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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 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 sebagai suatu kesatuan 

ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi 

jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya, yang satu dengan lain 

tidak dapat dipisahkan. Menurut Marsono,bahwa “secara garis besar ekosistem 

sumberdaya hutan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: 

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

seperti hutan tropika basah, hutan tropika musim dan savana.

b.Tipe Zonal yang dipengaruhi terutama oleh habitat atau disebut klimaks habitat,

seperti hutan mangrove, hutan pantai dan hutan gambut.”(Marsono, 2004)

Menurut Muttaqien, menjelaskan “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 penyusunnya sebagai kesatuan yang utuh. 

Keterkaitan antara komponen penyusun ini memungkinkan bentuk struktur hutan 

tertentu yang dapat memberikan fungsi tertentu pula seperti stabilitas ekonomi, 

produktivitas biologis yang tinggi, siklus hidrologis yang memadai dan lain-lain. 
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Secara de facto tipe hutan ini memiliki kesuburan tanah yang sangat rendah, tanah 

tersusun oleh partikel lempung yang bermuatan negatif rendah seperti kaolinite 

dan illite”. (Muttaqien, 2005) 

Menurut Marsono, bahwa “kondisi tanah asam ini memungkinkan besi dan 

almunium menjadi aktif di samping kadar silikanya memang cukup tinggi, 

sehingga melengkapi keunikan hutan ini. Namun dengan pengembangan struktur 

yang mantap terbentuklah salah satu fungsi yang menjadi andalan utamanya yaitu 

”siklus hara tertutup” (closed nutrient cycling) dan keterkaitan komponen 

tersebut, sehingga mampu mengatasi berbagai kendala/keunikan tipe hutan ini”. 

(Marsono, 1997). 

Menurut Marsono, bahwa 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 menunjukkan 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). 

2.2 Struktur dan Komposisi 

Mueller-Dombois dan Ellenberg berpendapat bahwa “membagi struktur 

vegetasi menjadi lima berdasarkan tingkatannya, yaitu: fisiognomi vegetasi, 

struktur biomassa, struktur bentuk hidup, struktur floristik, struktur tegakan” 

(Mueller-Dombois dan Ellenberg, 1974). 
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 Menurut Kershaw, bahwa “struktur vegetasi terdiri dari 3 komponen, 

yaitu:  

a. Struktur vegetasi berupa vegetasi secara vertikal yang merupakan diagram 

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

penyusun vegetasi.  

b. Sebaran, horisotal jenis-jenis penyusun yang menggambarkan letak dari suatu 

individu terhadap individu lain.  

c. Kelimpahan (abudance) setiap jenis dalam suatu komunitas”. (Kershaw, 1973). 

Menurut Whitmore, bahwa “hutan hujan tropika terkenal karena 

pelapisannya, ini berarti bahwa populasi campuran di dalamnya disusun pada arah 

vertikal dengan jarak teratur secara kontinu. Tampaknya pelapisan vertikal 

komunitas hutan itu mempunyai sebaran populasi hewan yang hidup dalam hutan 

itu. Sering terdapat suatu atau beberapa populasi yang dalam kehidupan dan 

pencarian makanannya”. (Whitmore, 1975) 

Selanjutnya Kershaw menyatakan bahwa, “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 basah dapat dilihat dari gambaran umum stratifikasi pohon-

pohon perdu dan herba tanah”. (Kershaw, 1973) 

Menurut Soerianegara dan Indrawan, bahwa “kelimpahan jenis ditentukan, 

berdasarkan besarnya frekwensi, kerapatan dan dominasi setiap jenis. Penguasaan 

suatu jenis terhadap jenis-jenis lain ditentukan berdasarkan Indeks Nilai Penting, 



7 
 

volume, biomassa, persentase penutupan tajuk, luas bidang dasar atau banyaknya 

individu dan kerapatan”. (Soerianegara dan Indrawan, 1988) 

Selanjutnya menurut Kusuma, bahwa “kerapatan adalah jumlah individu 

suatu jenis tumbuhan dalam suatu luasan tertentu, misalnya 100 individu/ha. 

Frekwensi suatu jenis tumbuhan adalah jumlah petak contoh dimana 

ditemukannya jenis tersebut dari sejumlah petak contoh yang dibuat. Biasanya 

frekwensi dinyatakan dalam besaran persentase. Basal area merupakan suatu 

luasan areal dekat permukaan tanah yang dikuasai oleh tumbuhan. Untuk pohon, 

basal areal diduga dengan mengukur diameter batang.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”. (Kusuma, 1997) 

 Selanjutnya Ludwiq and Reynolds, mengatakan bahwa “kesamaan 

menunjukkan bagaimana kelimpahan species itu (yaitu jumlah individu, biomass, 

penutup tanah, dan sebagainya) tersebar antara banyak spesies itu”. (Ludwiq and 

Reynold, 1988). Menurut Kimmins, bahwa “variasi komposisi dan struktur dalam 

suatu komunitas antara lain dipengaruhi oleh fenologi tumbuhan, dispersal, dan 

natalitas. Selain itu vertilitas dan fekunditas yang berbeda pada masing-masing 

jenis tumbuhan turut mempengaruhi keberhasilan menjadi individu baru”. 

(Kismmins, 1987) 
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2.3 Analisis Vegetasi 

 Menurut Marsono, bahwa “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 sistem yang hidup dan 

tumbuh serta dinamis. 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 1ain karena berbeda pula faktor 

lingkungannya. Vegetasi hutan merupakan sesuatu sistem yang dinamis, selalu 

berkembang sesuai dengan keadaan habitatnya”. (Marsono, 1977) 

Selanjutnya menurut Greig dan Smith, bahwa“analisis vegetasi adalah 

suatu cara mempelajari susunan dan atau komposisi vegetasi secara bentuk 

(struktur) vegetasi dari masyarakat tumbuhtumbuhan. 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 penvusun 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 
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lingkungan”. (Greig dan Smith, 1983).Sedangkan menurut Kusuma, bahwa“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 Bitterlich)”. 

(Kusuma, 1997) 

Pola komunitas dianalisis dengan metode ordinasi yang menurut 

MuellerDombois dan E1lenberg, bahwa“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 (releve) berdasar 

koefisien ketidaksamaan. Variasi dalam releve merupakan dasar untuk mencari 

pola vegetasinya. Dengan kordinasi diperoleh releve vegetasi dalam bentuk model 

geometrik yang sedemikian rupa sehingga releve yang paling serupa mendasarkan 

komposisi spesies beserta kelimpahannya akan mempunyai posisi yang saling 

berdekatan, sedangkan releve yang berbeda akan saling berjauhan. Ordinasi dapat 

pula digunakan untuk menghubungkan pola sebaran jenis-jenis dengan perubahan 

faktor lingkungan”. (Mueller Dombois dan Ellenberg, 1974). 

2.4 Hutan Lindung 

 Hutan lindung menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 1999 tentang “Kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara 

kesuburan tanah”.  
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Menurut Arief, bahwa “hutan lindung adalah kawasan-kawasan resapan air 

yang memiliki curah hujan tinggi dengan struktur tanah yang mudah meresapkan 

air dan kondisi geomorfologinya mampu meresap air hujan sebesar-besarnya. 

Hutan yang berfungsi sebagi pelindung merupakan kawasan yang keberadaannya 

diperuntukkan sebagai pelindung kawasan air, pencegah banjir, pencegah erosi 

dan pemeliharaan kesuburan tanah yang berbeda untuk pengertian konservasi. 

Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu mempunyai fungsi perlindungan, sistem 

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati serta pemanfaatan 

secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”. (Arief, 2001) 

Pengelolaan hutan di indonesia bertujuan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan : 

a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang 

proporsional  

b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi 

lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lindkungan, sosial, 

budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.  

c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai  

d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasistas dan keberdayaan 

masyarakat secara partisipasitif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan 

sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan 

terhadap akibat perubahan eksternal, dan  

e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan keberlanjutan. 

Undang-Undang No 41 tahun 1999 Pasal 1 ayat 8 mendefinisikan Hutan 

lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 
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perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan 

tanah.  

 Sesuai Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan 

Sebagian Urusan Pemerintahan, Pengelolaan hutan lindung diserahkan kepada 

Kepala Daerah Tingkat II yang mencakup kegiatan pemancangan batas, 

pemeliharaan batas, mempertahankan luas dan fungsi, pengendalian kebakaran, 

reboisasi dalam rangka rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan lindung, dan 

pemanfaatan jasa lingkungan Soerianegara menyebutkan bahwa “ruang lingkup 

pengelolaan hutan lindung adalah:  

a. Menentukan letak dan luas hutan lindung  

b. Melakukan penatabatasan dan pengukuhan kawasan hutan lindung  

c. Merehabilitasi hutan lindung yang mengalami degradasi dan deforestasi  

d. Melakukan perlindungan atas kawasan hutan lindung”. (Soerianegara, 1996) 

 Menurut Irwanto, bahwa “sistem ekologi di dalam ekosistem hutan 

merupakan suatu sistem yang dinamis yaitu suatu sistem yang saling terkait dan 

saling membutuhkan antara vegetasi dan hewan yang berinterkasi. Pada ekosistem 

hutan terdapat persaingan dan kerjasama seperti naungan pohon, perkecambahan, 

tumbuh-tumbuhan yang merambat, epifit, lumut menutupi potongan kayu dan 

kotoran, aktivitas hewan yang membantu dalam proses perkembangan tumbuhan, 

sumber makanan dan perlindungan bagi satwa untuk melangsungkan 

kehidupannya”. (Irwanto, 2006) 
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2.5 Hutan Lindung RPH Gunungsari 

 Berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 1999 Pasal 1 ayat 8 Hutan 

lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara 

kesuburan tanah (Irwanto, 2007). 

 Menurut Djajapertundja, bahwa “hutan lindung memilki pengaruh yang 

baik terhadap iklim disekelilingnya seperti, mencegah pemanasan global dan 

menahan butiran air hujan agar tidak terjadi erosi ataupun banjir. Apabila terdapat 

pengurangan kawasan hutan lindung dari luas minimum yang diperlukan dapat 

menimbulkan gangguan, diantaranya hilangnya fungsi hutan lindung untuk 

mengatur air ketika terjadi hujan, menimbulkan bencana alam seperti banjir, 

perubahan alam”.(Djajapertundja, 2002) 

 Selanjutnya menurut Arief, bahwa“kawasan hutan terutama hutan lindung 

adalah kawasan resapan air yang memilki curah hujan tinggi dengan struktur 

tanah yang mudah meresapkan air hujan dan sistem hidrologi hutan berlaku dalam 

penyimpanan air dan tempat menyerapnya air hujan atau embun”. (Arief, 2001) 

 Menurut Pangesthi, bahwa “kawasan hutan lindung mempunyai ciri khas 

tertentu seperti perlindungan pada sistem penyangga kehidupan, pengawetan 

terhadap keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya. Tajuk-tajuk pohon yang menaungi akan 

mampu menahan titik-titik air hujan pada permukaan tanah. Tumbuhan lantai 

hutan, seresah dan humus memiliki peranan yang sangat penting dalam 
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menentukan permeabilitas tanah dalam menyerap air yang jatuh dari tajuk pohon 

serta akan mencegah laju aliran permukaan sehingga terserap oleh tanah”. 

(Pangesthi, 2003). Salah satu hutan lindung yang terdapat di pulau jawa adalah 

hutan lindung Gunungsari yang terletak di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) 

Gunungsari, Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Glenmore dan 

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat. 

2.6 Gambaran Umum 

2.6 Letak Geografis dan Luas 

Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat 

merupakan bagian Unit Kerja Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Wilayah 

hutan KPH Banyuwangi Barat luas total 42.707,16 ha secara administrasi masuk 

dalam kabupaten Banyuwangi Barat. Batas –batas wilayah pengelolaan hutan 

KPH Banyuwangi Barat adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan KPH Banyuwangi Utara 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pemajekan 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan KPH Banyuwangi Selatan 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan KPH Jember dan KPH Bondowoso 

Wilayah hutan KPH Banyuwangi Barat terdiri atas 2 Bagian Hutan, 5 Bagian 

Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 11 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) 

seperti yang tercantum dalam Tabel 2.1 
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Tabel 4.1.1.  Pembagian Wilayah Hutan KPH Banyuwangi Barat 

BH BKPH RPH Luas  (Ha) Petak 

Kalisetail 

Kalisetail 

Sidomulyo 5.669,30 49-57, 58c-h 

Purwodadi 1.790,70 59-62 

Jumlah BKPH 7.460,00 58a-b, 63-74 

Glenmore 

Gunungsari 3.835,10 37-48 

Wonoasih 2.168,80 27-31, 33, 34h 

Sumbermanggis 2.622,90 m, 35-36 

Jumlah BKPH 8.822,00 

20-26,34a-g, 

32 

Kalibaru 

Kalibaru manis 4.253,70 1-7, 13-14 

Krikilan  3.049,20 8-12, 15-19 

Jumlah BKPH 7.302,90 

 Jumlah luas 

petak   23.584,70   

Jumlah luas alur 

 

106,90 

 Jumlah BH: 

 

23.691,80 

 

Licin- 

Porolinggo 

Rogojampi 

Bayu 15.056,90 1d, 2-11 

Sroyo 1.152,90 12-21 

Jumlah BKPH 16.209,80 

 Licin Licin 601,40 22-29 

  

Soko 2.168,80 1a, b, c, 30-45 

Jumlah BKPH 2.769,80 

 

 

Jumlah luas 

petak   18.979,60   

 

Jumlah luas alur 

 

35,76 

   Jumlah BH:   19.015,36   

Sumber: SP4H Biro Prencanaan SDH Malang, 2005 

2.7 Tanah dan Iklim 

 Berdasarkan survei dari Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Jendral 

Agraria Departemen Dalam Negeri 1986, sebagian besar jenis tanah di KPH 

Banyuwangi Barat adalah topsoil dan sebagian kecil berjenis regosol. Kondisi 

topografi bervariasi dengan ketinggian tempat mulai 50 mdpl hingga 3200 mdpl. 

Bagian Hutan Kalisetail memiliki keadaan lapangan berupa lereng yang 

membujur dari arah Barat ke arah Timur dengan pegunungan di Kali Mrawan. 

Dari Selatan ke utara terdiri dari lereng- lereng curam ditumbuhi hutan alam yang 
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sebagian merupakan hutan lindung. Bagian Hutan Licin - Porolinggo terletak di 

pegunungan Kali Mrawan yang membujur dari arah Timur ke Barat, dengan 

ketinggian + 500 mdpl. Sesuai dengan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan 

Ferguson, terdapat dua tipe iklim di KPH Banyuwangi Barat, yaitu iklim tipe C di 

Bagian Hutan Kalisetail dan iklim tipe B di Bagian Hutan Licin - Porolinggi. 

2.8 Potensi Hutan 

 KPH Banyuwangi Barat memiliki dua jenis kelas perusahaan yaitu Kelas 

Perusahaan Pinus dan Kelas Perusahaan Damar. Potensi hutan dan etat hutan KPH 

Banyuwangi Barat per kelas perusahaan berdasarkan RPKH tahun 2007 – 2016 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Potensi Hutan KPH Banyuwangi Barat 

  

  

Kelas Perusahaan Pinus 

(Bagian Hutan Kalisetai) 

Kelas Perusahaan Damar 

(Bagian Hutan Licin-  Porolinggo) 

Potensi Hutan 327.325 m3 353.219 m3 

Etat Luas 179,55 Ha/thn 24.07 Ha/thn 

Etat Volume 47.618 m3/thn 11.045 m3/tahun 

UTR 35 Tahun 35 Tahun 

Sumber: RPKH KPH Banyuwangi Barat Jangka Perusahaan 2007-2016 

2.9 Sosial Ekonomi Masyarakat 

 Kawasan hutan KPH Banyuwangi Barat dilingkupi oleh masyarakat desa 

hutan di 22 desa hutan dalam 7 wilayah kecamatan. Jumlah penduduk yang 

bermukim di sekitar hutan, berjumlah 155.870 jiwa. Mata pencaharian penduduk 

sebagian petani sebanyak 66,20%, pedagang 11,48% dan lain-lain 22,32%. 

 


