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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Negara Indonesia memiliki kawasan yang cukup luas  diataranya terdpat 

pegunungan dan juga hutan yang tersebar di berbagai daerah. “Hutan merupakan 

suatu lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan yang lainnya tidak dapat 

dipisahkan” (UU RI No.41 Tahun 1999 Tentang  Kehutanan). Di dalam hutan  

terdapat banyak komponen dan juga memiliki keanekaragaman  tinggi baik 

tumbuhan maupun  hewan. Hal tersebut merupakan suatu kekayaan yang tidak bisa 

terhingga, selain itu hutan mempunyai potensi genetik yang besar pula. Sumber daya 

alam yang memiliki arti yang besar bagi makhluk hidupanekaragaman hayati 

(Indriyanto, 2006). Di antara kelompok tumbuh-tumbuhan di hutan yang mempunyai 

keanekaragaman yang cukup tinggi adalah  tumbuhan paku ( Pteridophyta ). Jenis 

tumbuhan paku yang terdapat  di indonesia tercatat sekitar lebih dari 4.000 spesies 

(LBN-LIPI, 1980). Hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih ada spesies yang 

belum teridentifkasi. 

Tumbuhan paku adalah  jenis yang mempunyai karkteristik tersendiri, yaitu 

adanya bagian daun yang menggulung ketika daun tersebut masih muda, serta 

menghasilkan spora yang berbentuk sporangium (Mulyani, 2012 hlm 1). Tumbuhan 

paku adalah tumbuhan tingkat rendah yang mampu menghasilkan spora pada daun, 

yang biasanya terletak pada daun dibagian bawah (Vijayakanth, 2016). Sedangkan 

menurut Arhthorick (2007) menjelaskan bahwa spora tumbuhan paku sangat mudah 

terbawa angin atau terbawa oleh hewan lain sehingga penyebaran tumbuhan ini 

menjadi sangat luas. Banyak pteridophyta dapat bertahan hidup di hutan beriklim 

sedang dan ada juga beberapa spesies  yang dapat beradaptasi dengan habitat yang 

kering (Campbell, 2012). 

Kekayaan tumbuhan  paku di satu tempat dipengaruhi oleh dua keadaan yaitu 

derasnya hujan dan intensitas cahaya. Dua keadaan tersebut menciptakan hutan hujan 

tropis memiliki keaneakaragaman spesies tumbuhan paku yang sangat tinggi 
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(Wee, 2005). Lingkungan hidup tumbuhan paku dapat mencakup tanah, sinar 

matahari, angin, hujan, dan perubahan suhu. Kondisi lingkungan hutan akan 

memiliki kelembapan tinggi jika sedikitnya cahaya matahari sulit yang dapat 

mencapai permukaan tanah disesabkan banyaknya kanopi dihutan. 

Paku terestrial adalah tumbuhan paku yang tumbuh dan hidup di atas tanah 

(habitat t tanah), sedangkan  paku epifit merupakan jenis paku yang memanfaatkan 

pohon inang sebagai tempat hidupnya, sehingga paku epifit memerlukan tumbuhan 

lain untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya  (Sujalu, 2007). Struktur 

paku terestrial dapat dibedakan dalam  tiga, diantaranya  bagian akar, bagian  batang, 

dan bagian daun. Persebaran tumbuhan terestrial ini  sangat luas dan dapat ditemukan 

di berbagai tempat atau daerah. Umumnya sangat banyak ditemukan di daerah 

pegunungan, sedangkan di dataran rendah lebih sedikit  karena kelembaban di daerah  

pegunungan  yang lebih tinggi dan banyak aliran air sehingga menyebabkan air 

didaerah pegunungan atau dataran tinggi lebih lembab. Tumbuhan paku merupakan 

tumbuhan yang  dapat tumbuh pada semua keadaaan mulai dari kawasan tropic 

hingga sub-tropic (Raven et al. 1992). 

Hutan Cagar Alam Situ Patenggang berada di Desa Patengan, Kecamatan 

Rancabali, Kabupaten Bandung. Taman Wisata Cagar Alam Situ Patenggang. 

Kawasan hutan ini secara geografis terletak di 107 15’0’’107 20’2’’BT dan 7 

11’10’’-7 15’0’’LS. Dengan memiliki tofografi dengan kongfigurasi yang bervariasi 

bergelombang hingga berbukit. 

Hutan Cagar Alam Situ Patenggang merupakan hutan yang berada di sekitar 

danau situ patenggang, meskipun akses menuju hutan tersebut tidak cukup terbuka 

dan tidak banyak yang berkunjung kesana, tetapi hutan ini mungkin suatu saat nanti 

akan banyak dikunjungi oleh wisatawan atau masyarakat sekitar. Interaksi makhluk 

hidup yang ada di hutan dengan manusia yang lebih sering tentu akan mempengaruhi 

keanekaragaman flora yang ada disana. Tumbuhan-tumbuhan tersebut bisa saja  

dirusak baik sengaja ataupun tidak segaja oleh masyrakat, terutama tumbuhan tingkat 

rendah seperti tumbuhan paku terestrial. Umumnya masyarakan belum mengetahui 

bahwa tumbuhan paku terestrial juga sangat berpengaruh terhadap ekosistem . Untuk 

menghindari hal tersebut, maka diperlukan suatu data flora yang terdapat di Hutan 

Cagar Alam Situ Patenggang. Sebelum semua  flora yang ada di Hutan Cagar Alam 
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Situ Patenggang punah atau rusak akibat adanya aktivitas manusia yang berwisata ke 

hutan. 

Flora yang ada di hutan salah satu jenisnya adalah jenis tumbuhan paku 

terestrial. Tidak ada informasi yang jelas dan belum ada penelitian spesiik tentang 

jenis tumbuhan paku terestrial yang terdapat di kawasan Hutan Cagar Alam Situ 

Patenggang, maka perlu dilakukan penelitian untuk mendapat data yang lebih teliti 

mengenai jenis-jenis tumbuhan paku terestrial yang berada di Hutan Cagar Alam Situ 

Patenggang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Identifikasi Jenis-jenis Tumbuhan Paku Terestrial di Hutan 

Cagar Alam Situ Patenggang”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya informasi mengenai jenis-jenis tumbuhan paku terestrial dikawasan 

Hutan Cagar Alam Situ Patenggang. 

2. Belum teridentifikasi mengenai tumbuhan paku teresterial yang berada dikawasan 

Hutan Cagar Alam Situ Patenggang 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitin ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

“Apa saja jenis tumbuhan paku terestrial yang ditemukan di kawasan Hutan Cagar 

Alam Situ Patenggang?” 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan akan lebih jelas dan terfokus , maka perlu 

adanya batasan masalah sebagai berikut : 

1. Lokasi penelitian bertempat di kawasan Cagar Alam Situ Patenggang yang 

mengambil titik lokasi penelitian di area kawasan Hutan Cagar Alam Situ 

Patenggang Ciwidey, Kabupaten Bandung. 
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2. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, 

pengambilan sampel dilakukan dengan metode Belt Transect, dengan cara 

Purposive Sampling. 

3. Identifikasi  paku terestrial sampai pada tingkatan jenis. 

4. Faktor lingkungan yang diukur meliputi suhu udara, kelembapan udara, 

kelembaban tanah, pH tanah, dan intensitas cahaya. 

5. Sampel yang diambil adalah tumbuhan paku terestrial yang terdapat di dalam 

kuadran cuplikan yang telah dibuat. 

E. Tujuan Penelitian 

    Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai 

identifikasi jenis-jenis tumbuhan paku terestrial di kawasan Hutan Cagar Alam Situ 

Patenggang. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian tentang identifikasi jenis-jenis tumbuhan paku 

terestrial di Hutan Cagar Alam Situ Patenggang ini diantaranya ialah: 

1. Memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan mengenai identifikasi jenis-

jenis tumbuhan paku terestrial di kawasan Hutan Cagar Alam Situ Patenggang. 

2. Bagi para peneliti yang memiliki kepentingan yang sama dapat dijadikan bahan 

kajian atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 

3. Hasil penelitian mengenai identifikasi jenis-jenis tumbuhan paku terestrial di 

kawasan Hutan Cagar Alam Situ Patenggang dapat digunakan sebagai upaya 

pengembangan bahan ajar serta diharapkan bisa dijadikan sebagai tolak ukur 

untuk dijadikan sebagai wawasan dalam belajar pembelajaran dengan materi 

terkait dalam dunia Pendidikan. 

4. Bagi Dinas pengelola Taman Wisata Alam (TWA) Situ Patenggang dan Dinas 

Pariwisata Kabupaten Bandung sebagai pengelola objek wisata dapat dijadikan  

inormasi tambahan dalam upaya pengembangan pariwisata Taman Wisata Alam 

(TWA) Situ Patenggang. 
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G. Definisi Operasional 

    Agar tidak terjadi kesalahan dalam  menafsirkan serta memberikan gambaran 

yang kongrit mengenai definisi yang terkandung dalam judul yang telah dibuat , 

maka dengan ini penulis memberikan definisi operasioonal  yang akan dijadikan 

landasan pokok dalam penelitian ini. Berikut definisi operasional adalah : 

1) Identifikasi Tumbuhan 

Identifikasi tumbuhan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan 

penentuan nama jenis-jenis tumbuhan paku terestrial yang ditemukan dan 

penempatannya dalam klasifikasi. Identifikasi dilihat dari bentuk morfologi 

tumbuhan. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan buku acuan identifikasi atau 

buku kunci determinasi, jurnal penelitian,  dan juga skripsi –skripsi tentang 

tumbuhan paku terestrial. 

2) Tumbuhan Paku Terestrial 

Tumbuhan paku  yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kelompok 

yang telah memiliki kormus,yang berarti tubuhnya nyata dapat dibedakan dalam 3 

bagian pokok, yaitu bagian akar, bagian batang, dan bagian daun. Tipe tumbuhan 

paku yang akan di identifikasi hanya tipe tumbuhan paku terestrial. Tumbuhan  paku  

terestrial adalah jenis paku yang dapat tumbuh dan hidup di atas tanah ( habitat di 

tanah ). 

3) Hutan Cagar Alam Situ Patenggang 

Hutan Cagar Alam Situ Patenggang adalah suatu hutan  hujan tropis  

pegunungan yang terletak di Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten 

Bandung. 

H. Sistematika Skripsi 

Dalam penyusunan skripsi terdiri atas tiga bagian yaitu bagian pembuka, 

bagian isi, dan bagian akhir.  

1. Bagian Pembuka Skripsi 

Bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman moto dan pembahasan, 

halaman pernyataan  keaslian skripsi, kata pengantar, ucapan terimakasih, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar serta daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 
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a. Bab I merupakan bab pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi operasional, dan sistematika skripsi. 

b. Bab II merupakan kajian teori dan kerangka pemikiran. 

c. Bab III merupakan bab metode penelitian, yang terdiri dari metode penelitian, 

desain penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data dan instrumen 

penelitian, teknik analisis data, dan prosedur penelitian. 

d. Bab IV merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan 

e. Bab V merupakan bab simpulan dan saran, 

f. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian ini biasanya memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.


