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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan Negara tropika yang memiliki kawasan hutan 

yang luas. Berdasarkan luasnya, hutan tropis Indonesia menempati urutan 

ketiga setelah Negara Brasil dan Republik Demokrasi Kongo (Achmaliadi, 

2001). Luas kawasan hutan Indonesia tahun 2012 mencapai 130,61 juta 

hektar (68,6% dari total luas daratan Indonesia) (Kementerian Kehutanan, 

2012). Vegetasi yang beragam dan tingkat keanekaragaman hayati yang 

cukup tinggi menjadikan Negara Indonesia di dunia disebut sebagai 

megabiodiversity country.  

Keanekaragaman merupakan kekayaan di bumi, jutaan tumbuhan, 

hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya dan ekosistem yang 

dibangunnya menjadi lingkungan hidup serta saling berinteraksi (Supratna, 

2008). Indonesia sangat kaya dengan berbagai keanekaragaman flora dan 

faunanya. Dari 40 ribu jenis flora yang tumbuh di dunia, 30 ribu 

diantaranya tumbuhan yang hidup di Indonesia (Syukur, 2001). Menurut 

World Conservation Monitoring Committee (1994) dalam Ramono (2004), 

salah satu kekayaan bumi Indonesia mencakup 27.500 jenis tumbuhan 

berbunga (10% dari seluruh jenis tumbuhan di dunia) yang tumbuh 

dihutan.  

Hutan adalah hamparan luas berisi sumber daya hayati yang 

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu 

dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 41 tahun 1999). Sedangkan menurut Idriyanto (2006) 

hutan merupakan suatu ekosistem yang didalamnya terdapat berbagai 

komponen dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi serta 

gudang plasma nutfah dari berbagai jenis tumbuhan (flora) dan hewan 

(fauna). Arief (2001) menambahkan bahwa 10% dari ekosistem alam 

Indonesia dialokasikan sebagai kawasan konservasi, yaitu berupa suaka 
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alam, suaka margasatwa, taman nasional, hutan lindung, dan untuk 

kepentingan pembudidayaan plasma nutfah yang ada. 

Taman Hutan Raya sebagai salah satu contoh kawasan konservasi 

yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1990 merupakan kawasan 

pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami 

atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi 

kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang 

budidaya, budaya, dan rekreasi. Taman Hutan Raya (TAHURA) 

merupakan salah satu bentuk hutan yang mempunyai keanekaragaman 

hayati yang tinggi. Salah satu Taman Hutan Raya yang ada di Indonesia 

adalah TAHURA K.G.P.A.A Mangkunagoro 1 Ngargoyoso, taman hutan 

ini terletak di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, 

Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah (Dinas Kehutanan Jawa 

Tengah).  

Hasil penelitian Wijayanti (2011) menunjukkan bahwa tumbuhan 

paku yang terinventarisasi di sekitar jalur selatan pendakian Gunung 

Merapi pada ketinggian 1.100 m.dpl ada 8 jenis, 1.300 m.dpl ada 9 jenis, 

dan 1.500 m.dpl ditemukan 14 jenis. Sedangkan, hasil penelitian Aji 

(2013) menunjukkan bahwa keanekaragaman Amfibi (ordo Anura) di 

Taman Hutan Raya (TAHURA) K.G.P.A.A Mangkunagoro 1 Ngargoyoso 

didapatkan hasil yaitu  tujuh jenis Amfibi dari lima famili. Agus (2015) 

menambahkan bahwa penelitian yang sudah dilaksanakan di Taman Hutan 

Raya (TAHURA) banyak yang meneliti fauna, sedangkan mengenai 

tumbuhan sangat jarang sekali bahkan belum ada. 

Berdasarkan data penelitian dan hasil wawancara pada tanggal 20 

September 2015 dapat diketahui bahwa penelitian mengenai keberagaman 

flora di Taman Hutan Raya belum dilakukan. Tahura terletak di kaki 

Gunung Lawu pada koordinat 111o15’ BT dan 7o 30’LS dengan suhu 

rata-rata 20
0 

C dapat dipastikan mempunyai keanekaragaman yang cukup 

tinggi (Rosadi, 2014). Namun, ketersediaan informasi mengenai 

keanekaragaman tumbuhan (Bryophyta dan Pteridophyta) pada Taman 

http://alamendah.wordpress.com/peraturan-hukum/undang-undang/uu-no-5-tahun-1990-tentang-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistem/
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Hutan Raya (TAHURA) masih belum memadai (sangat minim). 

Keanekaragaman tumbuhan sudah dikenal manusia sejak manusia berada 

di bumi. Sampai saat ini kajian tentang keanekaragaman tumbuhan masih 

terus dipelajari dan dikembangkan. Keanekaragaman tumbuhan lumut dan 

paku yang banyak manfaatnya belum banyak dikenal oleh masyarakat, 

sehingga menjadi salah satu potensi yang perlu untuk diinventarisasi dan 

dikembangkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan (Loveless, 1989). Untuk 

itu perlu dilakukannya inventarisasi dan keanekaragaman tumbuhan 

(Bryophyta dan Pteridophyta), sehingga akan membantu kelengkapan data 

sebagai referensi bagi pihak pengelola dalam memberikan informasi dan 

gambaran tentang keanekaragaman tumbuhan (Bryophyta dan 

Pteridophyta) yang terdapat di Taman Hutan Raya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul “INVENTARISASI dan  

KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN (Bryophyta dan Pteridophyta) 

PADA KETINGGIAN YANG BERBEDA DI TAMAN HUTAN 

RAYA (TAHURA) K.G.P.A.A MANGKUNAGORO 1 

NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR  PROVINSI 

JAWA TENGAH”. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk menghindari meluasnya masalah dan mempermudah 

pemahaman dalam penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah 

sebagai berikut:  

1. Subyek Penelitian  :Taman Hutan Raya (TAHURA) K.G.P.A.A 

Mangkunagoro I, di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan 

Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah pada 

ketinggian 1.000 m. dpl, 1.200 m. dpl dan 1.400 m. dpl. 

2. Obyek Penelitian  :Inventarisasi dan Keanekaragaman 

Bryophyta dan Pteridophyta di Taman Hutan Raya (TAHURA) 



4 

 

 

K.G.P.A.A Mangkunagoro I Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar 

Provinsi Jawa Tengah. 

3. Parameter Penelitian : Identifikasi tumbuhan (meliputi: morfologi, 

manfaat Bryophyta dan Pteridophyta), Dominasi (δ), dan 

Keanekaragaman jenis (Ds). 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu:  

1. Bagaimana jenis-jenis tumbuhan (Bryophyta dan Pteridophyta) pada 

ketinggian yang berbeda di Taman Hutan Raya (TAHURA) Dusun 

Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, 

Provinsi Jawa Tengah? 

2. Bagaimana indeks keanekaragaman tumbuhan (Bryophyta dan 

Pteridophyta) pada ketinggian yang berbeda di Taman Hutan Raya 

(TAHURA) Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, 

Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah? 

 

D. TUJUAN 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penelitian ini bertujuan 

untuk:  

1. Untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan (Bryophyta dan Pteridophyta) 

pada ketinggian yang berbeda di Taman Hutan Raya (TAHURA) 

Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten 

Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. 

2. Untuk mengetahui indeks keanekaragaman jenis tumbuhan (Bryophyta 

dan Pteridophyta) pada ketinggian yang berbeda di Taman Hutan Raya 

(TAHURA) Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, 

Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. 
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E. MANFAAT 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang 

keanakeragaman tumbuhan (Bryophyta dan Pteridophyta) yang 

terdapat di Taman Hutan Raya (TAHURA). 

b. Dapat menambah pengetahuan mengenai jenis-jenis tumbuhan 

(Bryophyta dan Pteridophyta) yang berada di Taman Hutan Raya 

(TAHURA). 

2. Bagi masyarakat 

a. Dapat menambah informasi tentang pemanfaatan tumbuhan 

(Bryophyta dan Pteridophyta) sebagai khazanah keanekaragaman 

flora. 

b. Dapat memberikan informasi tumbuhan (Bryophyta dan 

Pteridophyta) berkhasiat sebagai obat yang terdapat di Taman 

Hutan Raya (TAHURA). 

3. Ilmu Pengetahuan  

a. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan  khususnya dibidang 

ekologi tumbuhan dan taksonomi tumbuhan. 

 


