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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakter Morfologi Cemara Gunung di Dusun Ngadas 

Pohon dengan tinggi 10 – 20 m. Akar tunggang, kulit kasar. 

Batang tegak lurus, berkayu, kulit kasar (seperti retak vertikal), 

diameter 19 – 45 cm; tipe percabangan monopodial, model 

percabangan Attim’s, terdapat tonjolan sisa pemangkasan cabang 

(Gambar 5B) cabang banyak dan pendek, panjang 2 – 110 cm, 

diameter 5 – 15 cm, tumbuh dari tonjolan sisa pemotongan cabang 

(Gambar 5C). Ranting jarum terletak berseling, bernodus, warna 

hijau, panjang 17 – 34 cm, menggantung pada ranting utama, 

seringkali hanya berada di pucuk pohon karena adanya pemangkasan 

cabang. Daun kecil, muncul dari nodus ranting jarum, berwarna hijau 

agak kecoklatan. Buah bulat, berbentuk cone (seperti pada pinus), 

diameter 5 – 8 mm (Gambar 4, 5, & 6).  

Penelitian yang dilakukan Orwa dkk. (2009), cemara gunung di 

Kenya memiliki tinggi pohon bisa lebih dari 25 m; diameter batang 

30 – 50 cm; panjang ranting jarum 15 – 35 cm; berumah dua 

(Dioecius) bunga jantan 3 – 8 cm; bunga betina 1 – 2 cm; buah 4 - 5 

mm. Penelitian Backer dan Brink (1968) di daerah Gunung Lawu 

juga memiliki tinggi lebih dari 25 m. Tinggi tanaman di Kenya dan 

di Lawu ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di ladang 

Dusun Ngadas, dan diameternya juga lebih tinggi. Hal ini 

memungkinkan karena adanya faktor pemangkasan cabang terus 

menerus sehingga tanaman cemara gunung di Dusun Ngadas tersebut 

kurang dapat berkembang dengan baik, serta karena daunnya hanya 

ada dipucuk sehingga proses fotosintesis berkurang dan pertumbuhan 

tanaman cemara di Dusun Ngadas menjadi terhambat. Menurut 

Esrita (2012), pengurangan daun yang berlebihan akan 

mengganggu proses fotosintesis, karena akan semakin banyak 

klorofil yang hilang. Penurunan total daun ini menyebabkan 

produksi fotosintat berkurang, kemudian mengakibatkan suplai 

fotosintat yang tidak cukup sehingga pertumbuhan tanaman 

terhambat dan pembentukan bunga dan biji juga sedikit atau 

bahkan tidak ada. 
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Sedangkan menurut Van Steenis dkk. (2013), Famili 

Casuarinaceae memiliki daun direduksi menjadi gigi yang sangat 

kecil, dalam karangan 4 – 18 pada ruas ranting jarum. Bunga jantan 

memiliki 1 benang sari, betina 1 bakal buah dan 2 tangkai putik. 

Buah bongkol berbentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang 

melembung dan menjadi kayu. Buah berupa buah kering yang 

bersayap. Cemara gunung banyak ditemukan di pegunungan Jawa 

Timur dan biasanya membentuk hutan yang luas. 

 

 

(A)  (B)  (C)  

 

Gambar 4. Struktur pohon cemara gunung di Dusun Ngadas. 

Keterangan: (A) Tanpa pemangkasan cabang, (B) 

Setelah pemangkasan cabang, dan (C) Setelah 

dipangkas dan dibiarkan tumbuh cabang.  

 

(A)  (B)  (C)  

 

Gambar 5. Cabang cemara gunung di Dusun Ngadas. Keterangan: 

(A) Cabang utama tanpa di pangkas, (B) Sisa 

pemangkasan cabang utama, dan (C) Tunas lateral cabang 

pada cabang utama 
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(A)  (B)   

 

Gambar 6. Bagian tanaman cemara gunung di Dusun Ngadas. 

Keterangan: (A) Akar, dan (B) Daun  

 

Masyarakat Dusun Ngadas memiliki pencaharian utama yaitu 

sebagai petani, sehingga sumber pendapatan utamanya berasal dari 

penjualan hasil pertanian. Tanaman pertanian yang dibudidayakan 

meliputi tanaman kubis, daun bawang, ubi jalar, kentang, wortel, dan 

sebagainya. Para petani memiliki kebiasaan memotong cabang 

hingga pucuk pada tanaman cemara gunung, yang bertujuan untuk 

memberikan penyinaran maksimal pada tanaman yang 

dibudidayakan di bawahnya, sehingga dapat tumbuh dengan baik. 

Faktor kebiasaan inilah yang menyebabkan struktur tanaman cemara 

gunung di Dusun Ngadas menjadi berbeda dari yang umumnya yaitu 

terdapat tonjolan sisa pemangkasan cabang dan daun hanya di pucuk. 

Cabang-cabang tersebut setelah dipotong dan dibiarkan maka akan 

muncul cabang-cabang yang ramping dan banyak dari tonjolan-

tonjolan sisa pemotongan cabang (Gambar 5). Menurut Susanto & 

Edi (2004), pemangkasan cabang juga dapat mengurangi titik 

tumbuh pada bagian lateral yang membutuhkan fotosintat dan hara, 

sehingga persaingan antara tanaman cemara gunung dan tanaman 

budidaya pertanian untuk mendapatkan fotosintat dan hara dapat 

berkurang.  

Apabila terjadi pemangkasan cabang maka akan menyebabkan 

luka pada struktur batang tanaman tersebut. Penutupan luka tersebut 

disebabkan karena adanya proses penyembuhan luka yang dilakukan 

oleh sel parenkim batang yang berdiferensiasi. Menurut Hidayat 
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(2010), sel parenkim pada tubuh primer berkembang dari meristem 

dasar serta dapat tumbuh dari jaringan pembuluh dan berkembang 

dari prokambium, sedangkan pada bagian sekunder berkembang dari 

kambium pembuluh dan kambium gabus. Sel-sel parenkim masih 

dapat tumbuh meski tanaman tersebut sudah tua.  

Proses penyembuhan luka akan mengakibatkan pertumbuhan 

sekunder dan aktifitas kambium. Luka tersebut yakni rebahnya sel 

mati disertai terbentuknya suatu zat yang dapat melindungi 

permukaan luka dari kekeringan dan luka luar (pembusukan). 

Kemudian, akan berkembang periderm yang berasal dari sel hidup 

yang berada di bawah bekas luka. Jika cabang mengalami 

pertumbuhan sekunder terluka, maka pembentukan periderm 

didahului oleh pembentukan kalus yang terjadi dengan adanya sel 

parenkim yang berproliferasi (tumbuh dengan cepat) dekat luka. 

Kalus tersebut juga dapat berdiferensiasi menjadi kambium jika 

jaringan tersebut terputus karena luka (Hidayat, 2010). Jaringan 

kambium yang terbentuk dari kalus tersebut selanjutnya akan 

membentuk jaringan pembuluh (pengangkut/vascular) yaitu floem 

dan xilem, dan kemudian akan membentuk tunas baru. Pembentukan 

kalus juga didukung oleh keadaan hormon, yaitu adanya asam 

traumalin. Hormon tersebut akan mempercepat proses penyembuhan 

luka akibat dari pemangkasan (Adinugraha dkk., 2012). 

Prinsip pemangkasan pucuk akan merangsang tumbuhnya tunas 

lebih banyak (Purbiati dkk., 1994 dalam Yuniastuti dkk., 2001), 

sehingga apabila dilakukan pemangkasan pada cabang utama akan 

merangsang tumbuhnya banyak tunas lateral cabang. Setelah 

dilakukan pemangkasan pucuk, maka suplai  auksin pada tunas 

apikal tidak ada sehingga kadar auksin dalam ruas dibawahnya 

berkurang. Akibatnya, terjadi ekspresi IPT (Isopentenil Transferase) 

pada tanaman. IPT merupakan enzim yang bertanggung jawab 

sebagai biokatalisator pada biosintesis sitokinin (Tekei dkk., 2001). 

Sitokinin yang dihasilkan dari ruas tanaman tersebut memasuki tunas 

lateral dan menyebabkan pertumbuhan tunas lateral (Santo & Mori, 

2001).  

Pemangkasan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Ngadas 

tersebut tidak menimbulkan penyakit tanaman pada cemara gunung. 

Masyarakat di sana hanya memangkas tanaman tersebut tanpa 

didasari oleh pengetahuan dasar tentang pemangkasan. Namun, 
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pohon tersebut dapat terus hidup dan bahkan akan muncul tunas-

tunas lateral. Hal ini memungkinkan tanaman tersebut tahan terhadap 

pembusukan, karena apabila pemangkasan tidak tepat pada tanaman 

akan menimbulkan pembusukan tanaman. Menurut Badrulhisham & 

Noriah (2016), pemangkasan dapat dilakukan untuk pemeliharaan 

pohon dan juga karena memberi dampak besar pada kesehatan dan 

struktur pohon. Namun, jika pemangkasan tidak dilakukan dengan 

benar akan menyebabkan terjadinya penyakit yang akan 

mempengaruhi kesehatan pohon dan melemahkan kekuatan fisik 

kayu yang akan menyebabkannya rusak(Clark & Matheny, 2010 

dalam Badrulhisham & Noriah, 2016).  

Cemara gunung merupakan spesies pelopor untuk lahan hutan 

seperti lereng berbatu dan daerah tidak terjamah (Fern, 2016) dan 

juga baik ditanam di lahan yang terdegradasi (Chonglu dkk., 2010). 

Tanaman ini tidak bisa mati sepenuhnya dan akan mudah tumbuh 

meski sudah dipotong habis hingga pangkal batang. Setelah terjadi 

kebakaran hutan dan hanya tersisa akarnya saja maka akan tetap bisa 

bertahan hidup dan tumbuh lagi. Tunasnya dapat muncul baik dari 

batang maupun akar (Gambar 7).  

 

(A)  (B)  

 

Gambar 7. Tunas Cemara gunung. Keterangan: (A) Tunas batang 

dan (B) Tunas akar 
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4.2 Pemanfaatan Cemara Gunung di Dusun Ngadas 

4.2.1 Cemara gunung untuk kayu bakar dan arang 

Cuaca di Dusun Ngadas sangat dingin dan akan semakin dingin 

ketika beranjak sore hingga malam hari, maka dari itu setiap rumah 

masyarakat wajib memiliki tungku perapian untuk penghangat. 

Masyarakat membuat perapian tersebut dengan bahan utamanya 

yaitu kayu cemara gunung, dan juga sebagian ada yang 

menambahkan dengan kayu akasia. Tungku perapian yang digunakan 

ada yang tradisional buatan sendiri, berbentuk kotak panjang dan 

terdapat dua lubang di atasnya dan lubang depan, serta juga ada yang 

berupa tungku kecil yang diperjual belikan di pasar. Kayu dari 

cemara ini bisa langsung digunakan untuk perapian atau diproses 

terlebih dahulu menjadi arang (Gambar 8). Tungku tradisional 

biasanya langsung menggunakan kayu untuk perapian sedangkan 

tungku kecil dari pasar menggunakan arang. Arang dari kayu cemara 

gunung saat digunakan bisa bertahan lama/awet, sedangkan arang 

dari akasia lebih cepat habis (Batoro, 2017). Menurut Diagne dkk. 

(2013), kayu Casuarina padat, keras dan tanpa asap. Kayunya 

menghasilkan arang berkualitas tinggi dengan panas yang besar 

meskipun saat kayunya belum kering, serta memiliki kandungan abu 

rendah. Kayu cemara sangat populer di India terutama di daerah 

pedesaan untuk memasak, membuat batu bata dan pembuatan arang 

(Institute of Forest Genetics and Tree Breeding, 2014). 

Penggunaan kayu pada zaman dahulu dengan sekarang berbeda. 

Dahulu masyarakat menggunakannya untuk keperluan memasak, 

bangunan dan tungku penghangat. Namun sekarang dengan adanya 

pasokan gas LPG maka penggunaannya hanya untuk tungku 

penghangat saja. Setiap rumah menggunakan satu ikat kayu ukuran 

kecil dan seperempat ikat ukuran besar dalam dua minggu. Harga 

satu ikat kayu kecil Rp 20.000,- dan seperempat ikat kayu besar Rp 

35.000,-, namun tidak semua masyarakat membeli, ada yang 

mempunyai persediaan di ladang milik pribadi. Jumlah KK di 

Ngadas sebanyak 445 dan apabila setiap KK menghabiskan dua ikat 

kayu kecil maka setiap bulannya bernilai Rp 40.000,-, dan seluruh 

KK setiap tahunnya dapat mencapai Rp 213.600.000,-. Menurut 

Kinasih (2016), kebutuhan masyarakat Tengger terhadap kayu bakar 

memang sangat tinggi. Masyarakat sangat sulit untuk menghilangkan 



7 
 

kebiasaan mencari kayu bakar, terutama masyarakat yang berada di 

daerah enclave melakukan perambahan hutan karena didorong oleh 

kebutuhan hidup, terutama untuk penghangat. 

 

(A)    (B)  

(C)   (D)  

  

Gambar 8. Cemara gunung untuk kayu bakar dan arang. Keterangan: 

(A) Kayu ukuran besar, (B) Kayu ukuran kecil, (C) 

Pembuatan arang, dan (D) Arang di tungku 

 

4.2.2 Cemara gunung untuk teknologi lokal 

Masyarakat Dusun Ngadas menggunakan tanaman cemara 

gunung sebagai teknologi lokal diantaranya dinding, tiang, atap, 

meja dan kursi (Gambar 9). Tanaman tersebut didapatkan dari 

menebang di ladang milik pribadi. Tanaman ini memiliki struktur 

kayu yang kokoh dan kuat sehingga bagus digunakan untuk tiang dan 

pondasi bangunan. Menurut Chonglu dkk. (2010), kayu dari cemara 

memiliki struktur sangat keras dengan kerapatan hingga 1000 kg.m3-

1 serta tahan terhadap dekomposisi tanah sehingga kayu tidak mudah 

lapuk. Petani di India juga melindungi dan membudidayakan 
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tanaman Casuarina untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kayu 

bangunan, kayu bakar, tiang, dan kayu pulp (Potgieter dkk., 2014) 

yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir (Luechanimitchita 

dkk., 2017). Masyarakat di Ngadas pada zaman dahulu 

menggunakan cemara gunung sebagai perabotan rumah tangga selain 

untuk bangunan. Namun, sekarang sebagian besar masyarakat 

membeli kayu ke daerah lain dikarenakan jumlah penduduk semakin 

banyak sehingga persediaan kayu di ladang tidak memungkinkan 

untuk diolah menjadi teknologi lokal.  

 

(A)  (B)  

(C) (D)    (E)  

 

Gambar 9. Teknologi lokal dari Cemara gunung. Keterangan: (A) 

Dinding, (B) Atap, (C) Tiang, (D) Kursi, dan (E) Meja 

 

4.2.3 Cemara gunung untuk Pedanyangan 

Pedanyangan merupakan tempat yang digunakan untuk ritual adat 

desa. Menurut Batoro (2017), pedanyangan merupakan tempat roh-

roh leluhur dan penjaga dusun, tempat meletakkan sesaji dan mencari 

keberkahan, serta tempat mempersiapkan hajat supaya keinginannya 

terkabul. Kebanyakan daerah di Indonesia memiliki pedanyangan 

yang ditanami tanaman seperti beringin, tapi di Ngadas ini 

menggunakan tanaman cemara gunung. Hal ini dikarenakan tanaman 
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yang bisa tumbuh baik di Dusun Ngadas adalah cemara gunung. 

Tanaman cemara gunung yang berada di pedanyangan tersebut 

sangat dilindungi, disucikan dan dibiarkan tumbuh liar, serta tidak 

diperbolehkan di potong atau ditebang (Gambar 10). Masyarakat 

meyakini bahwa dengan mengambil atau memotong pohon tersebut 

dianggap tidak “ilok” atau tidak baik yang dapat menimbulkan 

keburukan bagi orang yang mengambil. 

 

 

   
 

Gambar 10. Cemara gunung untuk pedanyangan  

 

4.2.4 Cemara gunung untuk pertanian 

Dusun Ngadas merupakan wilayah pegunungan, sehingga sistem 

pertanian yang diterapkan yaitu terasering. Tanaman cemara gunung 

tersebut di tanam di ladang yang berfungsi sebagai pembatas antar 
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ladang dan untuk penguat lahan agar tidak terjadi longsor karena 

akar yang sangat besar dan kuat (Gambar 11). Selain itu, tanaman 

tersebut ditanam juga untuk dimanfaatkan memenuhi kebutuhan 

hidup, terutama untuk bangunan dan kayu bakar. Banyak penelitian 

yang telah dilakukan bahwa tanaman cemara gunung dapat 

menyuburkan tanah melalui fiksasi nitrogen, dikarenakan akar dari 

tanaman ini dapat bersimbiosis dengan bakteri Frankia 

(Luechanimitchita dkk., 2017). Kayu hasil pruning dapat 

dimanfaatkan sebagai kayu bakar dan tambahan pendapatan petani 

dan dapat mengurangi resiko kebakaran hutan, karena menghambat 

merambatnya api dari tajuk ke tajuk lainnya (Pramono dkk., 2013). 

Cemara gunung dikenal memiliki tingkat kesuburan tinggi dan 

tingkat pertumbuhan yang bagus pada berbagai jenis tanah dan 

kondisi iklim yang beragam. Tanaman ini berperan penting dalam 

reklamasi lahan, tempat penampungan vegetatif, perisai bio dan 

dapat memperbaiki kesuburan tanah di daerah tropis dan sub-tropis. 

Hal ini dikarenakan cemara gunung dapat bersimbiosis dengan 

berbagai jamur yang mendukung pertumbuhannya dalam berbagai 

kondisi cuaca dan area yang ekstrim. Peneliti telah melakukan isolasi 

terhadap jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman cemara 

gunung ini. Hasilnya didapatkan 5 isolat jamur. Isolat tersebut dapat 

menghasilkan siderophore, HCN, amonia dan dapat melarutkan 

fosfor. Siderophore memainkan peran penting sebagai agen 

biokontrol dan dengan demikian menekan penyakit di tanaman 

inang. Fosfor adalah unsur makro penting yang penting untuk 

pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, pertumbuhan tanaman 

dibatasi pada kondisi kekurangan fosfor. Jamur dilaporkan lebih 

menjanjikan dalam pelarut fosfat dibandingkan dengan bakteri, dan 

dalam penelitian ini, lima isolat jamur mampu melarutkan fosfat. 

Amonia memiliki efek positif terhadap pertumbuhan akar, sehingga 

akar cemara gunung sangat besar, panjang, dan juga kuat (Bose & 

Uma, 2016). 
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Gambar 11. Tanaman cemara digunakan sebagai pembatas lahan 

 

Masyarakat di Dusun Ngadas telah menerapkan kearifan lokal 

sejak zaman dahulu. Kearifan lokal merupakan pengetahuan, 

pemahaman, dan wawasan penduduk dalam kehidupan komunitas 

ekologis yang berlangsung secara turun temurun (Pramita dkk., 

2013). Kearifan lokal ini merupakan usaha masyarakat untuk 

melakukan konservasi terhadap berbagai jenis flora dan juga 

terhadap lingkungan, termasuk juga cemara gunung dan tanaman 

pertanian. Masyarakat apabila melakukan penebangan satu pohon 

untuk kebutuhan maka akan ditanami kembali atau ketika melakukan 

penebangan sedikit pohon maka tidak dipotong sepenuhnya, tetapi 

akan disisakan sedikit batang dan akarnya supaya tumbuh kembali. 

Sebagian masyarakat Ngadas melakukan pembibitan tanaman 

secara sederhana yaitu menanam biji pada sisa pembakaran arang 

dan dilakukan untuk keperluan bukan untuk diperjual belikan. Biji 

disebar kemudian dibiarkan hingga tumbuh bibit tanaman kecil. 

Setelah itu tanaman kecil dipindahkan ke ladang yang akan 

digunakan sebagai lahan penanaman. Masyarakat di Ngadas 

cenderung tidak banyak yang melakukan pembibitan, sebagian 

masyarakat justru membeli bibit di daerah lain.  

Australia Tree Seed Center (ATSC) telah melakukan 

naturasilasi terhadap spesies Casuarina. Lembaga ini telah 
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mengkoleksi, menyimpan, dan diseminasikan terhadap benih 

Casuarina sejak tahun 1980. Benihnya telah didistribusikan ke 

berbagai negara di Asia, Australia, Afrika, Pasifik Selatan, Timur 

Tengah, dan lain-lain. Spesies Casuarina yang dipilih yaitu sebanyak 

tujuh spesies termasuk juga Casuarina junghuhniana Miq. Yang 

didistribusikan ke 17 negara (Midgley, 1990 dalam Potgieter dkk., 

2014). Hal ini perlu dilakukan juga di Indonesia, karena tanaman ini 

merupakan asli dari Indonesia. Pembibitan dengan metode 

bioteknologi modern dan kemudian dikomersialkan akan membawa 

banyak keuntungan bagi negara. Negara Thailand telah melakukan 

hibridisasi terhadap Casuarina junghuhniana dan Casuarina 

equisetifolia untuk kemudian dikirim ke India yang dijadikan sebagai 

bahan bakar industri pengeringan teh (Potgieter dkk., 2014). 

 

4.3 Nilai Guna Spesies (UVs) 

Nilai guna spesies atau “Use Value Spesies” menggambarkan 

tingkat nilai guna spesies dari cemara gunung dalam memenuhi 

kebutuhan hidup oleh masyarakat di Dusun Ngadas. Berdasarkan 

dari hasil wawancara terhadap masyarakat tentang kegunaan cemara 

gunung, kemudian dihitung dan didapatkan nilai Uvis = 6,9. Nilai ini 

menunjukkan bahwa tanaman cemara gunung merupakan tanaman 

yang sangat penting bagi masyarakat. Menurut Batubara dkk. (2017), 

nilai UVs = 0: spesies tidak digunakan; 0<UVs<3: spesies kurang 

penting, spesies tidak prioritas; 3≤UVs≤6: spesies penting, spesies 

prioritas; 6<UVs≤9 : spesies sangat penting. Semua masyarakat di 

Dusun Ngadas menggunakan tanaman cemara gunung untuk 

kebutuhan hidup. Masyarakat lebih mengutamakan menggunakan 

tanaman cemara gunung dari pada tanaman lain seperti akasia. Hal 

ini dikarenakan cemara gunung merupakan tanaman yang paling baik 

tumbuh di area pegunungan, tanaman yang tidak pernah mati, serta 

kayu keras dan kuat.  

 

 

 

 

 

 


