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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hutan  merupakan  satu  kesatuan ekosistem  berupa  hamparan  lahan 

berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan  dalam  persekutuan  

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No. 41 

tahun 1999). Menurut Ewusie (1990), Hutan merupakan masyarakat tumbuh-

tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon yang menempati suatu tempat 

diamana terdapat hubungan timbal balik antara tumbuhan tersebut dengan 

lingkungannya. Pepohonan yang tinggi sebagai komponen dasar dari hutan 

memegang peranan penting dalam menjaga kesuburan tanah dengan 

menghasilkan seresah sebagai sumber hara penting bagi vegetasi hutan. 

Suatu daerah yang didominansi oleh hanya jenis-jenis tertentu saja, maka 

daerah tersebut dikatakan memiliki keanekaragaman yang rendah. 

Keanekaragaman jenis yang tinggi menunjukan bahwa suatu komunitas memiliki 

kompleksitas yang tinggi, karena di dalam komunitas itu terjadi interaksi antara 

jenis yang tinggi. Keanekaragaman yang rendah biasanya terdapat pada komunitas 

yang ada di daerah dengan lingkungan yang ekstrim, seperti daerah kering dan 

tanah miskin. Sementara itu keanekaragaman tinggi terdapat di daerah dengan 

lingkungan optimum.   

Penelitian mengenai keanekaragaman dilakukan oleh (Aqla dan 

naema,2010) bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman di Pulau Sebuku 

Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah survei lapangan dengan purposive sampling dan menggunakan 

transek garis. Pengamatan menunjukkan bahwa Keragaman jenis pada masing-

masing titik studi memiliki nilai yang berbeda-beda.  Tingkat keragaman vegetasi 

tingkat pohon, dimana lokasi Desa Kanibungan memiliki keragaman yang lebih 

tinggi dibandingkat di lokasi lainnya.  Keragaman yang lebih tinggi juga 

menunjukkan kestabilan ekologis, dimana keragaman yang tinggi menunjukkan 

kestabilan ekologis yang lebih tinggi.  Sedangkan keragaman paling rendah sangat 

rawan untuk terjadinya kerusakan ekologis kalau terjadi gangguan yang merusak 
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ekosistemnya. Untuk Indek kemerataan menunjukkan kehomogenan atau 

keheterogenan jenis dari masing-masing lokasi. 

 Untuk mengetahui komposisi dan struktur hutan dapat dilakukan juga 

dengan metode yang dilakukan dalam penelitian Njurumana dkk (2014) mengenai 

Konservasi Keanekaragaman Hayati Tanaman Pada Sistem Kaliwu Di Pulau 

Sumba yang menggunakan deskriptif-kuantitatif untuk mengetahui keadaan obyek 

penelitian. Dalam konservasi keanekaragaman hayati tanaman dilakukan 

observasi dan pengukuran lapangan menggunakan teknik analisis vegetasi, yang 

kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan kuantitatif dengan menghitung 

proporsi sebaran spesies tanaman, menghitung nilai kerapatan (K) dan kerapatan 

relatif (KR), nilai dominansi (D) dan dominansi relatif (DR), nilai frekuensi (F) 

dan frekuensi relatif (FR) untuk menentukan indeks nilai penting (INP) setiap 

spesies tanaman. Perhitungan INP dilakukan berdasarkan rumus Dombois dan 

Ellenberg (1974). Dari penelitian tersebut diketahui terdapat deviasi nilai INP 

yang sangat besar antara spesies dengan INP paling rendah dan paling tinggi pada 

semua tingkat pertumbuhan. Satu hal menarik bahwa sekalipun deviasi nilai 

cukup besar, tetapi rerata nilai INP untuk semua tingkat pertumbuhan cenderung 

tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas spesies tanaman pada setiap 

kategori di tempat tersebut pertumbuhannya memiliki nilai kerapatan relatif, 

frekuensi relatif dan dominansi relatif yang tinggi.  

 Penelitian yang sama juga dilakukan oleh lily ismaini dkk (2015) 

mengenai analisis komposisi dan keanekaragaman tumbuhan di gunung dempo, 

Sumatra selatan. Untuk mengetahui struktur, komposisi dan keanekaragaman jenis 

tumbuhan metode yang digunakan yaitu metode analisis vegetasi pada petak 

contoh (plot) 10x10 m, untuk pohon dan 2x2 m dan untuk seedling (semai) 

dengan jumlah 16 plot pengamatan. Setelah dilakukan analisis data dengan 

menghitung indeks nilai penting dapat diketahui Keanekaragaman jenis pada 

tingkat tumbuhan bawah/semai lebih tinggi dibandingkan keragaman jenis pada 

tingkat pohon.  

Greig-Smith (1983), menyatakan bahwa dengan analisis vegetasi dapat 

diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas 

tumbuhan. Berdasarkan tujuan pendugaan kuantitatif komunitas vegetasi 
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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. 

Untuk mengetahui komposisi dan struktur pada hutan bambu perlu 

dilakukan kajian tentang komposisi, struktur dan keanekaragaman jenis vegetasi, 

struktur vegetasi berdasarkan tiap fase pertumbuhan dan keanekaragaman jenis 

tumbuhan yang gunanya untuk mengetahui tingkat kaenekaragaman tumbuhan 

yang ada yaitu dilakukan dengan analisis vegetasi 

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana struktur dan komposisi vegetasi di hutan pendidikan bambu 

UMM ? 

2. Bagaimana indeks keanekaragaman spesies pada hutan pendidikan bambu 

UMM ? 

1.3 Tujuan  

Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu 

1. Untuk mengetahui struktur dan komposisi vegetasi yang ada di hutan 

pendidikan bambu UMM 

2. Untuk mengetahui keanekaragaman spesies pada hutan pendidikan bambu 

UMM 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Dapat mengetahui struktur dan komposisi vegetasi di hutan pendidikan 

bambu UMM 

2. Dapat mengetahui indeks keanekaragaman spesies pada hutan pendidikan 

bambu UMM 

 


