
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna yang tinggi. Diperkirakan 

dari seluruh jumlah flora dan fauna yang ada di dunia, 17% berada di 

Indonesia. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati tersebut dikarenakan 

Indonesia merupakan negara tropis dengan tingkat curah hujan yang tinggi 

(Supeni, 1994; Suryana, 2009). Sedangkan menurut Nandika (2005) 

Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna di karenakan dari aspek 

geografis sumberdaya hutan Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa 

dan tersebar di ribuan kepulauan, serta berada di antara benua Asia dan 

Australia. Sehingga menyebabkan timbulnya ciri dan karakteristik tertentu 

pada sumberdaya yang berupa ekosistem hutan hujan tropis. 

Hutan hujan tropis Indonesia dikenal sebagai hutan yang paling kaya 

akan jenis tumbuhan dan mempunyai ekosistem yang paling kompleks di 

dunia (Whitmore, 1984; Sidiyasa et al., 2006). Selain itu, menurut 

Groobridge (1992) dalam Suryana (2009) keanekaragaman hayati Indonesia 

merupakan terbesar kedua di dunia. 

Salah satu jenis keanekaragaman hayati dari kelompok flora yang 

ada di Indonesia adalah tumbuhan paku (Sastrapradja, 1985; Suryana, 2009) 

yang merupakan tumbuhan kormophyta berspora yang dapat hidup dengan 
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mudah di berbagai macam habitat dan di mana saja baik secara epifit, 

terestrial maupun di air (Ewusie, 1990; Widhiastuti et al., 2006).  

Kelimpahan dan penyebaran tumbuhan paku sangat tinggi terutama 

di daerah hujan tropis. Tumbuhan paku juga banyak terdapat di hutan 

pegunungan (Ewusie, 1990; Widhiastuti et al., 2006). Menurut Tjitrosomo et 

al. (1983) tumbuhan paku tersebar luas dari tropika yang lembab sampai 

melampaui lingkaran Afrika. Sedangkan jumlah yang teramat besar dijumpai 

di hutan-hutan tropika, dan tumbuh dengan subur di daerah beriklim sedang, 

di hutan-hutan, padang rumput yang lembab, sepanjang sisi jalan dan sungai. 

Tumbuhan paku memiliki jenis yang heterogen, baik ditinjau dari 

segi habitus maupun cara hidupnya (Tjitrosoepomo, 2005). Di permukaan 

bumi ini dilaporkan terdapat 13.000 jenis pteridophyta. Di kawasan Malesia 

yang terdiri dari hampir kepulauan Indonesia, Philipina, Guinea dan Austalia 

Utara diperkirakan terdapat 4.000 jenis paku yang mayoritasnya adalah 

Filicinae (Whitten, 1995; Lubis, 2009). Menurut Loveless (1999) paku 

diwakili oleh kurang dari 10.000 jenis yang hidup, tetapi karena ukurannya 

yang besar dan karakteristiknya yang khas, tumbuhan merupakan komponen 

vegetasi yang menonjol. Total spesies yang diketahui hampir 10.000, 

diperkirakan 3.000 di antaranya tumbuh di Indonesia. 

Di sisi lain, tumbuhan paku juga memiliki nilai ekonomi yang cukup 

tinggi, terutama pada keindahannya dan sebagai tanaman holtikultura, sebagai 

tanaman hias (Polunim, 1994; Daryanti, 2009). Sastrapradja et al. (1980) 

menjelaskan bahwa tumbuhan paku juga dapat dimanfaatkan untuk sayuran 
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dan obat-obatan tradisional. Misalnya tunjuk langit (Helminthostachys 

zeylanica (Linn) Hook.) merupakan merupakan salah satu tumbuhan paku 

yang telah lama digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional (Fitrya & 

Anwar, 2009). Sedangkan tumbuhan paku Cyathea mempunyai peranan yang 

besar bagi keseimbangan ekosistem hutan antara lain sebagai pencegah erosi 

dan pengatur tata guna air. 

Penyebaran dan keanekaragaman tumbuhan paku memang sangat 

besar, begitu pula dengan potensi dan manfaatnya yang cukup penting baik 

untuk tanaman hias, sayuran, obat-obatan hingga peranannya sebagai 

keseimbangan ekosistem. Bahkan kegiatan inventarisasi keanekaragaman 

flora di Indonesia sudah dimulai sejak Rumphius pada tahun 1970, namun 

sampai sekarang belum selesai dilaksanakan (Sunarmi & Sarwono, 2004). 

Namun, menurut Suryana (2009) data dasar tumbuhan paku berkenaan 

dengan komposisi, keanekaragaman dan distribusi belum banyak terungkap.  

Mempertimbangkan hal tersebut di atas tentang penyebaran, potensi 

dan manfaat tumbuhan paku  hingga belum lengkapnya data dan inventarisasi 

yang belum selesai dilaksanakan, oleh karena itu perlu dilakukan 

inventarisasi tumbuhan paku sebagai kekayaan alam yang dapat 

dikembangkan dan dilestarikan khususnya di kawasan-kawasan wisata yang 

ada di Indonesia seperti Coban Rondo yang terletak pada ketinggian 1135 

meter dari permukaan air laut, dengan debit air 150 liter/detik saat musim 

hujan, sedangkan pada musim kemarau hanya 90 liter/detik (Anonymous, 

2012) dengan curah hujan rata-rata 1,721 mm pertahun (Anonymous, 2012). 
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Berdasarkan letak geografis dan kondisi yang tersebut di atas, 

diperkirakan kawasan wisata Coban Rondo memiliki kekayaan tumbuhan 

paku yang cukup banyak. Namun, hingga saat ini belum ada data tentang 

keanekaragaman tumbuhan paku yang dilaporkan. Oleh karena itu, penelitian 

tentang inventarisasi keanekaragaman tumbuhan paku di kawasan wisata 

Coban Rondo perlu dilakukan. 

Jhamtani (1993) di dalam Sunarmi & Sarwono (2004) menjelaskan 

bahwa laju kepunahan jenis akibat perbuatan manusia  saat ini telah sampai 

pada tingkat yang mengkhawatirkan. Diperkirakan bahwa hampir 140 jenis 

punah setiap harinya. Banyak jenis yang akan hilang sebelum diketahui 

keberadaan dan potensinya bagi pertanian maupun kedokteran. 

Agar tidak terjadi hal yang serupa, maka untuk menjaga dan juga 

dapat diinformasikan lebih jauh, maka hasil penelitian keanekaragaman jenis 

tumbuhan paku di Coban Rondo sangat perlu dilakukan pembukuan yang 

dapat menghimpun seluruh jenis tumbuhan paku sehingga menjadi buku 

keanekaragaman jenis paku di kawasan wisata Coban Rondo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimanakah keanekaragaman hayati jenis tumbuhan paku yang 

meliputi nama jenis, kekayaan jenis, komposisi, indeks nilai penting 
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dan tingkat keanekaragaman jenis tumbuhan paku yang menyusun 

vegetasi kawasan wisata Coban Rondo? 

1.2.2 Apa sajakah komponen-komponen penting yang dapat dimasukkan di 

dalam buku keanekaragaman jenis tumbuhan paku Coban Rondo 2012? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1.3.1 Mengetahui keanekaragaman hayati jenis tumbuhan paku yang meliputi 

nama jenis, kekayaan jenis, komposisi, indeks nilai penting, dan tingkat 

keanekaragaman jenis tumbuhan paku yang menyusun vegetasi di 

kawasan wisata Coban Rondo. 

1.3.2 Mengetahui komponen-komponen penting yang dapat dimasukkan di 

dalam buku keanekaragaman jenis tumbuhan paku Coban Rondo 2012. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi 

ilmiah kepada masyarakat secara umum dan para praktisi akademisi maupun 

semua kalangan yang terkait. Dapat menjadi laporan dan bahan 

pengembangan wisata education PT. Perhutani Alam Wisata (PALAWI) 

khususnya di Unit Kerja Wana Wisata Coban Rondo, dan menjadi laporan 

kepada Dinas Kehutanan maupun Dinas Pariwisata Malang tentang 

keanekaragaman tumbuhan paku yang ada di kawasan wisata Coban Rondo. 
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1.5 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.5.1 Penelitian ini dilaksanakan di kawasan wisata Coban Rondo, yaitu tepat 

pada kawasan sekitar wahana air terjun dengan menggunakan metode 

ploting seluas 120 m x 50 m yang kemudian dibagi menjadi 4 sub plot 

yang sama. 

1.5.2 Tumbuhan paku yang diinventarisasi adalah tumbuhan paku terestrial 

dan epifit yang ditemukan di kawasan wisata Coban Rondo. 

1.5.3 Setiap tumbuhan paku yang ditemukan akan diidentifikasi berdasarkan 

ciri-ciri utamanya yang didasarkan pada buku-buku tumbuhan paku, 

serta akan dibuat kunci identifikasinya. 

1.5.4 Inventarisasi tumbuhan paku di kawasan wisata Coban Rondo ini 

dilakukan dengan cara pendokumentasian, yaitu mengambil gambar 

(foto) tumbuhan paku dalam bentuk utuh dan juga gambar detail yang 

menjadi ciri utamanya. Namun apabila tumbuhan paku tersebut belum 

dapat diidentifikasi di tempat penelitian, maka akan diambil dan di 

identifikasi lebih lanjut di Laboratorium. Dan hasil dari inventarisasi 

tumbuhan paku tersebut akan disusun serta dilaporkan juga dalam 

bentuk buku inventarisasi keanekargaman tumbuhan paku Coban 

Rondo 2012. 

1.5.5 Data ekologi tentang kelembaban tanah, pH tanah, intensitas cahaya 

dan kecepatan angin menggunakan data primer dengan cara melakukan 

pengukuran saat penelitian. Sedangkan data tentang iklim, curah hujan, 
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suhu dan debit air menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

berbagai literatur yang ada. 

 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Studi adalah pendidikan; pelajaran; penyelidikan (Partanto & Barry, 

1994). Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

penelitian ilmiah; kajian; telaahan. 

1.6.2 Keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman organisme hidup atau 

keanekaragaman spesies disuatu area, habitas atau komunitas (Leksono, 

2011). 

1.6.3 Tumbuhan paku merupakan satu devisi tumbuhan yang telah jelas 

memiliki kormus, artinya tubuhnya dengan nyata dapat dibedakan 

dalam tiga bagian utama yaitu akar, batang, dan daun. Meskipun 

demikian, pada tumbuhan paku belum dihasilkan biji, dan alat 

perkembangbiakan tumbuhan paku yang utama adalah berupa spora 

(Tjitrosoepomo, 2005). 

1.6.4 Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan buah 

pikir dari pengarangnya. Isi buku dapat diperoleh dari berbagai cara 

misalnya: hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, 

otobiografi, atau hasil imajinasi (Departemen Pendidikan Nasional, 

2008). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) berarti 

lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong; kitab. 


