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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) merupakan tumbuhan tingkat rendah 

yang masuk kedalam Divisio Thallophyta yang merupakan tumbuhan simbiosis 

antara Fungi dan Alga sehingga secara morfologi dan fisiologi merupakan satu 

kesatuan, dimana dua organisme tersebut hidup berasosiasi satu dengan yang 

lain  (Tjitrosoepomo, Gembong 2001). Tanaman Lichenes yang lazim dikenal 

dengan nama Lumut Kerak merupakan jenis tanaman lumut yang belum banyak 

diketahui oleh sebagian orang, dan sesungguhnya berbeda dari lumut yang biasa 

dilihat. Tumbuhan ini tergolong tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam 

pembentukan tanah. Tumbuhan ini bersifat endolitik karena dapat masuk pada 

bagian pinggir batu. Dalam hidupnya Lichenes tidak memerlukan syarat hidup 

yang tinggi dan tahan terhadap kekurangan air dalam jangka waktu yang lama 

(Yurnaliza 2002). 

Lumut Kerak atau Lichenes berasal dari bahasa Yunani yang berarti 

tumbuh dangkal pada kulit pohon zaitun (Sumarlin, Maheng dan Rosdiana 

2016). Lumut ini hidup secara epifit pada pohon-pohonan, di atas tanah terutama 

di daerah sekitar kutub utara, di atas batu cadas, di tepi pantai atau gunung-

gunung yang tinggi. Lumut kerak (Lichenes) dapat tumbuh pada kondisi iklim 

yang berbeda dan pada subrat yang berbeda. Lumut kerak yang tumbuh pada 

tanaman lain (epiphytic), juga dapat tumbuh pada bebatuan, monument tua atau 

bagunan tua (Kuldeep dan Prodyut 2015).  

Selain faktor lingkungan, subtrat kulit batang pohon juga dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman lichen, mengingat tanaman ini merupakan 

salah satu tumbuhan epifit yang membutuhkan substrat untuk menempel yaitu 

berupa kulit batang pohon. Substrat kulit batang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan Lichenes dimana subtrat kulit batang yang kering dan pecah-pecah 

dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan thallus tanaman Lichenes, dan juga 

sebaliknya tanaman ini menyukai subtrat kulit batang yang halus dan datar
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 karena substrat kulit batang yang halus memiliki kemampuan menyimpan air 

sehingga permukaan kulit pohon menjadi lembab. Permukaan kulit pohon yang 

halus dan lembab dapat mempengaruhi kestabilan pertumbuhan dan kesuburan 

tanaman Lumut Kerak  (Lichenes) (Hamidun, Iji dan Lawira 2015). 

Dalam sebuah study ekologi tanaman epifit maupun tanaman Lumut Kerak 

(Lichenes) secara akurat perlu menggunakan beberapa jenis pembagian pohon 

atau disebut dengan zonasi. Pembagian zonasi pada pohon inang terbagi dalam 

lima bagian dimana pada metode ini hanya digunakan pada pohon-pohon yang 

besar dan memiliki kanopi yang rimbun (Johansson 1974). 

Kampus UNS Kentingan dengan luas sekitar 60 hektar sangat berpotensi 

dimanfaatkan untuk pembangunan bagian dari hutan kota Surakarta. Dan pada 

rekapitulasi hasil pemantauan kualitas udara ambien kota Surakarta, di wilayah 

Universitas Sebelas Maret memiliki kualitas udara yang cukup tercemar, hal ini 

disebabkan karena data jumlah oksigen dan karbondioksida berada dibawah 

standar baku mutu. Namun hal ini bisa tertutupi ditandai dengan luasnya ruang 

terbuka hijau (RTH) yang terdapat di kawasan kampus. Tujuan Green Campus 

adalah mewujudkan sebuah lingkungan kampus yang sehat, nyaman, dan ramah 

lingkungan. Vegetasi di area kampus UNS Kentingan tersusun dari kelompok 

pohon, perdu, dan herba. Total jenis pohon di area kampus adalah 151. 

Tingginya keragaman jenis pohon di area kampus juga ditunjukkan dengan 

masih cukup rendahnya nilai dominansi jumlah individu dari jenis-jenis pohon 

dengan populasi tinggi. Populasi pohon tertinggi ditunjukkan oleh jati (Tectona 

grandis) 15%, mahoni (Switenia mahagoni) 12% dan angsana (Pterocarpus 

indicus) 9% (Sugiyarto 2011).  

Sensitifitas tanaman Lumut Kerak (Lichenes) terhadap pencemaran udara 

yang terdapat di pohon inangnya dapat dilihat melalui perubahan 

keanekaragaman dan jumlah koloni yang terdapat pada zona inangnya. Lumut 

kerak (Lichenes) merupakan tumbuhan indikator yang peka terhadap 

pencemaran udara, hasil simbiosis antara fungi dan alga. Simbiosis tersebut 

menghasilkan keadaan fisiologi dan morfologi yang berbeda dengan keadaan 

semula sesuai dengan keadaan masing-masing komponen pembentukannya. 
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Lumut kerak (Lichenes) mampu hidup pada lingkungan ekstrim, tetapi juga 

sangat peka terhadap polusi. Hampir sebagian besar spesies lumut kerak sangat 

sensitive terhadap gas belerang (SO2) dan gas buang lainnya yang berasal dari 

kendaraan bermotor atau kawasan industri (Handoko, et al. xxxx). Tanaman 

bioindikator ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepadatan 

lalu lintas yang berbeda terhadap keanekaragaman karakteristik Lumut Kerak 

(Lichenes) pada kulit pohon peneduh jalan. Salah satu jenis pohon peneduh jalan 

yang dominan pada kampus UNS Kentingan adalah pohon Angsana.  

Pohon Angsana atau yang memiliki nama latin Pterocarpus indicus 

merupakan tanaman dari Suku Papilionaceae dengan tinggi mencapai 25-35 m 

dengan tipe pohon meranggas. Tanaman ini mampu beradaptasi pada kawasan 

tropis dan sub tropis dengan suhu berkisar antara 22-32⁰C, dan memiliki 

performa paling baik di kawasan tropis pada elevasi tinggi (Danarto xxxx). 

Tanaman Angsana digunakan sebagai tanaman pelindung jalan dikarenakan 

Angsana mampu mengakumulasi Pb di daunnya (Yudha, Noli dan Idris 2013). 

Selain itu, Sifat dan kondisi dari kulit batang pohon angsana sebagai substrat 

secara langsung akan mempengaruhi bentuk dan keadaan talus tanaman Lumut 

Kerak (Lichenes) yang tumbuh disekitarnya. 

Jenis pohon Angsana sebagai inang dan pengaruh eksternal berupa polusi 

udara dapat mempengaruhi keanekaragaman bentuk morfologi dari tanaman 

Lumut Kerak (Lichenes). Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada dominansi dan 

jumlah koloni yang terdapat pada setiap zona inangnya. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Kajian 

Distribusi Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) Pada Pohon Angsana Di Kawasan 

Kampus Universitas Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengenai belum adanya 

informasi tentang kajian distribusi tanaman Lumut Kerak (Lichenes) pada pohon 

Angsana di kawasan Universitas Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta. 
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C. Batasan Masalah 

1. Subyek penelitian  :  

 

Pohon Angsana di kawasan Universitas 

Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta.

2. Objek penelitian  :  

 

 

Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) di 

Pohon Angsana sekitar kawasan 

Universitas Sebelas Maret, Kentingan, 

Surakarta.. 

3. Parameter penelitian  :  

 

 

 

Habitat dan morfologi (bentuk thallus, 

warna thallus) Lichen di Pohon Angsana 

Kawasan Universitas Sebelas Maret, 

Kentingan, Surakarta. 

D. Rumusan Masalah 

Bagaimana distribusi tanaman Lumut Kerak (Lichenes) yang terletak pada 

pohon Angsana di kawasan Universitas Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui distribusi tanaman Lumut Kerak (Lichenes) yang 

terletak pada pohon Angsana di kawasan Universitas Sebelas Maret, Kentingan, 

Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang jenis-jenis 

tanaman Lumut Kerak (Lichenes) yang terdapat disekitar kawasan 

Universitas Sebeleas Maret, Kentingan, Surakarta. 

b. Dapat menambah pengetahuan mengenai penetapan zonasi tanaman 

Lumut Kerak (Licehnes) yang terletak pada pohon Angsana di kawasan 

Universitas Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta. 
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2. Bagi Masyarakat 

a. Dapat memberi informasi tentang tanaman Lumut Kerak (Lichenes) 

yang terdapat di kawasan Universitas Sebelas Maret, Kentingan, 

Surakarta. 

b. Dapat menambah informasi tentang pemanfaatan tanaman Lumut Kerak 

(Lichenes) yang terdapat di kawasan Universitas Sebelas Maret, 

Kentingan, Surakarta. 

3. Ilmu Pengetahuan 

Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang 

ekologi tumbuhan dan taksonomi tumbuhan. 

4. Ilmu Pendidikan 

Manfaat bagi ilmu pendidikan yaitu pada kurikulum 2013 mengenai 

keanekaragaman hayati yang terdapat di SMA kelas X pada kompetensi 

dasar 3.2. yaitu mengenai data hasil observasi tentang berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati (gen, jenis, dan ekosistem) di Indonesia. 

 

 


