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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

2.1 Gunung Pundak 

Gunung Pundak merupakan gunung yang tidak aktif mempunyai 

ketinggian 1585 mdpl yang terletak di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, 

Jawa Timur. Wilayah tersebut termasuk kawasan Taman Hutan Raya R. Soeryo. 

Gunung Pundak sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia karena memiliki 

paronama keindahan dan dikelilingi oleh gunung Gunung Welirang dan Gunung 

Arjuno. Jalur pendakian Gunung Pundak memiliki panjang kurang lebih 3 km dari 

tempat perizinan dengan waktu tempuh 3-4 jam. Di jalur pendakian tersebut 

dijumpai dengan berbagai vegetasi tanaman hutan alam yang masih terjaga dan 

alami, hal tersebut dikarenakan Gunung Pundak masuk dalam kawasan Taman 

Hutan raya R. Soeryo (Andrian, 2016). 

Menurut Saputra (2017), menyatakan bahwa Gunung Pundak memiliki 2 

jalur pendakian, yaitu Pos Tahura dan Puthuk Sewur. Jalur pendakian via Pos 

Tahura mempunyai medan yang beragam, sebagian besar adalah jalan menanjak 

dengan melewati hutan alam. Jarak tempuh di jalur Pos Tahura ini sekitar 3 km 

untuk menuju puncak Gunung Puncak, sedangkan pada jalur Puthuk Sewur 

medan yang dilalui relatif landai dan jalur yang dilewati berupa hutan pinus dan 

hutan alam dengan jarak tempuh lebih jauh dari pada jalur Pos Tahura, yaitu 

sekitar 4 km. 
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2.2 Analisis Vegetasi 

Vegetasi merupakan pencerminan interaksi berbagai faktor dengan 

makhluk hidup. Oleh karena itu, vegetasi merupakan komponen utama dalam 

suatu ekosistem. Analisis vegetasi di berbagai kawasan pelestarian dimaksudnya 

untuk memperoleh data tentang komposisi flora dan data kuantitatif mengenai 

penyebaran, jumlah dan dominasi masing-masing jenis. Dalam hal ini, data yang 

akan dikumpulkan adalah frekuensi, kerapatan, dominasi (Suwarno, 2012). 

Menurut Irwanto (2007), Vegetasi, tanah dan iklim berhubungan erat dan pada 

tiap tempat mempunyai keseimbangan yang spesifik. Vegetasi di suatu tempat 

akan berbeda dengan vegetasi di tempat lain, karena berbeda pula faktor 

lingkungannya.  

Para pakar ekologi menggunakan analisis vegetasi sebagi alat untuk 

memperlihatkan informasi yang berguna tentang komponen-komponen lainnya 

dari suatu ekosistem. Analisis vegetasi tumbuhan merupakan suatu cara 

mempelajari komposisi jeneis dan struktur vegetasi. 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 penyusun komunitas hutan tersebut.Dengan analisis 

vegetasi dapat diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi 

suatu komunitas tumbuhan. 

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 beracak, titik pusat 
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keadaan, Metode titik sentuh, Metode garis sentuh, Metode Biltterlich) 

(Kusamana, 1997). Kawasan yang diteliti yaitu di pegunungan sehingga penelitian 

digunakan dengan metode jalur.  

2.3 Vegetasi 

Vegetasi merupakan kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh 

bersama-sama pada satu tempat di mana antara individu-individu penyusunnya 

terdapat interaksi yang erat, baik di antara tumbuh-tumbuhan maupun dengan 

hewan yang hidup dalam vegetasi dan lingkungan tersebut. Dengan kata lain, 

vegetasi tidak hanya kumpulan dari individu-individu tumbuhan melainkan 

membentuk suatu kesatuan di mana individu-individunya saling tergantung satu 

sama lain, yang disebut sebagai suatu komunitas tumbuh-tumbuhan atau 

pepohonan (Soerianegara dan Indrawan, 1998). Kegiatan inventarisasi hutan 

sangat berperan dalam menyajikan informasi yang akurat tentang keadaan tegakan 

hutan, baik keadaan pohon-pohon maupun berbagai karakteristik areal tempat 

tumbuh. Informasi tersebut digunakan untuk menyusun perencanaan dalam 

pengelolaan hutan. Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan 

memperoleh data dan informasi tentang sumberdaya hutan, potensi kekayaan 

hutan serta lingkungannya secara lengkap. Hasil dari inventarisasi hutan antara 

lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, Penyusunan neraca 

sumberdaya hutan, Penyusunan rencana kehutanan dan sistem informasi 

kehutanan. Oleh karena itu, data hasil kegiatan inventarisasi hutan harusmemiliki 

tingkat keakuratan yang tinggi dengan memperhatikan efisiensi dalam 

pengambilan data baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya. 
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Menurut Arief (2011), menyatakan bahwa pada kegiatan inventarisasi 

hutan, telah dikembangkan berbagai metode baik teknik pengambilan data, 

penggunaan bentuk unit contoh maupun pengelolaan datanya. Metode tersebut 

digunakan untuk menduga potensi tegakan yang ada, karena tidak mungkin 

dilakukan sensus terhadap tegakan hutan yang sangat luas. Metode sampling yang 

belakangan ini sering digunakan dalam kegiatan inventarisasi hutan adalah 

metode sampling jalur sistematik yang merupakan metode pengambilan sampel 

dengan unit sampel berupa petak ukur jalur yang terdistribusi secara sistematik. 

Sistematik disini diartikan jalur tersebar merata dengan lebar jalur dan jarak antar 

jalur yang selalu tetap dari satu jalur ke jalur lainnya, sedangkan petak ukur yang 

yang dimaksudkan adalah satuan sampling yang berupa bagian dari luasan sebuah 

tegakan dimana akan dilakukan pengukuran dan pengamatan karakter tegakan dan 

kondisi lahannya. Secara umum inventarisasi hutan didefinisikan sebagai 

pengumpulan dan penyusunan data dan fakta mengenai sumberdaya hutan untuk 

perencanaan pengelolaan sumberdaya tersebut bagi kesejahteraan masyarakat 

secara lestari dan serbaguna. Analisis vegetasi adalah suatu cara mempelajari 

susunan dan atau komposisi vegetasi secara bentuk (struktur) vegetasi dari 

tumbuh-tumbuhan. 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 

penyusun komunitas hutan tersebut. Dengan analisis vegetasi dapat diperoleh 

informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan. 
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Soerianegara dan Indrawan (1998), Menyatakan yang dimaksud analisis 

vegetasi atau studi komunitas adalah suatu cara mempelajari susunan (komposisi 

jenis) dan bentuk (struktur) vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan. 

Penelitian yang mengarah pada analisis vegetasi, titik berat penganalisisan terletak 

pada komposisi jenis atau jenis. Struktur masyarakat hutan dapat dipelajari dengan 

mengetahui sejumlah karakteristik tertentu diantaranya, kepadatan, frekuensi, 

dominansi dan nilai penting. Tujuan pendugaan kuantitatif komunitas vegetasi 

dikelompokkan ke dalam 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. 

3) Melakukan korelasi antara perbedaan vegetasi dengan faktor lingkungan 

tertentu atau beberapa faktor lingkungan. 

2.4 Komposisi Tegakan Hutan 

Komposisi digunakan untuk menyatakan keberadaan pohon dalam suatu 

tegakan atau komunitas hutan (Kalima, 2007). Tegakan hutan merupakan suatu 

areal hutan beserta pepohonan yang mendapat pemeliharaan sama. Menurut Baker 

(1979) menyatakan bahwa tegakan sebagai suatu unit pengelolaan hutan homogen 

dan dapat dibedakan secara jelas dengan tegakan di sekitarnya oleh umur, 

komposisi jenis, struktur hutan, tempat tumbuh, dan keadaan geografinya. 

Berdasarkan komposisi jenisnya, tegakan hutan dibagi menjadi dua, yaitu tegakan 

murni dan tegakan campuran. 
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1) Tegakan murni, adalah tegakan hutan yang memiliki pohon dominan dan 

kodominan berjenis sama dalam jumlah lebih besar atau sama dengan 90%.  

2) Tegakan campuran, adalah tegakan hutan yang memiliki pohon dominan dan 

kodominan dengan jenis berbeda dalam jumlah lebih dari 10%. 

2.5 Struktur Tegakan Hutan 

Menurut Darjadi dan Hardjono (1996), Menyatakan bahwa tegakan hutan 

diklasifikasikan berdasarkan komposisi kelas umur menjadi dua bagian, yaitu 

tegakan hutan seumur dan tidak seumur. 

1) Tegakan hutan seumur adalah tegakan yang berisi pepohonan yang berumur 

lebih kurang sama atau tegakan yang semua pohonnya ditanam pada tahun 

yang sama atau ditanam pada waktu bersamaan. Tegakan hutan seumur 

ditandai oleh tajuk pohon yang tampak seragam. Jumlah terbesar pohon 

berada pada kelas diameter yang diwakili oleh rata-rata diameter tegakan 

hutan, sedangkan kelas diameter di atas atau di bawah rata-rata diameter 

tegakan hutan memiliki jumlah pohon lebih sedikit. 

2) Tegakan hutan tidak seumur adalah tegakan yang berisi pepohonan dengan 

umur berbeda. Tegakan hutan tidak seumur ditunjukkan oleh tajuk pohon 

yang tampak terputus dan tidak seragam. 

Tegakan hutan berdasarkan regenerasi pohon memiliki struktur umur yang 

serasi dengan penampakan struktur tegakan hutannya. Tegakan hutan tersebut 

memiliki pepohonan fase muda yang jumlahnya paling banyak, pohon fase lebih 

tua jumlahnya menurun sebanding dengan bertambahnya umur atau meningkatnya 

fase pertumbuhan pohon. 
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Menurut Soerianegara dan Indrawan (1998) tegakan hutan membentuk 

stratifikasi (pelapisan tajuk hutan). 

1) Stratum A, yaitu lapisan tajuk hutan paling atas yang dibentuk oleh 

pepohonan yang tingginya lebih dari 30 meter.  

2) Stratum B, yaitu lapisan tajuk kedua yang dibentuk oleh pepohonan yang 

ting- ginya 20-30 meter. 

3) Stratum C, yaitu lapisan tajuk ketiga yang dibentuk oleh pepohonan yang 

tingginya 4-20 meter. 

4) Stratum D, yaitu lapisan tajuk keempat yang dibentuk oleh spesies 

tumbuhan semak dan perdu yang tingginya 1-4 meter. 

5) Stratum E, yaitu lapisan tajuk paling bawah yang dibentuk oleh spesies 

tumbuhan penutup tanah yang tingginya 0-1 meter. 

2.6 Komposisi Jenis dan Struktur Vegetasi Berdasarkan Stratifikasi 

Komposisi ekosistem tumbuhan dapat diartikan sebagai variasi jenis flora 

yang menyusun suatu komunitas.Komposisi jenis tumbuhan merupakan daftar 

floristik dari jenis tumbuhan yang ada dalam suatu komunitas.Jenis tumbuhan 

yang ada dapat diketahui dari pengumpulan atau koleksi secara periodik dan 

identifikasi di lapangan.Contoh tumbuhannya dapat diperoleh dari pencatatan 

dalam sampling unit, seperti dalam petak-petak pertelaan atau transek waktu 

dikumpulkan data kuantitatif pada penelitian struktur vegetasi. Daftar floristik 

sangat berguna karena dapat dipakai sebagai salah satu parameter vegetasi untuk 

mengetahui keanekaragaman jenis tumbuhan dalam komunitas (Fachrul, 2007). 
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Komposisi jenis merupakan vegetasi yang terdiri dari lebih dari satu jenis di 

suatu tempat (Anonim, 1989). (Muller, 1974 dikutip oleh Rahman, 2009) 

membagi struktur vegetasi berdasarkan tingkatannya, yaitu: fisiognomi vegetasi, 

struktur biomassa, struktur bentuk hidup, struktur floristik, struktur tegakan. 

Komposisi dan struktur suatu vegetasi merupakan fungsi dari beberapa 

faktor, seperti: flora setempat, habitat (iklim, tanah dan lain lain), waktu dan 

kesempatan (Marsono, 1997 yang dikutip oleh Rahman, 2009).  

Komposisi dan struktur suatu vegetasi merupakan fungsi dari beberapa 

faktor, seperti: flora setempat, habitat (iklim, tanah dan lain lain), waktu dan 

kesempatan (Marsono, 1997 yang dikutip oleh Rahman, 2009). 

1) Menurut (Kershaw, 1973 yang dikutip oleh Rahman, 2009) struktur vegetasi 

terdiri atas 3 komponen sebagai berikut.  

2) Struktur vegetasi berupa vegetasi secara vertikal yang merupakan diagram 

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

penyusun vegetasi.  

3) Sebaran, horisotal jenis-jenis penyusun yang menggambarkan letak dari suatu 

individu terhadap individu lain.  

4) Kelimpahan (abudance) setiap jenis dalam suatu komunitas. 

Stratifikasi adalah distribusi tetumbuhan dalam ruangan vertikal. Semua 

spesies tetumbuhan dalam komunitas tidak sama ukurnnya, serta secara vertikal 

tidak menempati ruang yang sama. Stratifikasi tetumbuhan di bagian atas tanah 

berhubungan dengan sifat spesis tumbuhan untuk memanfaatkan radiasi matahari 

yang diterima, dan memanfaatkan ruangan menurut keperluan yang berbeda-beda. 
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Dalam ekosistem hutan, stratifikasi tersebut diciptakan oleh susunan tajuk pohon- 

pohon menurut arah vertikal dan terjadi karena adanya pohon-pohon yang 

menduduki kelas pohon dominan, pohon kodominan, pohon tengahan, pohon 

tertekan, dan pohon bawah/mati (Indriyanto, 2008). 

Kriteria stratifikasi tajuk yang digunakan adalah (Indriyanto, 2008).  

1) Stratum A yaitu lapisan tajuk (kanopi) hutan paling atas yang dibentuk oleh 

pohon-pohon yang tingginya lebih dari 30 m.  

2) Stratum B yaitu lapisan tajuk ke dua dari atas yang dibentuk oleh pohon-

pohon yang tingginya 20-30 m.  

3) Stratum C yaitu lapisan tajuk ke tiga dari atas yang dibentuk oleh pohon-

pohon yang tingginya 4-20 m.  

4) Stratum D yaitu lapisan semak dan perdu, atau pohon dengan tinggi 1-4 m. 

5) Stratum E yaitu lapisan tumbuhan penutup tanah (ground cover) yang 

tingginya kurang dari 1 m. 

2.7 Jalur Wisata 

Komposisi jenis itu penting pada jalur wisata karena semakin beragam 

jenisnya akan semakin menarik untuk wisatawan datang. Jenis pohon yang 

beragam akan menunjukan bahwa kualitas keanakaragaman tinggi di daerah 

tersebut. Jika kualitas keanekaragaman itu tinggi, maka daerah tersebut potensial 

sebagai jalur wisata. Jenis tumbuhan yang beranekaragam jenisnya merupakan 

aset pendukung wisata alam yang berpotensi untuk jalur wisata. Keanekaragaman 

jenis tumbuhan yang beragam jenisnya akan memberikan dukungan yang tinggi 

untuk daya tarik wisata (Rusita, 2007).  
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Menurut Fandeli (2002), Bentuk pariwisata minat khusus apabila dilihat 

dari wisatawannya merupakan pariwisata dalam kelompok atau rombongan kecil. 

Perjalanan ini untuk belajar dan mendapatkan pengalaman tentang sesuatu hal di 

daerah yang dikunjungi. Pariwisata minat khusus dapat terfokus pada: 

1) Aspek budaya: tarian, musik, seni, kerajinan, arsitektur, pola tradisi 

masyarakat, aktivitas ekonomi yang spesifik, arkeologi, dan sejarah.  

2) Aspek alam: flora, fauna, geologi, Taman nasional, hutan, sungai, danau, 

pantai, laut, dan perilaku ekosistem tertentu. 

2.8 Indeks Keanekaragaman Spesies 

Keanekaragaman spesies merupakan ciri tingkatan komunitas berdasarkan 

organisasi biologinya. Keanekaragaman spesies dapat digunakan untuk 

menyatakan struktur komunitas. Keanekaragaman spesies juga dapat digunakan 

untuk mengukur stabilitas komunitas, yaitu kemampuan suatu komunitas untuk 

menjaga dirinya tetap stabil meskipun ada gangguan terhadap komponen- 

komponennya. Menurut Indriyanto (2008) Keanekaragaman spesies yang tinggi 

menunjukkan bahwa suatu komunitas memiliki kompleksitas tinggi karena 

interaksi spesies yang terjadi dalam komunitas itu sangat tinggi. 

Suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi 

jika komunitas itu disusun oleh banyak spesies. Sebaliknya suatu komunitas 

dikatakan memiliki keanekaragaman spesies yang rendah jika komunitas itu 

disusun oleh sedikit spesies dan jika hanya ada sedikit saja spesies yang 

dominansi. (Odum, 1993). 

 


