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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hutan merupakan suatu ekosistem yang di dalamnya terdapat berbagai 

komponen dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi baik dari 

jenis tumbuhan (flora) dan hewan (fauna). Kondisi hutan yang berupa hamparan 

luas dan didominasi oleh pepohonan yang selalu hijau merupakan kondisi yang 

sangat mendukung bagi pertumbuahan flora dan fauna. 

Kawasan hutan wisata air terjun Jumog berada di Desa Berjo Kecamatan 

Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Berjarak sekitar 500 meter 

ke arah barat Candi Sukuh. Kawasan air terjun Jumog merupakan kawasan yang 

termasuk ke dalam kawasan dataran tinggi yang terletak pada ketinggian 1000 

mdpl dengan ketinggian air terjun yaitu 30 meter. Air terjun Jumog merupakan 

kawasan wisata yang terletak pada titik koordinat 7
0
 37’ 52.68” S 111

0
 7” 37.32” 

E di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Fitrianti, 2016).  

Kawasan air terjun jumog memiliki curah hujan yang relatif tinggi dengan 

suhu lingkungan berkisar antara 24,8
o
 C – 30,6

o
 C dan kelembaban lingkungan 

66% - 82% (Roziaty, Putri, & Nurfitrianti, 2016). Kondisi ini menyebabkan 

lingkungan di kawasan tersebut basah dan lembab, sehingga sangat cocok bagi 

pertumbuhan dan perkembangan berbagai macam organisme baik flora maupun 

fauna.  

Hutan alam yang berada di kawasan air terjun Jumog menyediakan 

kondisi lingkungan dengan suhu udara yang rendah serta kelembaban udara dan 

kelembaban tanah yang tinggi, menjadikan kawasan ini merupakan salah satu 

kawasan yang memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan yang tinggi salah 

satunya lumut. Tumbuhan lumut banyak di temukan di kawasan air terjun Jumog 

disebabkan karena kawasan hutan wisata air terjun Jumog memiliki faktor 

abiotik yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan lumut seperti suhu, 

kelembaban dan pH tanah. Menurut Gradstein (2011), pada hutan tropis yang 

lembab merupakan tempat yang kaya akan keanekaragaman tumbuhan lumut. 
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Lumut merupakan salah satu tumbuhan Cryptogamae yang termasuk 

dalam kelompok tumbuhan berklorofil (autotrof). Tumbuhan lumut berukuran 

kecil yang tingginya hanya sekitar 0,5-2 cm, dan bahkan yang paling besar 

umumnya memiliki tinggi kurang dari 20 cm (Kimbal, 2003). Tumbuhan lumut 

stergolong dalam tumbuhan thalus, artinya tumbuhan lumut memiliki bagian-

bagian tubuh yang menyerupai akar, batang, dan daun. Akan tetapi bagian-

bagian tersebut sebenarnya bukan akar, batang, dan daun sejati. Bagian yang 

menyerupai akar disebut Rhizoid, berupa benang-benang halus yang berfungsi 

untuk melekat pada substrat dan mengambil air dan mineral dari dalam tanah 

(Tjitrosoepomo, 2014). 

Beberapa jenis lumut bersifat kosmopolit, artinya dapat hidup dan 

berkembang di berbagai tempat, namun lumut jenis lain mempunyai daerah 

distribusi yang terbatas. Tumbuhan lumut banyak ditemukan tumbuh pada 

berbagai substrat, misalnya di tanah, batu, kulit pohon dan semak belukar, kayu 

lapuk, dan epifit pada batang pohon yang selalu hijau atau habitat lembab 

lainnya (Gradstein, 2011). 

Lumut merupakan tumbuhan perintis karena tumbuhan lumut dapat 

tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Lumut 

memegang peranan yang sangat penting di dalam ekosistem. Di dalam ekosistem 

hutan hujan tropis, lumut berperan penting dalam meningkatkan kemampuan 

hutan untuk menahan atau menyimpan air, karena sifat selnya yang menyerupai 

spons. Tumbuhan lumut juga merupakan habitat penting bagi organisme lain 

seperti hewan invertebrata, sebagai media yang baik bagi perkecambahan biji 

tumbuhan tingkat tinggi dan sebagai penyedia oksigen. Selain itu tumbuhan 

lumut merupakan bioindikator pencemaran lingkungan (Bawahaty & Istomo, 

2014) 

Tumbuhan lumut jenis Musci, seperti Atrichum, Pogonatum, Trematodon, 

dan Pohlia, berperan dalam mencegah erosi tanah di hutan karena struktur 

tubuhnya yang liat dan kemampuan regenerasinya yang tinggi (Widjaja, 2014). 

Pemanfaatan lumut hati, khususnya jenis Marchantia sp. dapat digunakan 

sebagai obat tradisional. Kandungan senyawa fenolik dan terpenoid yang 
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terkandung di dalam ekstrak lumut Marchantia paleacea merupakan ekstrak 

dengan aktivitas paling baik sebagai antibakteri terhadap bakteri patogen dan 

perusak pangan (Fadhilla & Eka, 2012). Manfaat lain lumut adalah sebagai 

media tanam, seperti berbagai jenis Sphagnum. Lumut ini dapat mengikat air 

hingga 50 kali lipat dari massa tubuhnya sehingga sangat baik digunakan sebagai 

media tanam berbagai jenis tanaman hortikultura. 

Berdasarkan penelitian (Wati, 2016) diketahui bahwa pada enam titik 

lokasi yang berbeda ditemukan 10 spesies tumbuhan lumut yang terdiri dari 2 

kelas, 9 ordo, 9 famili dan 10 genus yang umumnya tumbuh pada substrat 

berupa tanah, epifit pada batang pohon jati yang telah lapuk dan pada batu. 

Kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan lumut, menyebabkan 

tumbuhan lumut tumbuh sangat subur dan terdapat spsies tumbuhan lumut 

yang berbeda. Umumnya tumbuhan lumut dapat tumbuh pada lokasi dengan 

vegatasi rapat, kelembapan cukup tinggi dan teduh. 

Tumbuhan lumut merupakan salah satu kelompok tumbuhan yang belum 

banyak diteliti di Kawasan Hutan Wisata Air Terjun Jumog. Oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian, khususnya Identifikasi tumbuhan lumut di kawasan 

air terjun Jumog, dengan harapan bahwa hasil yang diperoleh dapat 

memberikan data dan informasi sebagian dari keanekaragaman tumbuhan 

lumut di kawasan air terjun Jumog. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi Tumbuhan 

Lumut di Kawasan Hutan Wisata Air Terjun Jumog Ngargoyoso Karanganyar 

Jawa Tengah”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi untuk menghindari 

perluasan masalah agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan penelitian . 

Adapun pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian      : Lumut yang ada di Kawasan Hutan Wisata Air 

Terjun Jumog Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso 

Kabupaten Karanganyar provinsi Jawa Tengah 
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2. Obyek Penelitian       : Tumbuhan Lumut terestrial dan epifit di Kawasan 

Hutan Air Terjun Jumog Desa Berjo Kecamatan 

Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi 

Jawa Tengah 

3. Parameter Penelitian  : Habitat, Habitus (Morfologi) Lumut di Kawasan 

Hutan Wisata Air Terjun Jumog Desa Berjo 

Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar 

Provinsi Jawa Tengah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Jenis-jenis tumbuhan lumut apa saja yang berada di Kawasan Hutan Wisata 

Air Terjun Jumog Ngargoyoso Karanganyar Jawa Tengah. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan lumut 

di Kawasan Hutan Wisata Air Terjun Jumog Ngargoyoso Karanganyar Jawa 

Tengah. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang tumbuhan lumut dan memberikan kontribusi 

dalam bentuk hasil penelitian berupa dokumentasi. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan kesempatan bagi peneliti-peniliti selanjutnya untuk di jadikan 

bahan rujukan dan memperbaiki kelemahan yang ada pada penelitian ini. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan sosialisasi bagi masyrakat agar mengetahui jenis-jenis 

tumbuhan lumut yang ada di lingkungan sekitar, sehingga dapat 

meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap tumbuhan lumut. 
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4. Bagi Pendidikan 

Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang keanekaragaman jenis tumbuhan 

lumut yang terdapat di kawasan Hutan Wisata Air Terjun Jumog Ngargoyoso 

Karanganyar Jawa Tengah. Khususnya siswa sekolah menengah kelas X 

materi Plantae KD.3.3 Mendiskripsikan ciri-ciri Divisio dalam dunia 

Tumbuhan dan peranannya bagi kelangsungan hidup di Bumi. 


