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A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara agraris, yang sebagian penduduknya 

menggantungkan hidup dari mata pancaharian dari pertanian dan hutan. Berbagai 

upaya telah dilakukan pemerintah, lembaga-lembaga penelitian, ataupun dari para 

petani sendiri. Tetapi sekarang ini luas hutan semakin sempit karena pelaksanaan 

pembangunan, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mencanagkan reboisasi, 

yaitu penanaman kembali tumbuhan yang telah punah. Hal ini perlu dilakukan 

karena manusia dalam memanfaatkan hutan sering sembarangan. Misalnya 

menebabg pohon sembarangan tanpa memperhatikan akibat yang akan 

ditimbulkan  kegiatan tersebut. Sebagai akibat yang akan ditimbulkan berupa 

banjir, tanah longsor pada saat musim hujan tiba dan kekurangan air pada musim 

kemarau. Salah satu fungsi hutan adalah sebagai penghasil makanan tambahan 

yang dibutuhkan manusia dan mahluk hidup dilingkungan sekitar. 

Tanah atau lahan yang diupayakan sebagai areal pertanian sangat 

tergantung pada factor yang dikendalikan oleh prubahan musim dan daya dukung 

lingkungan. Pada dasarnya budidaya tumbuhan merupakan suatu kegiatan yang 

sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia yang menggunakan hasil 

tumbuhan sebagai bahan makanan utama dan keperluan lain. Akibat dari 

budidaya tumbuhan tersebut sebagian masyarakat hanya memusatkan perhatian 
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pada tumbuhan yang dapat dipanen. Pada lingkungan yang subur dapat dicapai 

sekalipun dengan pegolahan dan pengelolaan yang sederhana. Akan tetapi dalam 

pemakaian lahan telah mencapai ambang batas akan menimbulkan masalah 

sendiri, menurunnya kualitas lahan sehingga kemampuan produksi lahanpun 

semakin terbatas. 

Tumbuhan biji merupakan tumbuhan dengan tingkat perkembangan 

filogenik tertinggi, sebagai cirri khasnya adalah adanya suatu organ yang berupa 

biji. Biji adalah suatu alat reproduksi generatif atau seksual karena terjadinya 

didahului oleh suatu peristiwa seksual. Tumbuhan biji merupakan tumbuhan 

kormus sejati, yang terdiri dari tiga bagian pokok yaitu akar, batang, dan daun. 

Tumbnuhan biji yang sekarang ada dibumi ini meliputi kurang lebih 170.000 jenis 

tumbuhan, jadi separuh jumlah kekayaan flora di dunia yang ditafsir seluruhnya 

meliputi kurang lebih 300.000 jenis tumbuhan. Pada saat ini golongan tumbuhan 

biji tersebut paling dominan di bumi ini, sehingga jaman sekarang ini disebut 

jaman tumbuhan biji.( Tjiptosoepomo, 1993:34). 

Keanekaragaman jenis yang hidup di daerah hutan yang dibudidayakan 

adalah jenis liar dan sebagian lagi jenis yang dibudidayakan, jenis yang liar dapat 

merupakan jenis yang menang (liar), bukan dibudidayakan. Misalnya alang-alang 

dan rumput teki. Sedangkan yang telah dibudidayakan kebanyakan tumbuhan 

Spermatophyta, contohnya; tumbuhan Tectona garandis, Swietenia mahagoni, 

Mangifera indica, dan Artocarpus integra. Tumbuhan ini biasanya mempunyai 

manfaat yang besar bagi manusia sekitar. Misalnya Tectona grandis digunakan 
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sebagai bahan baku mebel, banginan dan sebagai bahan-bahan untuk memasak 

bagi manyarakat pedesaan sekitar (Soemarwoto, 1995;123) 

Waduk Bade mempunyai potens i yang tinggi bila dikembangkan dan 

dilestarikan, alokasinya diantaranya adalah sebagai tempat pariwisata, 

pemancingan, pengairan (irigasi). Kondisi fisik Waduk Bade pada saat hujan 

mengalami penembahan volume air yang cukup signifikan, demikian juga pada 

saat musin panas mengalami penyusutan sehingga sering kurang efektif dalam 

memanfaatkan lahan pertaanian masyarakat sekitar. Disekitar Waduk Bade 

banayak tumbuhan yang hidup secara liar dari tumbuhan tingkat rendah sampai 

tingkat tinggi tetapi yang dominan adalah tumbuhan Spermatophyta. Berdasarkan 

latar belakang tersebut diatas perlu dilakukan penelitian tentang diversitas atau 

keanekaragaman tumbuhan Spermatophyta ditepi utara bagian tatas Waduk Bade, 

klego, kKabupaten Boyolali. Karena dibagian atas banya k terdapat tumbuhan 

Spermatophyta.    

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian memiliki arah dan ruang lingkup yang jelas, maka perlu 

adanya pembatasan masalah, adapun batasan masalah adalah subyek penelitian 

keanekaragaman tumbuhan (Spermatophyta). 

Obyek penelitian adalah tumbuhan Spermatophyta yang berada di tepi 

utara Waduk Bade dengan alasan pada bagian utara paling banyak ditumbuhi 

tumbuhan Spermatophyta dari pada bagian yang lain.  



 

 

4 

4 

C. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

Bagai manakah keaneka ragaman tumbuhan Spermatophyta di tepi Waduk Bade 

klego kabupaten Boyolali ? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman tumbuhan Spermatophyta ditepi 

bagian atas Waduk Bade, Klego, Kabupaten Boyolali 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat antara lain : 

1. Memberikan informasi bagi masyarakat tentang keanekaragaman 

tumbuhan Spermatophyta 

2. Sebagai informasi bagi peme rintah untuk menentukan kebijaksanaan agar 

taman wisata Waduk Bade dijadikan kawasan yang perlu dilestarikan dan 

diperhatikan supaya tumbuhan Spermatophyta tidak punah. 


