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ABSTRACT. 

Senaru tracking path is the one of which  has been popular among local or 
international tourism. Diversity of vegetation along the tracking path had been the 
one of important component, and at a same time had been an attraction of tourists 
who passed that tracking path. This research is aimed to identificate diversity of 
vegetation on right and left side of tracking path in KHDTK Senaru with length 1.1 km 
and analyzing perception of tourists on ecology quality, facilities and infrastructures 
on right and left side of Senaru tracking path. Research methods which used in this 
research is survey and questioning. Survey area which covers tracking path in 
KHDTK Senaru with width : 10 metres to right and 10 metres to left from edge of 
tracking path. Respondent in this research consists of tourists who passed the 
tracking path in KHDTK. Total of respondent which used is 43 peoples which 
determined by Slovin formula. For analysis of tourists perception, Likert scale 
approaching was used. Research results shows 17 kinds of vegetation that was 
recorded spread on right and left side of tracking path of Senaru with 13 Families 
that mentions Anacardiase, Apocynaceae, Bombacaceae, Euphorbiaceae, 
Fabaceae, Lauraceae, Meliaceae, Mimosaceae, Moraceae, Myrtaceae, 
Nyctaginaceae, Sapotaceae, Sonneratiaceae and Staphyliaceae. Perception of 
tourists on ecology quality is almost on ”good” category with score 124, for the 
facilities and infrastructures is almost on ”good category” too, with score 117. 
General perception of tourists on ecology quality, facilities and infrastructures is on 
”good” category with score 122. All of the scores above is on ”less good” interval with 
score 86, and ”good” with score 129. 
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ABSTRAK. 

Jalur pendakian Senaru merupakan salah satu jalur yang digemari oleh wisatawan 
lokal maupun mancanegara. Keanekaragaman vegetasi sepanjang jalur pendakian 
KHDTK Senaru menjadi salah satu komponen penting sekaligus menjadi daya tarik 
wisatawan yang melewati jalur pendakian tersebut.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi keanekaragaman vegetasi yang ada di kanan dan kiri jalur 
pendakian dalam KHDTK Senaru dengan  jarak tempuh 1,1 km serta menganalisis 
persepsi wisatawan terhadap kualitas ekologi dan sarana prasarana yang ada 
dikanan dan kiri jalur pendakian Senaru. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah survei dan wawancara. Area survei meliputi jalur pendakian dalam KHDTK 
Senaru dengan lebar 10 m ke kanan dan 10 m ke kiri dari pinggir jalur pendakian. 
Responden dalam penelitian ini terdiri atas wisatawan yang melewati jalur pendakian 
dalam KHDTK. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 43 orang yang 
ditentukan menggunakan rumus slovin.  Analisis persepsi wisatawan menggunakan 
pendekatan skala likert. Hasil penelitian menunjukan tercatat ada 17 jenis 



pohon/vegetasi yang tersebar di kanan dan kiri jalur pendakian Senaru dengan 13 
famili yaitu Anacardiase, Apocynaceae, Bombacaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, 
Lauraceae, Meliaceae, Mimosaceae, Moraceae, Myrtaceae, Nyctaginaceae, 
Sapotaceae, Sonneratiaceae dan Staphyliaceae. Persepsi wisatawan terhadap 
kualitas ekologi berada pada kategori mendekati ”Baik” dengan skor 124, sedangkan 
untuk sarana prasarana juga berada pada kategori mendekati ”Baik” dengan skor 
117. Persepsi umum wisatawan terhadap kualitas ekologi dan sarana prasarana 
berada pada kategori ”Baik” dengan skor 122. Semua skor di atas berada pada 
interval ”Kurang Baik” dengan skor 86 dan ”Baik” dengan skor 129. 
Kata kunci: persepsi; kualitas ekologi; sarana prasarana; 

PENDAHULUAN 
Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang besar memiliki arti 
dan peran penting dalam menyangga sistem kehidupan. Berbagai manfaat besar 
dapat diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya baik sebagai penyedia 
sumberdaya air bagi manusia dan lingkungan, kemampuan penyerapan karbon, 
pemasok oksigen diudara, penyedia jasa wisata serta pengatur iklim global. 
Potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem tersebut, perlu dikembangkan dan 
dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tanpa melupakan 
upaya konservasi sehingga tetap tercapai keseimbangan antara perlindungan, 
pengawetan dan pemanfaatan yang lestari. Potensi jasa lingkungan dapat 
dimanfaatkan secara terukur oleh manusia (Widarti, 2003). 
Menurut Karyono (1997), suatu daerah tujuan wisata mempunyai daya tarik di 
samping harus ada obyek dan atraksi wisata, juga harus memiliki tiga syarat daya 
tarik, yaitu: (1) ada sesuatu yang bisa dilihat (something to see); (2) ada sesuatu 
yang dapat dikerjakan (something to do); (3) ada sesuatu yang bisa dibeli 
(something to buy). 
Desa Senaru adalah salah satu desa yang terdapat di pulau Lombok, tepatnya di 
kaki gunung Rinjani jalan pariwisata Senaru, Bayan, Kabupaten Lombok Utara. 
Desa ini merupakan salah satu desa yang menjadi tujuan wisata di Kabupaten 
Lombok Utara. Desa Senaru memiliki potensi wisata yang berbasis pemandangan 
alam, wisata budaya, jalur pendakian dan perairan danau Segara Anak. Desa 
Senaru memiliki potensi wisata cukup baik, terdapat jalur pendakian gunung Rinjani, 
yang menjadi salah satu obyek wisata yang paling diminati oleh wisatawan lokal 
maupun mancanegara. Pada jalur pendakian Senaru terdapat beragam jenis 
pohon/vergetasi yang bisa dijumpai di kanan dan kiri jalur pendakian tersebut. 
Dengan keragaman jenis pohon/vegetasi pada jalur tersebut secara tidak langsung 
dapat memberi perspektif, persepsi dan ekspetasi dari wisatawan terhadap tingkat 
kesesuain jenis pohon yang ada di jalur tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi macam-macam jenis pohon/vegetasi pada kanan dan kiri jalur 
pendakian Senaru dengan jarak tempuh 1,1 km serta menganalisis kesesuaian 
antara persepsi dengan ekspektasi wisatawan/responden terhadap 
keanekaragaman jenis pohon/vegetasi sebagai salah satu aset yang berpotensi 
untuk dijadikan daya tarik pengunjung. 

METODE 
Penelitian ini dilakukan pada Agustus-September 2017, di jalur pendakian Gunung 
Rinjani desa Senaru Kabupaten Lombok Utara. Alat yang digunakan pada penelitian 
ini yaitu alat tulis, kamera, GPS, voice recorder, tali rafia, buku gambar, phiband, 
alkohol, semprotan, kertaskoran, karton, benang jahit, kantong plastik, isolasi, 



kuisioner dan sasak/alat pres. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tally 
sheet  dan daun pohon.   
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data 
sekunder.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei dan 
wawancara. Pada penelitian ini metode survei digunakan untuk mengidentifikasi 
jenis pohon/vegetasi yang ada di kanan dan kiri jalur pendakian Senaru dengan 
menggunakan metode pengumpulan data sensus. Sensus dilakukan untuk 
memperoleh jumlah sebaran vegetasi pada jalur pendakian dalam KHDTK Senaru. 
Sedangkan metode wawancara digunakan untuk memperoleh persepsi wisatawan 
terhadap kualitas ekologi dan serta sarana prasarana jalur pendakian dalam KHDTK 
Senaru. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 
tertutup. Wawancara tertutup adalah wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang 
terbatas jawabannya. Wawancara dengan wisatawan diawali dengan penjelasan 
tentang gambaran umum (deskripsi) jenis-jenis pohon/vegetasi yang ada di jalur 
pendakian yang sudah disensus terlebih dahulu dan dijelaskan dengan media bantu 
sketsa (gambar), kemudian responden diberikan pertanyaan mengenai persepsi dan 
ekspektasi mereka terkait hasil sensus dan gambaran pada jalur pendakian sebagai 
aset yang berpotensi sebagai daya tarik pengunjung. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari hasil sensus pohon/vegetasi di kanan dan kiri jalur pendakian dengan jarak 
tempuh 1,1 km dan lebar area sensus masing–masing 10m ke kanan dan ke kiri, 
diperoleh 365 pohon/vegetasi dengan berbagai macam ukuran, tercatat ada 17 jenis 
pohon/vegetasi dari total keseluruhanyang tersebar di sepanjang jalur pendakian. 
Adapun jenis–jenis pohondapat dilihat pada tabel di bawah. 
Tabel 1.  Jenis-jenis Pohon/Vegetasi Hasil Sensus Pada Jalur Pendakian Senaru 

Dalam Kawasan KHDTK   Senaru 

No Jenis Famili Nama Lokal Nama Ilmiah 
1 Dao Drancontomelon dao Anacardiase 
2 Litak Alstonia schollaris Apocynaceae 
3 Randu Ceibapentandra Bombacaceae 
4 Kemiri/Lekong Aleurites moluccana Euphorbiaceae 
5 Borok/Dadap Erythrina subumrans Fabaceae 
6 Salinguru Litese conkusa Lauraceae 
7 Kayu Tai Dysuxylum gaudichaudianum Meliaceae 
8 Mahoni Swietenia marcophylla Meliaceae 
9 Suren Toona sureni Melieceae 
10 Klanjuh Albizia procera Mimosaceae 
11 Sengon Paraserianthes falcataria Mimosaceae 
12 Bunut Ficus drapaceae Moraceae 
13 Koa Ficus variagata Moraceae 
14 Kayu Putih Melaleuca cajuputi Myrtaceae 
15 Getas Palaquium obtusifolium Sapotaceae 
16 Genggorong Duabanga moluccana Sonneratiaceae 
17 Prabu Bischoffia javanica Staphyliaceae 



Hasil penelitian menunjukkan bahwa pohon di kanan dan kiri jalur pendakian Senaru 
terdiri dari 13 famili dan beberapa jenis pohon tersebut berasal dari famili yang 
sama. Famili pohon dengan jenis pohon paling banyak dari famili Melieceae 3 jenis 
yang terdiri dari Swietenia marcophylla (mahoni), Toona sureni (suren) dan 
Dysuxylum gaudichaudianum (kayu tai), Famili Mimosaceae 2 jenis yang terdiri dari 
Paraserianthes falcataria (sengon) dan Albizia procera (klanjuh) dan famili Moraceae 
yang terdiri dari2 juga yaitu Ficus variagata (koa) dan Ficus drapaceae (bunut). 
Adapun 11 jenis lainya dari famili yang berbeda-beda dan masing-masing hanya 
terdiri dari 1 jenis saja. 
Berdasarkan data hasil sensus vegetasi sepanjang jalur pendakian dan data Taman 
Nasional Gunung Rinjani, dapat dilihat perbandingan vegetasi/pohon pada 
ketinggian <1.000m dpl dan antara 1.000-2.000m dpl yang ada pada kawasan 
KHDTK Senaru dengan kawasan TNGR sebagaimana terdapat pada tabel berikut: 
Tabel 2. Tabel Perbandingan Sebaran Vegetasi/Pohon Pada Kawasan KHDTK dan 

TNGR Senaru. 

No 
Jenis Jalur 

Pendakian 
KHDTK 

TNGR 
*       ** Nama Lokal Nama 

Ilmiah  

1 Dao Drancontomelon dao √  
2 Litak Alstonia schollaris √  
3 Randu Ceibapentandra √  
4 Kemiri/Lekong Aleurites moluccana √  
5 Borok/Dadap Erythrina subumrans √  
6 Salinguru Litese conkusa √  
7 Kayu Tai Dysuxylum gaudichaudianum √  
8 Mahoni Swietenia marcophylla √  
9 Suren Toona sureni √  
10 Klanjuh Albizia procera √  
11 Sengon Paraserianthes falcataria √  
12 Bunut Ficus drapaceae √  
13 Koa Ficus variagata √  
14 Kayu Putih Melaleuca cajuputi √  
15 Getas Palaquium obtusifolium √  
16 Genggorong/Rajumas Duabanga moluccana √  
17 Prabu Bischoffia javanica √  
18 Beringin Ficus benyamina      √       √ 
19 Jambu-jambuan Syzigium sp      √       √ 
20 Bajur Pterospermum javanicum      √       √ 
21 Randu Hutan Gossampinus heptophylla      √ 
22 Terep Artocarpus elastica      √ 
23 Harending Melastoma sp      √ 
24 Kayu Jakut Syzigium sp      √       √ 
25 Menang/Garu Dysoxylum sp      √       √ 
26 Sentul Aglaia sp      √ 
27 Deduren Aglaia argentea      √       √ 
28 Buni Hutan Antidesma sp      √       √ 
29 Jelateng  Laportea stimulant      √ 
30 Pala Hutan  Myristica fatna      √       √ 



31 Imba  Azadiractha indica      √       √ 
32 Pandan  Pandanus tectorius      √ 
33 Keruing Bunga  Dipterocrapus haseltii      √       √ 
34 Salam  Syzigium polyantha      √       √ 
35 Glagah  Saccharum spontaneum      √ 
36 Kedondong Canarium littorale      √ 
37 Kapuk hutan Gossampinus heptophylla      √ 
38 Genggorong Duabanga moluccana √     √ 
39 Mangga-manggaan Mangifera longifetiolatum 

king 
     √ 

40 Dao Drancontomelan dao √     √ 
41 Bunga nyamplung Callophyllum soulatri      √ 
42 Nyamplung Callophyllum inophylum      √ 
43 Prabu/Gadog Bischofia javanica √     √ 
44 Pulai Alstonia scholaris      √ 
45 Suren Toona sureni √     √ 
Sumber: Balai Taman Nasional Gunung Rinjani(2011)* 
   Martono(2012)** 
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara 
vegetasi/pohon yang ada di KHDTK  dengan vegetasi/pohon yang ada di TNGR. 
Perbedaan tersebut terjadi karena adanya beberapa pengelolaan yang pernah 
terjadi pada KHDTK Senaru. Menurut sejarah yang terdapat pada laporan Husni et 
al (2012), pada tahun 1990, PT Tambora Buana Lestari (PT TBL) mendapat ijin 
mengelola berupa Ijin Percobaan Penanaman (IPP) seluas 5.000 ha pada Hutan 
Produksi Tetap di Desa Senaru Bayan. Kemudian pada tahun 1993,PT TBL 
mendapat Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dengan melakukan penebangan seluas 270 
ha. Dalam perjalanannya PT TBL tidak dapat melaksanakan kewajibannya sehingga 
ijinnya dibatalkan pada tahun 1993. Sejak itu lokasi menjadi gundul akibat 
pembersihanlahan (land clearing) akibat pemanfaatan hutan oleh PT TBL. Lebih 
lanjut dijelaskan pula bahwa setelah IPP PT TBL dibatalkan, kawasan hutan Senaru 
menjadi perhatian banyak pihak. Pada tahun 1996-1997 pemerintah melalui proyek 
HTI melakukan rehabilitasi areal tersebut dengan jenis sengon dan mahoni. Pada 
tahun 1997-1998, pemerintah bekerjasama dengan Universitas Mataram 
mengembangkan gaharu. Kegiatan penanaman gaharu dilakukan sampai tahun 
2001 dengan luas areal mencapai 200 ha denganpertumbuhan tanaman yang cukup 
baik. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Ditjen RLPS dengan Universitas Mataram 
bahwa persentase tumbuh tanaman gaharu adalah sebesar 90,93%, sehingga ijin 
kerjasama diperpanjang selama lima tahun 2004-2009 (Idris et al, 2012. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa terjadi perubahan vegetasi pada KHDTK. Perbedaan jenis-jenis 
yang terdapat pada TNGR dengan di jalur juga dikarenakan batasan sensus yang 
dilakukan hanya sepanjang jalur pendakian, tidak di seluruh kawasan Hutan 
Pendidikan Senaru. Hal ini berdasarkan data analisis vegetasi oleh Idris et al (2013), 
dimana pada KHDTK Senaru juga ditemukan jenis vegetasi/pohon seperti, bajur, 
randu, dan pulai. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa KHDTK banyak mengalami 
perubahan dari hutan alam ke hutan tanaman dengan sistem agroforestri. Sehingga 
ditemukan juga jenis tanaman perkebunan namun tidak tercantum dalam data 
karena tidak termasuk dalam kategori pohon (diameter ≥20cm). 
Perbedaan jenis-jenis yang terdapat pada TNGR dengan di jalur juga dikarenakan 
batasan sensus yang dilakukan hanya sepanjang jalur pendakian, tidak di seluruh 



kawasan Hutan Pendidikan Senaru. Hal ini berdasarkan data analisis vegetasi oleh 
Idris et al (2013), dimana pada KHDTK Senaru juga ditemukan jenis vegetasi/pohon 
seperti, bajur, randu, dan pulai. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa KHDTK 
banyak mengalami perubahan dari hutan alam ke hutan tanaman dengan sistem 
agroforestri. Sehingga ditemukan juga jenis tanaman perkebunan namun tidak 
tercantum dalam data karena tidak termasuk dalam kategori pohon (diameter 
≥20cm). 
Sebagian besar jenis yang ditemukan di sepanjang jalur pendakian KHDTK tidak 
serupa dengan vegetasi di TNGR, akibat ada penanaman oleh  
perusahaan/lembaga/institusi/perorangan(petani), sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya. Namun secara ekologis terdapat  beberapa kesesuaian, diantaranya 
dapat ditinjau dari sisi ketinggian tempat dan curah hujan. KHDTK Senaru berada 
pada ketinggian 627-809m dpl dengan curah hujan 2.593 mm/tahun (BMKG, 2017). 
Berdasarkan data hasil survei vegetasi terdapat 17 jenis yang tersebar disepanjang 
jalur tersebut, sebagaimana terdapat pada tabel berikut: 
Tabel 3. Tabel Habitat Pohon/Vegetasi Jalur Pendakian Senaru 

No 
Jenis Habitat 

 
Nama Lokal Nama Ilmiah Ketinggian 

(mdpl) 
Curah Hujan 
(mm/tahun) 

1 Randu Ceibapentandra >500 1.500 
2 Mahoni Swietenia macrophylla 1.500 1.524-5.085 
3 Kemiri Aleurites moluccana 0-800 1.500-2.400 
4 Borok Erythrina subumrans 0-1.500 800-1.500 

5 Kayu Tai/Kedoya Dysuxylum 
gaudichaudianum <1.000-1.800 1.500 

6 Litak/Bayur Alstonia schollaris <1.000 1.500 

7 Genggorong/Benuan
g Laki Duabanga molucana 60-1.200 1.500 

8 Prabu/gadog Bischoffia javanica 0-1.800 1.500 
9 Klanjuh/Weru Albizia procera 800 >2.500 
10 Koa Ficus variagata <1.000 1.500 
11 Bunut Ficus drapaceae <1.000 1.500 
12 Dao Drancontomelon dao 500 1.500 
13 Suren Toona sureni <1.700 1.000 
14 Kayu Putih Melaleuca cajuputi 400 1.300-1.750 

15 Getas Palaquium 
obtusifolium 500 2.500 

16 Salinguru Litese conkusa 300-500 1.300 

17 Sengon Paraserianthes 
falcataria <1.600 2.000-3.500 

Berdasarkan hasil sensus dan pengukuran parameter pohon/vegetasi di kanan dan 
kiri sepanjang jalur pendakian (KHDTK) tercatat ada 365 pohon/vegetasi yang 
tersebar di kanan dan kiri jalur pendakian dengan diameter dan tinggi total rata-rata 
yang bervariasi sebagaimana terdapat pada tabel berikut: 
 



 
Tabel  4.  Jumlah Sebaran dan Parameter Rata-Rata Per Pohon/Vegetasi Pada 

Jalur Pendakian KHDTK Senaru. 

No Jenis Jumlah 
Pohon 

Tinggi Rata-
Rata(m) 

Diameter 
Rata-Rata(cm) Nama Lokal Nama Ilmiah 

1 Dao Drancontomelon dao 1 23,5 49,5 
2 Litak Alstonia schollaris 8 17,6 94,4 
3 Randu Ceibapentandra 24 18,2 58,0 
4 Kemiri/Lekong Aleurites moluccana 10 19,5 66,8 
5 Borok/Dadap Erythrina subumrans 117 15,6 37,3 
6 Salinguru Litese conkusa 10 11,3 24,8 

7 Kayu Tai Dysuxylum 
gaudichaudianum 2 9,9 20,6 

8 Mahoni Swietenia 
marcophylla 39 15,7 38,5 

9 Suren Toona sureni 3 16,4 43,3 
10 Klanjuh Albizia procera 10 18,3 46,4 

11 Sengon Paraserianthes 
falcataria 67 15,7 42,3 

12 Bunut Ficus drapaceae 1 18,3 29,5 
13 Koa Ficus variagata 1 9,6 28,2 
14 Kayu Putih Melaleuca cajuputi 65 15,7 29,6 

15 Getas Palaquium 
obtusifolium 2 11,5 21,8 

16 Genggorong Duabanga 
molucanna 2 13,3 30,5 

17 Prabu Bischoffia javanica 2 17,3 56,2 
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pohon/vegetasi dengan jumlah sebaran 
paling banyak adalah borok/dadap (Erythrina subumrans) sebanyak 117 pohon, 
sedangkan pohon/vegetasi dengan jumlah sebaran paling sedikit adalah dao 
(Drancontomelon dao), bunut (Ficus drapaceae)dan koa (Ficus variagata) dengan 
jumlah sebaran masing-masing 1 pohon. Diameter pohon rata-rata berkisar antara 
20,6-94,4cm. Pohon/vegetasi dengan diameter terbesar yang tersebar di jalur 
pendakian Senaru (KHDTK) adalah litak (Alstonia schollaris) dengan diameter rata-
rata berukuran94,4 cm, sedangkan pohon/vegetasi dengan diameter terkecil dimiliki 
oleh kayu tai (Dysuxylum gauidchaudianum) dengan ukuran diameter rata-rata 
20,6cm. Adapun tinggipohon berkisar 9,6-23,5m. Pohon/vegetasi dengan tinggi rata-
rata tertinggi dimiliki oleh dao (Drancontomelon dao) dengan tinggi 23,5 m, 
sedangkan pohon dengan tinggi rata-rata terkecil dimiliki oleh koa (Ficus variagata) 
dengan tinggi 9,6 m.  
Kualitas sumber daya alam dan sarana prasarana juga merupakan faktor terpenting 
yang dapat meningkatkan ketertarikan wisatawan terhadap suatu obyek wisata, 
yang berpengaruh dan memberikan kesan nyaman bagi wisatawan. Pengembangan 
dibidang ini tentunya harus dimaksimalkan demi meningkatkan jumlah pengunjung 
atau wisatawan. Partisipasi wisatawan juga sangat diperlukan untuk membantu 
dalam upaya peningkatan kualitas suatu obyek wisata seperti adanya persepsi dan 
ekspektasi dari wisatawan itu sendiri. Hal tersebut akan memberikan motivasi yang 
positif dan petunjuk dalam upaya pengembangan suatu obyek wisata yang akan 
datang. Karakteristik responden dalam hal ini berupa umur, jenis kelamin, 



pendidikan, dan pekerjaan. Dari hasil wawancara di lapangan, responden 
wawancara rata-rata berumur 21 tahun.  Tercatat  jumlah responden berjenis 
kelamin laki-laki sebanyak 28 orang dan responden berjenis kelamin perempuan 
sebanyak 15 orang.  Adapun responden dengan pendidikan terakhir SMP berjumlah 
sebanyak 17 orang, pendidikan terakhir SMA sebanyak 22 orang dan pendidikan 
terakhir sebagai sarjana sebanyak 4 orang. responden yang berprofesi sebagai 
pelajar/mahasisiwa sebanyak 33 orang. 
Adapun akumulasi dari keseluruhan persepsi wisatawan terhadap kualitas ekologi 
jalur pendakian dalam KHDTK Senaru dapat dilihat padatabel berikut: 
Tabel 5. Akumulasi dari Persepsi WisatawanTerhadap Kualitas Ekologi Jalur  

PendakianDalam KHDTK Senaru. 

No Kriteria Persepsi 
(Indikator Variabel) 

Nilai 
Kontinum 

Nilai 
Komulatif 

Persen 
(%) 

1 Kondisi hutan di kanan dan kiri 
jalur pendakian 132 6,94 5,59 

2 Persebaran vegetasi (kerapatan 
pohon) di kanan dan kiri jalur 131 6,89 5,55 

3 Tingkat keanekaragaman 
vegetasi pada jalur pendakian 132 6,94 5,59 

4 
Jika terdapat banyak jenis 
tumbuhan di sekitar jalur 
pendakian 

135 7,10 5,72 

5 Bentuk atraksi (pemandangan) 
yang ada pada jalur 136 7,15 5,76 

6 Kelembapan udara (suhu) sekitar 
jalur pendakian 124 6,52 5,25 

7 Jika di kanan dan kiri jalur 
pendakian terdapat pohon tinggi 121 6,36 5,12 

8 Jika jalur pendakian memiliki 
pohon berukuran besar 125 6,57 5,29 

9 Jika pada jalur pendakian 
terdapat pohon berukuran kecil 121 6,36 5,12 

10 Jika jalur pendakian memiliki 
pohon berdaun lebat 125 6,57 5,29 

11 Tegakan pohon sangat kokoh 132 6,94 5,59 

12 Jika pada jalur pendakian 
terdapat pohon berdaun  lebar? 127 6,68 5,38 

13 Jalur pendakian harus memiliki 
banyak pohon/vegetasi 134 7,05 5.68 

14 
Jika terdapat pohon dengan 
percabangan banyak di sekitar 
jalur pendakian 

128 6,73 5,42 

15 Tingkat kerapatan tajuk pohon di 
jalur pendakian 111 5,84 4,70 

16 
Pohon - pohon membentuk 
lapisan tajuk yang rapat di sekitar 
jalur 

121 6,36 5,12 

17 Jika terdapat tumbuhan yang 
memanjat, menggantung dan  95 5 4,02 



menempel pada pohon 

18 
Bagaimana jika terdapat semak - 
semak di kanan dan kiri jalur 
pendakian 

90 4,89 3,81 

19 Bagaimana jika di samping jalur 
ditanami tumbuhan obat-obatan 139 7,31 5,89 

Total 2359 124,2 100 

Berdasarkan pada Tabel 5 di atas, untuk menentukan letak nilai kriterium atas 
persepsi wisatawan terhadap kualitas ekologi jalur  pendakian dalam KHDTK 
Senaru, dapat di gambarkan pada garis kontinum sebagai berikut: 
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Gambar  1.  Garis Kontinum Persepsi WisatawanTerhadap Kualitas Ekologi Jalur  

PendakianDalam KHDTK Senaru. 
 
Akumulasi dari Persepsi dan Ekspektasi Wisatawan Terhadap Kualitas Sarana 
PrasaranaJalur  PendakianDalam KHDTK Senaru. 
Adapun akumulasi dari keseluruhan persepsi dan ekspektasi wisatawan terhadap 
kualitas Sarana Prasarana jalur pendakian dalam KHDTK Senaru dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
Tabel  6. Akumulasi dari Persepsi dan  Ekspektasi WisatawanTerhadap Kualitas 

Sarana Prasarana Jalur  Pendakian Dalam KHDTK Senaru. 

No Kriteria Persepsi 
(Indikator Variabel) 

Nilai 
Kontinu

m 

Nilai 
Komulat

if 

Persen 
(%) 

1 Sarana dan prasarana jalur pendakian 111 18,5 15,76 

2 Jalur pendakian dengan papan 
penunjuk arah 146 24,3 20,73 

3 Bagaimana jika dibuat taman kecil 84 14 11.93 

4 Bunga di tepi jalur sebagai penghias 
jalur 114 19 16,19 

5 Penanda untuk setiap pohon 139 23,1 19,74 
6 Dibuatkan tangga pada jalur pendakian 110 18,3 15,62 

Total 704 117,2 100 

Berdasarkan pada tabel 6 di atas, untuk menentukan letak nilai kriterium atas 
persepsi wisatawan terhadap kualitas sarana prasarana Sjalur  pendakian dalam 
KHDTK Senaru, dapat di gambarkan pada garis kontinum sebagai berikut: 
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Gambar 2. Garis Kontinum Persepsi WisatawanTerhadap Kualitas Sarana 

PrasaranaJalur  PendakianDalam  KHDTK Senaru. 
 



 
 
Akumulasi dari Persepsi Wisatawan Terhadap Kualitas Ekologi dan Sarana 
Prasarana Jalur  Pendakian Dalam KHDTK Senaru. 
Adapun akumulasi dari keseluruhan persepsi wisatawan terhadap kualitas ekologi 
dan sarana prasarana jalur pendakian dalam KHDTK Senaru dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
Tabel 7. Akumulasi dari Persepsi WisatawanTerhadap Kualitas Ekologi dan 

Sarana Prasarana Jalur  Pendakian Dalam KHDTKSenaru. 

No Kriteria Persepsi 
(Indikator Variabel) 

Nilai 
Kontinu

m 

Nilai 
Komulatif 

Persen 
(%) 

1 Kondisi hutan di kanan dan kiri jalur 
pendakian 132 5,28 4,30 

2 Persebaran vegetasi (kerapatan pohon) di 
kanan dan kiri jalur 131 5,24 4,27 

3 Tingkat keanekaragaman vegetasi pada 
jalur pendakian 132 5,28 4,30 

4 Jika terdapat banyak jenis tumbuhan di 
sekitar jalur pendakian 135 5,4 4,40 

5 Bentuk atraksi (pemandangan) yang ada 
pada jalur 136 5,44 4,44 

6 Kelembapan udara (suhu) sekitar jalur 
pendakian 124 4,96 4,04 

7 Jika di kanan dan kiri jalur pendakian 
terdapat pohon tinggi 121 4,84 3,95 

8 Jika jalur pendakian memiliki pohon 
berukuran besar 125 5 4,08 

9 Jika pada jalur pendakian terdapat pohon 
berukuran kecil 121 4,84 3,95 

10 Jika jalur pendakian memiliki pohon 
berdaun lebat 125 5 4,08 

11 Tegakan pohon sangat kokoh 132 5,28 4,30 

12 Jika pada jalur pendakian terdapat pohon 
berdaun  lebar? 127 5,08 4,14 

13 Jalur pendakian harus memiliki banyak 
pohon/vegetasi 134 5,36 4,37 

14 Jika terdapat pohon dengan percabangan 
banyak di sekitar jalur pendakian 128 5,12 4,17 

15 Tingkat kerapatan tajuk pohon di jalur 
pendakian 111 4,44 3,62 

16 Pohon - pohon membentuk lapisan tajuk 
yang rapat di sekitar jalur 121 4,84 3,95 

17 Jika terdapat tumbuhan yang memanjat, 
menggantung dan  menempel pada pohon 95 3,8 3,10 

18 Bagaimana jika terdapat semak - semak di 
kanan dan kiri jalur pendakian 90 3,6 2,93 

19 Bagaimana jika di samping jalur ditanami 
tumbuhan obat-obatan 139 5,56 4,53 



20 Sarana dan prasarana jalur pendakian 111 4,44 3,62 

21 Jalur pendakian dengan papan penunjuk 
arah 146 5,84 4,76 

22 Bagaimana jika dibuat taman kecil 84 3,36 2,74 

23 Bunga di tepi jalur sebagai penghias jalur 114 4,56 3,72 
24 Penanda untuk setiap pohon 139 5,56 4,53 
25 Dibuatkan tangga pada jalur pendakian 110 4,4 3,59 
Total 3063 122,52 100 

 

Berdasarkan pada tabel 7 di atas, untuk menentukan letak nilai kriterium atas 
persepsi wisatawanterhadap kualitas ekologi dan sarana prasarana jalur  pendakian 
dalam KHDTK Senaru, dapat di gambarkan pada garis kontinum sebagai berikut: 
 

 
Gambar 3. Garis Kontinum Persepsi WisatawanTerhadap Kualitas Ekologi dan 

Sarana Prasarana Jalur  PendakianDalam KHDTK Senaru. 
Dari Gambar 3 di atas dapat dilihat letak nilai kriterium pada gambar menunjukkan 
bahwa akumulasi Persepsi WisatawanTerhadap Kualitas Ekologi dan Sarana 
Prasarana Jalur  Pendakian Senaraberada pada daerah 86–129 yaitu 122, atau 
tergolong Baik, dilihat dari interval skor 122-172. Hal ini menunjukan bahwa persepsi 
wisatawan terhadap kualitas ekologi dan sarana prasarana jalur pendakian Senaru 
adalah baik 
Berdasarkan hasil wawancara dan alasan yang wisatawan/responden berikan, 
sebagian besar wisatawanberpendapat baik untuk aspekkualitas ekologi yang ada 
pada jalur pendakian, wisatawan berharap agar kualitas ekologi/vegetasi 
dipertahankan kealamian alamnya.begitupun untuk aspek sarana prasarana jalur 
pendakian Senaru, wisatawan berharap untuk kedepanya agar sarana prasarana 
lebih lengkap dan ramah lingkungan. 
Sumber daya alam dan sarana prasarana juga merupakan faktor terpenting yang 
dapat meningkatkan ketertarikan wisatawan terhadap suatu obyek wisata, yang 
berpengaruh dan memberikan kesan nyaman bagi wisatawan.Pengembangan 
dibidang ini tentunya harus dimaksimalkan demi meningkatkan jumlah pengunjung 
atau wisatawan. Partisipasi wisatawan juga sangat diperlukan untuk membantu 
dalam upaya peningkatan kualitas suatu obyek wisata, Persepsi dan ekspetasi 
wisatawan akan memberikan motivasi yang positif dalam upaya pengembangan 
suatu obyek wisata. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Vegetasi dan Persepsi Wisatawan 
Terhadap Kualitas Ekologi dan Sarana Prasarana Jalur Pendakian dalam KHDTK 
Senarudiperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terindentifikasi 17 jenis pohon/vegetasi yang tersebar di kanan dan kiri jalur 

pendakian Senaru (KHDTK) dengan 13 famili yaitu Anacardiase, Apocynaceae, 
Bombacaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lauraceae, Meliaceae, Mimosaceae, 
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Moraceae, Myrtaceae, Nyctaginaceae, Sapotaceae, Sonneratiaceae dan 
Staphyliaceae. 

2. Persepsi wisatawan terhadap kualitas ekologi dan sarana prasarana jalur 
pendakian Senaru masuk dalam kategori “Baik” dengan skor 122, yang berada di 
antarainterval “Kurang Baik” (skor 86) dan “Baik” (skor 129). 

Saran 
1. Diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan dan mewujudkan apa yang 

menjadi persepsi dan ekspektasi wisatawan untuk menambah jumlah kunjungan 
kedepannya.  
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