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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

   Setiap individu memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda sehingga 

menunjukkan adanya keanekaragaman makhluk hidup di bumi ini. Indonesia 

dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman tertinggi 

didunia. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di bumi ini disebut 

sebagai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah kelimpahan 

yang mencakup semua bentuk kehidupan di muka bumi (Bappenas, 2004) 

salah satu keanekaragaman hayati yang melimpah adalah tumbuhan paku. 

  Tumbuhan paku yang secara ekologis memiliki peranan penting 

bagi keseimbangan ekosistem hutan yaitu sebagai pencegah erosi, membantu 

proses pelapukan serasah hutan, dan produsen dalam rantai makanan 

(Suraida, 2013). Pertumbuhan paku dipengaruhi oleh kelembaban, suhu, 

intensitas cahaya dan lain-lain. Tumbuhan paku memiliki daerah penyebaran 

yang luas sehingga dapat dijumpai di berbagai belahan dunia mulai dari 

daerah, dataran rendah, rawa, sawah, kebun, kawasan  pegunungan, tebing 

yang curam, tepi sungai dan hutan.  

  Ciri tumbuhan paku secara umumnya yaitu adanya daun muda 

yang menggulung dan akan membuka saat dewasa. Daun-daun yang terdapat 

pada tumbuhan paku berukuran sangat kecil dengan struktur sederhana. 

Namun ada juga yang daun tumbuhan paku yang berukuran besar dengan 

panjang mencapai 2 m. Pada umumnya penyebaran tumbuhan paku ini cukup 

luas karena dilakukan melalui spora. Organ spora sangat efisien untuk 

kepentingan penyebaran karena dapat mencapai tempat-tempat jauh dengan 

bantuan angin serta dapat direproduksi dalam jumlah yang banyak. Dengan 

cara demikian sebagian dari spora tersebut menemukan tempat yang cocok 

untuk pertumbuhannya (Bambang, 2002).  

  Berdasarkan cara hidupnya, tumbuhan paku memiliki daya 

adaptasi yang cukup tinggi sehingga banyak dijumpai tumbuhan paku di 
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berbagai tempat, salah satunya adalah menempel di pohon - pohon atau 

tumbuhan lain disebut juga epifit. Tumbuhan epifit memiliki ukuran 

bervariasi mulai dari yang sangat kecil (mikro epifit) sampai berbentuk koloni 

yang beratnya dapat mencapai beberapa ton dan membungkus hampir 

serluruh bagian tumbuhan inangnya. Menurut (Tjitrosoepomo, 2014) divisi 

Pteridophyta dapat dikelompokkan ke dalam empat kelas yaitu Psilophytinae, 

Lycopodiinae, Equisetinae, Filiciane.  

  Hasil penelitian Ceri (2014) menyatakan bahwa Keanekaragaman 

Jenis Paku-Pakuan (Pteridophyta) di Mangrove Muara Sungai Peniti 

Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak, ditemukan 11 jenis tumbuhan  

paku dari kelas Polypodiopsida dan terdiri atas 7 famili. Total tumbuhan paku 

yang ditemukan adalah 11 jenis dengan rincian 9 jenis paku terestrial dan 2 

jenis paku epifit. Penelitian lain yang di lakukan di daerah Sulawesi oleh 

(Arini, 2012), menyatakan bahwa keragaman paku epifit di Cagar Alam 

Gunung Ambang Sulawesi Utara terdapat dari 19 famili yang memiliki famili 

tertinggi adalah famili Polypodiaceae dan Aspleniaceae masing-masing 8 dan 

6 jenis. 

  Keanekaragaman paku epifit di Daerah Jawa Tengah banyak 

ditemukan di salah satu kawasan taman nasional gunung merbabu. Status 

kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu ditetapkan dengan keputusan 

Menteri Kehutanan Replublik Indonesia Nomor: SK.3623/Menhut-

VII/KUH/2014 tanggal 6 Mei 2014  Penetapan Kawasan Hutan Taman 

Nasional Gunung Merbabu 5.820 hektar di Kabupaten Semarang, Kabupaten 

Boyolali, dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. 

  Taman Nasional Gunung Merbabu memiliki salah satu wisata yaitu 

Hutan Pinus Kragilan yang terletak di Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, 

Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan ketinggian kurang lebih 

1330 diatas permukaan laut. Hutan Pinus Kragilan adalah kawasan hutan 

wisata yang terletak pada lereng gunung merbabu sehingga daerah Hutan 

Pinus Kragilan memiliki kelembaban tinggi. Kelembaban yang tinggi 

merupakan salah satu faktor tumbuhan paku epifit tumbuh.. Tumbuhan paku 
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di daerah ini juga belum di eksplorasi keanekaragaman  jenis dan jarang 

mendapat perhatian dan sering terabaikan sehingga hutan pinus belum 

mempunyai data tentang tumbuhan paku epifit yang hadir di kawasan 

tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN PAKU EPIFIT DI KAWASAN 

HUTAN PINUS KRAGILAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI 

JAWA TENGAH  

 

B. Pembatasan Masalah  

 Untuk menghindari meluasnya masalah dan mempermudah pemahaman 

dalam penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu sebagai 

berikut : 

1. Subyek Penelitian  

 

: Hutan Pinus Kragilan Kabupaten Magelang 

Provinsi Jawa Tengah. 

2. Obyek Penelitian   : Jenis tumbuhan paku epifit Kawasan Hutan 

Pinus Kragilan Kabupaten Magelang Provinsi 

Jawa Tengah. 

3. Parameter Penelitian  : Habitus dan Habitat tumbuhan paku epifit 

Kawasan Hutan Pinus Kragilan Kabupaten 

Magelang Provinsi Jawa Tengah. 

 

C. Rumusan Masalah 

  Bagaimana keanekaragaman tumbuhan paku epifit di Kawasan 

Hutan Pinus Kragilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Mengetahui keanekaragaman tumbuhan paku epifit di Kawasan Hutan 

Pinus Kragilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai 

keanekaragaman tumbuhan paku epifit di Kawasan Hutan Pinus Kragilan 

Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. 

b. Dapat menambah pengetahuan jenis-jenis tumbuhan paku epifit di 

Kawasan Hutan Pinus Kragilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa 

Tengah. 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi mengenai jenis – jenis tumbuhan paku 

epifit di Kawasan Hutan Pinus Kragilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa 

Tengah. 

3. Ilmu Pengetahuan  

Dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya pada jenjang SMA kelas 

X, Materi Plantae KD 3.7 Menerapkan Prinsip Klasifikasi untuk 

menggolongkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan pengamatan 

marfologi dan metagenesis 


