
 
 

1 
 

ANALISIS KERAWANAN KEBAKARAN HUTAN DI TAMAN 

NASIONAL GUNUNG MERBABU 

 

 

 

  

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

Pada Jurusan Geografi Fakultas Geografi 

 

 

oleh : 

SASKIA DWI ARFIANTI 

E100160068 

 

 

 

PROGRAM STUDI GEOGRAFI 

FAKULTAS GEOGRAFI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2021 

 



 
 

2 
 

 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

i 



 
 

3 
 

ii 



 
 

4 
 

 

iii 



 
 

1 
 

ANALISIS KERAWANAN KEBAKARAN HUTAN DI TAMAN 

NASIONAL GUNUNG MERBABU 
 

Abstrak 

Kebakaran hutan terjadi hampir setiap tahun yang dipicu oleh kondisi alam seperti 

kemarau panjang yang biasanya bulan Juni sampai Oktober puncak kebakaran 

diperkirakan terjadi pada bulan Septermber. Indonesia tercatat memiliki hutan 

seluas 85,85juta ha dan tahun 2019 kehilangan hutan seluas 857.756ha. Taman 

Nasional mempunyai peranan dalam melestarikan keanekaragaman hayati 

biogeografi pulau di Indonesia salah satunya adalah Tanam Nasional Gunung 

Merbabu (TNG Merbabu). Kebakaran di TNG Merbabu diperkirakan luas yang 

terbakar adalah 400ha, sehingga luas yang terbakar kurang lebih 7% dari luas 

TNG merbabu. Adanya kebakaran hutan merusak adanya ekosistem flora maupun 

fauna, mengganggu distribusi sumber mata air dan menyebabkan adanya 

penurunan kualitas dan kuantitas hutan di Indonesia sehingga dibutuhkan adanya 

estimasi akan bahaya atau kerawanan kebakaran hutan di TNG Merbabu. Tujuan 

Penelitian ini adalah Menganalisis zona tingkat kerawanan kebakaran hutan di 

TNG Merbabu dan Menganalisis faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan di 

TNG Merbabu. Metode yang digunakan adalah metode skoring dan overlay dari 

parameter jarak dari sungai, jarak dari jalan, suhu, penggunaan lahan, NDVI, 

kemiringan lereng. Berdasarkan hasil penelitian, zonasi tingkat kerawanan 

kebakaran hutan di TNG Merbabu ada lima kelas yaitu zona sangat rawan, zona 

rawan tinggi, zona rawan sedang, zona rawan rendah, dan zona tidak rawan. Zona 

tingkat kebakaran yang mendominasi adalah zona rawan sedang seluas 2730,5 ha 

(46,91%) dan zona rawan rendah seluas 2049,79 ha (35,22%). Parameter 

penggunaan lahan adalah parameter yang dominan Parameter penggunaan lahan 

mempengaruhi kebakaran hutan sebesar 0,38519 atau 38%. 

Kata kunci : Kebakaran Hutan, Overlay, TNG Merbabu,  

 

Abstract 

Forest fires occurred almost every year triggered by natural conditions like long 

dry season (usually June and October) with the peak in September. Indonesia has 

forest of 85,85 million hectares and in 2019 there was  forest loss of 857.756 

hectares. A national park has the role and strategic way to preserve biodiversity 

biogeography island in Indonesia national and one of them is The Merbabu (TNG 

merbabu). A fire in TNG Merbabu was estimated 400 hectares which is more or 

less 7% area of TNG Merbabu burned. The forest fire damage the ecosystem of 

flora and fauna, interfere with the distribution of the waters and cause a decline in 

the quality and quantity of forest in Indonesia. Therefore the estimation of forest 

fires susceptibility in TNG Merbabu is required. The purpose of this research is to 

analyze a forest fire susceptibility zone in TNG Merbabu and analyze the causes 

of fire incident in TNG Merbabu forest. Methods used were skoring method and 

overlay by distance of the parameters, which are the distance from the river, the 

distance from the path, temperature, of land use, NDVI, and slope. Based on the 

research, the zone of  a forest fire in TNG Merbabu, there are five zones, 

extremely susceptible,highly susceptible zone, moderate susceptibility, low 
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susceptibility, and not prone. The dominated zone is moderate susceptibility 

(2730,5 hectares / 46,91 %) and low susceptible zone (2049,79 hectares / 35,22 

%).  Land use was the land use parameter that affect a forest fire of 0,38519 or   

38 %. 

Keywords: Forest Fires, Overlay, TNG Merbabu 

 

1. PENDAHULUAN 

Kebakaran adalah suatu bencana yang disebabkan karena adanya titik api,  bahan 

bakar, dan juga adanya oksigen sehingga menghasilkan panas dan menyala 

(Brown, dan Davis. 1973 dalam Yunus, Pajri. 2016). Kebakaran hutan terjadi 

hampir setiap tahun yang dipicu oleh kondisi alam seperti lahan gambut yang 

terbakar dan kemarau panjang yang biasanya terjadi pada saat musim kemarau 

yang dimulai di bulan Juni sampai Oktober dapat dilihat pada Gambar 1 puncak 

terjadinya kebakaran diperkirakan terjadi pada bulan Septermber. Menurut 

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2017 

Indonesia tercatat memiliki hutan  seluas 85,85 juta ha dan tahun 2019 kehilangan 

hutan seluas 857.756Ha (BNPB.2019). 

 

Gambar 1 Kebakaran hutan dan Hutan 

Taman Nasional mempunyai peranan dan strategis dalam melestarikan 

keanekaragaman hayati, sehingga dapat digunakan sebagai perwakilan semua tipe 

ekosistem yang berada dalam tujuh wilayah biogeografi pulau di Indonesia 

(Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, 

Maluku dan Papua) dan TNG Merbabu menjadi salah satunya. Kebakaran di TNG 
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Merbabu Gambar 2 diperkiraan luas areal terbakar sekitar 225 Ha dengan medan 

lereng dan punggungan yang sulit dijangkau dan titik api terpantau berkurang 

menjadi 6 titik dipantau melalui satelit lapan hotspot information namun pada 

tanggal 13 September 2019, dengan prediksi luas areal terbakar 260 Ha yaitu 

meliputi zona inti, zona rimba, dan zona rehabilitasi. Tanggal 20 Desember 2019 

yaitu 3 bulan setelah terjadinya kebakaran hutan diperkirakan luas yang terbakar 

adalah 400ha (TNG Merbabu, 2019)  sehingga luas yang terbakar kurang lebih 

7% dari luas TNG merbabu. 

 

Gambar 2 Foto Kebakaran di TNG Merbabu 

Adanya kebakaran hutan di zona inti, rimba dan rehabilitas merusak adanya 

ekosistem flora maupun fauna, mengganggu distribusi sumber mata air ke 

masyarakat di TNG Merbabu dan menyebabkan adanya penurunan kualitas dan 

kuantitas hutan di Indonesia sehingga dibutuhkan adanya estimasi akan bahaya 

atau kerawanan kebakaran hutan di TNG Merbabu. Adapun Tujuan penelitian ini 

adalah Menganalisis  zona tingkat kerawanan kebakaran hutan di TNG Merbabu 

dan Menganalisis faktor penyebab terjadinya kebaran hutan di TNG Merbabu. 

 

2. METODE  

2.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah objek  penelitian yang memberi informasi data penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah bencana kebakaran hutan di TNG Merbabu. 



 
 

4 
 

2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode penggumpulan sampel penelitian ini adalah purposive sampling. 

Metode purposive sampling digunakan untuk mengetahui faktor dominan yang 

mempengaruhi kebakaran hutan di TNG Merbebu dengan kriteria khusus 

berdasarkan titik hotspot. Alasannya karena area tersebut pernah terjadi kebakaran 

hutan sehingga memiliki resiko untuk terjadi kembali. 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian penilaian Kerawanan kebakaran 

hutan TNG Merbabu dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder 

sebagai berikut : 

a. Citra Landsat-8 OLI/TIRS 

b. Citra DEMNAS 

c. Data Spasial Digital RBI 

d. Titik Hotspot 

2.4 Instrumen dan Bahan Penelitian 

2.4.1 Instrumen dari penelitian ini adalah : 

1. Software ENVI untuk mengolah Citra Landsat-8 OLI 2019 

2. Software ArcGIS untuk mengolah data tiap parameter 

2.4.2 Bahan dari penelitian ini adalah 

1. Citra Landsat-8 OLI 2019 

2. Citra DEMNAS 

3. Data Spasial Digital RBI berupa Data penggunaan lahan, jaringan 

jalan dan jaringan sungai 

4. Titik Hotspot 

2.5 Teknik Pengolahan Data 

2.5.1 Koreksi Radiometrik 

Koreksi radiometri bertujuan untuk memperbaiki nilai piksel supaya sesuai 

dengan yang seharusnya yang biasanya mempertimbangkan faktor gangguan 

atmosfer sebagai kesalahan utama ada dua alasan, yaitu untuk memperbaiki 

kualitas visual citra dan memperbaiki nilai-nilai piksel yang tidak sesuai dengan 

nilai pantulan atau pancaran spektral objek yang sebenarnya. 
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2.5.2 Pemotongan Citra 

Pemotongan Citra atau cpropping dilakukan untuk membatasi lokasi 

penelitian agar lebih spesifik dan mudah dianalisis. Cropping dilakukan agar lebih 

fokus tampilan citranya dengan menggunakan batas administrasi atau wilayah 

fungsional. 

2.5.3 Pembobotan 

Pembobotan dilakukan deangan cara memasukan data pembobotan ke 

dalam attribute dari setiap parameter. Pembobotan diasumsikan sebagai 

pendekatan dari nilai yang sebenarnya. Bobot dan skor maisng-masing dapat di 

lihat pada tiap-tiap bagian parameter setelah itu  parameter kerawanan kebakaran 

hutan dijumlah dengan bobot masing-masing sehingga bisa mendapatkan skor 

akhir. Parameter dalam penelitian ini meliputi Suhu Permukaan, Jarak dari Jalan, 

Jarak dari Sungai, Penggunaan lahan, NDVI dan Kemiringan lereng.  

2.5.4 Overlay 

Paramater Kerawanan kebakaran hutan yang berupa Penggunaan lahan, 

kerapatan vegetasi, suhu permukaan, jarak dari jalan, jarak dari sungai, dan 

kemiringan lereng kemudian di overlay atau ditumpang ydindihkan menjadi satu. 

Proses overlay penelitian ini dengan menggunakan intersect. Intersect ialah 

tumpangtindih atara grafis atau peta satu dengan yang lainnya. 

2.5.5 Klasifikasi Kerawanan Kebakaran Hutan 

Menurut Kingman 1991 (dalam Yunus, Pajri 2016) untuk menentukan 

interval masing-masing dari kelas maka dilakukandengan mambagi sama banyak 

nilai-nilai yang didapatkan dengan jumlah interval kelas yang diinginkan dengan 

persamaan sebagai berikut : 

Interval kelas :  

Contoh : Interval Kelas :  = 5 

Dimana : 

R : Range 

K : Kelas yang di Inginkan 

3. Penentuan Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan 
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Penentuan faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan ini menggunakan 

analisis regeresi dan korelasi. Regresi adalah teknik yang digunakan untuk 

memperoleh model hubungan antara 1 parameter dengan parameter lain. 

Sedangkan Korelasi merupakan istilah statistic yang menyarakan hubungan linier 

antara dua parameter atau lebih. Dimana nilai r terbesar adalah +1 yang berarti 

menunjukan hubungan positif sempurna dan yang terkecil adalah -1 berarti  

menenunjukan hubungan negatif sempurna. r tidak mempunyai satuan, tanda + 

atau – hanya memunjukan arah hubungan adanya interpretasi nilai r. 

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif 

dengan pendekatan berjenjang tertimbang. Metode ini menggunakan pemberian 

bobot serta perhitungan total skor dari setiap parameternya agar dapat menentukan 

tingkat kerawnana kebaran hutan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Parameter Kebakaran Hutan 

3.1.1 Suhu Permukaan TNG Merbabu 

Hasil Pengolahan menghasilkan 4 klasifikasi yaitu suhu <20°C atau suhu 

rendah, 20-25°C atau suhu agak rendah, 25-30°C atau suhu sedang dan 30-35°C 

atau suhu tinggi. Suhu rendah-agak rendah memberikan informasi kadar air yang 

cukup tinggi di permukaan tanah. Suhu sedang berarti memiliki kadar air yang 

cukup pada permukaan tanahnya. Sedangkan yang termasuk suhu tinggi memiliki 

kadar air yang rendah sehingga permukaan tanahnya kering dan memiliki potensi 

tinggi akan terjadinya kebakaran. 

3.1.2 Jarak dari Jalan 

Hasil buffer analyst di TNG Merbabu terdapat 4 klasifikasi dengan interval 

1 km dimana semakin dekat dengan jalan maka semakin besar potensi terjadinya 

kebakaran hutan sedangkan sebaliknya semakin jauh maka potensinya semakin 

rendah. Klasifikasi jarak dari jalan diantaranya kelas 0-1km atau klasifikasi sangat 

tinggi, 1-2 km atau klasifikasi tinggi, 2-3 km atau sedang , 3-4 km atau agak 

rendah sedangkan untuk klasifikasi >4 km tidak mencakup wilayah TNG 

Merbabu. 
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3.1.3 Jarak dari Sungai 

Hasil buffer analyst di TNG Merbabu terdapat 4 klasifikasi dengan interval 

1 km. Dimana semakin dekat dengan sungai maka semakin rendah potensi 

terjadinya kebakaran hutan sedangkan sebaliknya semakin jauh maka potensinya 

semakin tinggi. Klasifikasi jarak dari sungai diantaranya kelas 0-1km atau 

klasifikasi sangat rendah, 1-2 km atau klasifikasi trendah, 2-3 km atau sedang , 3-

4 km atau agak tinggi sedangkan untuk klasifikasi >4 km tidak mencakup wilayah 

TNG Merbabu. 

3.1.4 Penggunaan Lahan TNG Merbabu 

Jenis penggunaan lahan di TNG Merbabu meliputi hutan, semak belukar, 

tanah terbuka, perkebunan, dan pertanian lahan kering. Luasan masing masing 

diantaranya hutan seluas 4212,15 Ha, Semak belukar seluas 774,7 Ha, Tanah 

terbuka seluas 647,43 Ha, perkerbunan seluas 103,71 Ha, dan pertanian lahan 

kering seluas 82,26 Ha.  Brdasarkan luasan jenis penggunaan lahan TNG merbabu 

memiliki potensi kebakaran sedang hal ini disebabkan karena  17% kawasan 

TNG Merbabu jenis penggunaan lahanya adalah semak belukar, perkebunan dan 

pertanian lahan kering yang merupakan jenis penggunaan lahan yang rentan akan 

terjadinya kebakaran.  

3.1.5 Kerapatan vegetasi TNG Merbabu 

Hasil NDVI TNG Merbabu menunjukan rentang dari <0,12 atau sangat 

buruk, 0,12-0,22 atau buruk, 0,22-0,42 atau normal dan 0,42-0,72 atau baik. Hasil 

dari transformasi NDVI di TNG Merbabu menunjukan mayoritas yaitu normal 

yaitu 0,22-0,42. Hal tersebut dikarenakan jenis penggunaan lahan di TNG 

Merbabu dominan vegetasi. Dan untuk kerapatan yang baik terdapat didaerah 

utara-timur laut Gunung Merbabu, hal tersebut karena wilayah tersebut 

merupakan wilayah rehabilitas jenis-jenis pohon. Semakin tinggi NDVI maka 

semakin rendah potensi kebakaran sebaliknya semakin rendah nilai kerapatan 

maka semakin tinggi potensi terjadinya kebakran hutan. Hal ini disebebkan 

Karena apabila suatu kawasan memiliki kerapatan vegetasi tinggi makan daerah 

tersebut memiliki banyak pohon yang berate memiliki kadar air yang cukup 
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banyak sehingga penguapan akan suhu pun rendah, rendahya suhu maka tidak 

mudahnya pembentukan bahan bakar. 

3.1.6 Kemiringan Lereng TNG Merbabu 

Kemiringan lereng TNG Merbabu terbagi menjadi lima  bagian yaitu 

kemiringan lereng datar (0-8%), kemiringan lereng landai (8-15%), kemiringan 

lereng agak curam (15-25%), kemiringan lereng curam (25-45%) dan kemirngan 

lereng sangat curam ( >45%). Adanya ketersediaan Bahan bakar untuk terjadinya 

kebakaran hutan juga dipengaruhi kemiringan lerengan dan keadaan topografi. 

Kemiringan lereng merupakan faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya api 

menjalar. Semakin curam lereng maka api akan lebih cepat merambat hal ini 

dikarekan adanya jarak antar pohon yang rapat dan atau berdekatan. Kemiringan 

lereng Di TNG Merbabu didominasi oleh kondisi lereng yang agak curam yaitu 

43,92 % hal tersebut dapat diketahui bahwa kebakaran yang berada di TNG 

merbabu cepat rambatnya adalah sedang. 

3.2 Kebakaran Hutan TNG Merbabu 

Berdasarkan hasil penelitian ini mengklasifikasi zonasi tingkat kerawanan 

kebakaran hutan menjadi 5 kelas yaitu: Zona kebakaran Tidak Rawan, Rawah 

Rendah, Rawan Sedang, Rawan Tinggi dan Sangat Rawan. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukan zona tingkat kerawanan kebakaran kelas rawan sedang 

mendominasi dengan kisaran 46,91% dari luas wilayah. Urutan Kedua tingkat 

kebakaran yang mendominasi adalah zona kebakaran kelas Rawan Rendah seluas 

35,22% dari luas wilayah. Urutan Ketiga zona yang wilayahnya sedang yaitu 

Zona tingkat tinggi seluas 11,96% dar wilayah. Zona tingkat rawan kebakaran 

tidak rawan merupakan kelas zona paling kecil kedua dengan luasnya 3,72% dari 

luas wilayah. Sedangkan zona tingkat kerawanan kebakaran Sangat rawan 

merupakan zona paling kecil yakni memiliki luas yang mencakup 2,19% dari luas 

wilayah. Adapun  penjelasan sebagai berikut : 

3.2.1 Zona Sangat Rawan  

Berdasarkan pembobotan masing-masing parameter dan intersect daerah 

yang memiliki kelas tingkat kebakaran sangat rawan pada daerah penelitian seluas 

127,4 Ha atau persentasenya 2,19%, pada kemiringan lereng >45% dan 
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penggunaan lahan semak belukar.  Tingkat kebakaran sangat rawan dikarenakan 

terdapat di tempat dengan suhu berkisaran 25-35°C, nilai NDVI menunukan 

kerapatan vegetasi sangat buruk sehingga kondisi hidrologi yang berpotensi 

rendah dengan akuifer produktivitas kecil, jarak aksesbilitas sungai 1-2 Km dan 

jarak akses dari jalan <1 Km. Sebaran wilayah zona sangat rawan kebakaran di 

TNG Merbabu berada tengah ke arah barat laut yaitu Desa Pogalan, Desa 

Ketundan, dan Desa Kenalan di Kecamatan Sawangan. 

3.2.2 Zona Rawan Tinggi 

Berdasarkan pembobotan masing-masing parameter dan intersect daerah 

yang memiliki kelas tingkat kebakaran rawan tinggi pada daerah penelitian seluas 

695,79 Ha atau persentasenya 11,96%, pada kemiringan lereng 25-45% dan 

penggunaan lahan semak belukar.  Tingkat kebakaran rawan tinggi dikarenakan 

terdapat di tempat dengan suhu berkisaran 20-25°C, nilai NDVI menunjukan 

kerapatan vegetasi buruk sehingga kondisi hidrologi yang berpotensi rendah 

dengan akuifer produktivitas kecil, jarak aksesbilitas sungai  3-4 Km dan jarak 

akses dari jalan < 1-2 Km. Sebarannya kerawanan kebakaran kelas rawan tinggi  

di TNG Merbabu berada bagian tengah, timur laut dan tenggara yang meliputi 5 

kecamatan. Wilayah Tengah meliputi Desa Walelo, Desa Banyuroto, Desa 

Wulung Gunung di Kecamatan Sawangan dan Desa Pogalan, Desa Ketundan, 

Desa Kenalan di Kecamatan Pakis dan memiliki titik sebaran api yaitu 5 kejadian. 

3.2.3 Zona Rawan Sedang 

Berdasarkan pembobotan masing-masing parameter dan intersect daerah 

yang memiliki kelas tingkat kebakaran rawan sedang adalah yang paling 

mendominasi yaitu  seluas 2730,5 Ha atau persentasenya 46,91%, pada 

kemiringan lereng bervariatif namun dominan 25-45% dan penggunaan lahan 

bervariatif seperti hutan, semak belukar, perkebunan dan pertanian lahan kering.  

Tingkat kebakaran rawan sedang dikarenakan terdapat di tempat dengan suhu 

berkisaran 20-25°C, nilai NDVI menunjukan kerapatan vegetasi normal, jarak 

aksesbilitas jalan  1-3 Km dan jarak akses dari sungai <3-4 Km. Wilayah 

kerawanan kebakaran kelas rawan sedang dominasi secara menyebar merata di 
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TNG Merbabu yang meliputi 7 Kecamatan. Memiliki titik sebaran api yaitu 16 

kejadian.   

3.2.4 Zona Rawan Rendah 

Berdasarkan pembobotan masing-masing parameter dan intersect daerah 

yang memiliki kelas tingkat kebakaran rawan rendah pada daerah penelitian 

seluas 2049,79 Ha atau persentasenya 35,22%, pada kemiringan lereng 25-45% 

dan penggunaan lahan hutan.  Tingkat kebakaran rawan rendah dikarenakan 

terdapat di tempat dengan suhu berkisaran dari <20-25°C, nilai NDVI 

menunjukan kerapatan vegetasi baik sehingga kondisi hidrologi yang berpotensi 

tinggi dengan akuifer produktivitas tinggi, jarak aksesbilitas sungai  <1-2 Km dan 

jarak akses dari jalan < 2-3 Km. Wilayah kerawanan kebakaran kelas rawan 

rendah juga mendominasi secara menyebar merata  di TNG Merbabu yang 

meliputi 7 Kecamatan. Memiliki titik sebaran api yaitu 6 kejadian. 

3.2.5 Zona Tidak Rawan 

Pada daerah penelitian kelas tingkat kebakaran tidak rawan dari hasil 

pembobotan beberapa parameter diketahui luasan 216,77 Ha sebesar 3,72 %  

terdapat pada wilayah  di kemiringan lereng 15-25% yang jarak dengan jalan 3-

4km, dekan dengan sungai yaitu < 1 Km dengan suhu < 25°C terdapat di jenis 

penggunaan lahan hutan dengan NDVI menunjukan normal sehingga kondisi 

hidrologi yang berpotensi tinggi dengan akuifer produktivitas tinggi. Wilayah 

kerawanan kebakaran kelas tidak rawan berada di barat daya dan timur laut TNG 

Merbabu terletak pada Desa Walelo, Desa Banyuroto di Kecamatan Sawangan 

dan Desa Jetak Kecamatan Getasan. 
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Gambar 1 Peta Kebakaran Hutan TNG Merbabu 

3.3 Analisis faktor penyebab terjadinya kebaran hutan di TNG Merbabu. 

Tabel 1  Hasil Korelasi 

Parameter Nilai Korelasi 

Kerapatan Vegetasi 0,538682 

Kemiringan Lereng 0,30968 

Jarak dari sungai 0,147196 

Suhu 0,125529 

Jarak dari jalan 0,194116 

Penggunaan lahan 0,620633 

Sumber : Penulis, 2020 

 

Tabel 2  Hasil Regresi 

Parameter Nilai Regresi 

Kerapatan Vegetasi 0,29018 

Kemiringan Lereng 0,0959 

Jarak dari sungai 0,02167 

Suhu 0,01576 

Jarak dari jalan 0,03768 

Penggunaan lahan 0,38519 

Sumber : Penulis. 2020 
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Hasil parameter yang telah diolah datanya, parameter penggunaan lahan 

adalah parameter yang dominan. Parameter penggunaan lahan mempengaruhi 

kebakaran hutan sebesar 0,38519 atau 38% sedangkan parameter penggunaan 

lahan memiliki hubungan dengan kebakaran hutan sebesar 0,620633 atau 62% 

atau interpretasinyanya kuat terhadap kebakaran hutan. Hal ini disebabkan karena 

titik api memerlukan adanya media yang mudah terbakar atau bahan bakar. 

Dimana bahan bakar ini dihasilkan olah penggunaan lahan yang ada di TNG 

Merbabu. Contohnya seperti ranting-ranting pohon, semak belukar, dedaunan, 

rerumputan dan lain-lain. Bahan bakar akan lebih mudah terbakar apabila bahan 

bakar kering karena kadar kandungan airnya rendah. Di Kawasan TNG Merbabu 

terdapat semak belukar seluas 13,31%, perkebunan seluar 1,79% dan pertanian 

lahan kering sebesar 1,41% yang merupakan bahan bakar mudah terbakar. 

 

4. PENUTUP 

Kelas zona sangat rawan seluas 127,4 Ha (2,19%) sebarannya berada tengah ke 

arah barat laut yaitu di Kecamatan Sawangan., zona rawan tinggi seluas 695,79 

Ha (11,96%) sebarannya berada bagian tengah, timur laut dan tenggara yang 

meliputi 5 kecamatan, zona rawan sedang seluas 2730,5 Ha (46,91%), zona rawan 

rendah seluas 2049,79 Ha (35,22%) sebaran kerawanan kebakaran kelas rawan 

sedang dan rawan rendah mendominasi secara menyebar merata di TNG Merbabu 

yang meliputi 7 Kecamatan., dan zona tidak rawan seluas 216,77 Ha (3,72%) 

sebarannya berada di barat daya dan timur laut TNG Merbabu terletak di 

Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Getasan. Parameter penggunaan lahan 

adalah parameter yang dominan. parameter penggunaan lahan mempengaruhi 

kebakaran hutan sebesar 0,38519 atau 38% sedangkan parameter penggunaan 

lahan memiliki hubungan dengan kebakaran hutan sebesar 0,620633 atau 62%, 

hal ini disebabkan karena titik api memerlukan adanya media yang mudah 

terbakar atau bahan bakar.  

Melakukan  pengukuran  lapangan  terkait  kelerengan TNG Merbabu, 

survey terkait riwayat lokasi terjadinya kebakaran hutan di TNG Merbabu dan 

mengetahui jalur-jalur pendakian di TNG Merbabu. Menambah parameter 
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kebakaran seperti arah batuan dan arah angin agar mengetahui arah penjalaran 

kebakaran hutan. Menggunakan data-data terbaru 
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