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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Keanekaragaman Hayati 

 Keanekaragaman hayati atau biodiversity merupakan ungkapan 

pernyataan terdapatnya berbagai macam variasi bentuk, penampilan, jumlah 

dan sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan persekutuan makhluk, yaitu 

tingkatan ekosistem, tingkatan jenis dan tingkatan genetika. Dari segi 

kekayaan tumbuhan saja, Indonesia berpeluang sangat banyak dalam 

mengembangkan potensinya, seperti berfungsi sebagai sumber tanaman 

produksi, tanaman hias, tanaman obat, tanaman pelindung, pembatas tanah, 

serta tanaman pengendali pencemaran lingkungan baik sebagai penyejuk 

udara sekitarnya maupun pengisap zat-zat berbahaya bagi kehidupan 

(Yudianto 2007).  

 Pada dasarnya keragaman ekosistem di alam terbagi dalam beberapa 

tipe, yaitu ekosistem padang rumput, ekosistem hutan, ekosistem lahan 

basah dan ekosisitem laut. Keanekaragaman tipe-tipe ekosistem tersebut 

pada umumnya dikenali dari ciri-ciri komunitasnya yang paling menonjol, 

dimana untuk ekosistem daratan digunakan ciri komunitas tumbuhan atau 

vegetasinya karena wujud vegetasi merupakan pencerminan fisiognomi atau 

penampakan luar interaksi antara tumbuhan, hewan dan lingkungannya 

(Mulyana,1998). 

Di suatu ekosistem, tanaman Lumut Kerak (Lichenes) berperan 

sebagai dekomposer yang mampu mempertahankan persediaan nutrient 

organik yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Tanpa 

dekomposer, elemen-elemen penting bagi tumbuhan seperti karbon, 

nitrogen, dan unsur lainnya akan terakumulasi di dalam bangkai dan sampah 

organik sehingga nutrient organik tidak tersedia bagi tumbuhan. 

Kemampuan tumbuhan diatas substrat yang cukup beragam yaitu di 
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permukaan batang pohon, permukaan bebatuan dan tanah menjadikan 

Lichenes sebagai salah satu decomposer, jenis tumbuhan ini  jugan berperan 

sebagai bioindikator pencemaran lingkungan (Campbell, Reece dan 

Mitchell 2010). 

 

2. Karakteristik Lichenes 

 Lumut kerak (Lichenes) merupakan tumbuhan tingkat rendah yang 

termasuk dalam Divisio Thallophyta yang merupakan tumbuhan komposit 

dan perpaduan fisiologik dari dua makhluk yakni antara fungi dan alga. Dua 

organisme tersebut hidup berasosiasi satu sama lain, sehingga muncul 

sebagai satu organisme. Penyusun komponen fungi disebut  Mycobiont 

yang pada umumnya berasal dari kelas Ascomycetes dan dua atau tiga 

genus termasuk Basidiomycetes, sedangkan penyusun komponen alga 

disebut Phycobiont, berasal dari Divisio alga biru-hijau (Chyanophyceae) 

atau alga hijau (Chorophyceae) (Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan 

2001). 

 Lichenes adalah hasil simbiosis antara tumbuhan yang terdiri dari 

fungi dan satu atau lebih mitra fotosisntesis, umumnya merupakan alga 

hijau atau cyanobacterium. Lichenes sekilas mirip dengan alga, kunci untuk 

membedakan Lichenes dengan alga adalah tekstur, distribusi dan warna 

yang paling menonjol (Nash 2008). Pada Lichenes, alga menghasilkan 

makanan (karbohidrat) karena fungi tidak bisa membuat makanan sendiri, 

energi didapatkan dari alga. Hubungan simbiosis fungi dan alga membantu 

Lichenes beradaptasi dengan kehidupan di semua tempat. Lichenes 

membutuhkan air dan sinar matahari untuk tumbuh. Beberapa spesies dapat 

menyerap air hingga 20 kali berat tubuhnya (Whitesel 2006). 

Di dunia ini ada sekitar 20.000 spesies alga. Sebagian besar berada di 

daerah tropis sebagai wilayah dengan tingkat keragaman organisme yang 

tinggi. Lichenes merupakan tumbuhan yang mampu hidup di daerah ekstrem 

di permukaan bumi. Mereka dapat tumbuh di permukaan tanah, bebatuan, 

pepohonan bahkan permukaan - permukaan benda buatan manusia. Mereka 

ada di tempat yang jarang ada organisme yang mampu hidup di sana seperti 

puncah gunung, padang pasir, dan daerah kutub. Di samping itu, Lichenes 
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seringkali tumbuh di pohon dan semak - semak sebagai epifit, mereka tidak 

mengambil makanan dari organisme yang ditempelinya akan tetapi 

mengambil makanan dari atmosfer. Lichenes sangat beragam ukuran, warna 

dan bentuk. Mereka juga mampu berubah warna selama musim hujan ketika 

terbilas oleh air dan menghasilkan makanan (Roziaty 2016). 

Salah satu karakteristik Lichenes adalah bahwa mereka lambat 

berkembang dan lambat tumbuh. Sebagian besar bentuk tumbuh hanya 

beberapa milimeter per tahun. Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) tidak 

memiliki akar, batang dan daun, sehingga mereka menyerap sebagian besar 

nutrisi mereka dari curah hujan. Lichenes bertindak seperti spons, menyerap 

segala sesuatu yang larut dalam air hujan dan mempertahankannya 

(Halcomb 2010). 

 

3. Klasifikasi Lichenes 

 Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) sulit untuk diklasifikasikan karena 

lumut kerak ini merupakan gabungan dari alga dan juga fungi. Fungi 

merupakan salah satu organisme heterotrof yang tidak termasuk tumbuhan 

maupun hewan, yaitu termasuk dalam regnum fungi. Fungi dapat hidup 

sebagai saprob atau parasit. Saprob merupakan organisme yang hidup dari 

bahan organik mati, sedangkan parasit adalah organisme yang hidup pada 

organisme hidup lain dan mengambil makanan darinya. Dua organisme 

antara fungi dan alga tersebut hidup berasosiasi satu sama lain, sehingga 

muncul sebagai satu organisme. Penyusun komponen fungi disebut 

Mycobiont yang pada umumnya berasal dari kelas Ascomycetes dan dua 

atau tiga genus termasuk kelas Basidiomycetes, sedangkan penyusun 

komponen alga disebut Phycobiont, berasal dari divisi alga biru-hijau 

(Chyanophyceae) atau alga hijau (Chlorophyta) (Pratiwi, 2006).  

Menurut Misra & Agrawal (1978), menyatakan bahwa klasifikasi 

Lumut Kerak (Lichenes) berdasarkan komponen fungi terbagi menjadi tiga 

tipe, yaitu : 
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1) Ascolichens 

Pada tipe ini, komponen fungi yang membentuk Lumut Kerak 

(Lichenes) yang berasal dari kelas Ascomycetes. Tipe ini terbagi dalam 

dua bagian yaitu: 

a. Gymnocarpae  yang memiliki tubuh buah berupa apotesium dengan 

struktur terbuka, contohnya Parmelia.  

b. Pyrenocarpae, memiliki tubuh buah berupa peritesium dengan 

struktur tertutup, contohnya Dermatocarpon. 

2) Basidiolichens 

Pada tipe ini, komponen fungi yang membentuk tanaman Lumut Kerak 

(Lichenes) adalah dari kelas Basidiomycetes. Basidioliches memiliki 

komponen alga yang termasuk dalam kelas Myxophyceae, berupa 

filamen (Scytonema) atau non-filamen (Chroococcus). 

3) Lichen Imperfecti 

Pada tipe ini, komponen fungi yang membentuk tanaman Lumut Kerak 

(Lichenes) adalah dari kelas Deuteromycetous dengan contoh antara 

lain Cystocoleus, Lepraria, Leprocalon, Normandia. 

 

4. Morfologi Lichenes 

 Tubuh tanaman Lumut Kerak (Lichenes) dinamakan thallus yang 

secara vegetatif mempunyai kemiripan dengan alga dan jamur. Thallus ini 

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

berwarna kuning, oranye, coklat atau merah dengan habitat yang bervariasi. 

Bagian tubuh yang memanjang  secara sellular dinamakan hifa. Hifa 

merupakan organ vegetatif  dari thallus atau miselium yang biasanya tidak 

dikenal pada jamur yang bukan Lichenes. Berdasarkan bentuknya Lichenes 

dibedakan atas empat bentuk (Rosentreter, Bowker and Belnap 2007) : 

1) Crustose 

Lichenes Crustose merupakan salah satu jenis Lichenes yang memiliki 

thallus yang umumnya berukuran kecil, datar, tipis dan selalu melekat 

di permukaan batu, kulit pohon atau di tanah. Sehingga jenis Lichenes 

ini tidak mudah untuk dicabut tanpa merusak substratnya. Contoh: 

Graphis scipta, Haematomma puniceum, Acarospora atau Pleopsidium. 
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2) Foliose 

Jenis Lichenes Foliose ini memiliki struktur seperti daun yang tersusun 

oleh lobus-lobus. Lichenes Foliose relatif lebih longgar melekat pada 

substratnya. Ciri-ciri thallusnya datar, lebar, banyak lekukan seperti 

daun yang mengkerut dan berputar. Habitat dari Lichenes ini melekat 

pada batu, ranting, dan rhizines. Rhizines ini juga berfungsi sebagai alat 

untuk mengabsorbsi makanan. Contoh : Xantoria, Peltigera, Parmelia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Fruticose 

 Lichenes Fruticose memiliki thallus berupa semak dan memiliki 

banyak cabang dengan bentuk seperti pita. Thallus tumbuh tegak atau 

menggantung pada batu, daun-daunan atau cabang pohon. Tidak 

terdapat perbedaan antara permukaan atas dan bawah. Contoh : Usnea, 

Ramalina, dan Cladonia. 

4) Squamulose 

Lichenes jenis Squamulose ini memiliki lobus-lobus seperti sisik, lobus 

ini disebut squamulus yang biasanya berukuran kecil dan saling 

bertindih serta saling memiliki struktur tubuh buah yang disebut podetia 

 

 

 

 

Gambar 1. Lichenes Crustose 

Sumber: (http://drmgoeswild.com/dr-m-

liking-lichens-introduction-to-lichens-

and-their-growth-forms/lecanora-

muralis-crustose-lichen/)  

 

Gambar 2. Lichenes Foliose 

Sumber: 

(http://blogs.reading.ac.uk/whiteknightsbiod

iversity/2012/08/16/the-lichen-symbiosis-

part-1/copy-of-parmelia-sulcata/)  

http://drmgoeswild.com/dr-m-liking-lichens-introduction-to-lichens-and-their-growth-forms/lecanora-muralis-crustose-lichen/
http://drmgoeswild.com/dr-m-liking-lichens-introduction-to-lichens-and-their-growth-forms/lecanora-muralis-crustose-lichen/
http://drmgoeswild.com/dr-m-liking-lichens-introduction-to-lichens-and-their-growth-forms/lecanora-muralis-crustose-lichen/
http://drmgoeswild.com/dr-m-liking-lichens-introduction-to-lichens-and-their-growth-forms/lecanora-muralis-crustose-lichen/
http://blogs.reading.ac.uk/whiteknightsbiodiversity/2012/08/16/the-lichen-symbiosis-part-1/copy-of-parmelia-sulcata/
http://blogs.reading.ac.uk/whiteknightsbiodiversity/2012/08/16/the-lichen-symbiosis-part-1/copy-of-parmelia-sulcata/
http://blogs.reading.ac.uk/whiteknightsbiodiversity/2012/08/16/the-lichen-symbiosis-part-1/copy-of-parmelia-sulcata/
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5. Habitat Lichenes 

 Lichenes (Lumut Kerak) tidak hanya tumbuh pada pepohonan, tetapi 

juga diatas tanah terutama di daerah tundra di sekitar kutub utara. Lokasi 

tumbuhnya dapat diatas maupundidalam batu dan tidak terikat pada 

tingginya tempat diatas permukaan laut. Lichenes dapat ditemukan dari tepi 

pantai sampai diatas gunung-gunung yang tinggi. Tumbuhan ini tergolong 

dalam tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam pembentukan tanah. 

Beberapa jenis dapat masuk pada bagian pinggir batu-batuan, yang biasa 

disebut sebagai endolitik  (Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan 1989).  

Berdasarkan habitatnya Lichenes dapat dibagi menjadi tiga kategori  

(Muzzayinah 2005) : 

1) Saxicolous 

Saxicolous adalah salah satu jenis Lichenes yang hidup di bebatuan. 

Lichenes ini umumnya hidup  menempel pada substrat yang padat dan 

di daerah dingin. Ciri dari banyaknya terdapat komunitas saxicolous 

adalah proporsi permukaan batuan yang tidak ditempati oleh lichen 

lainnya dan ketika lichen yang bertalus (Foliose) mati, dan wilayah 

menjadi tersedia untuk kolonisasi (Armstrong dan Welch 2007). 

Contoh: Ramalina farinaceae, Acarospora ceruina, basidia coprea, 

Aspicillia corcota. 

 

Gambar 3. Lichen Fruticose 

Sumber : 

(https://teara.govt.nz/en/photograph/10984

/fruticose-lichen) 

 

Gambar 4. Lichen Squamulose 

Sumber : 

(http://www.lichens.lastdragon.org/faq/l

ichenthallustypes.html)  

http://www.lichens.lastdragon.org/faq/lichenthallustypes.html
http://www.lichens.lastdragon.org/faq/lichenthallustypes.html
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2) Corticolous 

Corticolous adalah jenis Lichenes yang hidup pada kulit pohon. Jenis 

ini sangat terbatas pada daerah tropis dan subtropis, yang sebagian 

besar kondisi lingkungannya lembab. Tanaman Lichenes ini ditemukan 

hidup sebagai epifit pada substrat kulit pohon. Lichenes cortocolous 

merupakan komponen penting ekosistem hutan sebagai organisme 

autotroph penyumbang biomassa dalam ekosistem tersebut serta peka 

terhadap perubahan lingkungan akibat pencemaran udara dan 

perubahan iklim. Contoh: Graphis elegans, Usnea articulata,Uanea 

hirta, Usnea ceranita.  

3) Terricolous   

Lichenes Tericolous merupakan jenis Lichenes terrestrial, yang hidup 

pada permukaan tanah. Tanaman jenis ini biasanya membentuk kerak 

tanah biologis (juga dikenal sebagai microphytic, microbiotic atau 

cryptogamic crusts. Hal ini terjadi di daerah yang luas dari rangeland 

kering dan semi-kering di kedua belahan Utara dan Selatan, di daerah 

yang tidak banyak berpasir dan berbatu (Eldridge 1996). Contoh : 

Cladonia ciliate, Peltigera canina, Leptogium britanicum. 

 

 

Gambar 5. Lichen Saxicolous 

Sumber : 

(https://www.flickr.com/photos/benetd/1865

0703389)  

 

Gambar 6. Lichen Corticolous 

Sumber : (https://www.alamy.com/stock-

photo/pertusaria-albescens.html)  

https://www.flickr.com/photos/benetd/18650703389
https://www.flickr.com/photos/benetd/18650703389
https://www.alamy.com/stock-photo/pertusaria-albescens.html
https://www.alamy.com/stock-photo/pertusaria-albescens.html
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6. Tanaman Bioindikator 

 Udara merupakan faktor yang penting dalam hidup dan kehidupan. 

Udara dibedakan menjadi udara emisi dan udara ambien. Untuk 

mendapatkan udara ambien yang berkualitas baik perlu dilakukan 

pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara dapat 

dilakukan salah satunya dengan memantau atau mengukur kualitas udara, 

baik udara ambien ataupun udara emisi. Pengukuran kualitas udara ambien 

dilakukan di kawasan perumahan, kawasan industri, dan kawasan padat lalu 

lintas dimana di kawasan-kawasan tersebut banyak terjadi kegiatan manusia. 

pengukuran kualitas udara ambien juga dilakukan terhadap zat-zat yang 

dapat menjadi polutan seperti SO2, NO2, CO, dan HC (Kurniawati, 

Rahmawati dan Wilandari 2015). 

Tumbuhan dapat digunakan sebagai bioindikator yang akan 

menunjukan perubahan keadaan, ketahanan tubuh, dan akan memberikan 

reaksi sebagai dampak perubahan kondisi lingkungan yang akan 

memberikan informasi tentang perubahan dan tingkat pencemaran 

lingkungan. 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. Lumut kerak (Lichenes) mampu hidup pada 

lingkungan ekstrim, tetapi juga sangat peka terhadap polusi. Hampir 

 

Gambar 7. Lichen Terricolous 

Sumber : (https://twitter.com/hashtag/terricolous)  

https://twitter.com/hashtag/terricolous
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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).  

Struktur morfologi Lichenes yang tidak memiliki lapisan kutikula, 

stomata dan organ absorptif, memaksa lichen untuk bertahan hidup di 

bawah cekaman polutan yang terdapat di udara. Jenis Lichenes yang toleran 

dapat bertahan hidup di daerah dengan kondisi lingkungan yang udaranya 

tercemar. Sementara itu, jenis Lichenes yang sensitif biasanya tidak dapat 

ditemukan pada daerah dengan kualitas udara yang buruk. Perbedaan 

sensitifitas Lichenes terhadap polusi udara berkaitan erat dengan 

kemampuannya mengakumulasi polutan (Conti dan Cecchetti 2000). 

Sensitifitas Lichenes terhadap pencemaran udara dapat dilihat melalui 

perubahan keanekaragamannya dan akumulasi polutan pada talusnya. 

Untuk mengidentifikasi Lichenes tercemar polutan perlu dilakukan 

identifikasi pada tingkat spesies, morfologi, taksonomi, dan anatomi. 

Dengan melakukan beberapa identifikasi tersebut dapat mengetahui polutan 

yang terdapat didaerah tersebut. Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) menjadi 

sangat peka pada polutan karena tanaman ini tidak memiliki lilin & kutikula 

untuk melindungi sel-sel (struktur dalam). Sehingga polutan mudah terserap 

oleh klorofil Lichenes dan merusak jaringannya (Pratiwi, 2006). 

 

7. Manfaat Lichenes 

Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) memiliki fungsi ekonomis dan 

fungsi ekologis. Fungsi ekonomis Lichenes sebagai bahan makanan 

(Umbilicaria, Bryoria fremontii, Cladina stelaris), bahan tekstil (Parmelia 

sulcata), bahan dekorasi (Usnea, Xanthroparmelia sp.), pertanian 

(Cladonia), bahan kosmetik (Everina, Parmelia, dan Ramalina), dan bahan 

obat-obatan (Lobaria pulmonaria, Pamelia sulcata, Peltigera canina). 

Pemanfaatan Lichenes dalam bidang kesehatan khususnya bahan obat 

berhubungan dengan substansi yang terkandung di dalamnya. Substansi 

tersebut dimanfaatkan untuk antibiotik, antijamur, antivirus, antiinflamasi, 

analgesik, antipiretik, antiproliferatif dan efek sitotoksik (Septiana 2011). 
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Selain itu Lichenes memiliki fungsi ekologis sebagai tumbuhan 

perintis dan sebagai bioindikator pencemaran udara (Armstrong 2004). 

Lumut kerak (Lichene) sangat berguna dalam menunjukkan beban polusi 

yang terjadi dalam waktu yang lama. Untuk melihat apakah udara pada 

suatu daerah tercemar atau tidak, dapat dilihat dari pertumbuhan Lichenes 

yang menempel pada pohon-pohon atau batu. Lichenes yang berada pada 

suatu daerah yang telah tercemar akan menunjukkan respon pertumbuhan 

yang kurang baik dibandingkan dengan yang tumbuh subur di daerah tidak 

tercemar  (Jannah 2015). 

 

8. Pohon Inang 

Lumut Kerak (Lichenes) 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. 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. 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 atau pohon inangnya.  

Pemilihan pohon inang dalam penelitian jenis tanaman Lichenes 

sangat berpengaruh. Dalam sebuah study ekologi tanaman epifit maupun 

tanaman Lumut Kerak (Lichenes) secara akurat perlu menggunakan 

beberapa jenis pembagian pohon atau disebut dengan zonasi (Johansson 

1974). 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. Dimana pembagian zonasi pada pohon 

adalah sebagai berikut :  
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Gambar 8. Zonasi Lichen Pada Pohon Inang 

Zona 1 : Pangkal pohon (1/3) batang utama 

Zona 2  : Batang utama hingga percabangan pertama (2/3 batang utama  

atas) 

Zona 3 : Basal percabangan (1/3 percabangan) 

Zona 4 : Tengah percabangan (1/3 tengah percabangan) 

Zona 5 : Percabangan terluar (1/3 percabangan paling luar)  

 (Mursisi, et al. 2001). 

 

9. Pohon Angsana 

 Pterocarpus indicus atau yang dikenal di Indonesia sebagai pohon 

Angsana merupakan tanaman dari Suku Papilionaceae dengan tinggi 

mencapai 25-35m dengan tipe pohon meranggas. Distribusi tanaman ini 

yaitu dari Asia Tenggara hingga Asia Timur dan meluas ke arah timur 

hingga utara dan selatan kawasan Pasifik. Tanaman ini mampu beradaptasi 

pada kawasan tropis dan sub tropis dengan suhu berkisar antara 22-32⁰C, 
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dan memiliki performa paling baik di kawasan tropis pada elevasi tinggi 

(Thomson 2006). Pohon Angsana digunakan sebagai tanaman pelindung 

jalan dikarenakan 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. 

 

 

Gambar 9. Pohon Angsana 

Sumber: (https://rebanas.com/gambar/images/pohon-angsana-

sonokembang-layak-budidayakan-sebagai-tanaman-peneduh-

gambar-jaranan) . 

 

Tumbuhan Angsana dapat ditemukan disekitar hutan tropis maupun di 

perkotaan. Tumbuhan ini bermanfaat sebagai tanaman peneduh jalan dan 

juga dapat dimanfaatkan sebagai hutan kota. Kampus UNS Kentingan 

dengan luas sekitar 60 hektar sangat berpotensi dimanfaatkan untuk 

pembangunan bagian dari hutan kota Surakarta. Hal ini 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 (Sugiyarto 2011). Vegetasi di area 

kampus UNS Kentingan tersusun dari kelompok pohon, perdu, dan herba, 

dengan 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 pohon Jati 

(Tectona grandis) 15%, pohon Mahoni (Switenia mahagoni) 12% dan 

https://rebanas.com/gambar/images/pohon-angsana-sonokembang-layak-budidayakan-sebagai-tanaman-peneduh-gambar-jaranan
https://rebanas.com/gambar/images/pohon-angsana-sonokembang-layak-budidayakan-sebagai-tanaman-peneduh-gambar-jaranan
https://rebanas.com/gambar/images/pohon-angsana-sonokembang-layak-budidayakan-sebagai-tanaman-peneduh-gambar-jaranan
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pohon Angsana (Pterocarpus indicus) 9%. Hal ini dapat menunjukan bahwa 

pohon Angsana yang berada di wilayah UNS dapat dijadikan sebagai 

tanaman peneduh jalan dan juga dapat dimanfaatkan sebagai pohon inang 

yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman Lumut Kerak (Lichenes). 

 

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 Lichenes Corticolous ditemukan pada tiga jalur hijau yaitu Jalan Adi 

Sucipto, Jalan Ahmad Yani II dan Jalan Bintang Mas. Keberadaan Lichenes 

tersebut ditentukan oleh substrat dan kualitas udara yang diduga masih sesuai 

untuk kehidupan pertumbuhannya. Tingginya kepadatan Graphis di Jalan 

Ahmad Yani II disebabkan banyak ditemukannya pohon palem raja (Roystonea 

regia) dengan tekstur permukaan kulit pohon relatif halus yang disukai sebagai 

tempat hidup bagi lichen Graphis. Graphis memiliki kepadatan yang sangat 

tinggi pada Jalan Ahmad Yani II dibandingkan dengan jenis lainnya. Lichenes 

bertipe thallus Crustose lebih mudah menempel dan sering ditemukan pada 

substrat kulit pohon yang halus (Sudrajat, 2013). 

Berdasarkan atas substrat tempat tumbuhnya, Lichenes dibagi menjadi – 

Corticolous (lichen yang tumbuh di permukaan pohon), Follicolous (Lichenes 

yang tumbuh di permukaan daun), Saxicolous (Lichenes yang tumbuh di 

permukaan batu), Terricolous (Lichenes yang tumbuh di tanah), dan Musicolous 

(Lichenes yang tumbuh dengan lumut). Beberapa jenis Lichenes yang dapat 

dijadikan bioindikator pencemaran udara misalnya Parmelia, Hypogymnia dan 

Strigula selain itu masih ada jenis – jenis Lichenes lainnya yang terdeteksi 

sebagai indikator di daerah yang tercemar seperti Buelia punctata, Laurera 

bengaulensis, Lecanora paliida, D. picta, Trypethelium tropicum, Graphis 

liberta, dan Cryptothecia sp, Verrucaria sp., Heterodermia sp., Phaeographis sp., 

dan Heterodermia sp. (Roziaty 2016). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa kepadatan lalu lintas 

(padat, sedang, sepi) berpengaruh nyata terhadap kadar timbal Lichenes. Tinggi 

jarak pengambilan (0,5 m, 1 m, 1,5 m) tidak berpengaruh terhadap kadar timbal 

Lichenes. Kawasan padat lalu lintas dan tinggi jarak pengambilan Lichenes 0,5 

m, 1 m, dan 1,5 m memiliki kadar timbal 0,78 mg/kg, 1,21 mg/kg, dan 1,61 
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mg/kg. Kawasan padat lalu lintas merupakan kawasan dengan kadar timbal 

tertinggi, karena jarak pohon relatif dekat dengan jalan raya dan banyaknya 

kendaraan yang melewati kawasan sehingga emisi gas buang kendaraan 

bermotor langsung menempel pada pohon di pinggir jalan. Semakin dekat 

tanaman dengan sumber emisi maka Pb udara yang terabsorbsi semakin banyak 

(Ihrom dan Sulistyarsi 2015). 

Hasil penelitian, keanekaragaman Lichenes pada hutan kopi dan hutan 

campuran yang di lakukan di Nglimut Gonoharjo Kendal di peroleh 42 jenis. 9 

spesies Lichenes terdapat di hutan kopi, dan 41 spesies Lichenes terdapat di 

hutan campuran dan 8 speseies lichenes yang di temukan di hutan kopi dan 

hutan campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe Crustose merupakan 

tipe thallus Lichenes yang paling banyak ditemukan pada hutan kopi, dan tipe 

Foliose merupakan tipe thallus Lichenes yang paling banyak di temukan di hutan 

campuran (Asih, Jumari dan Murningsih 2013). 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Jenis 

Lichenes yang ditemukan di ketiga taman Kota Medan, sebanyak tiga jenis dari 

suku Physciaceae dengan tipe tubuh thalus Cructose. Jenis jenis tersebut 

Dirinaria picta, Dirinaria aplanata, dan Pixine cocoes. Beberapa jenis Lichenes 

bersifat sensitif terhadap polutan di udara sehingga jarang ditemukan pada 

daerah tercemar. Jenis-jenis yang lebih toleran dapat mengakumulasi polutan 

dalam jumlah tertentu sampai batas konsentrasi yang masih dapat ditolerir. 

Jenis-jenis yang bersifat toleran dapat digunakan sebagai indikator akumulasi 

untuk mendeteksi kadar bahan pencemar terutama yang terdapat di udara. Pada 

kondisi lingkungan yang lebih lembab, intensitas yang baik dan tidak adanya 

polusi, Lichenes dapat hidup lebih baik dan subur dibandingkan dengan lokasi 

lainnya. Keunikan struktur morfologi dan fisiologi thallus Lichenes 

memungkinkan untuk digunakan sebagai indikator biologis (Chandra, 

Akumulasi Timbal (Pb) Dan Keanekaragaman Jenis Lichenes Di Taman Kota 

Medan 2015). 
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C. Kerangka Berfikir 

 

 

Gambar 10. Kerangka Berpikir 

 

Jenis Lichenes 


