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RINGKASAN 

 

CHRISTINE DELLA PRASETYA. Respon Produktivitas Getah Pinus dan 

Lingkungan Biofisik terhadap Kebakaran di Hutan Pendidikan Gunung Walat. 

Dibimbing oleh LAILAN SYAUFINA dan GUNAWAN SANTOSA.  

  

Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) merupakan salah satu produsen 

getah pinus, luas hutan pinus yang dimanfaatkan untuk produksi getah ± 71 

hektar. Kebakaran yang terjadi seluas 7 hektar pada areal produksi getah bulan 

Agustus 2015 diperkirakan memberikan dampak pada produktivitas getah pinus. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak berbagai tipe kebakaran 

hutan terhadap produktivitas getah pinus dan menanalisis hubungan antara 

perubahan biofisik dengan produktivitas getah pinus setelah kebakaran. Kejadian 

kebakaran dibagi menjadi tiga tipe kebakaran, yaitu kebakaran serasah dan semak, 

kebakaran batang, dan kebakaran tajuk. Uji t berpasangan menunjukkan bahwa 

tipe kebakaran memberikan pengaruh nyata terhadap produktivitas getah. Tipe 

kebakaran batang memiliki produktivitas getah tertinggi sebesar 24.45 

g/pohon/hari dan kontrol memiliki produktivitas getah yang terendah sebesar 

12.78 g/pohon/hari. 

Kebakaran juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap 

perubahan tutupan lahan. Berdasarkan perhitungan nilai indeks kesamaan 

komunitas, diperoleh hasil bahwa indeks kesamaan komunitas antara masing-

masing tipe kebakaran dengan plot kontrol memiliki nilai kurang dari 50% 

sehingga antar plot memiliki kesamaan komposisi jenis yang rendah. Jenis yang 

hilang dari plot tidak terbakar adalah Kibara sp., Setaria palmifolia, Ficus hirta, 

dan Pennisetum purperium. Jenis baru yang muncul pada setiap tipe kebakaran 

dan tidak ditemukan pada plot tidak terbakar adalah Centotheca lappacea dan 

Oldenlandia auricularia. 

Kebakaran memberikan pengaruh yang beragam pada sifat fisik, kimia, dan 

penyangga tanah karena diindikasikan sudah terjadi pemulihan tapak hutan pasca 

9 bulan kebakaran. Tipe kebakaran batang memberikan dampak yang lebih baik 

pada sifat-sifat tanah dibandingkan dengan tipe kebakaran lainnya, yaitu 

meningkatkan nilai C-organik, Ca, Mg, KTK, porositas, dan permeabilitas. 

Analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif 

antara sifat-sifat tanah tersebut dengan produktivitas getah pinus, sedangkan 

antara kerapatan tumbuhan bawah dengan produktivitas getah diperoleh hasil 

terdapat korelasi yang negatif. 
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SUMMARY 

 

CHRISTINE DELLA PRASETYA. Pine Resin Productivity and Biophysical 

Environment Responses on Fire in Gunung Walat University Forest. Supervised 

by LAILAN SYAUFINA and GUNAWAN SANTOSA. 

        

Gunung Walat University Forest (GWUF) is one of the pine resin 

producers, that has 71 hectare of resin production area. The forest fire burned 7 

hectare of resin production area on August 2015 affect the resin productivity. The 

aimed of this study was to analyze the effect of each types of forest fire to pine 

resin production and analyze the correlation between the biophysic aspect and 

pine resin productivity after burned. The types of forest fire were litter and shrub 

fire, stem fire, and crown fire. Paired t-test showed that the types of forest fire 

have significant effect to resin production. The stem fire type had the highest pine 

resin productivity with the mean value 24.45 g/tree/day and control had the pine 

resin productivity with the mean value 12.78 g/tree/day. 

The significant effect also appeared at land cover. Based on similarity index, 

showed that the result of the index from any types of fire less than 50%. The 

specieses that lost from unburned plot were Kibara sp., Setaria palmifolia, Ficus 

hirta, and  Pennisetum purperium. The new species were Centotheca lappacea 

and Oldenlandia auricularia. 

Not significant effect appeared at physical properties, chemical properties, 

and soil buffer, these condition expected that the soil had been recovered after 9 

months of forest fire. The chemical, physic, and buffer soil properties in stem fire 

types were better than any types of fire which showed by the increasement value 

of C-organic, calsium (Ca), magnesium (Mg), kation change capacity (KTK), 

porousity, and permeability. Tipe kebakaran batang memberikan dampak yang 

lebih baik pada sifat-sifat tanah dibandingkan dengan tipe kebakaran lainnya, 

yaitu meningkatkan nilai C-organik, Ca, Mg, KTK, porositas, dan 

permeabilitas.Pearson correlation analysis showed the positive correlation 

between those soil properties with pine resin productivity, while the correlation 

between shrub density with pine resin productivity was negative. 
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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

dan lingkungannya satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Presiden RI 

1999). Hutan di Indonesia sangat rentan terhdapa berbagai macam gangguan, baik 

gangguan alam maupun gangguan manusia. Salah satu bentuk gangguan hutan 

yang paling banyak terjadi adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat 

menimbulkan kerugian baik ekonomi, ekologi, maupun sosial dalam jangka 

pendek dan jangka panjang (Syaufina 2008). Penurunan produktivitas hutan bisa 

terjadi akibat kebakaran hutan dengan menurunnya hasil hutan karena rusaknya 

tegakan akibat kebakaran. 

 Hasil hutan bukan kayu (HHBK) didenifisikan sebagai segala sesuatu 

yang ada dan berasal dari hutan kecuali kayu termasuk jasa lingkungan yang dapat 

memberikan manfaat (FAO 1992). HHBK merupakan sumber daya alam yang 

memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan di Indonesia. Pemanenan 

HHBK umumnya berlangsung secara lestari tanpa merusak hutan. Salah satu hasil 

HHBK yang penting di Indonesia dan banyak memberikan manfaat bagi industri 

adalah getah pinus. Produksi getah pinus yang dihasilkan di Indonesia pada tahun 

2011 adalah  90 000 ton. Berdasarkan FAO (2010), Indonesia merupakan 

produsen getah pinus terbesar kedua di dunia setelah Cina sebesar 69 000 ton 

(10% dari total produksi dunia). 

 Getah yang dihasilkan dari pohon pinus digolongkan sebagai oleoresin 

yang merupakan cairan asam-asam resin yang keluar apabila saluran resin pada 

batang pinus tersebut terluka (Kozlowsky dan Pallardy 1997). Gondorukem 

merupakan hasil penyulingan getah pinus yang biasa disebut juga dengan gum 

rosin, pine rosin, atau colophony. Gondorukem merupakan padatan berwarna 

kuning muda sampai kuning tua jernih dengan hasil sampingan berupa terpentin 

berupa cairan berwarna jernih. Pemanfaatan getah pinus saat ini sudah banyak 

berkembang, seperti bahan baku vernis, bahan sizing pada sabun, bahan 

penggosok, tinta, dan cat industri. Sedangkan penggunaan terpentin banyak 

dimanfaatkan sebagai pengencer cat dan vernis, bahan pelarut lilin, dan bahan 

pembuat kamper sintesis. 

 Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) yang terletak di Kabupaten 

Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu produsen getah pinus. 

HPGW memiliki luas hutan tanaman pinus sebesar ± 125 hektar. Luas hutan pinus 

yang dimanfaatkan untuk produksi getah sebesar ± 71 hektar. Pemanfaatan getah 

pinus di HPGW diambil dari beberapa jenis pinus, yaitu Pinus merkusii, Pinus 

oocarpa, dan Pinus insularis. Pada bulan Agustus 2015 terjadi kebakaran hutan 

seluas 7 hektar di areal produksi getah pinus. Kejadian kebakaran ini diperkirakan 

dapat mempengaruhi produksi getah pinus dalam jangka pendek dan panjang serta 

diduga akan menyebabkan perubahan tutupan lantai hutan karena kejadian 

kebakaran dapat mematahkan dormansi benih dan merangsang pertumbuhan bagi 
beberapa jenis tumbuhan serta memengaruhi perubahan sifat fisik dan kimia 

tanah. Penelitiam tentang dampak kebakaran terhadap produktivitas getah pinus 
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belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian sejauh mana 

kejadian kebakaran hutan di areal tegakan pinus akan mengakibatkan perubahan 

produktivitas getah pinus serta mengidentifikasi apakah ada hubungan antara 

perubahan sifat-sifat tanah dan tumbuhan bawah terhadap perubahan produktivitas 

getah pinus setelah kebakaran. 

 

 

Perumusan Masalah 

Sejak ditetapkan menjadi hutan pendidikan pada tahun 1969, Hutan 

Pendidikan Gunung Walat (HPGW) memiliki luasan sekitar 359 hektar. Kondisi 

tutupan lahan di HPGW 75% merupakan hutan tanaman yang ditanam sejak tahun 

1958. Hutan tanaman yang terdapat di  HPGW, antara lain hutan tanaman damar 

(Agathis dammara), pinus (Pinus merkusii, Pinus oocarpa, Pinus caribaea, dan 

Pinus insularis), rasamala (Altingia axcelsa), dan puspa (Schima walichii).  

HPGW sebagai salah satu produsen getah pinus di Jawa Barat perlu 

memperhatikan pengelolaan hutan terutama pada tanaman Pinus merkusii dengan 

baik. 

Jenis P. merkusii merupakan jenis yang rentan terhadap kebakaran hutan. 

Kerentanan P. merkusii terhadap kebakaran disebabkan karena adanya getah dan 

banyaknya jumlah serasah yang mudah terbakar jika terkena api (Alrasjid et al. 

1983). Kejadian kebakaran hutan diduga dapat mempengaruhi produksi getah 

pinus. Oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai dampak kebakaran 

terhadap produksi getah pinus agar dapat menjadi bahan pertimbangan pengelola 

dalam mengoptimalkan produktivitas getah pinus pada lahan bekas terbakar. 

Kejadian kebakaran yang terjadi di HPGW bulan Agustus 2015 lalu termasuk ke 

dalam tipe kebakaran surface fire dan crown fire. Namun, dalam penelitian ini 

surface fire dibedakan ke dalam kebakaran serasah dan semak serta kebakaran 

batang, sehingga diperoleh tiga tipe kebakaran untuk diteliti. 

 Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: 

1. Apakah ada perbedaan komposisi jenis tumbuhan bawah pada lahan tidak 

terbakar dan setelah kebakaran? 

2. Apakah ada perbedaan sifat fisik dan kimia tanah pada lahan tidak terbakar 

dan setelah kebakaran? 

3. Apakah ada perbedaan produksi getah pinus pada tegakan yang tidak terbakar 

dengan tegakan setelah terbakar? 

4. Bagaimana tindakan yang harus diambil oleh pengelola setelah terjadinya 

kebakaran pada areal produksi getah pinus? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi pengaruh tiap tipe kebakaran terhadap jumlah produktivitas 

getah pinus  

2. Mengidentifikasi pengaruh tiap tipe kebakaran terhadap perubahan sifat-sifat 

tanah dan tumbuhan bawah 
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3. Menganalisis korelasi antara perubahan sifat-sifat tanah dan tumbuhan bawah 

terhadap perubahan produktivitas getah pinus 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak 

kebakaran hutan terhadap produktivitas getah pinus dan biofisik pada lahan bekas 

9 bulan kebakaran di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) sebagai upaya 

dalam mengoptimalkan pengelolaan sadapan getah pinus pada areal bekas 

kebakaran. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Lokasi penelitian dibatasi di Blok Tanabe bekas terbakar yang memiliki 

keterwakilan untuk dilakukan penelitian. Respon ekosistem yang diukur pada 

penelitian ini meliputi analisis vegetasi tumbuhan bawah, karakteristik tanah, 

produksi getah pinus, dan perubahan biofisik yang mencakup suhu, kelembaban, 

dan tutupan tajuk. Pada lokasi tersebut tipe kebakaran dibedakan menjadi 3, yaitu 

kebakaran serasah dan semak, kebakaran batang, dan kebakaran tajuk. Dampak 

kebakaran yang dikaji dalam penelitian ini hanya dibatasi dampak kebakaran 

terhadap ekologi yang meliputi perubahan produktivitas getah pinus, sifat fisik 

dan kimia tanah, dan tumbuhan bawah. Hasil yang diperoleh kemudian dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam mengelola hutan pinus setelah terbakar 

(Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Bagan kerangka pemikiran 
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