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ABSTRAK 

FADEL IBNU PERDANA. Model Penduga Peubah Tegakan Pinus pada Areal 

Rehabilitasi TOSO di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi. Dibimbing oleh 

TATANG TIRYANA.  

 

Sejak tahun 2009, Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) bekerjasama 

dengan TOSO Company untuk melakukan rehabilitasi pada areal seluas 17.7 ha 

dengan tujuan untuk meningkatkan cadangan karbon. Pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman rehabilitasi TOSO perlu dipantau dan dievaluasi dengan 

menggunakan model-model penduga peubah tegakan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan model penduga peubah tegakan Pinus merkusii yaitu diameter, 

tinggi, luas bidang dasar, kerapatan, dan biomassa tegakan pada areal rehabilitasi 

TOSO. Data peubah tegakan diperoleh dari pengukuran 43 plot contoh yang disebar 

secara sistematik pada berbagai umur tegakan. Data peubah tegakan dianalisis 

menggunakan model-model regresi linier dan non-linier. Pemilihan model terbaik 

berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2) dan nilai RMSE. Model-model terpilih 

untuk menduga peubah diameter, tinggi, luas bidang dasar, kerapatan, dan biomassa 

tegakan berturut-turut adalah D = 0.567 A1.457, H = 1.804 A0.413 D0.503, G = 0.002 

D1.976 N1.038, N =223.74 A0.392 D0.177, dan W = G / (0.404 - 0.009G ).  

 

Kata kunci : model penduga, pinus, rehabilitasi 

 

 

ABSTRACT 

 

FADEL IBNU PERDANA. Prediction Models for Stand Variables of the TOSO’s 

Rehabilitation Area in Gunung Walat Educational Forest. Supervised by TATANG 

TIRYANA. 

        

Since 2009, Gunung Walat Educational Forest (GWEF) cooperates with 

TOSO Company to rehabilitate a forest area of 17.7 ha for increasing carbon stocks. 

The growth and development of TOSO’s rehabilitation plants needs to be monitored 

by using prediction models of stand variables. The objective of this study was to 

obtain the prediction models for Pinus merkusii stand variables, i.e. diameter, 

height, basal area, density, and biomass of the pine stand in the TOSO’s 

rehabilitation area. Stand variables data were obtained from the measurement of 43 

sample plots that were systematically distributed at various stand ages. The stand 

variables data were analyzed by using linear and non-linear regression models. The 

best model was chosen based on the determination coefficient (R2) and RMSE 

values. The selected models for predicting stand diameter, height, basal area, 

density, and biomass are D = 0.567 A1.457, H = 1.804 A0.413 D0.503, G = 0.002 D1.976 

N1.038, N =223.74 A0.392 D0.177, and W = G / (0.404 - 0.009G ), respectively. 
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PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

 

Hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, 

dan berbagai sumberdaya alam lainnya yang tak ternilai harganya bagi manusia. 

Hutan juga merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi 

kesejahteraan manusia, baik manfaat tangible yang dirasakan secara langsung 

maupun intangible yang dirasakan secara tidak langsung. Namun, hutan di Indonesia 

sudah mengalami tekanan-tekanan sejak tahun 1950 , dan lebih meningkat lagi 

setelah diundangkannya UU PMA dan PMDN pada tahun 1970-an, dimana era 

dimulainya eksploitasi hutan secara besar-besaran sebagai sumber devisa dalam 

rangka pembangunan nasional. Tekanan terhadap sumberdaya hutan semakin 

kencang akhir-akhir ini yang diakibatkan oleh illegal logging, over cutting, 

perambahan yang disertai pendudukan lahan hutan serta adanya bencana alam seperti 

kebakaran hutan dan lain-lain. Dalam hal ini, program-program rehabilitasi hutan 

diperlukan untuk memulihkan kondisi sumberdaya hutan dan lahan DAS yang rusak, 

sehingga dapat berfungsi secara optimal dan lestari (Dirjen RLPS 2004). 

Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) merupakan salah satu kawasan 

hutan yang melaksanakan program rehabilitasi hutan melalui kerjasama dengan 

beberapa perusahaan multinasional, antara lain TOSO Company Ltd. Program 

rehabilitasi hutan tersebut dilakukan sejak tahun 2009 pada areal seluas 17.7 ha 

dengan tujuan untuk meningkatkan potensi serapan karbon dioksida (HPGW 2016). 

Jenis pohon yang ditanam pada areal rehabilitasi TOSO tersebut adalah pinus (Pinus 

merkusii) yang tidak hanya mampu menyerap emisi CO2 dari atmosfer melainkan 

juga mampu menghasilkan hasil hutan bukan kayu (berupa getah) yang dapat 

memberikan manfaat ekonomi bagi HPGW dan masyarakat sekitar.  

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman rehabilitasi TOSO perlu dipantau 

dan dievaluasi dari waktu ke waktu. Salah satu alat bantu yang diperlukan untuk 

mendukung kegiatan  monitoring dan evaluasi tanaman rehabilitasi adalah model-

model penduga peubah tegakan berdasarkan hasil penelitian. Selama ini penelitian-

penelitian pada blok rehabilitasi TOSO lebih fokus kepada penilaian cadangan 

biomassa dan karbon seperti yang dilakukan Slamet (2014), Dewi (2014) dan 

Rahmawati (2017). Adapun penelitian mengenai model penduga peubah tegakan 

pada areal tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian tentang model penduga peubah tegakan P. merkusii pada 

areal rehabilitasi TOSO di HPGW. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model penduga peubah tegakan P. 

merkusii, yaitu diameter, tinggi, bidang dasar tegakan, kerapatan, dan biomassa pada 

areal rehabilitasi TOSO di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Kabupaten Sukabumi, 

Jawa Barat. 
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Manfaat Penelitian 

Model-model penduga peubah tegakan dari hasil penelitian ini dapat 

digunakan oleh HPGW untuk mengetahui perkembangan peubah tegakan P. 

merkusii pada areal rehabilitasi TOSO di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Jawa 

Barat.  

 

 

METODOLOGI 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada blok rehabilitasi TOSO Company Ltd. di 

areal HPGW yang secara geografis terletak pada 6°53’35”  6°55’10”LS dan 

106°47’50”  106°51’30”BT pada ketinggian 420726 mdpl yang merupakan 

sebagian pegunungan berderet dari timur ke barat. Topografinya bervariasi dari 

landai sampai curam. Kondisi iklim di HPGW menurut klasifikasi iklim Schmidt 

dan Ferguson (1951) termasuk tipe B dengan banyaknya curah hujan tahunan 

berkisar antara 1 6004 000 mm dengan suhu udara maksimum siang hari 29°C 
dan minimum pada malam hari 19°C. HPGW termasuk dalam wilayah Kecamatan 

Cicantayan dan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat. 

HPGW termasuk wilayah BKPH Cikawung, KPH Sukabumi. Areal rehabilitasi 

TOSO memiliki luas 17.7 ha dari luas total HPGW 359 ha (HPGW 2016). 

Tanaman pada areal rehabilitasi TOSO didominasi oleh jenis pinus dan sebagian 

kecil lainnya agathis. TOSO melakukan kerjasama dengan HPGW sejak tahun 

2009 dengan melakukan penanaman 4 000 bibit agathis dan penanaman terus 

dilakukan setiap tahunnya hingga saat ini (HPGW 2015). 

Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret hingga Agustus 2017 yang terbagi 

menjadi pra pengolahan data, pengambilan data dan pengolahan data. Pra 

pengolahan data dilakukan pada Februari 2017, pengambilan data di lapangan 

pada bulan Maret 2017 pada areal rehabilitasi HPGW dan pengolahan data pada 

April – Agustus 2017 di Fakultas Kehutanan IPB. 

 

Alat dan Objek Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam analisis data adalah tambang, patok, label, 

pita ukur, meteran jahit, GPS (Global Positioning System), kompas, alat tulis, 

kalkulator, parang, tally sheet, dan laptop yang dilengkapi dengan ArcGIS 10.3, 

Minitab 16, IBM SPSS 24, dan Microsoft Office. Objek yang digunakan dalam 

penelitian adalah tegakan seumur pada areal rehabilitasi TOSO di HPGW. 

 

Batasan Penelitian 

Penelitian ini hanya menduga peubah diameter, tinggi, lbds, kerapatan, 

dan biomassa tegakan dengan menggunakan data tanaman P.merkusii pada blok 

rehabilitasi TOSO tahun tanam 2009 sampai dengan 2015 di HPGW. Biomassa 

tegakan dalam penelitian ini adalah biomassa bagian atas pohon (batang, cabang, 

ranting, dan daun), tidak termasuk tumbuhan bawah. 

 

 


