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ABSTRAK 

 

Lokasi penelitian di kawasan Hutan Girimanik Kabupaten Wonogiri 

selama 2 bulan (Desember 2013-Januari 2014). Tujuan penelitian mengetahui 

Indeks Keanekaragaman, Indeks Dominansi, dan Kerapatan tumbuhan paku di 

kawasan Hutan Girimanik pada ketinggian tempat berbeda, 1.200 mdpl lokasi A 

dan 1.400 dpl lokasi B. Metode yang digunakan adalah metode kuadran dengan 

sistem plot sampling yang akan dihitung Indeks Keanekaragaman, Indeks 

Dominansi, dan Kerapatan . Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

beberapa metode kemudian dibuat herbarium. Hasil Indeks Keanekaragaman 

dengan perbedaan ketinggian tempat (1.200 mdpl dan 1.400 mdpl) menunjukkan 

hasil yang relatif berbeda yaitu 0,995 dan 0,990. Indeks Dominansi pada 

ketinggian 1.200 mdpl dengan nilai 0,01 lebih rendah dibanding ketinggian 1.400 

mdpl dengan nilai 0,02. Tumbuhan paku yang mendominasi pada kedua 

ketinggian yang berbeda tersebut sama, yaitu Gleichenia linearis. Kerapatan 

pada ketinggian 1.200 mdpl dengan nilai 0,07 lebih rendah dibanding ketinggian 

1.400 mdpl dengan nilai 0,14. Keanekaragaman tumbuhan paku pada kedua 

lokasi penelitian dengan ketinggian yang berbeda (1.200 mdpl dan 1.400 mdpl) 

menunjukkan hasil yang relatif berbeda, yaitu keanekaragaman tumbuhan paku 

pada ketinggian 1.200 mdpl lebih tinggi dibanding keanekaragaman tumbuhan 

paku pada ketinggian 1.400 mdpl. 

Kata kunci: Tumbuhan Paku, Indeks Keanekaragaman, Indeks Dominansi, 

Kerapatan, Hutan Girimanik. 

 



 

 

EKSPLORATION OF FERNS DIVERSITY IN THE FOREST OF GIRIMANIK 

DISTRICT WONOGIRI 

Reny Widyastuty, A420102012, Study Program of Biology, Faculty of Teaching 

and Training Educationa, University of Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

ABSTRACT 

 

Location of research was in the area of Forest Girimanik Wonogiri for 2 

months ( December 2013-January 2014). The aim of the study is to get to know 

the Diversity Index, Dominance Index, and Density fern in the forest region 

Girimanik at different altitude, 1.200 masl and 1.400  masl location A location B. 

The used method is the quadrant method to plot sampling system which will be 

calculated diversity Index, dominance Index, and density. The data was collected 

using several methods and then made a herbarium. Diversity Index results with 

different in altitude (1.200  masl and 1.400 masl) showed relatively different 

results 0,995 and 0,990. Dominance Index at an altitude of 1.200 masl with a 

value of 0,02. Ferns that dominate at different at different heights are both the 

same, namely Gleichenia Linearis. Density at an altitude of 1.400 masl with a 

value of 0,07 is lower than the altitude of 1.400 masl with a value of 0,14. 

Diversity of ferns that at the two sites with different altitude results, the diversity 

of ferns at an altitude of 1.200 masl is heigher than the diversity of ferns at an 

altitude of 1,400 masl. 

Keywords : ferns, diversity index, dominance index, density, Forest Girimanik 
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A. PENDAHULUAN 

 Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman 

tumbuhan yang besar dengan jumlah 300.000 jenis. Tumbuhan paku 

(Pteridophyta) termasuk dalam golongan tumbuhan yang mempunyai 

keanekaragaman yang besar kurang lebih 10.000 jenis dan hampir dapat 

dijumpai pada setiap wilayah di Indonesia. Sampai saat ini tumbuhan paku 

kurang mendapat perhatian dibanding dengan kelompok tumbuhan lain. 

Masyarakat menganggap tumbuhan ini kurang memberikan manfaat yang 

berarti bagi kehidupan (Tjitrosoepomo, 2009).  

Slogohimo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri 

yang mempunyai tempat wisata yang indah. Hutan dan Air Terjun Girimanik 

merupakan tempat wisata yang terdapat di Kecamatan Slogohimo dan 

mempunyai daya tarik wisata. Luas kawasan Hutan Girimanik 10,6 ha yang 

telah dikelola oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri. Secara astronomis, 

kawasan Hutan Girimanik terletak antara 110º41’-111º18’ BT dan 7º32’-8º15’ 

LS (Gerhanawati, 2010). 

Hutan ini mempunyai tanah yang mengandung humus dan sangat subur. 

Suhu udaranya tergantung pada ketinggian tempat sehingga bervariasi dan 

perbedaannya sangat menyolok. Kondisi tanah yang baik dan kelembaban yang 

cukup, menyebabkan banyak tanaman tumbuh subur dikawasan hutan ini dan 

salah satunya adalah tumbuhan paku. Banyak tumbuhan paku yang belum 

ditemukan jenis-jenis yang hidup di daerah Hutan Girimanik sebagai salah satu 

tujuan wisata. Hal tersebut sangat penting untuk masyarakat sekitar agar ikut 

berperan aktif dalam menjaga keanekaragaman tumbuhan paku di kawasan 

Hutan Girimanik (Fajar, 2010). 

Dari hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti ternyata di 

kawasan Hutan Girimanik Kabupaten Wonogiri banyak ditemukan tumbuhan 

paku. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menghasilkan pengetahuan 

tentang bagaimana keanekaragaman (Indeks Keanekaragaman, Indeks 

Dominansi, Kerapatan) tumbuhan paku di Kawasan Hutan Girimanik pada 
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ketinggian 1.200 mdpl dan 1.400 mdpl dan untuk mengetahui adakah 

perbedaan keanekaragaman tumbuhan paku pada ketinggian yang berbeda. 

B. METODE PENELITIAN 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuadran dengan sistem plot sampling.  

1. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 pos yaitu pos A (1.200 mdpl) dan pos B 

(1.400 mdpl). 

2. Tiap pos dibagi lagi menjadi 5 buah plot yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. 

3. Pengambilan data diperoleh dengan metode kuadra menggunakan plot 

sampling dengan ukuran 1m x 1m denga kelipatan seterusnya. 

4. Mengambil satu rumpun dari setiap jenis tumbuhan paku yang terdapat di 

dalam kuadran baik pada ketinggian 1.200 mdpl dan 1.400 mdpl. 

5. Mengukur suhu, kelembaban, dan pH pada tiap ketinggian. 

6. Berdasarkan hasil pengamatan morfologi kemudian melakukan identifikasi 

dengan menggunakan buku FLORA dan dibuat herbarium. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil  

Data hasil pengamatan eksplorasi keanekaragaman tumbuhan paku 

pada dua ketinggian yang berbeda yaitu 1200 mdpl dan 1400 mdpl disajikan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.1  Hasil Pengamatan Jenis Tumbuhan Paku di kawasan Hutan 

Girimanik 
No Nama species Jumlah individu pada ketinggian 

1.200 mdpl 1.400 mdpl 

1 Gleichenia linearis* 9 10 

2 Adiantum hispidulum 7 7 

3 Davallia trichomanoides 3 5 

4 Nephrolepis exaltata 7 8 

5 Dryopteris filixmas 5 6 

6 Marsilea crenata 4 - 

7 Adiantum trapeziforme 2 4 

8 Adiantum pedatum 4 3 

9 Nephrolepis cordifolia 5 - 

10 Drynaria quercifolia 6 7 

11 Pteris vitata 7 - 

Σ 59 50 
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Keterangan: 

*jumlah paku paling banyak Gleichenia linearis 

**jumlah paku paling sedikit Marsilea crenata 

Dari data pengamatan tumbuhan paku tersebut kemudian dianalisis 

secara kuantitatif dan untuk mengkualifikasikan hasil analisisnya diperlukan 

kriteria yang dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Kriteria Indeks Keanekaragaman, Indeks Dominansi, dan 

Kerapatan 
Kriteria Indeks 

Keanekaragaman 

Indeks Dominansi Kerapatan/area 

Rendah 0<Ds<0,5 δ<1 0,03≤D≤0,00 

Sedang - 1≤δ≤3 0,10≤D≤0,16 

Tinggi 0,5<Ds<1 δ≥3 0,17≤D≤0,23 

Sumber (Soegianto, 1994) (Soegianto, 1994) (Peneliti) 

 

Setelah dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan rumus 

diperoleh Indeks Keanekaragaman, Indeks Dominansi, dan Kerapatan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Analisis Indeks Keanekaragaman, Indeks Dominansi, dan 

Kerapatan Tumbuhan Paku  

Parameter Indeks Ketinggian, Jumlah, dan Nama Species 

1.200 mdpl 1.400 mdpl 

Indeks 

Keanekaragaman 

  

- Rendah 

(0<Ds<0,5) 

- - 

- Tinggi 

(0,5<Ds<1) 

11 

1. Gleichenia linearis 

2. Adiantum hispidulum 

3. Davallia trichomanoides 

4. Nephrolepis exaltata 

5. Dryopteris filixmas 

6. Marsilea crenata 

7. Adiantum trapeziforme 

8. Adiantum pedatum 

9. Nephrolepis cordifolia 

10. Drynaria quercifolia 

11. Pteris vitata 

8 

1. Gleichenia linearis 

2. Adiantum hispidulum 

3. Davallia trichomanoides 

4. Nephrolepis exaltata 

5. Dryopteris filixmas 

6. Adiantum trapeziforme 

7. Adiantum pedatum 

8. Drynaria quercifolia 

 

Dari tabel 4.3 dapat dilihat Indeks Keanekaragaman tumbuhan paku 

pada ketinggian !.200 mdpl lebih tinggi dibanding Indeks Keanekaragaman 

pada pos B (1.400 mdpl). 
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Tabel 4.4 Analisis Indeks Dominansi Tumbuhan Paku 

Parameter Indeks Ketinggian, Jumlah, dan Nama Species 

1.200 mdpl 1.400 mdpl 

Indeks 

Dominansi 

  

- Rendah 

(δ<1) 

11 

1. Gleichenia linearis 

2. Adiantum hispidulum 

3. Davallia trichomanoides 

4. Nephrolepis exaltata 

5. Dryopteris filixmas 

6. Marsilea crenata 

7. Adiantum trapeziforme 

8. Adiantum pedatum 

9. Nephrolepis cordifolia 

10. Drynaria quercifolia 

11. Pteris vitata 

8 

1. Gleichenia linearis 

2. Adiantum hispidulum 

3. Davallia trichomanoides 

4. Nephrolepis exaltata 

5. Dryopteris filixmas 

6. Adiantum trapeziforme 

7. Adiantum pedatum 

8. Drynaria quercifolia 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat Indeks Dominansi tumbuhan paku pada 

ketinggian 1.200 mdpl lebih rendah dibanding Indeks Dominansi pada pos 

B (1.400 mdpl). 

Tabel 4.5 Analisis Kerapatan Tumbuhan Paku 

Parameter Indeks Ketinggian, Jumlah, dan Nama Species 

1.200 mdpl 1.400 mdpl 

Kerapatan    

- Rendah 

(0,03≤D≤0,09) 

10 

1. Adiantum hispidulum 

2. Davallia trichomanoides 

3. Nephrolepis exaltata 

4. Dryopteris filixmas 

5. Marsilea crenata 

6. Adiantum trapeziforme 

7. Adiantum pedatum 

8. Nephrolepis cordifolia 

9. Drynaria quercifolia 

10. Pteris vitata  

 

2 

1. Adiantum trapeziforme 

2. Adiantum pedatum 

 

- Sedang 

(0,10≤D≤0,16) 

1 

1. Gleichenia linearis 

 

4 

1. Adiantum hispidulum 

2. Davallia trichomanoides 

3. Dryopteris filixmas 

4. Drynaria quercifolia 

 

- Tinggi 

(0,17≤D≤0,23) 

- 2 

1. Gleichenia linearis 

2. Nephrolepis exaltata 
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Dari tabel 4.5 dapat dilihat Kerapatan tumbuhan paku pada 

ketinggian 1.200 mdpl lebih rendah dibanding Kerapatan pada pos B (1.400 

mdpl). 

Pertumbuhan dan keanekaragaman tumbuhan paku dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah faktor internal dan eksternal seperti 

intensitas cahaya, suhu, tanah, ketinggian tempat, pH, dan kelembaban 

udara. Hasil pengukuran faktor eksternal pada tiap pos dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Faktor Eksternal (Abiotik) 

 
NO Pos Suhu pH tanah Kelembaban 

1 A (1.200 mdpl) 28,7˚ C 7 64 % 

3 B (1.400 mdpl) 27,4˚ C 7 50 % 

2. Pembahasan 

Dari hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa Indeks 

Keanekaragaman tertinggi terdapat pada pos A (1.200 mdpl) sebesar 0,995, 

karena disusun oleh jenis tumbuhan yang banyak dan beragam. Pos A 

mempunyai kondisi yang lembab banyak tertutup oleh kanopi dan pohon-

pohon besar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

keanekaragaman tumbuhan paku. Sebagaimana yang telah diungkapkan 

oleh Rindel (2001) bahwa suhu merupakan faktor yang penting karena suhu 

menentukan kecepatan reaksi-reaksi dan kegiatan kimia dalam proses 

kehidupan tumbuhan. Penelitian ini dilakukan di sekitar Hutan Girimanik di 

mana masih terdapat aktivitas manusia yang  mungkin dapat mengakibatkan 

keadaan tanah menjadi padat dan dapat mempengaruhi daya serap tanah 

terhadap air ataupun mempengaruhi kelembaban tanah sehingga 

mempengaruhi tingkat keanekaragaman tumbuhan paku (Odum, 1994). 

Indeks Dominansi rata-rata dari 11 species sebesar 0,01 berdasarkan 

kriteria (Soegianto, 1994), 0,01<1 maka Indeks Dominansi rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa Indeks Dominansi pada pos A tergolong rendah karena 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Analisis rata-rata kerapatan pada pos A 

sebesar 0,07 per 12,4 m
2 

sehingga
 
kerapatan rendah.. Jenis tumbuhan paku 

yang terdapat pada pos B ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan pos 
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A. Kebanyakan paku-pakuan menghendaki tanah yang banyak mengandung 

humus dan tetap lembab, namun tidak becek ( Kurniawan, 2008).  

Indeks Keanekaragaman rata-rata dari 8 species adalah sebesar 0,99, 

berdasarkan kriteria (Soegianto, 1994) 0,5 <0,99<1 maka Indeks 

Keanekaragaman tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa di pos B (1.400 mdpl) 

memiliki Indeks Keanekaragaman yang tinggi karena disusun oleh jenis 

tumbuhan yang banyak. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan Indeks 

Keanekaragaman pos A maka Indeks Keanekaragaman pos B lebih kecil. 

Hal ini dikarenakan Pos B mempunyai kondisi tanah yang kurang lembab 

dibandingkan dengan pos A. tertutup oleh kanopi dan pohon-pohon besar 

sehingga tidak semua jenis tumbuhan paku dapat hidup dengan kondisi 

lingkungan pada pos B. Menurut Okviana (2001) tumbuhan paku pada 

umumnya tumbuh di daerah-daerah yang lembab. Indeks Dominansi rata-

rata dari 8 species sebesar 0,02 berdasarkan kriteria (Soegianto, 1994), 

0,02<1 maka Indeks Dominansi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks 

Dominansi pada pos B tergolong rendah karena dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor alam yang mempengaruhi jumlah tumbuhan paku di alam 

antara lain suhu, pH, dan kelembaban Wijayanti (2011). Analisis kerapatan 

total pada pos B sebesar 1,14 per 12,4m
2
. 

Berdasarkan uraian diatas, apabila dibandingkan antara pos A (1.200 

mdpl) dan pos B (1.400 mdpl) maka Indeks Keanekaragaman tertinggi 

terdapat pada pos A (1.200 mdpl) yaitu sebesar 0,995, sedangkan yang 

terendah terdapat pada pos B (1.400 mdpl) sebesar 0,990.  Menurut 

Rudyarti (2012), keanekaragaman jenis paku-pakuan dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan, semakin tinggi tempat, kelembaban tinggi atau suhu 

rendah dapat menyebabkan tumbuhan tidak dapat hidup, sehingga 

keanekaragaman jenis  rendah. Indeks Dominansi tertinggi terdapat pada 

pos B (1.400 mdpl) yaitu sebesar 0,02, sedangkan yang terendah terdapat 

pada pos A (1.200 mdpl) sebesar 0,01. Menurut Dwidjoseputro (1991) 

antara dua organisme atau lebih akan terjadi suatu hubungan yang disebut 

intraspesies atau interspesies yang nantinya akan menimbulkan sebuah 
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kompetisi apabila hidup di tempat yang sama.  Kerapatan tertinggi terdapat 

pada pos B (1.400 mdpl) yaitu sebesar 0,14 per 12,4 m
2
, dan kerapatan 

terendah terdapat pada pos A ( 1.200 mdpl) sebesar 0,07 per 12,4 m
2
. Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zeihan El Aqsar (2009) di 

Taman Nasional Gunung Leuser  Sumatra Utara tentang hubungan 

ketinggian dan kelerengan dengan tingkat kerapatan vegetasi yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi ketinggian tempat maka tingkat 

kerapatan vegetasi semakin besar. 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Hasil analisis data dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Keanekaragaman tumbuhan paku pada pos A (1.200 mdpl) lebih 

tinggi dibanding dengan pos B (1.400 mdpl). 

b. Indeks Dominansi dan Kerapatan 

1) Indeks Dominansi tertinggi terdapat pada pos B (1.400 mdpl) 

sebesar 0,02, sedangkan Indeks Dominansi terkecil terdapat pada 

pos A (1.200 mdpl) sebesar 0,01. 

2) Kerapatan tertinggi terdapat pada pos B (1.400 mdpl) sebesar 

0,14, sedangkan kerapatan terendah terdapat pada pos A (1.200  

mdpl) sebesar 0,07. 

 

2. Saran  

a. Perlu diadakan penelitian lanjut dengan menambah variasi 

ketinggian serta diadakan penelitian pada daerah lereng. 

b. Peran serta pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian 

keanekaragaman hayati tumbuhan paku. 
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