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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keanekaragaman hayati (biological diversity atau biodiversity) 

merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan keragaman 

ekosistem dan berbagai bentuk variabilitas hewan, tumbuhan, serta jasad 

renik di alam. Dengan demikian keanekaragamn hayati mencakup 

keragaman ekosistem (habitat), jenis (spesies) dan genetik (varietas/ras). 

Sementara Pasal 2, Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (Convention 

on Biological Diversity, CBD) mendefinisikan bahwa keanekaragaman 

hayati sebgai variasi yang terdapat diantara makhluk hidup dari semua 

sumber termasuk diantaranya ekosistem daratan, lautan, dan ekosistem 

perairan lain, serta kompleks ekologis yang merupakan bagian dari 

keanekaragamannya (Dahuri, 2003). 

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. Dari segi cara hidupnya ada jenis-jenis paku yang 

hidup terestrial (paku tanah), ada paku epifit, dan ada paku air. Di masa 
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yang silam (jutaan tahun yang lalu), hutan-hutan di bumi kita terutama 

tersusun atas warga tumbuhan paku yang berupa pohon-pohon yang tinggi 

besar, dan dikenal fosilnya sekarang sebagai batu bara (Tjitrosoepomo, 

2009).  

Menurut Loveless (1989), keanekaragaman tumbuhan sudah 

dikenal manusia sejak berada di bumi dan sampai saat ini kajian tentang 

keanekaragaman tumbuhan 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. 

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. Daerah wisata ini belum lama 

dikembangkan di Wonogiri baru sepuluh tahun terakhir ditemukan dan 

dikelola oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri. Sehingga kawasan ini belum 

banyak dikenal masyarakat diluar Kabupaten Wonogiri. Potensi alam 

pegunungan menjadi salah satu daya tarik pengunjung. Hutan Girimanik 

merupakan suatu dataran tinggi yang hampir menyerupai daerah 

Tawangmangu, Karanganyar, dan banyak ditumbuhi oleh tumbuhan paku. 

Secara astronomis, kawasan Hutan Girimanik terletak antara 110º41’-

111º18’ BT dan 7º32’-8º15’ LS, sedangkan secara administrasi masuk 
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dalam Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Wonogiri Kecamatan 

Slogohimo. Secara geografis, kawasan Hutan Girimanik terletak di 

Kecamatan Slogohimo yang menjadi daerah persimpangan yang sangat 

ramai.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Purwantoro yang 

menjadi daerah perbatasan dengan Jawa Timur (Gerhanawati, 2010). 

Luas kawasan Hutan Girimanik 10,6 ha yang telah dikelola oleh 

pemerintah Kabupaten Wonogiri. Kondisi tanah kawasan Hutan Girimanik 

sangat subur dengan kadar air yang cukup. Kondisi yang seperti ini sangat 

cocok untuk menanam dan mengembangkan tanaman. Selain pohon pinus 

dan pohon besar lainnya, di kawasan Girimanik ini juga ditanami buah-

buahan dan sayuran (Fajar, 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 

masyarakat yang belum mengetahui jenis-jenis tumbuhan paku yang ada  di 

kawasan Hutan Girimanik. Hal tersebut sangat penting untuk masyarakat 

sekitar agar ikut berperan aktif dalam menjaga keanekaragaman tumbuhan 

paku di kawasan Hutan Girimanik. 

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian tentang  

“Eksplorasi Keanekaragaman Tumbuhan Paku di Kawasan Hutan 

Girimanik Kabupaten Wonogiri”. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang jelas, maka 

perlu adanya suatu pembatasan masalah. Adapun batasan masalah tersebut 

adalah: 

Subjek adalah keanekaragaman tumbuhan paku. 

Objek adalah kawasan Hutan Girimanik Kabupaten Wonogiri pada 

ketinggian 1.200 m.dpl dan 1.400 m.dpl. 

Parameter yang diukur adalah Indeks Keanekaragaman, Dominansi, dan 

Kerapatan tumbuhan paku pada ketinggian yang berbeda yaitu 1.200 m.dpl 

dan 1.400 m.dpl. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana Keanekaragaman tumbuhan paku di kawasan Hutan 

Girimanik Kabupaten Wonogiri pada ketinggian 1.200 m.dpl dan 1.400 

m.dpl ? 

2. Bagaimana Indeks Dominansi dan Kerapatan tumbuhan paku di daerah 

tersebut? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Keanekaragaman tumbuhan paku di kawasan Hutan 

Girimanik Kabupaten Wonogiri pada ketinggian 1.200 m.dpl  dan 1.400 

m.dpl. 



5 
 

 
 

2. Untuk mengetahui Indeks Dominansi dan Kerapatan tumbuhan paku di 

daerah tersebut. 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi bagi pemerintah untuk menjaga dan 

melestarikan hutan supaya tumbuhan paku tidak punah. 

2. Memberikan informasi tentang keanekaragaman tumbuhan paku pada 

ketinggian yang berbeda yang bermanfaat kepada masyarakat luas. 

3. Memberikan pengetahuan bahwa di kawasan Hutan Girimanik 

Kabupaten Wonogiri masih terdapat tumbuhan paku yang mempunyai 

nilai ekologi tinggi. 

 


