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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi vegetasi ditinjau dari hubungan struktur dan 

komposisi tumbuhan dengan habitat Lutung Jawa (Trachypitecus auratus) di Kawasan Hutan 

Semeru Timur Blok Watu tulis – Ireng-ireng Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS) 

serta mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang menjadi sumber pakan bagi Lutung Jawa. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh tumbuhan yang ada di kawasan hutan tersebut. Sedangkan 

sampelnya adalah vegetasi pada tingkat pohon dan tiang yang terdapat pada titik-titik kuadran 

yang dibuat. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik survei. Analisis data menggunakan analisis 

vegetasi, yang meliputi : kerapatan, dominansi, frekuensi dan indeks nilai penting (INP). Metode 

yang digunakan adalah Metode Tanpa Petak, yaitu Metode kuadran tepatnya ”wandering quarter 

method”. Penelitian ini dibatasi pada struktur vegetasi tingkat pohon dan tiang. Kategori tiang 

berdiameter batang 10 – 35 cm, dan kategori pohon berdiameter lebih dari 35 cm. 

Hasil analisis vegetasi menunjukkan bahwa dari 14 jalur transek yang dibuat diperoleh data 

sebanyak 5600 tegakan yang terbagi dalam 2 struktur vegetasi, yaitu : 2800 tegakan tingkat 

pohon dan 2800 tegakan tingkat tiang. Sedangkan komposisi jenisnya diperoleh sebanyak 66 

jenis tingkat pohon (34 suku) dan 80 jenis tingkat tiang (34 suku). Pada vegetasi tingkat pohon 

yang mempunyai nilai dominasi (INP) paling tinggi adalah jenis katesan (Macropanax 

dispermum O. Ktze.) dari suku Araliaceae dengan INP 34,33 % dan nilai kerapatannya 512,80 

/ha. Pada vegetasi tingkat tiang yang mempunyai nilai dominasi (INP) paling tinggi adalah jenis 

Pilea sp. dari suku Urticaceae dengan INP 49,91 % dan nilai kerapatannya 140,47 /ha. 

Jenis tumbuhan yang menjadi makanan Lutung Jawa ditemukan sebanyak 43 Jenis dan bagian 

yang disukai adalah pucuk, daun dan buah. Kawasan yang tepat sebagai areal pelepasliaran 

Lutung Jawa hasil rehabilitasi adalah lokasi transek 4, transek 6 dan transek 8, karena memiliki 

potensi yang mendukung kelangsungan hidup lutung jawa seperti, kerapatan vegetasinya masih 

bagus, ketersediaan pakan memadai, banyak terdapat sumber-sumber air, kondisi keamanannya 

juga mendukung dan ada beberapa lokasi transek yang tidak ditemukan populasi liar yang 

sejenis.  

 


