan (2.298 m). Hutan di 

lereng barat gunung ini dikelola Perum Perhutani KPH Surakarta (Unit I Jawa 

Tengah), sedang lereng timur dikelola KPH Lawu dan sekitarnya (Unit II Jawa 

Timur) (Setiawan, 2001). 

 Kawasan gunung merupakan salah satu contoh kawasan yang sangat 

menarik untuk diteliti. Jenis vegetasi tertentu melimpah di kawasan lembah, 
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kemudian seiring naiknya ketinggian kelimpahan jenisnya sedikit demi sedikit 

menurun, bahkan tidak dijumpai di kawasan puncak atau bisa terjadi sebaliknya, 

tidak dijumpai di kawasan lembah. Semakin meningkat ketinggian suatu tempat di 

suatu gunung, kelimpahan jenis vegetasi makin menurun, hampir tidak 

ditemukannya vegetasi jenis pohon pada ketinggian puncak gunung, 

ditemukannnya vegetasi jenis pohon pada ketinggian puncak gunung, ditemukan 

zona vegetasi, yang mana pada ketinggian tertentu akan didominasi oleh vegetasi 

jenis tertentu. Seiring dengan bertambahnya ketingggian, pohon-pohon ditemukan 

makin pendek ukuran batangnya, ranting makin kecil dan berlekuk-lekuk daun 

makin kecil dan tebal (Wijayanti, 2011). 

 Gunung lawu memiliki hutan dataran tinggi yang memiliki banyak potensi 

yang belum banyak diketahui. Potensi keanekaragaman hayati yang ada di 

Gunung Lawu merupakan aset bagi pembangunan dan peradaban kehidupan 

manusia. Penelitian yang jumlahnya masih sedikit baik dari pemerintah maupun 

di luar pemerintah mengenai keragaman hayati yang ada di Gunung Lawu 

ternyata masih menjadi kendala dalam menginventarisasikan keragaman dan 

jumlahnya. Ancaman yang ada berupa factor manusia dan alam menjadi acaman 

bagi ekossietem yang ada di Gunung Lawu (Riza, 2003). 

 Gunung Lawu merupakan gunung yang amat popular untuk kegiatan 

pendakian. Gunung Lawu memiliki beberapa jalur pendakian. Jalur pendakian 

Cemoro Sewu yang berada di Kabuapaten Magetan, Jawa Timur. Jalur pendakian 

Cemoro Kandang, Candi Cetho, Tlogodigo, Tambak berada di Kabupaten 

Karanganyar Jawa Tengah. Dan jalur Cemoro Sewu yang berada di desa Plaosan 

Kabupaten Magetan Jawa Timur. Jalur pendakian Cemoro Sewu desa Plaosan 
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kabupaten Magetan merupakan jalur pendakian yang sering  diketahui dan belum 

ada yang melakukan penelitian disitu. Oleh karena itu jalur pendakian Cemoro 

Sewu masih memiliki keanekaragaman flora yang tinggi dan vegetasi hutan yang 

masih rimbun (Anonimus, 2011). 

 

1.2 Rumusan masalah 

 Permasalahan yang ada pada kawasan Cemoro Sewu petak 73 merupakan 

bagian yang sangat penting untuk diperhatikan, bagaimana cara penentuan ukuran 

petak, mengetahui komposisi jenis tegakan hutan di kawasan Cemoro Sewu. 

Adanya penentuan ukuran petak diharapkan dapat memudahkan melakukan 

analisis vegetasi. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini diantaranya yaitu: 

1. Untuk mengetahui jumlah dan jenis vegetasi di kawasan Cemoro Sewu,  

2. Untuk mengetahui kerapatan vegetasi di kawasan Cemoro Sewu. 

 

1.4 Kegunaan penelitian 

a) Dari hasil data penelitian diharapkan mampu dijadikan acuan dalam 

menentukan jumlah tegakan hutan . 

b) Adanya data dari hasil uji lapangan diharapkan mampu dijadikan sebagai 

acuan dalam  mengetahui kerapatan tegakan hutan. 
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1.5 Hipotesis 

Pada lokasi penelitian terdapat jenis vegetasi yang beraneka ragam dan 

memiliki kerapatan yang sangat tinggi, dikarenakan bertempat pada hutan pada 

hutan dataran tinggi yang ketinggianya terletak pada 1.300 mdpl ke atas. Pada 

ketinggian tersebut biasanya memiliki tingkat kelembaban yang tinggi, dan 

tumbuhan yang terdapat pada lokasi penelitian merupakan vegetasi tingkat semai 

sampai tingkat pohon atau tegakan. Oleh sebab itu sangat tepat bila dilakukan 

penelitian tentang Analisis vegetasi di kawasan tersebut, guna mengetahui secara 

pasti jenis vegetasi tumbuhan yang mendominasi kawasan hutan Cemoro Sewu. 


