
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kawasan hutan hujan tropis yang sangat luas dan tersebar hampir diseluruh 

wilayah Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satunya 

adalah lichen. Lichen (lumut kerak merupakan gabungan antara fungi dan alga 

sehingga secara morfologi dan fisiologi merupakan satu kesatuan. Lumut ini 

hidup secara epifit pada pepohonan, di atas tanah, diatas batu cadas, di tepi pantai 

dan di gunung-gunung yang tinggi (Yurnaliza, 2002). 

Lichen tergolong tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam pembentukan 

tanah. Dalam hidupnya lichen tidak memerlukan syarat hidup yang tinggi dan 

tahan terhadap kekurangan air dalam jangka waktu yang lama. Bagian utama 

lichen adalah thallus. Keberadaan thallus dapat terangkat atau tegak lurus dari 

substratnya, terjumbai, tergantung, atau juga dapat terlihat thallus secara rapat 

atau jarang pada substrat. Menurut Yurnaliza (2002), lichen dikelompokkan 

menjadi empat tipe berdasarkan morfologi thallusnya yaitu tipe crustose, foliose, 

frucicose, dan  squamulose. 

Klasifikasi lichen berdasarkan habitatnya dibedakan menjadi tiga kategori : 1) 

Saxicolous, merupakan lichen yang hidup di batu/cadas pada suhu dingin; 2) 

Corticolous, merupakan lichen yang hidup di pohon yang berperan sebagai epifit, 

kebanyakan di daerah tropis dan sub tropis dengan kelembaban yang tinggi; dan 

3) Terriculous, merupakan lichen yang hidup pada tanah (Muzayyinah, 2005). 

Salah satu lichen yang terdapat di hutan Indonesia adalah jenis lichen 

corticolous yaitu jenis lichen yang ditemukan hidup sebagai epifit pada substrat 

kulit batang. Lichen corticolous merupakan komponen penting ekosistem hutan 

sebagai organisme autotrof penyumbang biomassa dalam ekosistem tersebut serta 

peka terhadap perubahan iklim. Keberadaan suatu jenis lichen sangat tergantung 

pada pohon inangnya karena beberapa jenis lichen memilih pohon tertentu sebagai 

inang (Susilawati, 2013). 
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Jenis tipe morfologi lichen yang dominan di jalan Solo-Tawangmangu dan 

kawasan hutan Sekipan adalah tipe foliose sebanyak 8 spesies, tipe squamulose 5 

spesies, tipe crustose 4 spesies, dan tipe fruticose 1 spesies. Sedangkan presentase 

cakupan lichen yang tertinggi di Stasiun 1 (90%) adalah Peltigera colina dan 

terendah di jalan Solo-Tawangmangu (36%) adalah Physconia sp (Furi, 2016). 

Sedangkan  jenis lichen corticolous paling banyak ditemukan di jalan Bintang 

Mas (5 genera) dan paling sedikit di jalan Adi Sucipto (2 genera). Total kepadatan 

lichen corticolous tertinggi di jalan Bintang Mas (10,65 % n=35 pohon) dan 

terendah di jalan Ahmad Yani II (20,28 % n=321 pohon) (Sudrajat, Setyawati, & 

Mukarlina, 2013). 

Kawasan hutan sangat berpotensi untuk habitat pertumbuhan dari lichen. 

Salah satunya di kawasan hutan yang terdapat di daerah Sekipan Tawangmangu 

Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Desa Kalisoro. 

Kawasan hutan ini merupakan ekosistem hutan hujan tropis sebagai habitat 

makhluk hidup. Terdapat berbagai macam flora dan fauna di hutan ini akan tetapi 

belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati di hutan ini. Penelitian 

tentang keragaman dan persebaran lichen sudah banyak dilakukan, tetapi untuk 

penelitian tentang morfologi lichen corticolous di Kawasan hutan Sekipan ini 

belum ada, sehingga hutan ini dapat dijadikan sebagai lokasi penelitian mengenai 

jenis lichen corticolous. 

Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Karakteristik Lichen Corticolous pada Ketinggian yang Berbeda di 

Kawasan Hutan Sekipan Desa Kalisoro Tawangmangu Karanganyar Provinsi 

Jawa Tengah.” 

  



3 
 

 
 

B. Pembatasan Masalah 

Subyek Penelitian : Kawasan Hutan Sekipan Desa Kalisoro 

Tawangmangu Karanganyar Provinsi Jawa 

Tengah 

Obyek Penelitian : Karakteristik morfologi lichen corticolous di 

kawasan Hutan Sekipan Desa Kalisoro 

Tawangmangu Karanganyar Provinsi Jawa 

Tengah 

Parameter Penelitian : Identifikasi morfologi lichen corticolous 

(Meliputi: Bentuk thallus, warna thallus, 

jumlah koloni, dan tekstur thallus). 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana karakteristik 

morfologi  lichen corticolous yang tumbuh di kawasan Hutan Sekipan Desa 

Kalisoro Tawangmangu Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. 

  

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui morfologi  lichen corticolous 

yang tumbuh di kawasan Hutan Sekipan Desa Kalisoro Tawangmangu 

Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

informasi tentang morfologi dari lichen corticolous yang tumbuh di kawasan 

Hutan Sekipan Desa Kalisoro Tawangmangu Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. 

  


