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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

           Secara  astronomis, kawasan hutan Gunung Merapi terletak antara 

110º 15’ 00” BT - 110º 37’ 30” dan 07º 22’ 30” LS, sedangkan secara 

administrasi masuk dalam Propinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Magelang, 

Boyolali, Klaten dan Propinsi DIY yaitu Kabupaten Sleman. Gunung Merapi 

terletak di titik silang 2 buah sesar (lempengan) yaitu sesar transversal yang 

memisahkan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah dan sebuah sesar 

longitudinal yang melewati Jawa (Anonim, 2005). 

           Luas kawasan Gunung Merapi adalah 6.410 ha dengan perincian 

1.283,99 ha di DIY dan 5.126,01 ha di Jawa Tengah. Kepala Pusat Informasi 

Kehutanan dalam siaran pers tanggal 26 September 2002, kawasan Gunung 

Merapi memiliki beberapa fungsi yaitu; Hutan Lindung seluas 1.461,53 ha 

(DIY); Taman Wisata Alam seluas 131 ha (DIY); atau luas total 8.472,1 ha 

(Suparyadi ,2002).  

Potensi kawasan hutan Gunung Merapi yang tidak kalah penting 

adalah kondisi tanah kawasan Gunung Merapi yang mempunyai kadar air 

tanah sekitar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah Gunung Merapi 

ini tanahnya memiliki kemampuan yang baik untuk menyimpan air dan 

didukung oleh pH tanah sebesar 6,1 – 6,7 yang berarti  mendekati netral, di 

mana pada pH netral lebih banyak tanaman yang tumbuh dengan baik 

(Mustofa, 2005).      
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Kawasan gunung merupakan salah satu contoh kawasan yang sangat 

menarik untuk diteliti. Ada jenis vegetasi tertentu yang ditemukan pada 

semua ketinggian, sementara jenis lain hanya ditemukan pada ketinggian 

tertentu. Jenis vegetasi tertentu melimpah di kawasan lembah, kemudian 

seiring naiknya ketinggian kelimpahan jenisnya sedikit-demi sedikit 

menurun, bahkan tidak dijumpai di kawasan puncak atau bisa terjadi 

sebaliknya, tidak dijumpai di kawasan lembah (Priadi, 2007).  

Fakta menunjukkan bahwa semakin meningkat ketinggian suatu 

tempat di suatu gunung, kelimpahan jenis vegetasi makin menurun, hampir 

tidak ditemukannya vegetasi jenis pohon pada ketinggian puncak gunung, 

ditemukannya zonasi vegetasi, di mana pada ketinggian tertentu akan 

didominasi oleh vegetasi jenis tertentu. Seiring dengan bertambahnya 

ketinggian, pohon-pohon ditemukan makin pendek, ranting makin kecil dan 

berlekuk-lekuk, daun makin kecil dan tebal, kelebatan daun dan ranting 

pohon makin menurun, kelimpahan jenis lumut makin tinggi, demikian juga 

jenis paku-pakuan.  

Tumbuhan paku tergolong tumbuhan kormus berspora yang disebut 

Pteridophyta. Istilah ini berasal dari bahasa Greek, yaitu pteron = sayap atau 

bulu. Pteridophyta adalah tumbuhan kormus yang menghasilkan spora dan 

memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap (menyirip) 

dan pada bagian pucuk tumbuhan itu terdapat bulu-bulu. Daun mudanya 

membentuk gulungan/melingkar (Syamsuri, 2005).  
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Kebeadan tumbuhan paku dialam sangat heterogen jenisya. Dengan 

keberadan jenis-jenis tumbuan paku di sekitar jalur selatan pendakian 

Gunung Merapi tersebut maka perlu di lakukan inventarisasi untuk megetahui 

jenis-jenisnya. Disamping untuk megetahui jumlah jenis-jenisnya juga 

sebagai suatu cara untuk mendokumentasikan jenis-jenis tumuhan paku. 

Menurut data yang di peroleh secara kualitatif, yaitu dengan cara 

bertanya pada petugas lapangan pada tahun 2008 masih ditemukan tumbuhan 

paku jenis Cyathea contaminans dalam jumlah yang relatif banyak pada 

ketinggian 1.000 mdpl, tetapi pada bulan Januari tahun 2010 di tempat yang 

sama, jenis tumbuhan paku itu sudah tidak ditemukan karena pengambilan 

dalam jumlah yang terlalu banyak untuk makanan ternak dan terinjak oleh 

pendaki sehingga jenis tumbuhan paku (Pteridophyta) yang ada di sekitar 

jalur selatan pendakian Gunung Merapi sudah mengalami degradasi. Untuk 

mengurangi degradasi tumbuhan paku (Pteridophyta) didaerah tersebut salah 

satunya dengan cara pembuatan hutan wisata. Pengalihan jalur pendakian 

atau dibuat tempat khusus penangkaran tumbuhan paku termasuk jenis yang 

sudah mulai pihak karena tumbuhan paku selain dijadikan tanaman hias, 

dapat dimanfaatkan sebagai sayuran dan obat-obatan. Tumbuhan paku 

(pteridophyta) juga dapat berperan dalam proses pelapukan atau pembentukan 

tanah serta mampu menyimpan air tanah dan mencegah longsor. 

Keanekaragaman tumbuhan sudah dikenal manusia sejak manusia 

berada di bumi dan sampai saat ini kajian tentang keanekaragaman tumbuhan 
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masih terus dipelajari dan dikembangkan. Sehubungan dengan ini, tumbuhan 

paku yang banyak manfaatnya bagi manusia dan belum banyak dikenal oleh 

masyarakat sehingga merupakan salah satu potensi yang patut untuk digali 

dan dikembangkan demi kemajuan ilmu pengetahuan (Loveless, 1989).    

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan 

dalam latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan judul ”Keanekaragaman Tumbuhan Paku (Pteridophyta) 

pada ketinggian tempat yang berbeda-beda di sekitar jalur selatan 

pendakian Gunung Merapi 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana tingkat keanekaragaman tumbuhan paku (Pteridophyta) di sekitar 

jalur selatan pendakian Gunung Merapi pada ketinggian yang berbeda 1.100 

m.dpl, 1.300 m.dpl, 1.500 m.dpl? 
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C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang jelas, maka perlu adanya 

suatu pembatasan masalah. Adapun batasan masalah tersebut adalah: 

Subjek  : Keanekaragaman tumbuhan paku (Pteridophyta). 

Objek   :  Sekitar jalur selatan pendakian Gunung Merapi pada ketinggian 

1.100 m.dpl, 1.300 m.dpl, 1.500 m.dpl  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui tingkat keanekaragaman tumbuhan paku (Pteridophyta) di 

sekitar jalur selatan pendakian Gunung Merapi pada ketinggian 1.100 m.dpl, 

1.300 m.dpl dan 1.500 m.dpl. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan pemikiran bahwa di sekitar jalur selatan 

pendakian Gunung Merapi masih terdapat tumbuhan paku (Pteridophyta) 

yang memiliki nilai ekologi tinggi. Yaitu dapat menahan air apabila 

terjadi erosi dan kekeringan karena akarnya termasuk akar serabut. 

2. Memberikan informasi tentang keanekaragaman tumbuhan paku 

(Pteridophyta) pada ketinggian yang berbeda yang bermanfaat sebagai 

obat dan sayuran kepada masyarakat luas, sehingga bagi yang akan 

meneliti lebih lanjut dapat dijadikan dasar penelitian berikutnya. 
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3. Memberikan informasi bagi pemerintah untuk menjaga dan melestarikan 

hutan supaya tumbuhan paku (Pteridophyta) tidak cepat punah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




