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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kawasan hutan wisata air terjun Jumog berada di Desa Berjo Kecamatan 

Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar berjarak hanya 500 meter ke barat Candi 

Sukuh ini merupakan wisata alam yang indah.Wisata air terjun Jumog ini terletak 

pada ketinggian 1000 mdpl dengan ketinggian air terjun 30 meter. Aliran air 

terjun terbagi menjadi 3 cabang yaitu Klueng, Kusumajati dan Jubleg (Istiyanto, 

2013). Air terjun Jumog merupakan kawasan wisata yang terletak pada titik 

koordinat 7° 37’ 52.68” S 111° 7’37.32” E di kelola oleh Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDES). Hutan alam yang berada di kawasan air terjun mempunyai 

tingkat keanekaragaman jenis tumbuhan yang tinggi namun belum banyak 

penelitian di kawasan hutan air terjun Jumog. Kawasan air terjun Jumog yang 

terletak pada lereng gunung menarik untuk di teliti.  

Jenis vegetasi melimpah pada kawasan lembah namun seiring bertambah 

ketinggian kelimpahan jenis vegetasi menurun. Salah satu jenis vegetasi tersebut 

adalah vegetasi pteridophyta (Luthfiya, 2013). Salah satu jenis tumbuhan yang 

dapat di temukan di hutan air terjun Jumog adalah tumbuhan paku terestrial. 

Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang telah mempunyai kormus yaitu 

tumbuhanya telah dapat dibedakan antara akar, batang maupun daunnya 

(Tjitrosoepomo, 2009). Menurut Katili (2013) Tumbuhan paku merupakan satu 

vegeasi yang pada umumnya lebih beragam pada daerah dataran tinggi 

dibandingkan dataran rendah. Pola penyebaran tumbuhan ini tergantung dari 

faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu udara, cahaya kelembaban 

serta udara dan tanah. Tumbuhan paku ini dapat tumbuh pada daerah-daerah 

rawa, mangrove serta pegunungan yang notabene memiliki kelembaban yang 

tinggi serta curah hujan yang tinggi. 

 Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang memiliki peranan penting 

terhadap ekosistem. Tumbuhan paku ini mempunyai nilai ekologis yaitu sebagai 
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tumbuhan bawah yang berperan dalam menjaga berlangsungnya ekosistem hutan 

seperti pencampuran serasah bagi pembentukan hara tanah serta sebagai vegetasi 

penutup tanah karena merupakan tumbuhan bawah dan mencegah terjadinya 

erosi serta produsen dalam rantai makanan (Luthfiya, 2013). Tumbuhan paku-

pakuan sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan 

kelompok jenis tumbuhan lain meskipun sebenarnya tumbuhan ini memiliki 

fungsi bagi kesejahteraan makhluk hidup. 

 Penelitian tentang tumbuhan paku pteridophyta terestrial telah banyak 

dilakukan seperti pada penelitian Setyawan (2016) yang berjudul “ Inventarisasi 

dan Keanekaragaman tumbuhan (Bryophyta dan Pteridophyta) Pada Ketinggian 

Yang berbeda di Taman Hutan Raya (TAHURA) K.G.P.A.A Mangkunagoro 1 

Ngargoyoso” menunjukkan hasil dari indeks keanekaragaman Pteriodphyta 

antara 0,51 – 0,68 yang dapat dikatakan rendah. Apabila berdasarkan kualitas 

tingkat keanekaragaman tumbuhan paku tersebut maka Taman Hutan Raya 

memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan paku yang rendah. 

 Penelitian lain di tahun sebelumnya oleh Luthfiya (2013) yang berjudul 

“Keanekaragaman Tumbuhan Paku (Pteridophyta) di Kawasan Lereng Barat 

Gunung Lawu Jawa Tengah menemukan 12 jenis famili yang terdiri dari 34 

spesies yang teridiri dari 14 jenis paku epifit dan 20 jenis paku terestrial. 

  Dari pemaparan uraian diatas mengenai tumbuhan paku terestrial 

yang di sebabkan karena banyaknya tumbuhan paku yang masih liar dan belum 

di ketahui manfaat serta jenis dari tumbuhan paku tersebut dan belum adanya 

kajian khusus mengenai tumbuhan paku terestrial yang terdapat di kawasan hutan 

air terjun Jumog maka penulis mengangkat judul penelitian “Keanekaragaman 

Pteridophyta Terestrial Di Kawasan Hutan Wisata Air Terjun Jumog Desa Berjo 

Ngargoyoso Karanganyar Provinsi Jawa Tengah” 
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B. Pembatasan Masalah  

  Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah, sebagai berikut: 

 

C. Rumusan Masalah 

Bagaimana keanekaragaman tumbuhan paku terestrial yang terdapat di kawasan 

hutan air terjun Jumog Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten 

Karanganyar  ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Memberikan informasi mengenai keanekaragaman jenis tumbuhan paku terestrial 

yang terdapat di kawasan hutan air terjun Jumog Desa Berjo Kecamatan 

Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan khusus pada bidang ekologi 

tumbuhan pada civitas akademika. 

2. Memberikan informasi mengenai keanekaragaman jenis tumbuhan paku 

terestrial yang terdapat di kawasan hutan  air terjun Jumog Desa Berjo 

Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. 

 

   

   

a. Subyek Penelitian : Hutan Air Terjun Jumog Desa Berjo, 

Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten 

Karanganyar 

b. Obyek Penelitian : Tumbuhan paku terestrial  

c. Parameter Penelitian : Keanekaragaman, kerapatan, frekuensi, 

dominansi serta kondisi lingkungan  paku 

terestrial   

d. Pengamatan  : Tanggal 29 Februari – 04 Maret 2016 


