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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gunung Merapi (ketinggian puncak 2.968 m.dpl) merupakan gunung 

berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api 

teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam 

wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, 

Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi 

tenggara. Kawasan hutan di sekitar puncaknya menjadi kawasan Taman 

Nasional Gunung Merapi sejak tahun 2004. Gunung Merapi adalah gunung 

termuda dalam rangkaian gunung berapi yang mengarah ke selatan dari 

Gunung Ungaran. Gunung ini terbentuk karena aktivitas di zona subduksi 

Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke bawah Lempeng Eurasia 

menyebabkan munculnya aktivitas vulkanik di sepanjang bagian tengah Pulau 

Jawa (Anonim, 2005). 

Hutan-hutan di Gunung Merapi telah ditetapkan sebagai kawasan 

lindung sejak tahun 1931 untuk perlindungan sumber air, sungai dan 

penyangga sistem kehidupan Kabupaten/Kota Sleman, Yogyakarta, Klaten, 

Boyolali, dan Magelang. Gunung Merapi di bagian puncak tidak pernah 

ditumbuhi vegetasi karena aktivitas yang tinggi. Jenis tumbuhan di bagian 

teratas bertipe sub alpina khas pegunungan Jawa, seperti Rhododendron dan 

edeweis jawa. Agak ke bawah terdapat hutan bambu dan tetumbuhan 
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pegunungan tropika. Lereng Merapi, khususnya di bawah 1.000 m.dpl, 

merupakan tempat asal dua kultivar salak unggul nasional, yaitu salak Pondoh 

dan Nglumut. 

Kawasan gunung merupakan salah satu contoh kawasan yang sangat 

menarik untuk diteliti. Ada jenis vegetasi tertentu yang ditemukan pada 

semua ketinggian, sementara jenis lain hanya ditemukan pada ketinggian 

tertentu. Jenis vegetasi tertentu melimpah di kawasan lembah, kemudian 

seiring naiknya ketinggian kelimpahan jenisnya sedikit demi sedikit menurun, 

bahkan tidak dijumpai di kawasan puncak atau bisa terjadi sebaliknya, tidak 

dijumpai di kawasan lembah. Semakin meningkat ketinggian suatu tempat di 

suatu gunung, kelimpahan jenis vegetasi makin menurun, hampir tidak 

ditemukannya vegetasi jenis pohon pada ketinggian puncak gunung, 

ditemukannya zonasi vegetasi, yang mana pada ketinggian tertentu akan 

didominasi oleh vegetasi jenis tertentu. Seiring dengan bertambahnya 

ketinggian, pohon-pohon ditemukan makin pendek ukuran batangnya, ranting 

makin kecil dan berlekuk-lekuk, daun makin kecil dan tebal. 

Letusan Gunung Merapi 2010 adalah rangkaian peristiwa gunung 

berapi yang terjadi di Gunung Merapi Indonesia. Aktivitas seismik dimulai 

pada akhir September 2010, dan menyebabkan letusan gunung berapi pada 

hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010, mengakibatkan sedikitnya 165 orang 

tewas, termasuk Mbah Maridjan. Selain itu secara dominan letusan Merapi 

mengakibatkan rusak atau bahkan musnahnya segala kehidupan yang berada 

pada titik rawan gunung Merapi. Hutan yang awalnya lebat hijau menjadi 
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gundul dan gersang akibat dari semburan lava pijar dan awan panas. 

Kerusakan terbesar terjadi pada kawasan Yogyakarta dan Klaten. Di kawasan 

hutan Merapi yang berada di daerah Kabupaten Klaten adalah hutan yang 

paling lebat vegetasinya sebelum letusan Gunung Merapi 2010. Di kawasan 

ini hutannya jarang sekali terjamah oleh tangan-tangan manusia atau para 

pendaki. Segala macam jenis tumbuhan dataran tinggi kemungkinan ada, 

mulai dari Lichenes, rumput, herba, semak dan pohon yang akhirnya lenyap 

akibat letusan Gunung Merapi. 

Seringnya gunung tersebut mengalami letusan akan mempengaruhi 

keberadaan vegetasi disekitarnya. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi dan 

kajian potensi dari jenis-jenis tumbuhan yang menyusun vegetasi dikawasan 

Gunung Merapi setelah letusan Gunung Merapi berakhir. Tentunya akan 

tumbuh banyak variasi tumbuhan yang mulai menumbuhi di ketinggian 

tertentu. Sebagai contoh pada ketinggian 1.400, 1600, dan 1.600m.dpl (meter 

diatas permukaan laut) akan berbeda jenis tumbuhannya. Apalagi setelah 

erupsi Merapi akan terlihat sekali perbedaannya.  

Penelitian pada tahun 2007 yang dilakukan Hanjarwani, di sekitar 

jalur selatan pendakian Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar selama 3 

bulan (12 Desember 2010 – 12 Februari 2011). Diversitas paling tinggi pada 

stasiun C (2000 m.dpl) ada 10 jenis tumbuhan paku, jumlah total 130 

individu. Tumbuhan paling banyak Davallia trichonoldes yaitu 21 individu 

dan jumlah terkecil Belvisia revoluta yaitu ditemukan pada stasiun C (2.000 

m.dpl) sebesar 0,8697. Indeks dominansi paling banyak ditemukan pada 
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stasiun C (2.000 m.dpl) sebesar 0,8697, indeks dominansi paling banyak 

ditemukan pada stasiun A sebesar 0,1716.  

Puspitaningtyas (2004), melakukan penelitian mengenai Inventarisasi 

tumbuhan, tentang Studi Keragaman Anggrek di Cagar Alam Gunung 

Simpang, Jawa Barat menyimpulkan bahwa Kawasan Cagar Alam Gunung 

Simpang memiliki keragaman anggrek kurang lebih 137 jenis yang termasuk 

dalam 51 marga, terdiri dari 95 jenis anggrek epifit dan 42 jenis anggrek 

tanah. Plocoglottis javanica merupakan anggrek tanah yang dominan tumbuh 

di kawasan Cagar Alam Gunung Simpang. Jenis anggrek tanah lainnya yang 

cukup banyak populasinya adalah Phaius pauciflorus, Liparis rheedii, 

Diglyphosa latifolia, Neuwiedia zollingeri var. javanica, Calanthe ceciliae, 

Calanthe speciosa dan Phaius callosus. Jenis-jenis anggrek epifit yang 

banyak ditemukan adalah Agrostophyllum majus, Coelogyne speciosa, 

Dendrobium mutabile, Agrostophyllum bicuspidatum, Pholidota ventricosa 

dan Eria javanica. Beberapa jenis anggrek yang menarik sangat potensial 

untuk dikembangkan sebagai tanaman hias, antara lain Vanda tricolor, Phaius 

callosus, Phaius tankervilleae, Arundina graminifolia, Bulbophyllum lobbii, 

Coelogyne speciosa,Calanthe ceciliae, C. triplicata dan C. speciosa. 

Penelitian pada tahun 2010 yang dlakukan oleh Wijayanti, di sekitar 

lereng selatan gunung merapi menyimpulkan bahwa, diversitas pteridophyta 

paling tinggi pada ketinggian 1.500 m.dpl ada 10 jenis tumbuhan paku 

dengan jumlah total 58 individu. Tumbuhan paling banyak Neprholepis sp 
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yaitu 18 individu dan jumlah terkecil dimiliki oleh Pteris hiarita, Dryopteris 

filixmas, yaitu masing-masing 2 individu. 

Dari hasil penelusuran atau observasi di atas maka sangat penting 

dilakukan penelitian ini untuk mengeksplorasi dan inventarisasi tumbuhan 

pasca letusan  Gunung Merapi di jalur pendakian Balerante. Banyak habitat 

tumbuhan yang rusak akibat dari bencana alam letusan Gunung Merapi tahun 

2010 yang menyebabkan terjadinya suksesi primer di kawasan tersebut. 

Penelitian ini hanya sebatas untuk menggali informasi mengenai bentuk 

morfologi tumbuhan yang mulai tumbuh dan dapat bertahan hidup yang 

disebut dengan komunitas perintis. Dimulai dari pengambilan sampel dari 

habitat asli Gunung Merapi dan diidentifikasi diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai jenis tumbuhan yang terdapat di Gunung Merapi. 

Kondisi vegetasi yang mulai tumbuh setelah jangka waktu kurang lebih satu 

tahun pasca erupsi, fasilitas basecamp dan informasi mudah didapatkan, serta 

pos pantau merapi wilayah Jawa Tengah salah satunya di wilayah Balerante 

Kabupaten Klaten. 

Berdasarkan pertimbangan yang telah di kemukakan dalam latar 

belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan judul “INVENTARISASI TUMBUHAN PADA KETINGGIAN 

YANG BERBEDA PASCA LETUSAN GUNUNG MERAPI JALUR 

PENDAKIAN BALERANTE KECAMATAN KEMALANG 

KABUPATEN KLATEN”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang jelas, maka perlu 

adanya suatu pembatasan.  

1. Subjek Penelitian adalah :  

Inventarisasi berbagai macam jenis tumbuhan endemik  yang 

masih bertahan hidup dan tumbuh pasca letusan Gunung Merapi. 

2. Objek Penelitian adalah :  

Hutan Taman Nasional Gunung Merapi, di sekitar jalur pendakian 

Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, pada ketinggian 

1400 m.dpl, 1600 m.dpl, dan 1800 m.dpl. 

3. Parameter Penelitian ini adalah : 

Pada ketinggian tanah 1.400 m.dpl, 1.600m.dpl, dan 1.800m.dpl 

pengambilan sampel tumbuhan yang ditemukan akan diidentifikasi 

dengan melihat karakteristik tumbuhan tersebut, morfologi tumbuhan, 

keadaan lingkungan dan sifat hidupnya yang kemudian diinventarisasi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang sangat 

penting untuk dilakukan penelitian pasca letusan Gunung Merapi di sekitar 

jalur pendakian Balerante Kemalang Klaten adalah : 

1. Jenis-jenis tumbuhan apa yang terdapat di sekitar jalur pendakian 

Balerante Kemalang Klaten pasca letusan Gunung Merapi pada 

ketinggian 1.400 m.dpl, 1.600 m.dpl, dan 1.800 m.dpl. 
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2. Bagaimana keanekaragaman hayati tumbuhan pasca letusan Gunung 

Merapi pada ketinggian 1.400 m.dpl, 1.600 m.dpl, dan 1.800 m.dpl di 

jalur pendakian Balereante Kemalang Klaten.  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar jalur 

pendakian Balerante Kemalang Klaten pasca letusan Gunung Merapi pada 

ketinggian 1.400 m.dpl, 1.600m.dpl, dan 1.800m.dpl. 

2. Untuk menginventarisasi berbagai macam jenis dan keanekaragaman 

hayati tumbuhan pasca letusan Gunung Merapi pada ketinggian 1.400 

m.dpl, 1.600 m.dpl, dan 1.800 m.dpl di jalur pendakian Balerante 

Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan menggali potensi tumbuhan asli 

Indonesia, dengan terkoleksinya specimen setelah letusan gunung Merapi 

2010 di jalur pendakian Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten 

Klaten. 

2. Memberikan informasi tentang tingkat keanekaragaman hayati tumbuhan 

yang dapat bermanfaat sebagai bahan pangan, dan obat-obatan sehingga 

bagi yang akan meneliti lebih lanjut dapat dijadikan dasar penelitian 

berikutnya. 
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3. Memberikan informasi bagi pemerintah untuk menjaga dan melestarikan 

hutan, supaya tumbuhan di daerah Taman Nasional Gunung Merapi tidak 

cepat punah. 


