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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia terletak di daerah katulistiwa yang mempunyai tipe hutan 

hujan tropika yang dikenal cukup unik dan merupakan salah satu komunitas 

yang kaya akan keanekaragaman jenis tumbuhan di dunia. Keaanekaragaman 

itu merupakan suatu mekanisme yang mencetuskan kemantapan komunitas 

atau ekosistem. Salah satu potensi keanekaragaman hayati di Indonesia  

adalah lichenes. 

Lichenes merupakan gabungan antara fungi dan alga sehingga secara 

morfologi dan fisiologi merupakan satu kesatuan. Tubuh lichenes ini dinamakan 

thallus yang secara vegetatif mempunyai kemiripan dengan alga dan jamur. 

Thallus ini ada yang berwarna abu-abu atau abu-abu kehijauan. Beberapa spesies 

ada yang berwarna kuning, orange, coklat atau merah dengan habitat yang 

bervariasi. Umumnya lichenes dapat ditemukan hidup menempel di atas batu, 

tanah dan kulit pohon, lichenes tidak memiliki syarat hidup yang tinggi, lichenes 

dapat hidup pada lingkungan yang ekstrim dengan suhu yang sangat rendah 

ataupun sangat tinggi. Lichenes hidup tidak terikat pada ketinggian tempat 

dimana lichenes dapat ditemukan hidup di daerah sekitar pantai sampai gunung-

gunung yang tinggi  (Yurnaliza, 2002). 

Lichenes dapat tumbuh dimana saja atau dikenal dengan sebutan 

kosmopolit. Habitat dari lichenes terdapat di batu, pohon, dan permukaan tanah. 

Menurut Pratiwi (2006), berdasarkan habitatnya lichenes dibagi menjadi lichenes 

corticolous, lichenes terricolous dan lichenes saxicolous. Lichenes saxicolous 

adalah jenis lichenes yang hidup di batu, lichenes terricolous adalah jenis lichenes 

yang hidup di permukaan tanah dan lichenes corticolous adalah jenis lichenes 

yang hidup pada kulit pohon. Salah satu tempat yang menjadi habitat dari 

lichenes adalah hutan. umumnya lichenes yang hidup di hutan adalah jenis 

lichenes corticolous hal ini karena di hutan tumbuh berbagai macam jenis 

pohon yang dapat menjadi habitat lichenes corticolous. Lichenes corticolous 

merupakan salah satu jenis lichenes yang dapat di temukan hidup epifit 
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menempel pada kulit pohon atau kayu yang sudah lapuk. Secara ekologi 

lichenes corticolous merupakan salah satu komponen penting ekosistem hutan 

sebagai organisme autotrof penyumbang biomassa dalam ekosistem sehingga 

keberadaan lichenes corticolous sangat berpengaruh terhadap stabilitas 

ekosistem. Selanjutnya lichenes dapat mempengaruhi komponen ekosistem 

dimana beberapa jenis lichenes corticolous yang mengandung ganggang 

Cyanophyta (Cyanobacterium) dalam ekosistem dapat membantu daur 

nitrogen yang berperan dalam persediaan pupuk alami yang keberadaannya 

sangat di pengaruhi oleh keadaan lingkungan. Lichenes corticolous juga dapat 

di manfaatkan sebagai sumber bahan obat, bahan tekstil, bahan kosmetik, dan 

bahan dekorasi. Namun dalam hal ini banyak masyarakat yang belum 

mengetahui manfaat lichenes corticolous. 

Kawasan Giribangun berada di Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar berada di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian 660 m.dpl 

sekitar 35 km disebelah kota surakarta. Kawasan ini dibagi menjadi 2 wilayah 

yaitu yang wilayah barat disebut Astana Giribangun dan sebelah timur disebut 

Astana Mengadek. Astana Giribangun dijadikan sebagai salah satu objek 

wisata religi pusat pemakaman bagi keluarga besar Presiden RI ke-2 yaitu 

Jenderal Besar TNI (Purn.) H. Muhammad Soeharto 

  Giribangun memiliki titik koordinat 7,65217
0 

LS 111,070971
0 

BT.Kawasan ini merupakan hutan yang dikelola oleh yayasan Giribangun dan 

digunakan oleh rakyat setempat.Memiliki tekstur tanah menanjak dan subur, 

dengan suhu yang rendah berkisar antara 24,0-25,5
o 

C.Tegakan yang ada di 

kawasan Giribangun di dominasi pohon pinus (Pinus merkusii), pohon mahoni 

(Swietenia mahagoni) dan banyak ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan bawah, 

tumbuihan atas, tumbuhan liar dan lichenes. 

Berdasarkan hal tersebut, maka inventarisasi lichenes perlu dilakukan 

untuk mengetahui spesies-spesies lichenes. Hasil inventarisasi lichenes dapat 

digunakan sebagai media maupun sumber belajar bagi siswa jenjang SMP dan 

SMA materi klasifikasi tumbuhan. Hal-hal tersebut menjadi latar belakang 
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dilakukan penelitian ini yang  berjudul “Inventarisasi Lichenes Di Kawasan 

Giribangun Girilayu Matesih Karanganyar Jawa Tengah”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi agar terhindar dari pengkajian 

penelitian pembatasan masalah  tersebut sebagai berikut : 

1. Subjek Penelitan :Kawasan Giribangun Girilayu Matesih,  

Karanganyar,  Jawa Tengah. 

2. Objek Penelitian :Lichenes yang menempel di pohon di 

kawasan Giribangun Girilayu Matesih, 

Karanganyar , Jawa Tengah. 

3. Parameter Penelitian  :Jenis lichenes, habitus, morfologi. 

 

C. Perumusan Masalah  

Bagaimanakah jenis-jenis lichenes di kawasan Giribangun Girilayu 

Matesih , Karanganyar, Jawa Tengah 

D. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui jenis-jenis lichenes di kawasan Giribangun Girilayu 

Matesih,  Karanganyar, Jawa Tengah.? 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari Penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

a. Dapat menambah pengetahuan tentang Inventarisasi lichenes di 

kawasan Giribangun Girilayu Matesih, Karaanganyar,  Jawa Tengah. 

b. Dapat menambah Wawasan Inventarisasi lichenes di kawasan 

Giribangun Girilayu Matesih , Karaanganyar, Jawa Tengah. 

2. Bagi Pendidik 

 Dapat menambah informasi dan sebagai sumber belajar bagi 

guru maupun siswa jenjang SMP dan SMA kelas 9 dan 10  materi 

kingdom plantae. 


