
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Eksplorasi Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) 

Hasil eksplorasi tanaman Lumut Kerak (Lichenes) yang diperoleh dari 

penelitian di kawasan Universitas Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta, telah 

teridentifikasi dan disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Eksplorasi Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) 

No Famili Spesies 
Stasiun ∑ 

Koloni 

% 

Koloni 1 2 3 

1. Parmeliaceae Flavoparmelia caperata √ - √ 34 9,24% 

  Hypogymnia physodes √ - - 12 3,26% 

  Canoparmelia caroliniana √ - - 16 4,35% 

  Canoparmelia texana - √ - 36 9,78% 

  Parmelina tiliacea √ - - 5** 1,36% 

  Parmelinella wallichiana - - √ 26 7,07% 

2. Stereocaulaceae Lepraria sp. √ - - 6 1,63% 

  Lepraria lobificans - √ - 24 6,52% 

  Lepraria incana - √ - 15 4,08% 

3. Caliciaceae Dirinaria applanata - √ - 72 19,57% 

  Dirinaria picta - √ - 99* 26,9% 

4. Chrysothricaceae Chrysothrix xanthina - - √ 15 4,08% 

5. Candelariaceae Candelaria concolor - - √ 8 2,17% 

Jumlah Rata-rata Kendaraan 1831* 187** 286   

Jumlah 368 100% 

Keterangan  :  

stasiun 1 Gerbang utama;  

stasiun 2 Fakultas Teknik;  

stasiun 3 Fakultas Ekonomi 

 Terdapat jenis lichen               -     Tidak terdapat jenis lichen 

(*)   Jumlah terbesar  (**)   Jumlah terkecil 

 

 

Hasil penelitian eksplorasi Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) di Kawasan 

Universitas Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta, diperoleh data yaitu terdapat 
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13 jenis lumut kerak yang ditemukan dari delapan famili yang diketahui. Lima 

famili, yakni Parmeliaceae, Stereocaulaceae, Caliciaceae, Chrysothricaceae, 

Candelariaceae. Morfologi lumut kerak yang ditemukan hanya termasuk ke 

dalam dua tipe, yaitu foliose dan crustose. Sebanyak 5 jenis lumut kerak 

ditemukan di Stasiun 1 (Gerbang Utama), 5 jenis lumut kerak ditemukan di 

stasiun 2 (Fakultas Teknik), dan 4 jenis lumut kerak ditemukan di stasiun 3 

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis). Jumlah koloni yang paling dominan terdapat 

pada Stasiun 2 (Fakultas Teknik), karena pada lokasi tersebut memiliki intensitas 

kendaraannya lebih sedikit dibandingkan dengan kedua stasiun lainnya. 

Sehingga pertumbuhan tanaman Lumut Kerak (Lichenes) dapat terjaga dan 

tumbuh stabil. Keberadaan lumut kerak pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh 

kondisi lingkungan dan substrat tempat lumut kerak tersebut hidup. Selain itu, 

metabolisme lumut kerak sangat dipengaruhi oleh kualitas udara.  

Identifikasi tanaman Lumut Kerak (Lichenes) yang ditemukan di 

Universitas Sebelah Maret, Kentingan, Surakarta, diperoleh 13 spesies (Tabel 1.) 

dan dikelompokkan kedalam 2 kelompok thallus yang ditemukan yaitu tipe  

foliose (struktur talus menyerupai daun, banyak dijumpai berwarna hijau hingga 

hijau keabu-abuan) sebanyak 9 spesies,  crustose (struktur talus seperti lapisan 

kerak yang melekat erat pada substrat dengan warna talus bervariasi) 4 spesies. 

Hasil ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta waktu atau musim yang 

mempengaruhi keberagaman dari jenis Lichenes yang ditemukan. Selain itu 

lokasi pengambilan sampel juga mempengaruhi jumlah koloni Lichenes.  

Pada hasil penelitian yang dilakukan di Kawasan Universitas Sebelas 

Maret, Kentingan, Surakarta, ditemukan bahwa jumlah spesies Lichenes terbesar 

(dominan) ditemukan pada genus Dirinaria. Dimana spesies yang ditemukan 

yaitu terdiri dari Dirinaria picta dengan persentase jumlah koloni 26,9% dan 

Dirinaria applanata dengan persentase jumlah spesies 19,57%. Dirinaria 

tampaknya merupakan lumut toleran karena kelangsungan hidup mereka di 

semua tempat tropis. Dalam studi ini, populasi Dirinaria terlihat mencolok di 

stasiun 2 yang merupakan bukan jalan utama. Sebagai anggota Physciaceae, 
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Dirinaria sering diamati di daerah perkotaan (Sipman 2009). Dirinaria picta dan 

Dirinaria applanata dapat ditemukan baik di daerah pedesaan dan perkotaan di 

daerah dataran rendah Dirinaria juga masih dapat ditemukan di jalan dengan 

kepadatan lalu lintas yang tinggi (Rindita, Sudirman dan Koesmaryono 2015). 

  

Gambar 1. Dirinaria applanata 

Sumber : http://www.tropicallichens.net/3225.html 

Lumut Foliose seperti Dirinaria memiliki pertumbuhan struktural yang 

penting dibandingkan dengan sebagian besar komunitas tanaman Lumut Kerak 

(Lichenes) di wilayah tropis. Fotosintesisnya dilakukan oleh sel lembaran alga 

datar tunggal yang tebal dan berada di bawah lapisan pelindung thallus jamur. 

Hal ini yang menyebabkan pada kelompok Lichenes Dirinaria lebih dapat 

bertahan hidup dibandingkan dengan spesies lainnya, dan mengakibatkan jumlah 

koloninya dapat mendominasi di wilayah penelitian Kawasan Universitas 

Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta. Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) 

memiliki waktu yang cenderung aktif di pagi hari, beberapa waktu yang singkat 

setelah fajar. Hal ini disebabkan karena adanya embun yang membantu dalam 

metabolisme pertumbuhannya dan juga akan aktif untuk periode yang lebih lama 

selama cuaca hujan. Ketersediaan air, daripada cahaya, CO2, atau nutrisi, akan 

membatasi fotosintesis pada sebagian besar waktu pertumbuhan pada tanaman 

Lumut Kerak (Lichenes) (Ritchie 2014). 

http://www.tropicallichens.net/3225.html
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Gambar 2. Grafik Hubungan Volume Kendaraan dengan Jumlah Lichenes 

Hasil penelitian Lichenes pada tiga lokasi pengamatan menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan tingkat toleransi Lichenes terhadap pencemaran udara. 

Hal ini ditandai dengan perbedaan jenis dan jumlah Lichenes yang ditemui di 

masing-masing lokasi pengamatan. Dimana terlihat pada grafik bahwa pada 

setiap adanya kenaikan jumlah volume kendaraan, akan mengakibatkan 

berkurangnya jumlah Spesies Lichenes yang ditemukan. Lichenes dapat 

dijadikan sebagai tumbuhan indikator untuk pencemaran udara dari kendaraan 

bermotor, dimana dengan adanya pencemaran udara akan menyebabkan 

terhambatnya pertumbuhan Lichenes dan penurunan jumlah jenis spesies, hanya 

yang resisten yang tetap bertahan pada kondisi tersebut. Hal ini disebabkan 

karena Lichenes tidak memiliki kutikula sehingga Lichenes langsung 

mengapsorpsi nutrien dan air dari udara. 

Sensitifitas Lichenes terhadap pencemaran udara dapat dilihat melalui 

perubahan keanekaragamannya dan akumulasi polutan pada talusnya. Lichenes 

mempunyai akumulasi klorofil yang rendah, tidak mempunyai kutikula, 

mengabsorbsi air dan nutrien secara langsung dari udara dan dapat 

mengakumulasi berbagai material tanpa seleksi serta bahan yang terakumulasi 

tidak akan terekskresikan lagi. Kerusakan yang tidak tampak atau tersembunyi 

akan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan yang tidak normal sehingga dapat 
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memperlambat laju fotosintesis dan selanjutnya akan mengurangi produksi suatu 

Lichenes (Chandra, Radiansyah Hadi 2015). 

Lichenes akan segera menyesuaikan diri bila keadaan lingkungannya 

kembali normal  (Iatam 2007). Struktur morfologi Lichenes yang tidak memiliki 

lapisan kutikula, stomata dan organ absorptif, memaksa Lichenes untuk bertahan 

hidup di bawah cekaman polutan yang terdapat di udara. Sementara itu, jenis 

Lichenes yang sensitif biasanya tidak dapat ditemukan pada daerah dengan 

kualitas udara yang buruk. Perbedaan sensitifitas lichen terhadap polusi udara 

berkaitan erat dengan kemampuannya mengakumulasi polutan.  

B. Kondisi Lingkungan 

Hasil pengukuran terhadap kondisi lingkungan di Kawasan Universitas 

Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam 

tabel 2.  

Tabel 2. Hasil pengukuran terhadap kondisi lingkungan di Kawasan Universitas Sebelas 

Maret, Kentingan, Surakarta Provinsi Jawa Tengah 

No. 
Parameter 

Abiotik 

Hasil Pengukuran 

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 

1. Suhu Udara 28,6ºC 28,2ºC 28,8ºC 

2. 
Kelembaban 

Udara 
75% 75% 71% 

3. 
Ketinggian 

Tempat 
155 m dpL 157 m dpL 158 m dpL 

Keterangan :  

stasiun 1 gerbang utama;  

stasiun 2 fakultas teknik,  

stasiun 3 fakultas ekonomi dan bisnis 

 

Kondisi lingkungan di kawasan Universitas Sebelas Maret, Kentingan, 

Surakarta yaitu diperoleh data pada stasiun 1 dengan suhu udara 28,6
o
C dan 

kelembaban udara 75% pada ketinggian 155 m dpL. Dan pada stasiun 2 dengan 

suhu udara 28,2ºC, kelmbaban 75%, pada ketinggian 155 m dpL. Sedangkan 

pada stasiun 3 dengan suhu udara 28,8ºC, dan kelembaban udara 71%, pada 



30 
 

ketinggian 158 m dpL. Berdasarkan pada kondisi lingkungan tersebut, Lichenes 

dapat tumbuh dan berkembang karena adanya faktor fisik lingkungan secara 

tidak langsung yang mempengaruhi keberadaan Lichenes di suatu kawasan. 

Sebagai tumbuhan pioner, habitat lichen tidak dipengaruhi langsung oleh faktor 

fisik karena Lichenes dapat tetap hidup sekalipun dalam keadaan lingkungan 

yang ekstrem. Lichenes dapat hidup bergantung pada kelembaban atmosfer: 

hujan, kabut & embun untuk pertumbuhan. Karena Lichenes menyerap udara 

untuk kelangsungan kehidupannya tetapi udara yang mengandung air telah 

bercampur dengan polutan yang terlarut, sehingga polutan yang terlarut merusak 

jaringan pada Lichenes. 

Pertumbuhan Lichenes pada suatu area dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu yang mempengaruhi adalah faktor 

eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan Lichenes corticolous itu sendiri diantaranya yaitu suhu udara, 

kelembaban udara dan ketinggian lokasi.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada hari minggu, 24 Mei – 26 Mei 

2018 di Kawasan Universitas Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta, Provinsi 

Jawa Tengah pada stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3. diperoleh data sekunder berupa 

suhu udara rata-rata antara 28,2ºC sampai dengan 28,8ºC dengan kelembaban 

udara rata-rata mencapai 75%, dan ketinggian rata-rata mencapai 157 m dpL 

(Tabel 1.). Artinya pada kondisi lingkungan tersebut Lichenes dapat tumbuh dan 

berkembang. Faktor fisik lingkungan secara tidak langsung mempengaruhi 

keberadaan Lichenes di suatu kawasan. sebagai tumbuhan pioneer habitat 

Lichenes tidak dipengaruhi langsung oleh faktor fisik karena Lichenes dapat 

tetap hidup sekalipun dalam kondisi yang ekstrem. Dan Tanaman Lumut Kerak 

(Lichenes) memiliki kisaran toleransi suhu yang cukup luas. Lichenes dapat 

hidup baik pada suhu yang sangat rendah atau pada suhu yang sangat tinggi 

berkisar antara 18-21°C.  
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C. Identifikasi Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) 

Hasil eksplorasi tanaman Lumut Kerak (Lichenes) yang diperoleh dari 

penelitian di kawasan Universitas Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta, Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2018 telah teridentifikasi dan disajikan dalam tabel 2. 

Tabel 3. Identifikasi Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) 

No. Nama Spesies Thallus Klasifikasi 

1. Flavoparmelia caperata Foliose Divisio      : Ascomycota 

Classis      : Lecanoromycetes  

Ordo : Lecanorales 

Familia : Parmeliaceae 

Genus : Flavoparmelia 

Spesies : Flavoparmelia caperata 

Kunci Determinasi 

1b, 2b, 3b, 4b................................................................... ...................... Key D : Lichen Foliose 

1b, 30a, 31b, 33b, 48b, 49b, 50a, 51b, 66b, 67b, 68a, 69a.................... Flavoparmelia caperata 

2. Hypogymnia physodes Foliose Divisio : Ascomycota 

SubDivisi : Pezizomycotina 

Classis : Lecanoromycetes 

Ordo : Lecanorales 

Familia : Parmeliaceae 

Genus : Hypogymnia 

Spesies : Hypogymnia physodes 

Kunci Determinasi 

1b, 2b, 3b, 4b................................................................... ...................... Key D : Lichen Foliose 

1b, 30a, 31b, 33b, 48b, 49b, 50b, 73b, 76a, 77b...................................... Hypogymnia physodes 

3. Lepraria sp. Crustose Divisio : Ascomycota 

Classis : Lecanoromycetes 

Ordo : Lecanorales 

Familia : Stereocaulaceae 

Genus : Lepraria 

Spesies : Lepraria sp. 

Kunci Determinasi 

1a........................................................................................... ....................... Lichen Crustose 

1b, 30b, 99b, 290b, 300b, 350c, 355a, 356b, 357a.............................................. Lepraria sp. 

4. Canoparmelia caroliniana 

 

Foliose Divisio : Ascomycota 

Classis : Lecanoromycetes 

Ordo : Lecanorales 

Familia : Parmeliaceae 

Genus        : Canoparmelia 

Spesies : Canoparmelia caroliniana 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pezizomycotina
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Kunci Determinasi 

1b, 2b, 3b, 4b......................................................................................... Key D : Lichen Foliose 

1b, 30a, 31b, 33b, 48b, 49b, 50a, 51b, 66b, 67b, 68a, 69b................ Canoparmelia caroliniana 

5. Parmelina tiliacea Foliose Divisio : Ascomycota 

Classis : Lecanoromycetes 

Ordo : Lecanorales 

Familia : Parmeliaceae  

Genus : Parmelina 

Spesies : Parmelina tiliacea 

Kunci Determinasi 

1b, 2b, 3b, 4b........................................................................ .................. Key D : Lichen Foliose 

1b, 30b, 99a, 100a, 101b, 104b, 107a, 108b, 109a, 110b, 111b, 114a............ Parmelina tiliacea 

6. Dirinaria applanata Foliose Divisio : Ascomycota 

Classis : Lecanoromycetes 

Ordo : Teloschistales 

Familia : Caliciaceae 

Genus : Dirinaria 

Spesies : Dirinaria applanata 

Kunci Determinasi 

1b, 2b, 3b, 4b........................................................................ ........ Key D : Lichen Foliose 

1b, 30a, 31b, 33b, 48b, 49b, 50b, 73b, 76b, 78a, 79a....................... Dirinaria applanata 

7. Lepraria lobificans Crustose Divisio : Ascomycota 

Classis : Lecanoromycetes 

Ordo : Lecanorales 

Familia : Stereocaulaceae 

Genus : Lepraria 

Spesies : Lepraria lobificans 

Kunci Determinasi 

1a.............................................................................................. ................ Lichen Crustose 

1b, 30b, 99b, 290b, 300b, 350c, 355a, 356b, 357a.............................. Lepraria lobificans 

8. Dirinaria picta Foliose Divisio : Ascomycota 

Classis : Lecanoromycetes 

Ordo : Teloschistales 

Familia : Caliciaceae 

Genus : Dirinaria 

Spesies : Dirinaria picta 

Kunci Determinasi 

1b, 2b, 3b, 4b........................................................................... ..... Key D : Lichen Foliose 

1b, 30a, 31b, 33b, 48b, 49b, 50b, 73b, 76b, 78a, 79a...............................  Dirinaria picta 

9. Lepraria incana Crustose Divisio : Ascomycota 

Classis : Lecanoromycetes 

Ordo : Lecanorales 

Familia : Stereocaulaceae 

Genus : Lepraria 

Spesies : Lepraria incana 
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Kunci Determinasi 

1a............................................................................................... Lichen Crustose 

1b, 30b, 99b, 290b, 300b, 350c, 355a, 356b, 357a................... Lepraria incana 

10. Canoparmelia texana Foliose Divisio : Ascomycota 

Classis : Lecanoromycetes 

Ordo : Lecanorales 

Familia : Parmeliaceae 

Genus : Canoparmelia 

Spesies : Canoparmelia texana 

Kunci Determinasi 

1b, 2b, 3b, 4b........................................................................... ............... Key D : Lichen Foliose 

1b, 30a, 31b, 33b, 48b, 49b, 50a, 51b, 66b, 67b, 68a, 69b, 70b................  Canoparmelia texana 

11. Chrysothrix xanthina Crustose Divisio : Ascomycota 

Classis : Arthoniomycetes 

Ordo : Arthoniales 

Familia : Chrysothricaceae 

Genus : Chrysothrix 

Spesies : Chrysothrix xanthina 

Kunci Determinasi 

1a............................................................................................. ..................... Lichen Crustose 

1b, 30b, 99b, 290b, 300b, 350c, 355a, 356a......................................... Chrysothrix xanthina 

12. Parmelinella wallichiana Foliose Divisio : Ascomycota 

Classis : Lecanoromycetes 

Ordo : Lecanorales 

Familia : Parmeliaceae 

Genus : Parmelinella 

Spesies : Parmelinella wallichiana 

Kunci Determinasi 

1b, 2b, 3b, 4b................................................................................ ......... Key D : Lichen Foliose 

1b, 30a, 31b, 33b, 48b, 49b, 50a, 51a, 52b, 53b, 54b, 55b, 57b, 58b, 60b, 61a..... Parmelinella 

wallichiana 

13. Candelaria concolor 

 

Folilose Divisio : Ascomycota 

Subdivisio : Pezizomycotina 

Classis         : Lecanoromycetes 

Sub Classis  : Incertae sedis 

Ordo : Candelariales 

Familia : Candelariaceae 

Genus : Candelaria 

Spesies : Candelaria concolor 

Kunci Determinasi 

1b, 2b, 3b, 4b............................................................................ .......... Key D : Lichen Foliose 

1b, 30a, 31b, 33b, 48a.............................................................. .............. Candelaria concolor 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pezizomycotina
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a. Deskripsi Spesies 

Hasil identifikasi terhadap beberapa jenis spesies tanaman Lumut 

Kerak (Lichenes) yang ditemukan di Kawasan Universitas Sebelas Maret, 

Kentingan, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dapat diketahui melalui sampel 

yang ditemukan dan juga deskripsinya yang dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

a. Flavoparmelia caperata  

  

 

Gambar 3. Flavoparmelia caperata 

a. Menggunakan kamera, b. menggunakan mikroskop stereo 

 

Deskripsi 

Flavoparmelia caperata adalah lumut foliosa menengah hingga 

besar yang memiliki korteks atas kuning hijau pucat yang sangat khas 

ketika kering. Lobus bulat, berukuran lebar 3-8 mm (0,1–0,3 inci), 

biasanya memiliki bercak soredia granular yang timbul dari pustula. 

Lobus thallus mungkin halus, tetapi cukup sering memiliki tampilan 

keriput terutama pada spesimen yang lebih tua. Permukaan bawah 

berwarna hitam kecuali margin coklat; rhizoid yang melekat pada 

permukaan bawah berwarna hitam dan tidak bercabang. Termasuk 

a.  b.  
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dalam family Parmeliaceae Dengan tipe talus foliose dan berwarna 

kuning hijau sampai kuning pucat dengan ukuran 5- 20 cm. 

 

b. Hypogymnia physodes  

 

 

Gambar 4. Hypogymnia physodes 
a. menggunakan kamera, b. menggunakan mikroskop stereo 

 

Deskripsi 

Thallus: foliose, lobus halus dan reflektif di atas, datar ke 

cembung, berongga, pucat ke hijau-abu-abu, ukuran hingga (6-8) cm 

lebar; tekstur: tulang rawan; percabangan: isotomik dikotomus, tunas 

lobus sesekali: berdekatan, permukaan atas berwarna putih, abu-abu ke 

abu-abu kehijauan, tidak ada bintik gelap atau jarang, stipe: berbentuk 

corong, berongga, Metabolisme sekunder: korteks atas dengan atranorin 

dan chloroatranorin, Substrat dan ekologi: pada kulit kayu atau kayu 

termasuk tumbuhan runjung dan kayu keras, jarang pada batuan, lumut, 

atau alpine. 

  

a.  b.  
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c. Lepraria sp. 

 

 

Gambar 5. Lepraria sp. 
a. menggunakan kamera, b. menggunakan mikroskop stereo 

 

Deskripsi 

Lepraria sp. adalah genus leprose crustose yang tumbuh di 

substratnya seperti bercak-bercak granular, berlapis, butiran debu 

tepung. Anggota genus ini biasa disebut lumut debu. Tubuh vegetatif 

utama (thallus) terbuat dari patch soredia (bola-bola kecil ganggang 

yang dibungkus dengan jamur). Tidak ada mekanisme yang dikenal 

untuk reproduksi seksual, namun anggota genus terus melakukan 

spesiasi. Beberapa spesies dapat membentuk lobus marjinal dan muncul 

squamulose. Lichenes ini merupakan simbiosis dari jamur dengan 

alga. Memiliki bentuk seperti lembaran dengan warna di permukaan 

atas nya hijau muda keputihan dan berhabitat dipepohonan serta 

memiliki permukaan yang kasar. 

 

 

a.  b.  
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d. Canoparmelia caroliniana  

 

 

Gambar 6. Canoparmelia caroliniana 
a. menggunakan kamera, b. menggunakan mikroskop stereo 

 

Deskripsi 

Berdasarkan bentuk thallusnya, Canoparmelia caroliniana 

tergolong dalam kelompok foliose, dengan diameter 4-10 cm, Lobus 

tidak beraturan lobus: sub-irregular, memanjang, bidang ke sub-convex, 

terpisah, dengan lebar 2,5 cm. Thallus berwarna abu-abu pucat dan 

kusam. Habitatnya pada substrat batang pohon dan jarang pada 

bebatuan, dan ekologi: sering pada pinus di pegunungan, hutan pinus 

terbuka, dan hutan terbuka lainnya. 

 

 

 

 

 

 

a.  
b.  
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e. Parmelina tiliacea  

 

 

Gambar 7. Parmelina tiliacea 

a. menggunakan kamera, b. menggunakan mikroskop stereo 

 

Deskripsi 

Thallus foliose, hingga 15 cm, dilekatkan secara longgar ke 

substratum, lobus 5-10 mm lebar, kurang lebih menyatu, terutama 

menuju margin, kadang-kadang sedikit bersilia, apeks bulat, sedikit 

menjorok, permukaan atas halus, biru pucat keabu-abuan, pucat abu-

abu, permukaan bawah hitam ke arah tengah dan margin coklat dan 

dengan beberapa rhizines sederhana. Permukaan atas tertutup, timbul 

dari pusat, dengan isidia abu-coklat, sederhana, silindris, clavate atau 

coralloid, ujung lebih gelap, berpotensi, di daerah yang terbuka, 

membentuk lapisan tebal dan menutupi seluruh thallus. Beberapa 

spesimen memiliki banyak apothecia dan dalam hal ini sangat sedikit 

isidia, terbatas pada bagian tanpa apothecia; speciemen ini dengan 

mudah keliru dengan Parmelina carporrhizans yang tidak memiliki 

isidia dan beruang apothecia yang tak terhitung jumlahnya. 

 

a.  b.  
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f. Dirinaria applanata  

 

 

Gambar 8. Dirinaria applanata 

a. menggunakan kamera, b. menggunakan mikroskop stereo 
 

Deskripsi 

Dirinaria applanata adalah genus jamur lichenized di keluarga 

Caliciaceae. Genus memiliki distribusi yang luas, terutama di daerah 

tropis. Thallus foliose yang sangat erat tertangani dengan lobus yang 

tidak beraturan, memiliki warna abu-abu putih atau abu-abu kebiruan, 

permukaan atas terdapatsoredia, atau isidia yang berwarna keputihan 

sampai kuning, dan terdapat medulla yang berwarna kuning. Memiliki 

Thallus dengan lebar yaitu 5 ~ 6 cm. Lobusnya berdekatan, berlipat-

lipat, dan memanjang longitudinal. Ekologi dan distribusinya terletak 

pada kulit kayu, atau bebatuan dari daerah pantai sampai ke hutan sub 

pegunungan. Spesies ini sangat mirip dengan Dirinaria  picta, namun 

pada spesies ini memiliki lobus yang agak datar dan tumpang tindih. 

 

 

 

a.  b.  
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g. Lepraria lobificans  

 

 

Gambar 9. Lepraria lobificans 

a. menggunakan kamera, b. menggunakan mikroskop stereo 
 

Deskripsi 

Lepraria lobificans adalah tanaman Lumut Kerak (Lichenes) jenis 

Crustose yang tumbuh di substratnya seperti bercak-bercak granular, 

berlapis, butiran debu tepung (Lepros). Memiliki warna pucat ke biru 

kehijauan-kehijauan, dengan medulla berwarna putih. Dapat hidup pada 

bebatuan, dinding dan batang pohon, terutama di mana terlindung dari 

hujan langsung, tersebar luas termasuk di daerah perkotaan, Lumut 

debu adalah lumut kerak steril yang hanya terdiri dari lapisan soredia 

(bola-bola kecil ganggang yang dibungkus dengan jamur), sehingga 

muncul sebagai lapisan debu pada substrat. Mereka terjadi di tempat 

mosit teduh, di mana mereka menyerap semua kelembaban mereka 

langsung dari udara. Tidak ada mechaisms yang dikenal untuk 

reproduksi seksual, namun anggota genus terus melakukan spesiasi.  

 

 

a.  b.  
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h. Dirinaria picta 

 

 

Gambar 10. Dirinaria picta 

a. menggunakan kamera, b. menggunakan mikroskop stereo 
 

Deskripsi 

Dirinaria picta adalah tanaman Lumut Kerak (Lichenes) dengan 

memiliki thallus foliose dengan lebar 2-7 cm.  Lobus rata, bersebelahan, 

tidak membujur panjang, sedikit tumpang tindih, dengan lebar 0,5-1,0 

mm. Permukaan atas berwarna Abu-abu kebiruan. Dengan Soralia 

laminal, berbentuk bulat menyerupai kepala. Memiliki medulla 

berwarna putih. Dan permukaan bawah hitam di tengah, pucat ke arah 

ujung lobus. Ekologi dan distribusi: terjadi pada kulit kayu atau batu 

dari daerah pesisir ke sub hutan pegunungan. Spesies ini menyebar di 

daerah pantropis ke subtropis dan sering meluas ke zona sedang. 

Spesies ini dicirikan oleh kehadiran cuping datar, tumpang tindih, bulat, 

soralia dengan farinose soredia dan oleh adanya asam divaricatic. 

 

 

 

 

a.  b.  
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i. Lepraria incana  

 

 

Gambar 11. Lepraria incana 

a. menggunakan kamera, b. menggunakan mikroskop stereo 
 

Deskripsi 

Lepraria incana adalah tanaman Lumut Kerak (Lichenes) yang 

memiliki thallus berbentuk crustose, butiran debu tepung atau Leprose 

(powdery), tidak beraturan, tidak tentu, melekat erat pada substrat, 

membentuk lapisan tipis soredia, lobus tidak jelas; dan tidak memiliki 

medulla. Tubuh vegetatif utama (thallus) terbuat dari patch soredia 

(bola-bola kecil ganggang yang dibungkus dengan jamur). Memiliki 

warna abu-abu kehijauan dan berwarna kusam. Tanaman ini berbulu 

halus, terkadang dengan hifa. Substrat dan ekologi: pada kulit kayu, 

batuan asam, dan juga pada dinding-dinding.  

 

 

 

 

a.  b.  
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j. Canoparmelia texana  

 

 

Gambar 12. Canoparmelia texana 

a. menggunakan kamera, b. menggunakan mikroskop stereo 
 

Deskripsi 

Canoparmelia texana merupakan tanaman Lumut Kerak 

(Lichenes) yang memiliki thallus foliose, dengan diameter berkisar 4-

12cm. Tanaman ini memiliki lobus yang tidak beraturan, dan bentuknya 

yang memanjang. Canoparmelia texana dapat ditemukan dengan warna 

abu-abu pucat menjadi putih pekat, dan sedikit kusam. Terdapat adanya 

soredia yang bertekstur kasar, dengan berbentuk granular. Substrat dan 

ekologinya yaitu pada pohon pinus dan kayu keras di hutan terbuka 

kering atau sepanjang jalan di daerah pegunungan bawah hingga tengah 

elevasi. 

 

 

 

 

 

a.  b.  
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k. Chrysothrix xanthina  

 

 

Gambar 13. Chrysothrix xanthina 

a. menggunakan kamera, b. menggunakan mikroskop stereo 
 

Deskripsi 

Chrysothrix xanthina merupakan tanaman Lumut Kerak 

(Lichenes) yang memiliki thallus crustose, dengan berbentuk leprose 

(bubuk powder), yang berwarna cerah. Tanaman ini tumbuh tidak 

beraturan, menyebar, terkadang membentuk butiran yang tersebar, 

tetapi biasanya masih dalam satu koloni. Soredia baik, dengan butiran 

individu dengan cembung sampai bulat, dan memiliki lebar 20–80 μm. 

Medulla tidak terlihat. Apothecia tidak terlihat atau jarang terlihat. 

hymenium tidak berwarna, hingga tebalnya mencapai 50 μm. Dan 

tanaman ini tumbuh di kulit kayu atau batu, umumnya di habitat yang 

teduh. 

 

  

a.  b.  
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l. Parmelinella wallichiana  

 

 

Gambar 14. Parmelinella wallichiana 

a. menggunakan kamera, b. menggunakan mikroskop stereo 
 

Deskripsi 

Parmelinella wallichiana merupakan tanaman Lumut Kerak 

(Lichenes) yang memiliki thallus foliose. Lobus tidak beraturan hingga 

membentuk sublinear, jarang bersilia namun terkadang terdapat silia 

dan letaknya jarang di pinggir, umumnya muncul di aksis dan 

berbentuk sederhana. Tanaman ini memiliki warna abu-abu pada 

permukaan atas sampai kekuningan atau abu-abu kehijauan. Soredia 

dan phyllidia tidak diketahui. Medula berwarna putih hingga kadang-

kadang sebagian pucat kekuningan. Substratnya terdapat pada batang-

batang pohon yang teduh. 

 

 

 

 

 

a.  b.  
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m. Candelaria concolor  

 

 

Gambar 15. Candelaria concolor 

a. menggunakan kamera, b. menggunakan mikroskop stereo 
 

Deskripsi 

Candelaria concolor merupakan tanaman Lumut Kerak 

(Lichenes) yang memiliki thalslus foliose yang berukuran kecil. 

Lebarnya hingga mencapai 1 cm atau tumbuh secara berkelompok 

untuk membentuk koloni yang luas, dan tumbuh erat melekat pada 

adnate. Memiliki lobus yang berumbai untuk berlapis dan palmately 

menyebar. Warnanya hijau kekuning-kuningan. Dan terdapat soredia 

yang berbentuk granular. Medulla 10-30 µm. Pycnidia umumnya 

muncul sebagai kutil yang timbul di permukaan thallus, berwarna 

dengan permukaan atas atau konidia yang lebih gelap. Habitat dan 

ekologinya terdapat pada batuan atau kulit kayu, sering di habitat yang 

relatif eutrofikasi. 

 

 

 

a.  b.  



47 
 

D. Letak Zonasi Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) Pada Pohon Inang 

Hasil eksplorasi tanaman Lumut Kerak (Lichenes) yang diperoleh dari 

penelitian di kawasan Universitas Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta telah 

teridentifikasi dan disajikan dalam tabel 4 berdasarkan letak zonasi pada pohon 

inangnya. 

Tabel 4. Letak Zonasi Spesies Lichenes Pada Pohon Angsana 

No. Pohon Nama Spesies 
Letak Zonasi 

∑ Koloni 
1 2 3 4 5 

1. 

Angsana 

Flavoparmelia caperata √ √ √ √ - 4 

2. Hypogymnia physodes - √ - - - 1** 

3. Lepraria sp. - √ √ √ - 3 

4. Canoparmelia caroliniana √ √ - - - 2 

5. Parmelina tiliacea - √ √ - - 2 

6. Dirinaria applanata √ √ √ √ √ 5* 

7. Lepraria lobificans √ √ √ √ - 4 

8. Dirinaria picta √ √ √ √ √ 5* 

9. Lepraria incana - √ √ √ √ 4 

10. Canoparmelia texana √ √ √ √ - 4 

11. Chrysothrix xanthina - √ √ √ √ 4 

12. Parmelinella wallichiana - √ √ √ √ 4 

13. Candelaria concolor √ √ √ √ - 4 

Jumlah 7 13* 11 10 5** 46 

Keterangan : (*)   Jumlah terbesar  (**)   Jumlah terkecil 

 

Hasil penelitian eksplorasi Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) di Kawasan 

Universitas Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta dilihat berdasarkan letak zonasi 

pada pohon inangnya, diperoleh data yaitu jumlah koloni yang paling dominan 

terdapat pada spesies Dirinaria picta dengan letak dominan tumbuh pada zonasi 

ke-2. Hal ini disebabkan karena pada zonasi tersebut tanaman Lumut Kerak 

(Lichenes) dapat tumbuh dengan baik akibat kestabilan pohon tersebut, tekstur, 

pH dan ketersediaan air pada batang pohon. Sehingga pertumbuhan tanaman 

Lumut Kerak (Lichenes) dapat terjaga dan tumbuh stabil.  
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Lumut Kerak (Lichenes)  hidup secara epifit pada pohon-pohonan, dan 

diatas bebatuan. 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. Pemilihan pohon inang dalam penelitian jenis tanaman Lichenes 

sangat berpengaruh pada keanekaragaman spesiesnya. Pterocarpus indicus atau 

yang dikenal di Indonesia sebagai Pohon Angsana merupakan jenis pohon inang 

yang dapat dijadikan indikator  penlelitian di kawasan Universitas Sebelas 

Maret, Kentingan, Surakarta. Pemilihan pohon inang tersebut disebabkan karena 

pada wilayah tersebut merupakan tempat yang dominan ditumbuhi oleh Pohon 

Angsana, dan pada batang pohonnya lebih banyak ditumbuhi oleh tanaman 

Lumut Kerak (Lichenes).   

  

Gambar 16. Letak Zonasi Dirinaria picta Pada Pohon Angsana 

Menurut (Johansson 1974), dalam sebuah study ekologi tanaman epifit 

maupun tanaman lumut (Lichenes), secara akurat perlu menggunakan beberapa 

jenis pembagian pohon atau disebut dengan zonasi. Pembagian zonasi pada 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

Zona 4 

Zona 5 
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pohon inang terbagi dalam lima bagian dimana terbagi dalam zonasi 1, zonasi 2, 

zonasi 3 , zonasi 4, dan zonasi 5. Berdasarkan hasil penelitian eksplorasi 

Tanaman Lumut Kerak (Lichenes) di Kawasan Universitas Sebelas Maret, 

Kentingan, Surakarta, diperoleh data yaitu jumlah koloni yang paling dominan 

terdapat pada spesies Dirinaria picta dengan letak dominan tumbuh pada zonasi 

ke-2. Dimana pada letak zonasi ke-2 merupakan pada bagian antara batang 

utama hingga percabangan pertama (2/3 batang utama atas).  

Pertumbuhan lumut kerak di permukaan pohon tergantung pada kestabilan 

pohon tersebut, tekstur, pH dan ketersediaan air. Permukaan yang kasar pada 

kulit pohon seperti pohon mahoni, dapat menyediakan kelembapan dalam waktu 

yang lama (Roziaty 2016). 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. 

 


