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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gunung Pundak merupakan Gunung yang terletak di lereng Gunung 

Welirang yang mempunyai ketinggian 1585 mdpl, tata letak Gunung Pundak 

tersebut di wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Gunung Pundak 

termasuk Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo (TAHURA R. Soerjo). Taman 

Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo adalah kawasan pelestarian alam yang terletak di 

lima wilayah yaitu Kab. Malang, Kota Batu, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, dan 

Kab.Pasuruan pada ketinggian kurang lebih 1600 m di atas permukaan laut. 

Pengelolaan Tahura R. Soerjo berada di bawah Balai Taman Hutan Raya milik 

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (Ardiani, 2012). 

Keanekaragaman tumbuhan juga memiliki nilai unsur di dalam jurusan 

kehutanan karena untuk mengetahui bentuk, penampilan, densitas tingkatan 

organisasi kehidupan seperti ekosistem, jenis, dan nilai genetik pada tanaman 

hutan. Di Tahura R Soerjo mojokerto memiliki variasi jenis tumbuhan yang 

disebabkan oleh lingkungan, hal ini disebabkan oleh terjadinya sinar, air, makan, 

suhu, dan tanah. Variasi lingkungan juga dapat mempengaruhi penyebabnya 

keanekeragaman tumbuhan dalam bentuk ketinggian, perbedaan ketinggian suatu 

tempat akn menyebabkan mikro klimat antara lain suhu, kelembapan, curah hujan, 

dan lain-lain, sehingga persebaran jenis tumbuhan berbeda-beda. 

Analisis vegetasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengatahui 

seberapa besar sebaran spesies dalam suatu area dengan melakukan pembuatan 
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plot dan mengamati morfologi sera indentifikasi vegetasi yang ada. Komunitas 

vegetasi mempunyai hubungan yaitu pohon, semak, rumput, lumut kerak dan 

thallopphyta, tumbuh tumbuhan ini lebih kurang menempati strata atau lapisan 

dari atas ke bawah horizontal. Vegetasi tumbuhan di Taman Hutan Raya R. Soerjo 

mempunyai banyak jenis tanaman yang belum diketahui karena wilayah Tahura di 

kawasan Pacet Mojokerto sangat rapat dengan tumbuhan yang berada di 

pendakian kawasan Gunung Pundak tersebut. Vegetasi tumbuh-tumbuhan yang 

beraneka ragam jenis yang berada di jalur pendakian Gunung Pundak perlu 

dilakukan penghitungan jumlah jenis tumbuhan untuk mengetahui, 

keanekaragaman tumbuhan dan jenis vegetasi tersebut. Untuk sampai saat ini 

belum ada data hasil tentang komposisi, struktur, dan keanekaragaman jenis 

vegetasi di sepanjang jalur pendakian Gunung Pundak. 

Untuk dapat dijadikan sebagai pendukung daya tarik para pendaki Gunung 

Pundak, dan rangka mendukung objek wisata yang lebih dikenal. Perlu dilakukan 

kajian tentang komposisi struktur dan kenekaragaman jenis vegetasi, struktur 

vegetasi berdasarkan tiap fase pertumbuhan dengan berbagi tiap ketinggian fase 

pertumbuhan dan keanekragaman jenis tumbuhan yang gunanya untuk 

mengetahui tingkat keragaman jenis tumbuhan yang ada disepanjang jalur 

pendakian Gunung Pundak, Kabupaten Mojokerto. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana struktur vegetasi berbagai ketinggian jalur pendakian Gunung 

Pundak Kawasan Mojokerto Kawasan Tahura R. Soerjo Kecamatan Pacet, 

Kabupaten Mojokerto? 

2. Bagaimana komposisi jenis vegetasi berbagai ketinggian jalur pendakian 

Gunung Pundak Kawasan Mojokerto Kawasan Tahura R. Soerjo Kecamatan 

Pacet, Kabupaten Mojokerto? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui struktur vegetasi di berbagai ketinggian (Tinggi, Sedang, 

Rendah) di jalur pendakian Gunung Pundak Kawasan Mojokerto Kawasan 

Tahura R. Soerjo Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. 

2. Untuk mengetahui komposisi jenis vegetasi di berbagai ketinggian jalur 

pendakian Gunung Pundak Kawasan Mojokerto Kawasan Tahura R. Soerjo 

Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui : 

1) Sebagai informasi tentang komposisi, struktur, dan keanekaragaman jenis 

vegetasi di jalur pendakian Gunung Pundak, Sehingga data informasi tersebut 

dapat menjadi data menunjang bagi pengelola pariwisata tersebut. 

2) Sebagai masukan kepada pengelolaan Tahura R. Soerjo untuk mengelola jalur 

pendakian Gunung Pundak dan sebagai referensi penelitian yang sama. 


