
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Tukidi menyatakan bahwa peranan hutan adalah sebagai pengatur 

iklim mikro sangat penting untuk lingkungan sekitarnya. Setiap kondisi hutan akan 

memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal mengatur iklim mikro pada suatu 

lingkungan hutan. Unsur-unsur iklim mikro seperti suhu, kelembaban, angin, dan 

intensitas cahaya pada suatu wilayah akan berbeda sangat nyata dengan unsur-unsur 

iklim pada wilayah sekitarnya. Misalnya kondisi unsur-unsur iklim di pusat 

perkotaan berbeda dengan pedesaan dan sekitarnya (Tukidi, 2007). Menurut 

Tursilowati salah satu penyebab yang sangat penting dari perubahan iklim mikro 

adalah berubahnya fungsi lahan. Berubahnya fungsi lahan akan menyebabkan 

dampak perubahan iklim yang lebih kuat dibandingkan dengan polusi yang 

menyebabkan pemanasan global (Tursilowati, 2007). 

Vandam menyatakan bahwa ukuran suatu kerapatan sangat perlu untuk 

diperhatikan karena pembagian kerapatan dalam ukuran yang berbeda akan 

menyebabkan perbedaan dalam kondisi iklim mikro, ketersediaan air, tanah dan 

hara (Vandam, 2000). Menurut Aprianis, seresah adalah bahan-bahan yang telah 

mati, yang terletak di atas permukaan tanah, yang nantinya akan mengalami 

dekomposisi dan mineralisasi (Aprianis, 2011). Seresah akan membantu 

keberlangsungan kehidupan yang ada di dalam hutan. Kehidupan dari flora dan 

fauna bahkan membantu keberlangsungan hidup manusia. Seresah akan membantu 

meningkatkan kualitas hutan dan dapat mengurangi pemansan global. 
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Iklim mikro yang ada saat ini sangat berbeda dengan keadaan iklim mikro 

pada sepuluh tahun yang lalu, maka dari itu, penilitian ini ingin mengetahui 

seberapa besar pengaruh iklim mikro saat ini terhadap kadar air seresah. Kadar air 

seresah sendiri adalah faktor yang akan mengetahui keadaan tanah dan keadaan 

hutan. Serasah akan membantu dalam peningkatan kualitas lahan hutan, sehingga 

kadar air seresah sangat mempengaruhi kualitas hutan tersebut. 

Menurut Bargali, Shukla, Singh, Ghosh, dan Lakhera, menyatakan bahwa 

seresah merupakan bahan organik yang dihasilkan oleh tanaman yang dikembalikan 

ke dalam tanah. Seresah tanaman dapat berupa daun, batang, ranting, bahkan akar. 

Seresah akan terdekomposisi menjadi unsur hara dalam tanah. Seresah akan 

menambah unsur hara yang ada di dalam tanah dan mampu meningkatkan 

produktivitas tumbuhan. Semakin banyak seresah pada hutan maka semakin banyak 

unsur hara yang ada di dalam tanah. Kandungan air seresah perlu diketahui seberapa 

banyak air yang terdapat pada seresah tersebut maka akan mengetahui tanah 

tersebut baik atau tidak (Bargali, et al, 2015). 

Figeria, Baligar, dan Jones, menyatakan bahwa iklim adalah faktor paling 

penting untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Unsur-unsur iklim seperti suhu 

udara, radiasi matahari dan kelembaban mendukung dan memainkan peranan 

penting dalam produksi tanaman. Sifat-sifat fisik, kimia dan biologi tanah secara 

langsung sangat terkait dengan produktivitas tanaman (Figeria, et al, 1997). 

Menurut Tjasyono di dalam pertanian, kehutanan dan perkebunan, pemeliharaan 

pertama sangat penting terhadap tanaman yang baru tumbuh, karena tanaman masih 

muda, sehingga peka terhadap kondisi iklim (Tjasyono, 1999). Oliver dan Larson 
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mendifinisikan bahwa perkembangan tegakan merupakan bagian dari dinamika 

tegakan yang berhubungan dengan perubahan pada struktur tegakan berdasarkan 

waktu. Pola perkembangan tegakan tergantung pada keadaan fisiologis tanaman, 

tanah dan mikrometeorologi (Oliver dan Larson, 1996). Tjasyono menambahkan 

bahwa pada mulanya tanaman hanya dipengaruhi iklim mikro saja, namun 

kemudian lambat laun dipengaruhi juga oleh iklim meso dan makro. Unsur-unsur 

iklim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah curah hujan, suhu, 

kelembaban, angin, sinar matahari dan evapotranspirasi (Tjasyono, 1999). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Faktor iklim mikro sangat berpengaruh terhadap kadar air seresah dimana 

seresah adalah bagian dari tanah dan akan mempengaruhi kualitas hutan, sehingga 

semakin tinggi kadar air seresah sangat diperlukan untuk mengetahui kualitas hutan 

tersebut. Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh iklim mikro terhadap kadar air seresah di hutan pendidikan 

bambu Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

iklim mikro terhadap kadar air seresah di hutan pendidikan bambu Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

  



4 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh iklim mikro terhadap 

kadar air seresah dengan keadaan hutan dan vegetasi yang ada di dalamnya. 

1.5 Manfaat 

 Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan mengetahui seberapa besar 

pengaruh iklim mikro terhadap kadar air seresah dimana seresah meningkatkan 

unsur hara pada hutan, sehingga kebutuhan unsur hara tanaman dapat terpenuhi 

dengan baik. Selain itu seresah juga akan menyimpan karbondioksida yang 

berlebihan sehingga mengurangi adanya pemanasan global. 


