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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 sekipan adalah tumbuhan 

paku terestrial. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang telah 

mempunyai kormus yaitu tumbuhanya telah dapat dibedakan antara akar, 

batang maupun daunnya (Tjitrosoepomo, 2009).  

Loveless (1989)  menjelaskan bahwa tumbuhan paku dapat tumbuh 

pada habitat yang berbeda. Berdasarkan  tempat hidupnya, tumbuhan paku 

ditemukan tersebar luas mulai daerah tropis hingga dekat kutub utara dan 

selatan. Mulai dari hutan primer, hutan sekunder, alam terbuka, dataran 

rendah hingga dataran tinggi, lingkungan yang lembab, basah, rindang, 

kebun tanaman, pinggir jalan paku dapat dijumpai. 

Tumbuhan paku memiliki jenis yang heterogen, baik ditinjau dari 

segi habitus maupun cara hidupnya (Tjitrosoepomo, 2005). Menurut 

Loveless (1989) paku diwakili oleh kurang dari 10.000 jenis yang hidup, 

tetapi karena ukurannya yang besar dan karakteristiknya yang khas, 

tumbuhan merupakan komponen vegetasi yang menonjol. Total spesies 

yang diketahui hampir 10.000  (diperkirakan 3.000 di antaranya tumbuh di 

Indonesia). 

Berdasarkan habitusnya ada jenis-jenis tumbuhan paku yang sangat 

kecil dengan daun-daun yang kecil dan memiliki struktur yang sangat 

sederhana, ada pula yang besar dengan ukuran daun yang dapat mencapai 

sampai 2m atau lebih dengan struktur yang rumit. Berdasarkan cara 

hidupnya ada jenis-jenis paku yang hidup diatas tanah (terestrial), ada 
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yang hidupnya menumpang pada tumbuhan lain (epifit), dan ada paku air 

(higrofit) (Kinho, 2009). 

Penelitian tentang pteridophyta terestrial telah banyak dilakukan 

seperti pada penelitian Fitrianti (2016), yang berjudul “Studi 

Keanekaragaman Pteridophyta Terestrial di Kawasan Hutan Wisata Air 

Terjun Jumog Desa Berjo Ngargoyoso Karanganyar Provinsi Jawa Tengah 

ditemukan sebanyak 15 jenis spesies pteridophyta dengan 2 bangsa yaitu 

Selaginellales dan Filicales dengan 3 famili yang terdiri dari Selaginalles 

(1 genus), Cyatheaceae (1 genus) dan Polypodiaceae (7 genus). Penelitian 

lain di tahun sebelumnya oleh Muswita (2013), yang berjudul “Studi 

Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Paku di Taman Nasional Bukit 

Duabelas Provinsi Jambi” menujukkan hasil berdasarkan tempat 

tumbuhan, dari 42 jenis tumbuhan paku, 34 jenis diantaranya merupakan 

paku terestrial dan 8 jenis merupakan paku epifit.   

Kawasan  hutan Sekipan merupakan kawasan wisata yang terletak 

di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur atau lebih tepatnya terletak di 

Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Hutan 

Sekipan ini terletak pada ketinggian 1100 mdpl. Letak  Geografis  Hutan 

Sekipan berada pada koordinat 07039’51.6” LS dan 111011’29.7” BT. 

Hutan alam yang terletak di sekitar Kaki Gunung Lawu mempunyai 

tingkat keragaman jenis tumbuhan yang sedikit namun memiliki kerapatan 

yang tinggi karena fakor iklim di daerah tersebut, tetapi belum banyak 

penelitian di kawasan hutan Sekipan. 

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai tumbuhan paku terestrial 

yang disebabkan karena banyaknya tumbuhan paku yang masih liar dan 

belum diketahui manfaat serta jenis dari tumbuhan paku tersebut serta 

belum adanya kajian khusus mengenai tumbuhan paku terestrial yang 

terdapat di kawasan hutan Sekipan maka penulis mengangkat judul 

penelitian “Studi Keragaman Pteridophyta Terestrial di Kawasan Hutan 

Sekipan Desa Kalisoro Tawangmangu 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: 

1. Subyek Penelitian  : Hutan Sekipan Desa Kalisoro, Kecamatan  

Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. 

2. Obyek Penelitian   : Pteridophyta terestrial di kawasan hutan   

 Sekipan  

3. Parameter Penelitian : Kerapatan,  frekuensi, serta kondisi  

lingkungan pteridophyta terestrial di  

kawasan hutan Sekipan  

 

C. Perumusan Masalah 

Bagaimana keanekaragaman pteridophyta terestrial yang terdapat di 

kawasan hutan Sekipan Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, 

Kabupaten Karanganyar? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui keanekaragaman pteridophyta 

terestrial yang terdapat di kawasan hutan Sekipan Desa Kalisoro, 

Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bidang ekologi 

tumbuhan pada materi Biologi kelas X/Genap yaitu Kompetensi Dasar 

3.3 bagi civitas akademik  

2. Mengetahui keanekaragaman pteridophyta terestrial yang terdapat di 

kawasan hutan Sekipan Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, 

Kabupaten Karanganyar. 


