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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sekilas Tentang Kawasan Cemoro Sewu   

 Lokasi Cemoro Sewu secara administratif berada di Desa Ngancar 

Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan terletak pada petak 73/2 RPH Sarangan, 

BKPH Lawu Selatan, KPH Lawu. Cemoro Sewu berada pada ketinggian 1.820 

mdpl, merupakan pintu terbang pendakian menuju Gunung Lawu  dari jalur Jawa 

Timur yang biasa digunakan oleh wisatawan yang akan “muncak’’. Secara 

geografis kawasan cemoro semu terletak antara 07° 39′ - 52″ LS dan 111° 11′ 29″ 

BT. Lokasi pintu gerbang pendakian tersebut berada pada jalur jalan provinsi 

antara Magetan-Solo melalui Tawangmangu.  Keberadaan lokasi Cemoro Sewu 

sangat strategis dan dapat  dicapai baik dari arah Magetan maupun arah Solo 

dengan mudah dengan jarak 22 km dari Plaosan atau 42 km dari kota Magetan ke 

arah Solo. 

 Adanya proyek pembangunan jalan provinsi (jalan tembus) sudah selesai 

sehingga menjadikan aksesibilitas untuk sampai ke lokasi obyek wisata ini 

menjadi mudah. Jalur pendakian Gunung Lawu dapat ditempuh dengan 2 jalur 

alternatif yaitu melalui Gerbang Cemoro Sewu (dikelola oleh KBM JLPL Unit II 

Jawa Timur) dan Cemoro Kandang (dikelola oleh KBM JLPL Unit I Jawa 

Tengah), berjarak sekitar ± 1 km. 

 Pendakian menuju puncak Gunung Lawu diawali dari pintu gerbang 

Cemoro Sewu dengan menelusuri jalan setapak berbatu yang sudah tertata rapi, di 

bawah teduhnya pohon cemara yang rindang. Lebatnya hutan cemara yang 

tumbuh di kanan-kiri jalur pendakian setelah melewati gerbang pendakian 
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sehingga daerah ini dinamai Cemoro Sewu ( Seribu Cemara ). Jenis tegakan 

cemara yang mendominasi yaitu cemara gunung  (Casuarina junghunianna) dan 

cemara laut (Casuarina equisetifollia). 

  

2.2 Pengertian Hutan  

 Pengertian hutan yang diberikan Dengler adalah suatu kumpulan atau 

asosiasi pohon – pohon yang cukup rapat dan menutup areal yang cukup luas 

sehingga akan dapat membentuk iklim mikro yang kondisi ekologis yang khas 

serta berbeda dengan areal luarnya (Anonimous 1997). Undang – undang No.41 

tahun 1999 tentang kehutanan, mendefinisikan hutan serbagai satu  kesatuan 

ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi 

jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya, yang satu dengan 

yang lain tidak dapat dipisahkan. 

 Menurut Marsono (2004) secara garis besar ekosistem sumberdaya hutan 

terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu :  

 Tipe Zonal yang dipengaruhi terutama oleh iklim atau disebut klimaks iklim, 

seperti hutan tropical basah, hutan tropika musim dan savanna. 

 Tipe Azonal yang dipengaruhi terutama oleh habitat atau disebut klimaks 

habitat, seperti hutan mangrove, hutan pantai dan hutan gambut.       

 Sebagian besar hutan alam di Indonesia termasuk dalam hutan tropika 

basah. Banyak para ahli yang mendiskripsi hutan tropika basah sebagai ekosistem 

spesifik, yang hanya dapat berdiri mantap dengan keterkaitan antara komponen 

penyusunya sebagai kesatuan yang utuh. Keterkaitan antara komponen penyusun 

ini memungkinkan bentuk struktur hutan tertentu yang dapat memberikan fungsi 
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tertentu pula seperti stabilitas ekonomi, produktivitas biologis yang tinggi, siklus 

hidrologis yang memadai dan lain-lain. Secara de faktor tipe utan ini memiliki 

kesuburan tanah yang sangat rendah, tanah tersusun oleh partikel lempung yang 

bermuatan negative rendah seperti kaolinite dan lillite. Kondisi tanah asam ini 

memungkinkan besi dan alumunium menjadi aktif disamping kadar silikatnya 

memang cukup tinggi, sehingga melengkapi keunikan hutan ini. Namun dengan 

pengembangan struktur yang mantap terbentuklah salah satu fungsi yang menjadi 

andalan utanmanya yaitu ‘’siklus hara tertutup’’ (closed nutrient cycling) dan 

keterkaitan komponen tersebut, sehingga mampu mengatasi berbagai 

kendala/keunikan tipe hutan ini (Marsono, 1997). 

 Kondisi tanah hutan ini juga menunjukkan keunikan tersendiri. Aktivitas 

biologis tanah lebih bertumpu pada lapisan tanah atas (top soil). Sanchez 

memperkirakan bahwa 80% aktivitas biologis tersebut terdapat pada top soil saja. 

Kenyataan – kenyataan tersebut menunjukan bahwa hutan tropika basah 

merupakan ekosistem yang rapuh (fragile ecosystem), karena setiap komponen 

tidak bisa berdiri sendiri. Disamping itu dijumpai pula fenomena lain yaitu adanya 

ragam yang tinggi antar lokasi atau kelompok hutan baik vegetasinya maupun 

tempat tumbuhnya (Marsono, 1991). 

 

2.3 Struktur dan Komposisi 

 Mueller-Dombois dan Ellenberg (1974) membagi stuktur vegetasi menjadi 

lima berdasarkan tingkatanya, yaitu: fisiognomi vegetasi, struktur biomasa, 

struktur bentuk hidup, struktur floristic, struktur tegakan. Menurut  Kershaw 

(1973), struktur vegetasi terdiri dari 3 komponen yaitu: 
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a) Struktur vegetasi berupa vegetasi secara vertikal yang merupakan diagram 

profil yang melukiskan lapisan pohon, tiang sapihan, semai dan herba 

penyusun vegetasi. 

b) Sebaran, horizontal jenis-jenis penyusun yang menggambarkan letak dari 

suatu individu terhadap individu lain. 

c) Kelimpahan (abudance) setiap jenis dalam suatu komunitas. 

 Hutan hujan tropika terkenal karena pelapisanya, ini berarti bahwa 

populasi campuran di dalamnya disusun pada arah vertikal dengan jarak teratur 

secara continue. Tampaknya pelapisan vertikal komunitas hutan itu mempunyai 

sebaran populasi yang hidup dalam hutan itu. Sering terdapat suatu atau beberapa 

populasi yang dalam kehidupan dan pencarian makanannya (Whitmore,1975). 

 Selanjutnya Khershaw (1973) menyatakan, stratifikasi hutan hujan tropika 

dapat dibedakan menjadi 5 lapisan yaitu : Lapisan A (lapisan pohon-pohon yang 

tertinggi atau emergent), lapisan B dan C (lapisan pohon-pohon yang berada 

dibawahnya atau yang berukuran sedang), lapisan D (lapisan semak dan belukar) 

dan lapisan E (merupakan lantai hutan). struktur suatu masyarakat tumbuhan pada 

hutan hujan tropika bash dapat dilihat dari gambaran umum stratifikasi pohon-

pohon perdu dan herba tanah. Kelimpahan jenis ditentukan, berdasarkan besarnya 

frekwensi, kerapatan dan dominasi setiap jenis. Penguasaan suatu jenis terhadap 

jenis-jenis lainditentukan berdasarkan indeks Nilai Penting, volume, biomasa, 

persentase, penutupan tajuk, luas bidang dasar atau banyaknya individu dan 

kerapatan (Soerianegara dan Indrawan,1988). 

 Kerapatan adalah jumlah individu suatu jenis tumbuhan dalam suatu 

luasan tertentu, misalnya 100 individu/ha. Frekuensi suatu jenis tumbuhan adalah 
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jumlah petak contoh dimana ditemukanya jenis tersebut dari sejumlah petak 

contoh yang dibuat. Biasanya frekwensi dinyatakan dalam besaran pesentase. 

Basal area merupakan suatu luasan areal dekat permukaan tanah yang dikuasai 

oleh tumbuhan. Untuk pohon, basal area diduga dengan mengukur diameter 

batang (Kusuma,1997).  

 Suatu daerah yang didominasi oleh hanya jenis – jenis tertentu saja, maka 

daerah tersebut dikatakan memiliki keanekaragaman jenis yang rendah 

keanekaragaman jenis terdiri dari 2 komponen; jumlah jenis dalam komunitas 

yang sering disebut kekayaan jenis dan kesamaan jenis. Kesamaan menunjukkan 

bagaimana kelimpahan species itu (yaitu jumlah individu, biomasa, penutup 

tanah, dan sebagainya) tersebar antara banyak species itu (Ludwiq and 

Reynolds,1988). 

 

2.4 Analisis Vegetasi  

 Vegetasi merupakan kumpulan tumbuh - tumbuhan, biasanya terdiri dari 

beberapa jenis yang hidup bersama-sama pada suatu tempat. Dalam mekanisme 

kehidupan bersama tersebut terdapat interaksi yang erat, baik diantara sesama 

individu penyusun vegetasi itu sendiri maupun dengan organisme lainnya 

sehingga merupakan suatu system yang hidup dan tumbuh serta dinamis 

(Marsono,1991). 

 Vegetasi, tanah dan iklim berhubungan erat dan pada tiap - tiap tempat 

mempunyai keseimbangan yang spesifik. Vegetasi di suatu tempat akan berbeda 

dengan vegetasi di tempat lain karena berbeda pula faktor lingkunganya. Vegetasi 

hutan merupakan suatu system yang dinamis, selalu berkembang sesuai dengan 
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keadaan habitatnya. Analisis vegetasi adalah suatu cara mempelajari susunan dana 

tau komposisi vegetasi secara bentuk (struktur) vegetasi dari masyarakat tumbuh-

tumbuhan. Unsur struktur vegetasi adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi dan 

penutupan tajuk. Untuk keperluan analisis vegetasi diperlukan data-data jenis, 

diameter dan tinggi untuk menentukan indeks nilai penting dari penyusun 

komunitas hutan tersebut. Dengan analisis vegetasi dapat diperoleh informasi 

kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan. 

Berdasarkan tujuan pendugaan kuantitatif  komunitas vegetasi dikelompokkan 

kedalam 3 kategori yaitu: (1) pendugaan komposisi vegetasi dalam suatu areal 

dengan batas-batas jenis dan membandingkan dengan areal lain atau areal yang 

sama namun waktu pengamatan berbeda, (2) menduga tentang keragaman jenis 

dalam suatu areal, dan (3) melakukan korelasi antara perbedaan vegetasi dengan 

faktor lingkungan tertentu atau beberapa faktor lingkungan tertentu atau beberapa 

faktor lingkungan (Greig-Smith,1983). 

 Untuk mempelajari komposisi vegetasi dapat dilakukan dengan metode 

berpetak (Teknik sampling kuadrat; petak tunggal atau ganda, Metode jalur, 

Metode Garis Berpetak) dan Metode Tanpa Petak (Metode berpasangan acak, 

Titik pusat kwadran, Metode titik sentuh, Metode garis sentuh, Metode Bittrlich) 

(Kusuma,1997). 

 Pola komunitas dianalisis dengan metode ordinasi yang menurut Mueller-

Dombois dan Ellenberg (1974) pengambilan sampel plot dapat dilakukan dengan 

random, sistematik atau secara subyektif atau faktor gradien lingkungan tertentu. 

Untuk memperoleh informasi vegetasi secara obyektif digunakan metode ordinasi 

dengan menderetkan contoh - contoh (pengamatan/releve) berdasar koefisien 
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ketidaksamaan. Variasi dalam pengamatan/releve merupakan vegetasi dalam 

bentuk model geometric yang demikian rupa sehingga pengamatan/releve yang 

paling serupa mendasarkan komposisi spesies beserta kelimpahannya akan 

mempunyai posisi yang saling berdekatan, sedangkan releve yang berbeda 

akansaling berjatuhan. Ordinasi dapat pula digunakan untuk menghubungkan pola 

sebaran jenis - jenis dengan perubahan faktor lingkungan. 

 

2.5 Suksesi 

 Suksesi tumbuhan adalah penggantian suatu komunitas tumbuh - 

tumbuhan oleh yang lain. Hal ini dapat terjadi pada tahap intergrasi lambat ketika 

tempat tumbuh mula-mula sangat keras sehingga sedikit tumbuhan dapat tumbuh 

diatasnya, atau suksesi tersebut dapat terjadi sangat cepat ketika suatu komunitas 

dirusak oleh faktor seperti apai, banjir, atau serangga dan diganti oleh yang lain 

(Daniel et al., 1992). 

 Perubahan bersifat kontinu, rentetan suatu perkembangan komunitas yang 

merupakan suatu sara dan mengarah ke suatu keadaan yang mantap (stabil) dan 

permanen yang disebut klimaks. Tansley (1920) mendefinisikan suksesi sebagai 

perubahan tahap demi tahapan yang terjadi dalam vegetasi pada suatu 

kecenderungan daerah pada permukaan bumi dari suatu populasi berganti dengan 

yang lain. Daerah pada permukaan bumi dari suatu populasi berganti dengan yang 

lain. Clements (1916) membedakan enam sub-komponen : (a) nudation, (b) 

migrasi, (c) excesis, (d) kompetisi, (e) reaksi, (f) final stabilisasi, klimaks. Uraian 

Clements mengenai suksesi masih tetap berlaku. Bagaimanapun sesuatu mungkin 

menekankan subproses yang lain, contohnya perubahan angka dalam populasi 



12 
 

merubah bentuk hidup integrase atau perubahan diri dari genetik adaptasi populasi 

dalam aliran evolusi. Suksesi sebagai suatu studi orientasi yang memperhatikan 

semua perubahan dalam vegetasi yang terjadi pada habitat sama dalam vegetasi 

yang terjadi pada habitat sama dalam suatu perjalanan waktu (Mueller-Dombois 

and Ellenberg,1974). 

 Selanjutnya dikatakan bahwa suksesi ada dua tipe yaitu suksesi primer dan 

suksesi sekunder. Perbedaan dua tipe suksesi ini terletak pada kondisi habitat awal 

proses suksesi terjadi. Suksesi primer terjadi bila komunitas asal terganggu. 

Gangguan ini mengakibatkan hilangnya komunitas asal tersebut secara total 

sehingga di tempat komunitas asal, terbentuk habitat baru. Suksesi sekunder 

terjadi bila suatu  komunitas atau ekosistem alami terganggu baik secara alami 

buatan dan gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme 

sehingga dalam komunitas tersebut substrat lama dan kehidupan masih ada. Laju 

pertumbuhan populasi dari komposisi spesies berlangsung dengan cepat pada awal 

suksesi, kemudian menurun pada perkembangan berikutnya. Kondisi yang 

membatasi laju pertumbuhan populasi dan komposisi spesies pada tahap 

berikutnya adalah faktor lingkungan yang kurang cocok untuk mendukung 

kelangsungan hidup permudaan jenis - jenis tertentu. (Marsono dan sastrosumarto, 

1981).  

 Sorianegara dan Indrawan (1988) menyatakan dalam pembentukan 

klimaks terjadi 2 perbedaan pendapat yakni: paham monoklimaks dan paham 

polyklimaks. Paham monoklimaks beranggapan bahwa pada suatu daerah iklim 

hanya ada satu macam klimaks, yaitu formasi atau vegetasi klimaks iklim saja. Ini 

berarti klimaks merupakan pencerminan keadaan iklim, karena iklim merupakan 
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faktor yang paling stabil dan berpengaruh. Paham polyklimaks mempunyai 

anggapan bahwa tidak hanya faktor iklim saja, seperti sinar matahari, suhu udara, 

kelembaban udara dan presipitasi, yang dapat menimbulkan suatu klimaks. 

Penganut paham ini sebaiknya berpendapat bahwa ada faktor lain yang juga dapat 

menyebabkan terjadinya klimaks, yaitu edafis dan biotis. Faktor edafis timbul 

karena pengaruh tanah seperti komposisi tanah, kelembaban tanah, suhu tanah, 

dan keadaan air tanah. Sedangkan biotis adalah faktor yang disebabkan manusia 

atau hewan, misalnya padang rumput dan sabana tropika.  

 

2.6 Faktor–Faktor Lingkungan dan Pertumbuhan 

 Menurut Kramer dan Kolowski (1979), pertumbuhan merupakan hasil 

akhir interraksi dari berbagai proses fisiologis, dan untuk mengetahui mengapa 

pertumbuhan pohon berbeda pada berbagai fariasi keadaan lingkungan dan 

perlakuan, diperlukan bagaimana proses fisiologis dipengaruhi oleh lingkungan. 

Sebagai media pertumbuhan dan tempat penyediaan hara bagi pertumbuhan 

tanaman, kapasitas tanah adalah relatif terbatas dan sangat tergantung pada sifat 

danciri tanah tersebut. Sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman, tanah mempunyai beberapa peranan diantaranya, untuk pengaturan suhu 

tanah, udara dan air tanah. 

 Daniel et al. (1992) menyatakan bahawa prengetahuan mengenai ilmu 

tanah merupakan dasar bagi pengelolaan silvikultur hutan, karena kualitas tanah 

merupakan salah satu kendala dalam praktek silvikultur. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa pertimbangan - pertimbangan silvikultur diantaranya penentuan 

produktivitas tempat tumbuh sangant dipengaruhi oleh faktor tanah. Berdasarkan 
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peranan tanah terhadap perkembangan dan pertumbuhan tanaman, maka sifat 

fisik, sifat kimia, dan sifat biologi tanah diantaranya kandungan unsur hara, 

kemasaman (pH tanah), kandungan bahan organik tanah (BO), kelengasan tanah, 

tekstur dan struktur tanah dan lain-lain merupakan faktor-faktor penting yang 

berperan dalam menentukan kualitas dari tempat tumbuh.  


