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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Taman Nasional Bali Barat merupakan salah satu Kawasan Pelestarian 

Alam di Indonesia. Secara administrasi kawasan Taman Nasional Bali Barat 

terletak didalam dua Kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten 

Jembrana. Pengelolaan Taman Nasional Bali barat bertujuan untuk melestarikan 

sumber daya alam hayati dan ekosistem, guna memenuhi fungsinya sebagai 

daerah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman 

jenis flora dan fauna, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati 

dan ekosistemnya, untuk dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, 

pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata 

alam, dan rekreasi. 

Pulau Menjangan merupakan salah satu obyek dan daerah tujuan wisata 

alam (ODTWA) utama di kawasan Taman Nasional Bali Barat yang telah dikenal 

secara nasional maupun internasional. Berdasarkan habitatnya Pulau Menjangan 

memiliki dua jenis ekosistem yaitu darat dan perairan. Sedangkan berdasarkan 

tipe vegetasi penyusunnya terdiri dari hutan dataran rendah, hutan pantai, dan 

hutan savana. Perbedaan ekosistem dan beragamnya tipe vegetasi penyusun 

menjadikan Pulau Menjangan ini memiliki potensi yang layak dikembangkan 

kegiatan ekowisata, mengingat kawasan hutan sebagai ekosistem harus dapat 

dipertahankan kualitas dan kuantitasnya sehingga kawasan hutan di Pulau 

Menjangan dapat dilaksanakan dengan tujuan utama tetap menjaga fungsi 
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perlindungan pada kawasan tersebut, dengan memberi pemanfaatan hasil hutan 

berupa jasa rekreasi yaitu ekowisata di pulau tersebut dan tidak sedikit wisatawan 

yang berkunjung, maka dengan demikian wisatawan tidak hanya menikmati 

keindahan bawah laut saja tetapi sebagai ekowisata seperti kegiatan jalur tracking 

dimana didalamnya menyangkut dengan bird watching, sehingga berpeluang 

menjadi wisata edukasi karena Pulau Menjangan memiliki potensi vegetasi yang 

beragam serta sebagai habitat satwa dengan berbagai ekosistem didalamnya. 

Kurangnya informasi dan referensi tentang ekosistem hutan di Pulau Menjangan 

sehingga tidak banyak wisatawan yang memilih jalur tracking sebagai tempat 

wisata edukasi, dan kurangnya penelitian yang dilakukan diwilayah tersebut. 

Harapannya penelitian ini dapat memberikan informasi yang lengkap tentang 

keanekaragaman serta nilai penting dari suatu vegetasi yang dapat digunakan 

sebagai pengembangan penelitian vegetasi, satwa liar dan lingkungan di 

ekosistem hutan.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka yang dapat 

diambil rumusan masalah yaitu :  

a. Jenis tumbuhan apa saja yang terdapat di Pulau Menjangan Taman 

Nasional Bali Barat tersebut. 

b. Bagaimana indeks nilai penting, indeks keanekaragaman, indeks 

kekayaan, dan indeks kemerataan dari analisis vegetasi di Pulau 

Menjangan. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui jenis tumbuhan yang terdapat di Pulau Menjangan 

Taman Nasional Bali Barat. 

b. Untuk mengetahui indeks nilai penting, indeks keanekaragaman, indeks 

kekayaan, dan indeks kemerataan dari hasil analisis vegetasi di Pulau 

Menjangan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi tentang 

keanekaragaman jenis vegetasi dan diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya 

konservasi alam, terutama dalam memberikan informasi dan gambaran tentang 

persebaran keanekaragaman vegetasi yang terdapat di Pulau Menjangan Taman 

Nasional Bali Barat serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk 

kepentingan konservasi baik flora dan fauna serta hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan data primer mengenai persebaran jenis vegetasi sebagai 

informasi yang dibutuhkan pihak terkait. 

 


