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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dikenal sebagai salah satu megadiversitas dunia karena 

memiliki banyak flora. Keanekaragaman tumbuhan yang dimiliki 

Indonesia menduduki peringkat lima besar di dunia, yaitu memiliki 

lebih dari 38.000 jenis tumbuhan (55% endemik).Keragaman jenis 

flora di alam yang beranekaragaman menimbulkan kesadaran manusia 

untuk menyederhanakan obyek studi melalui klasifikasi, identifikasi, 

dan pemberian nama yang tepat untuk setiapkelompok tumbuhan 

dengan memanfaatkan karakter yang terdapat pada setiap tumbuha n, 

dan menggolongkan kedalam kelompok-kelompok tertentu 

(Nurchayati, 2010).Perbukitan merupakan salah satu tempat tumbuh 

dan berkembangnya suatu tumbuhan, termasuk didalamnya tumbuhan 

paku epifit. Bukit yang berada di Desa Karangbangun dan Girilayu 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah ± 

40 km adalah salah satu perbukitan yang terletak di lereng Gunung 

Lawu Jawa Tengah.  Lereng Lawu merupakan Kawasan yang Sangat 

subur, dikarenakan daerah tangkapan hujan.Kawasan bukit 

Giribangunini terletak di Desa Karangbangun Kecamatan Matesih 

KabupatenKaranganyar berada di ketinggian 666 meter diatas 

permukaan air laut. Sedangkan bukit kawasan Astana Mengadeg 

Girilayu terletak di ketinggian 750 meter diatas permukaan air 

laut.Kedua perbukitan ini dijadikan sebagai pusat objek wisata religi. 
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Astana Giribangun digunakan sebagai pusat pemakaman keluarga 

besar presiden RI yang kedua yaitu Jenderal Besar TNI Muhammad 

Soeharto dan Astana Mengadeg digunakan sebagai pemakaman bagi 

Keluarga Besar Trah Mangkunegaran, terutama pendiri cikal bakal 

Mangkunegara, yaitu Pangeran Sambernyowo atau Kangjeng 

Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro 1 Surakarta. Perbukitan ini 

terletak di titik koordinat 7,652170 LS 111,0709710 BT dan kawasan 

ini merupakanhutan yang dikelola oleh yayasan Giribangun dan 

Mengadeg yang seringpula juga digunakan oleh rakyat setempat. 

Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang paling sederhana atau 

primitif  daripada tumbuhan berpembuluh lain dan telah melalui 

berbagai tingkat evolusi sejak zaman Devion sampai sekarang. 

Perkembangan tumbuhan paku dari zaman ke zaman menyebabkan 

jumlah jenisnya sangat banyak dan melimpah di alam. 

Keanekaragaman jenis tumbuhan paku di alam mencapai +  1.300 jenis 

tumbuhan (Tjitrosoepomo, 2014). Kebanyakan tumbuhan paku 

memiliki perawakan yang khas, sehingga mudah dibedakan dengan 

jenis tumbuhan yang lain. Ciri tumbuhan paku secara umum adalah 

adanya daun muda yang bergulung dan akan membuka jika dewasa.  

Tumbuhan paku memiliki beberapa peranan penting yaitu dalam 

pembentukan humus, melindungi tanah dari erosi, menjaga 

kelembapan tanah, dan salah satu tumbuhan pionir atau perintis pada 

tahap awal suksesi ekosisem hutan. Selain itu, tumbuhan paku juga 

memiliki ekonomi yang cukup tinggi terutama pada keindahan sebagai 

tanaman hias.Pengamatan berbagai jenis tumbuhan paku epifit sangat 

baik bila dilakukan pada kawasan lebat dengan jenis pohon yang 

beragam dan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan paku 

epifit di kawasan dengan keanekaragamn jenis tumbuhan yang tinggi 

(perbukitan, hutan wisata, hutan cagar alam) sudah banyak dilakukan, 

diantaranya di Taman Hutan Rakyat Ronggo Soeryo Cangar (Romaidi 

dkk, 2012), Taman Hutan Kenali kota Jambi (Suraida dkk ,2012), dan 
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kawasan Tahura Pocut Meurah Intan Kabupaten Aceh Besar 

(Musriadi,dkk, 2016). 

Penyebaran keindahan tumbuhan paku sangat khas mulai dari 

dataran rendah sampai dataran tinggi. Pola penyebaran merupakan 

salah satu ciri khas dari setiap organisme di suatu habitat. Pola 

penyebaran tergantung pada faktor lingkungan maupun keistimewaan 

biologis organisme itu sendiri. Organisme dalam populasi dapat 

tersebar dalam bentuk-bentuk umum yang terdiri dari penyebaran 

secara acak, merata dan berkelompok. Sesuai penyebaran suatu 

organisme tumbuhan paku dapat tumbuh pada habitat yang berbeda-

beda. Berdasarkan cara hidupnya, tumbuhan paku memiliki daya 

adaptasi yang cukup tinggi sehingga tidak jarang dijumpai tumbuhan 

paku dapat hidup di berbagai tempat, salah satunya adalah menempel 

di batu, batang pohon atau disebut juga epifit (Tjitrosopomo, 2014). 

Epifit adalah tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain 

sebagai penopang tidak berakar pada tanah, berukuran lebih kecil dari 

tumbuhan penopang atau inang, tetapi tidak menimbulkan akibat apa-

apa terhadap penopang. Epifit berbeda dengan parasitisme karena 

mempunyai akar untuk menghisap air dan nurisi yang terlarut dan 

mampu menghasilkan makanan sendiri (Kusumanungrum, 

2008).Penelitian dikawasan dengan keanekaragaman jenis tumbuhan 

paku baik terestrial maupun epifit cukup beragam namun untuk bukit 

kawasan Astana Giribangun Desa Karangbangun dan Astana 

Mengadeg Desa Girilayu belum pernah sama sekali dilakukan 

penelitian oleh sebab itulah yang menjadi latar belakang dilakukannya 

penelitian dengan judul “INVENTARISASI TUMBUHAN PAKU 

EPIFIT DI KAWASAN ASTANA GIRIBANGUN DESA 

KARANGBANGUN DAN MENGADEG DESA GIRILAYU 

KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR.
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B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan rumusan Masalah, maka perlu adanya identifikasi masalah 

sebagai berikut yaitu: 

Jenis-jenis Tumbuhan Paku Epifit di kawasan Giribangun dan 

Mengadeg 

 

C. Pembatasan Masalah  

Masalah dalam penelitian ini ibatasi agar terhindar dari perluasan 

pengkajian penelitian. Pembatasan masalh tersebut sebagai berikut : 

a. Subyek penelitian : Bukit hutan disekitar Kawasan Astana 

Giribangun Desa Karangbangun dan Astana Mengadeg Desa 

Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar pada 

ketinggian 666 m.dpl sampai 750 m.dpl  

b. Obyek Penelitian  : Inventarisasi tumbuhan paku epifit pada 

ketinggian 666 m.dpl sampai750 m.dpl disekitar Kawasan Astana 

Giribangun Desa Karangbangun dan Mengadeg Desa Girilayu 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.  

c. Parameter Penelitian : karakteristi, morfologi, tumbuhan paku 

epifit. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian, yakni: 

Bagaimana jenis -jenis tumbuhan oaku epifit dengan ketinggian yang 

berbeda ada yang ada di Kawasan Astana Giribangun Desa 

Karangbangun dan Astana Mengadeg Desa Girilayu Kecamatan 

Matesih Kabupaten Karanganyar. 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini untuk : 

Mengetahui jenis-jenis tumbuhan paku epifit dengan ketinggian yang 
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berbeda ada di Kawasan Astana Giribangun Desa Karangbangun dan  

Mengadeg Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar  

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagi berikut: 

a. Bagi Peneliti 

1) Dapat menambah pengetahuan tentang tingkat keanekaragaman 

tumbuhan paku epifit 

2) Dapat menambah wawasan ilmu inventarisai tumbuhan paku 

epifit 

b. Bagi Masyarakat 

1) Dapat menambah informasi bagi masyarkat tentang 

pemanfaatan tumbuhan paku epifit. 

2) Dapat menambah informasi bagi masyarakat untuk menjaga dan 

melestarikan hutan 

c. Bagi IPTEK 

1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menggali potensi 

tumbuhan asli Indonesia, dengan terkoleksinya spesimen 

tumbuhan paku epifit 

2) Dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang botani 

dan ekologi tumbuhan 

d. Bagi Pendidikan  

Hasil inventarisasi dan identifikasi tumbuhan paku epifit dan 

sumber media belajar siswa SMP kelas VII Semester 2 paa materi 

Klasifikasi Tumbuhan dan SMA kelas X Semester 2 pada materi 

Kingdom Plantae. 

 

 

 

 

 


