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ABSTRAK 

 

        Hutan Batukuning terletak di Desa Batukuning Kecamatan 

Baturaja Barat Kabupaten Ogan komering Ulu merupakan jenis 

hutan hujan tropis dengan ekosistem alami, kelembaban dan 

intensitas cahaya matahari yang tinggi. Dengan kondisi tersebut 

hutan ini ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan tingkat tinggi dan 

tingkat rendah seperti tumbuhan paku epifit (Pteridophyta) yang 

bebas tumbuh. 

         Tujuan  penelitian  untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan 

paku epifit di Hutan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jenis penelitian adalah kualitatif 

dengan metode jelajah alam (cruis method). Setiap jenis tumbuhan 

paku epifit yang ditemukan didokumentasi dan dicatat keterangan 

mengenai lokasi, tanggal, jenis paku, nama daerah, habitat tempat 

tumbuh dan karakteristik morfologinya. 

         Hasil penelitian ini diperoleh sebanyak 11 jenis tumbuhan paku 

epifit yaitu Asplenium nidus, Davallia denticulata, Drynaria 

sparsisora, Drynaria quercifolia, Goniophlebium percussum, 

Lecanopteris sinousa, Pyrossia lanceolata, Pyrossia piloselloides, 

Phymatosorus sclopendria, Nepharolepis exaltata, Vittaria 

ensiformis. Tumbuhan paku tersebut berasal dari 9 genus berbeda 

antara lain  Asplenium, Davallia, Drynaria, Goniophlebium , 

Lecanopteris, Pyrossia, Phymatosorus, Nepharolepis, Vittaria 

kedalam 5 famili Aspleniaceae, Davalliaceae, Polyopdiaceae, 

Dryopteridaceae dan Vittariaceae. 

 

         Kata Kunci : Epifit, Hutan Batukuning, Tumbuhan Paku Epifit. 
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vii 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucapkan kata syukur Alhamdulillah, saya ingin 

mempersembahkan karya saya untuk orang-orang yang saya sayangi: 

1. Kepada orang tuaku tercinta Ayahanda Tabroni dan Ibunda 

Evaliana, sebagai motivator yang sangat berarti dalam hidupku 

yang tak pernah jemu dalam mendoakan dan menyemangatiku, 

dan semua pengorbanan kalian serta bimbingan kalian hingga 

dapat mengantarkan ku sampai saat ini. 

2. Kepada kakak ku tersayang Fitra Ramadan dan ketiga adikku 

Silvia Febriyanti, Novendra dan Rifaldo Febriyan yang telah 

membantu mendoakan, menyemangati, menemani dan 

menyayangiku dan selalu memberikan semangat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

viii 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis bernama lengkap Aprilia Tirani, Lahir di Negara Ratu, 13 

April 1999,  di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungkai Utara, 

Kabupaten Lampung Utara. Anak kedua dari lima bersaudara, dari 

pasangan Bapak Tabroni dan Ibu Evaliana. Pendidikan formal 

penulis dimulai sejak pendidikan pertama di TK An-nur pada tahun 

2005 lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis 

melanjutkan ke MIN 6 Padang Ratu lulus pada tahun 2012 

kemudian melanjutkan ke SMPN 4 Sungkai Utara lulus pada tahun 

2014 kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Sungkai Utara lulus pada 

tahun 2017. Selanjutnya penulis pada tahun 2017 terdaftar sebagai 

Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam 

Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Program Studi Pendidikan Biologi sampai dengan 

sekarang. 

Pada tanggal 06 Juli sampai 15 Agustus 2020 penulis 

melaksanakan KKN di Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai 

Utara Kabupaten Lampung Utara. Kemudian melaksanakan PPL 

pada tanggal 06 oktober sampai dengan 16 November 2020 di SMP 

YPPL Panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ix 

KATA PENGANTAR 

 

 Assalammu’alaikum Wr.Wb. 

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT. Yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya berupa iman, ilmu, amal dan 

kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “ Identifikasi Pteridophyta Epifit Pada Hutan Kecamatan 

Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu”. Sholawat serta 

salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan suri 

tauladan kita Nabi Muhammad SAW., yang selalu memberikan 

petunjuk dan senantiasa mengharapkan kebaikan bagi umatnya. 

Semoga kelak di hari akhir kita di akui sebagai umatnya dan 

mendapatkan syafaatnya. 

Skripsi ini disusun sebagai tugas persyaratan untuk 

menyelesaikan studi program sastra 1 (S1) Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan (S.Pd) terselesaikannya skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis 

mengucapkan terimakasih melalui tulisan ini kepada: 

1. Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.P.d selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah dan keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

2. Dr. Eko Kuswanto, M.Si selaku ketua Prodi Pendidikan 

Biologi. 

3. Ibu Dwijo Asih Saputri, M.Si selaku pembimbing I, Ibu 

Aulia Ulmillah, M.Sc selaku pembimbing II yang telah 

dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta 

arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak 

telah memberikan kemudahan bagi penulis, perhatian, 

nasehat, motivasi, serta waktu yang diberikan selama 

membimbing.  

4. Segenap Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Intan Lampung Khususnya Jurusan Pendidikan Biologi yang 

telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama 

menempuh perkuliahan. 

5. Almameterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, Tempat menempuh studi dan menimba ilmu 

pengetahuan, semoga menjadi Perguruan Tinggi yang lebih 

kedepannya. 

6. Orang tua ku bapak Tabroni dan Ibu Evaliana serta Kakak ku 

Fitra Ramadan, dan adik-adikku Silvia Febriyanti, Rifaldo 

Febriyan dan Novendra  yang telah banyak memberikan 



 

 

 

x 

kasih sayang, doa, dan motivasi selama penulis mengerjakan 

skripsi. 

7. Keluarga besar Biologi B 2017, KKN 199, dan PPL yang 

telah memberikan pengalaman yang luar biasa. 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh 

penulis, namun telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga semua bantuan, bimbingan dan kontribusi yang telah 

diberikan kepada penulis mendapatkan rido Allah SWT, Aamiin 

 Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

 

 

Bandar Lampung,      2022 

Penulis  

 

 

Aprilia Tirani 

NPM. 1711060147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

xi 

DAFTAR ISI  

 

HALAMAN JUDUL ....................................................................  i 

ABSTRAK ....................................................................................  ii 

SURAT PERNYATAAN .............................................................  iii 

PERSETUJUAN ...........................................................................  iv 

PENGESAHAN ............................................................................  v 

MOTTO  .......................................................................................  vi 

PERSEMBAHAN  ........................................................................  vii 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  ....................................................  viii 

KATA PENGANTAR ..................................................................  ix 

DAFTAR ISI .................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL  ........................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR  ...................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................  xv 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan judul .................................................................  1 

B. Latar Belakang Masalah ....................................................  2 

C. Identifikasi  dan Masalah ...................................................  7 

D. Rumusan Masalah .............................................................  8 

E. Tujuan Penelitian ...............................................................  8 

F. Manfaat Penelitian .............................................................  8 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .......................  8 

H. Sistematika Pembahasan  ...................................................  10 

I. Metode penelitian ..............................................................  11 

1. Waktu dan Tempat Penelitian ....................................  11 

2. Alat dan Bahan...........................................................  12 

3. Jenis Penelitian ..........................................................  12 

4. Sumber Data  .............................................................  13 

5. Prosedur Penelitian ....................................................  13 

6. Populasi dan Sampel  .................................................  15 

7. Tehnik Pengumpulan Data .........................................  15 

8. Analisis Data ..............................................................  16 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Identifikasi Tumbuhan Paku ..............................................  19 

B. Pterydophyta ......................................................................  19 

C. Klasifikasi Tumbuhan Paku ...............................................  20 

D. Morfologi Tumbuhan Paku................................................  20 

E. Daur Hidup Tumbuhan Paku .............................................  22 



 

 

 

xii 

F. Habitat Tumbuhan Paku ....................................................  24 

G. Paku Epifit .........................................................................  25 

H. Jenis-jenis Paku Epifit  ......................................................  25 

I. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan paku .................  43 

J. Hutan Batukuning ..............................................................  44 

 

BAB III GAMBARAN OBJEK DAN DATA PENELITIAN 

A. Gambaran umum objek .....................................................  45 

B. Data penelitian ...................................................................  46 

 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

A. Analisis Data Penelitian ...................................................  49 

B. Temuan Penelitian  ..........................................................  73 

 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan ..........................................................................  81 

B. Saran  ...............................................................................  81 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

xiii 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel3.1 Identifikasi Jenis Pteridophyta di Hutan 

BatukuningKecamatan Baturaja Barat Ogan 

Komering Ulu. ..............................................................  46 

Tabel3.2 Identifikasi Tumbuhan inang paku epifit di Hutan 

Batukuning ...................................................................  47 

Tabel3.3  Faktor Abiotik di Hutan Batukuning ............................  47 

Tabel 4.1  Hasil Penelitian Tumbuhan Paku Epifit di Hutan 

Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Ogan 

Komering Ulu ...............................................................  50 

Tabel 4.2  Hasil Pengamatan Parameter Faktor Abiotik di 

Hutan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat 

Ogan Komering Ulu .....................................................  53 

Tabel 4.3  Hasil Pengamatan Tumbuhan Inang Paku Epifit 

di Hutan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat 

Ogan Komering Ulu .....................................................  69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

xiv 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1  Desa Batukuning ...................................................  11 

Gambar 1.2  Lokasi Penelitian ...................................................  14 

Gambar 1.3  Diagram Alir Penelitian Identifikasi 

Tumbuhan Paku Epifit Di Hutan Batukuning 

Kecamatan Ogan Komering Ulu ...........................  18 

Gambar 2.1  Morfologi Tumbuhan Paku ...................................  22 

Gambar 2.2  Daur Hidup Tumbuhan Paku ................................  24 

Gambar 2.3  Asplenium nidus ....................................................  26 

Gambar 2.4  Asplenium macrophyllum ......................................  27 

Gambar 2.5  Adiantum philippense ............................................  28 

Gambar 2.6  Belvisia spicata .....................................................  29 

Gambar 2.7  Davallia denticulata..............................................  30 

Gambar 2.8  Davallia solida ......................................................  30 

Gambar 2.9  Davallia tricomanoides .........................................  31 

Gambar 2.10  Drymoglossum pilloselloides ................................  32 

Gambar 2.11  Drynaria quercifolia .............................................  34 

Gambar 2.12  Platycerium bifurcatum.........................................  34 

Gambar 2.13 Lygodium circinatum ............................................  35 

Gambar 2.14 Pyrrosia  piloselloides ..........................................  36 

Gambar 2.15 Pyrossia longifolia ................................................  37 

Gambar 2.16 Pyrossia lanceolata ...............................................  38 

Gambar 2.17 Goniophebium percusum ......................................  38 

Gambar 2.18 Haplopteris ensiformis ..........................................  39 

Gambar 2.19 Lecanopteris sinousa ............................................  40 

Gambar 2.20  Hymenophyllum pallidum .....................................  41 

Gambar 2.21  Goniohlebium persicifolium ..................................  42 

Gambar 2.22  Vittaria angustifolia ..............................................  42 

Gambar 3.1  Desa Batukuning ...................................................  45 

Gambar 4.1  Asplenium nidus  ...................................................  53 

Gambar 4.2  Davallia denticulata..............................................  55 

Gambar 4.3  Phymatosorus scolopendria ..................................  56 

Gambar 4.4  Drynaria sparsisora ..............................................  58 

Gambar 4.5  Drynaria quercifolia .............................................  59 

Gambar 4.6  Pyrossia lanceolata ...............................................  60 

Gambar 4.7  Pyrossia piloselluides ...........................................  61 

Gambar 4.8  Lecanopteris sinousa ............................................  63 

Gambar 4.9 Goniophlebium percussum ....................................  64 

Gambar 4.10  Nepharolepis exaltata ...........................................  66 

Gambar 4.11  Vittaria ensiformis ................................................  67 



 

 

 

xv 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 pengambilan sampel  ...................................................  89 

Lampiran 2 pembuatan herbarium  .................................................  93 

Lampiran 3 kunci determinasi tumbuhan paku  ..............................  95 

Lampiran 4 surat permohonan izin penelitian  ...............................  98 

Lampiran 5 surat balasan izin penelitian  .......................................  99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Penegasan Judul 

Penulis perlu memaparkan beberapa arti kata yang menjadi 

judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman. Judul 

penelitian yang dimaksud penulis adalah Identifikasi Pteridophyta 

Epifit Pada Hutan  Kecamatan  Baturaja Barat Kabupaten Ogan 

Komering Ulu. Pengertian dari beberapa istilah yang diambil dalam 

judul tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Istilah identifikasi sering juga digunakan dengan istilah 

―determinasi‖ identifikasi tumbuhan berarti mengungkapkan 

atau menetapkan identitas (―jati diri’) suatu tumbuhan, dalam 

hal ini tidak lain dari pada ―menentukan namanya yang benar 

dan tempatnya yang tepat dalam sistem klarifikasi‖
1
 

2. Tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang warganya telah 

jelas mempunyai kormus, artinya tubuhnya dengan nyata 

dapat dibedakan dalam tiga bagian pokoknya, yaitu akar, 

batang, dan daun. Namun demikian, pada tumbuhan paku 

belum dihasilkan biji. Seperti warga divisi-divisi 

sebelumnya, alat perkembangbiakan tumbuhan paku yang 

utama adalah spora.
2
 

3. Flora epifit merupakan golongan tumbuhan yang hidup 

menempel pada tumbuhan lain.
3
 

4. Hutan merupakan satu asosiasi kehidupan, baik tumbuh-

tumbuhan (flora) maupun hewan (fauna) dari yang sederhana 

hingga bertingkat tinggi dan dengan luas sedemikian rupa 

serta memiliki kerapatan tertentu dan menutupi areal 

sehingga dapat membentuk iklam mikro tertentu.
4
 Hutan 

Batukuning merupakan hutan yang terletak di Desa 

BatuKuning Kecamatan Baturaja Barat Kabuaten Ogan 

Komering Ulu hutan ini merupakan jenis  hujan tropis dan 

termasuk hutan dataran rendah. 

                                                             
1Gembong Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan (Yogyakarta: UGM, 

1998), 70-73. 
2Gembong Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan (Yogyakarta: UGM, 

2014), 206. 
3Nery Sofiayanti, ―Keanekaragaman Jenis Flora Epifit Di Hutan Kota 

Pekanbaru,Provinsi Riau Dan Kajian Kekerabatannya,‖ 2019, 34. 
4adek leo Siswara and paus Iskarni, ―Inventarisasi Pohon Untuk Pengelolaan 

Pohon Asuh Di Hutan Adat Jorong Gantiang Nagari Sirukam Kecamatan Payung 

Sekaki Kabupaten Solok‖ 3 (2019): 655. 
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Penelitian yang dimaksud oleh penulis dari judul Identifikasi 

Pterydophyta Epifit Pada Hutan Kecamatan  Baturaja Barat  

Kabupaten Ogan  Komering Ulu adalah sebuah kajian mengenai 

pengungkapan identitas (jenis) tumbuhan paku yang hidupnya 

menempel pada tumbuhan lain (epifit). Yang berada di Hutan 

Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering 

Ulu. 
 

B. Latar Belakang Masalah 

Secara astronomis Indonesia membentang dari 6°LU sampai 

11°LS dan 92° sampai 142°BT.
5
 Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Letak negara Indonesia 

yang berada di garis khatulistiwa ini menjadikan Indonesia memiliki 

hutan tropis yang sangat kaya dalam hal keanekaragaman  sumber 

daya alam hayati.
6
 Indonesia memiliki wilayah 750 juta hektar 

dengan luas daratan 193 juta hektar (24,7%) terdapat flora dan fauna 

di dalamnya.
7
Indonesia memiliki hutan sebagai sumber daya alam 

yang harus di jaga dan dimanfaatkan kelestariannya agar tetap 

berfungsi secara baik. 
8
 Berdasarkan jenis pohonnya hutan dibedakan 

menjadi hutan homogen dan heterogen. Hutan homogen adalah hutan 

yang terdiri atas satu jenis pohon dan biasanya merupakan hutan 

hasil budi daya contohnya hutan mahoni dan hutan bakau sedangkan 

hutan heterogen merupakan hutan yang memiliki keanekaragaman 

jenis tumbuhan dari pohon rendah sampai pohon yang tinggi dan 

hutan ini bersifat primer, contohnya hutan hujan tropis. 

Hutan hujan tropis di Indonesia memiliki jenis tumbuhan dan 

ekosistem yang paling kompleks. Terdapat 25 ribu sampai 35 ribu 

jenis tumbuhan yang telah di temukan di wilayah ini oleh karena itu, 

inventarisasi flora dibutuhkan adanya taksonom. Tingginya jumlah 

taksonom di daerah akan sangat berdampak pada inventarisasi flora 

di Indonesia.
9
 

                                                             
5Ridwan Lasabuda, ―Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam 

Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia‖ 1, No 2. (2013): 93. 
6Gesta Rama Noprian Nawawi, Indriyanto, and Duryat, ―Identifikasi Jenis 

Epifit Dan Tumbuhan Yang Menjadi Penopangnya Di Blok Perlindungan Dalam 

Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman‖ 2,No.3 (2014): 40. 
7Dwi Swastanti Ridianingsih, Pujiastuti, and Sulifah Aprilya Hariani, 

―Inventarisasi Tumbuhan Paku (Pteridophyta) Pos Rowobendongagelan Taman 
Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi‖ 3 (2017): 20. 

 8Cahyo Nugroho et al., ―Karakteristik Tumbuhan Paku (Pterydophyta) Di 

Jalur Ciwalen, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango,Cisarua,Jawa Barat‖ 13, 

No.1 (2018): 29. 
9Relita Imaniar and Siti Murdiyah, ―Identifikasi Keanekaragaman 

Tumbuhan Paku Di Kawasan Air Terjun Kapas Biru Kecamatan Pronojiwo 
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Hutan di kawasan  tropis selalu diguyur hujan sepanjang 

tahun. Tingkat curah hujan kawasan ini cukup tinggi, lebih dari 1200 

mm pertahun. Hutan ini memiliki musim kering yang pendek,bahkan 

dibeberapa tempat hampir tidak pernah mengalami musim kering, 

sehingga tipe hutan ini sering disebut hutan everent (selalu basah) 

atau evergreen ( selalu hijau) salah satu karakteristik hutan hujan 

tropis yang paling mencolok adalah keberagaman flora yang tinggi 

dengan kompleksitas spesies fauna yang beragam di dalam hutan. 
10

 

Hal ini disebabkan tingkat kestabilan lingkungan hutan tropis 

yang lembab atau basah dalam waktu yang panjang.
11

Hutan memiliki 

fungsi ekologi,ekonomi, dan sosial yang krusial sebagai sumber 

kehidupan sekaligus sistem pendukung kehidupan di bumi.
12

 

Allah menciptakan alam untuk kepentingan manusia dan untuk 

dipelajari agar manusia mengetahui fungsi dan kedudukannya 

sebagai pemanfaat dan khalifah di bumi. Firman Allah dalam QS. 

Surah Asy-Syu’ara ayat 7: 

بَْتٌَا فِْيهَا ِهْي ُكلِّ َزْوٍج َكِرْينٍ  ًْْۢ  اََولَْن يََرْوا اِلَى اْْلَْرِض َكْن اَ

”Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa 

banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-

tumbuhan) yang baik?” 

Ayat tersebut menjelaskan tentang kekuasan Allah SWT. 

Karena keanekaragaman tumbuhan yang tumbuh di bumi 

mempunyai  banyak manfaat dan memiliki banyak jenis yang 

berbeda-beda, rasa dan warna, namun keadaannya konsisten semua 

tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada penciptanya 

yang Maha Esa lagi Maha Kuasa.
13

Ayat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Allah SWT telah menganugerahkan kepada kita bumi dengan 

segala isi di dalamnya yang begitu kaya dan bermanfaat, diantaranya 

Hutan yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup sehingga 

                                                                                                                                 
Kabupaten Lumajang Serta Pemanfaatannya Sebagai Booklet‖ vol 6. No.3 (2017): 

45. 

 10Pitri Handayani, ―Eksplorasi Flora Potensial Sebagai Tanaman Hias Di 
Kawasan Wisata Air Terjun Talang Jaya Desa Telentram Kabupaten Merangin‖ 2, 

No.1 (2019): 8. 

 11Nashrulloh Hasanudin, ―Pengembangan Materi Hutan Tropis Dengan 

Menggunakan Model Problem- Based Learning Berbantuan Metode Mind Mapping 
Pada Kelas XI IPS‖ 16, No.1 (18): 13. 

 12Ni Putu Sekar T Laksemi, Endah Sulistyawati, and Mulyaningrum, 

―Perhutanan Sosial Berkelanjutan Di Provinsi Bali (Studi Kasus Di Hutan Desa 

Wanagiri)‖ 7, No.2 (2019): 160. 
 13Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-

Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 13. 
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manusia harus lebih memperhatikan hutan, karena di hutan terdapat 

berbagai macam spesies tumbuh-tumbuhan dan masing-masing 

tumbuhan tersebut mempunyai manfaat dan daya guna bagi semua 

makhluk hidup di bumi salah satu hutan yang diduga masih terdapat 

keragaman hayati khususnya tumbuhan paku yaitu Hutan 

Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering 

Ulu. 

Hutan Batukuning merupakan hutan yang terletak di Desa 

Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering 

ulu. Hutan ini memiliki luas wilayah sebesar 319 ha, dengan 

ketinggian 157 meter di atas permukaan laut. Secara astronomis 

Hutan Batukuning terletak pada 4°06’35.88‖S 104°07’33.84‖T. 

Hutan ini merupakan jenis hutan hujan tropis dengan ekosistem 

alami, dengan kelembaban dan intensitas cahaya matahari yang 

tinggi. Dengan kondisi tersebut hutan ini ditumbuhi oleh berbagai 

jenis tumbuhan dari tumbuhan tingkat tinggi dan tingkat rendah 

seperti tumbuhan paku-pakuan (pteridophyta) yang bebas tumbuh 

dikawasan ini terdapat berbagai macam jenis tumbuhan paku yang 

hidup pada hutan ini. 

Tumbuhan paku (Pteridophyta) merupakan salah satu 

kelompok tumbuhan tertua yang masih dapat di jumpai didaratan 

yang mencakup lebih dari 9.000 spesies tumbuhan paku yang 

tersebar diseluruh bagian dunia, kecuali di daerah bersalju dan 

daerah kering (gurun). Sebagian besar tumbuh didaerah tropika 

basah yang lembab. Total spesies yang diketahui hampir 10.000 

diperkirakan 3000 diantaranya tumbuh di Indonesia.
14

Tumbuhan 

paku (pteridophyta) adalah suatu divisi yang warganya jelas 

mempunyai kormus,yang artinya tubuhnya dapat dibedakan dalam 

tiga bagian pokok, yaitu akar, batang dan daun. Tumbuhan paku 

merupakan tumbuhan tingkat rendah, meskipun tubuhnya memiliki 

kormus dan sistem pembuluh tetapi belum menghasilkan biji. 
15

Tumbuhan paku disebut  tumbuhan peralihan antara tumbuhan 

bertalus dengan tumbuhan berkormus.
16

tumbuhan  paku merupakan 

                                                             
 14Wahyuningsih, Merti Triyanti, and Sepriyaningsih, ―Inventarisasi 

Tumbuhan Paku (Pteridophyta) Di Perkebunan PT Bina Sains Cemerlang Kabupaten 

Musi Rawas‖ 2, No.1 (2019): 29., https://doi.org/10.31540/biosilampari.v2i1.815. 
 15Jubaidah Nasution, Jamilah Nasution, and Emmy Harso Kardhinata, 

―Inventarisasi Tumbuhan Paku Di Kampus I Universitas Medan Area‖ 1, No.2 

(2018): 105. 

 16Herdina Sukma Pranita, Susriyati Mahanal, and Murni Sapta Sari, 
―Inventarisasi Tumbuhan Paku Kelas Filicinae Di Kawasan Watu Ondo Sebagai 

Media Belajar Mahasiswa,‖ 2016, 733. 



5 

 

tumbuhan kormophyta berspora yang dapat hidup dimana saja 

(komospolitan), kelimpahan dan penyebaran tumbuhan paku sangat 

tinggi terutama di daerah hujan tropis.
17

 

Penyebaran tumbuhan paku dapat dipengaruhi oleh faktor 

abiotik, seperti kelembaban udara, intensitas cahaya, dan suhu 

udara.
18

Sehingga Indonesia memiliki jumlah pteridophyta yang 

melimpah karena Indonesia memiliki iklim yang mendukung 

pertumbuhan Pteridophyta. Pteridophyta banyak ditemukan pada 

hutan tropika yang memiliki cahaya matahari melimpah dan 

kelembaban tinggi. Di hutan tropika Pteridophyta menempati habitat 

ternaungi seperti epifit pada pepohonan atau dasar lantai hutan yang 

lembab, Pteridophyta dapat ditemukan dilahan terbuka membentuk 

blukar yang menutupi tanah-tanah kosong. Pteridophyta dilahan 

terbuka kebanyakan hidup soliter dan tumbuh lebih lambat dari 

pteridophyta di daerah ternaungi.
19

 

Cara hidup paku-pakuan amat heterogen,baik ditinjau dari segi 

habitusnya. Ada jenis paku-pakuan dengan daun yang mikrofil dan 

struktur yang masih sangat sederhana,ada pula dengan daun makrofil 

mencapai ukuran panjang sampai 2 m atau lebih. Cara hidupnya 

tumbuhan paku ada yang hidup di air (hidrofit), hidup di tempat 

lembab (higrofit), hidup menempel pada tumbuhan lain (epifit) dan 

ada yang hidup pada sisa-sisa tumbuhan lain (Saprofit).
20

Habitat 

tumbuhan paku dapat di temukan di tanah contohnya pada tumbuhan 

suplir (Adiantum cuneatum), di air contohnya pada tanaman  Azolla 

(Azolla) di bebatuan contohnya pada tumbuhan paku pedang  

(Nepharolepis), dan epifit pada pohon contohnya pada tumbuhan 

paku sarang burung (Asplenium nidus) kelompok tumbuhan ini dapat 

beradaptasi pada tempat dan terpapar sinar matahari.
21

 

                                                             
 17Armelia Elsifa, Destien Atmi Arisandy, and Harmoko, ―Eksplorasi 

Tumbuhan Paku (Pteridophyta) Di STL Ulu Terawas, Musi Rawas, Sumatera 

Selatan‖ 10, No.1 (2019): 47. 

 18Salamah, Hadi Sasongko, and Aulida Zulaikha Hidayati, ―Inventory of 
Ferns (Pteridophyta) at Cerme Cave Bantul District‖ 4, No.1 (2020): 99., 

https://doi.org/10.24036/0202041106829-0-00. 

 19Miftakhul Jannah, Wahyu Prihanta, and Eko Susetyorini, ―Identifikasi 

Pteridophyta Di Piket Nol Pronowijo Lumajang Sebagai Sumber Belajar Biologi‖ 1, 
No.1 (2019): 89. 

 20Melfa Aisyah Hutasuhut and Febrian Husnarika, ―Keanekaragaman 

Paku-Pakuan Terestrial Di Kawasan Taman Wisata Alam Sicike-Cike‖ 2, No.1 

(2019): 146. 
 21Nasution, Nasution, and Kardhinata, ―Inventarisasi Tumbuhan Paku Di 

Kampus I Universitas Medan Area,‖ 1,No.2 (2018):105. 
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Hubungan antara paku epifit dengan pohon inang 

menyebabkan dua jenis tumbuhan ini hidup berdampingan dalam 

satu tempat. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada firman Allah 

SWT dalam Q.S Ar-Ra’d [13]: 4.   

 

ٌَْىاٍى يُّْسٰقى  َغْيُرِص ٌَْىاٌى وَّ ًَِخْيٌل ِص َزْرٌع وَّ ْي اَْعٌَاٍب وَّ ٌت هِّ َجٌّٰ تَٰجِىٰرٌت وَّ َوِف ْاْلَْرِض قِطٌَع هُّ

ُل بَْعَضهَاَعٰل بَ  ًُفَضِّ وَّ اِحٍدٍۙ ٰيٍت لِّقَْىٍم يَّْعقِلُْىىَ بَِواٍءبَِواٍءوَّ  ْعٍض فِى اْْلُ ُكِلِۗ اِىَّ فِْي ٰذلَِك َْلٰ

“Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, 

dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang 

bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang 

sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas 

sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berfikir”. 

Berdasarkan ayat tersebut menurut Thabari kata  ٌتَٰجِىٰرت  yang هُّ

berarti berdampingan, bahwa di bumi terdapat bagian-bagian yang 

diantaranya saling berdampingan namun berbeda apabila dilihat dari 

jarak yang lebih dekat dan secara detail. pada lafadz berikutnya 

لُ  ًُفَضِّ ََ  artinya melebihkan, bahwa Allah SWT melebihkan tumbuhan 

yang satu dari tumbuhan lainnya.
22

Ayat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa salah satu contoh bagian yang berdampingan di bumi ini 

adalah tumbuhan paku epifit yang hidup dengan tumbuhan lain 

dalam satu pohon sekilas tumbuhan ini terlihat seperti bagian dari 

pohon tetapi jika dilihat dan diamati maka akan berbeda. Allah SWT 

melebihkan tumbuhan yang satu dengan tumbuhan lainnya  seperti 

tumbuhan paku epifit yang tidak tumbuh di tanah melainkan tumbuh 

di permukaan kulit batang pohon inang. Oleh karena itu paku epifit 

membutuhkan pohon yang dapat dijadikan inang sebagai tempat 

tumbuhnya dan sebagai agen penyebaran spora.   

Tumbuhan epifit adalah bagian signifikan seluruh jenis 

tumbuhan yang bisa dijumpai pada hutan tropis 
23

 walaupun  hanya 

sebagian kelompok kecil tetapi keberadaan tumbuhan paku epifit 

pada suatu ekosistem cukup berkontribusi dalam menyumbang 

keragaman hayati suatu kawasan.
24

Tumbuhan paku epifit merupakan 

salah satu komponen penyusun ekosistem hutan yang memiliki 

                                                             
22Nur Azizah, Karakter Morfologi Paku Sisik Naga (Pyrossia piloselloides) 

Berdasarkan Pada Pohon Inang Berbeda. (Skripsi Malang., 2016),3. 

 23Nugroho et al., ―Karakteristik Tumbuhan Paku (Pterydophyta) Di Jalur 

Ciwalen, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango,Cisarua,Jawa Barat,‖13,No.1 

(2018): 29. 
 24Robianto et al., ―Identifikasi Tumbuhan Paku Epifit Pada Hutan Juata 

Kerikil Kota Tarakan Kalimantan Utara‖ 2.No.2 (2019): 76. 
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fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis tumbuhan paku epifit 

antara lain sebagai habitat berbagai jenis serangga, sedangkan fungsi 

ekonomisnya adalah sebagai tanaman hias.
25 

Tumbuhan paku epifit dipilih sebagai bahan penelitian karena 

tumbuhan paku epifit memiliki peranan penting dalam ekosistem 

hutan dan sebagian tanaman tumbuhan paku epifit digunakan sebagai 

obat serta memilki fungsi ekologis dan ekonomi. Namun  masyarakat 

umum banyak yang tidak mengetahui  nama dan jenis dari tumbuhan 

paku tersebut mereka hanya mengenal tumbuhan tersebut sebagai 

tumbuhan paku saja. dalam setiap tumbuhan memiliki nama juga 

jenisnya karena itu dapat mempermudah untuk mengenal tumbuhan 

tersebut. maka dalam pemberian nama tumbuhan dapat 

menggunakan bahasa ilmiah yaitu bahasa latin. pada pemberian 

nama tumbuhan ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi 

atau dengan istilah ―Determinasi‖. Pada bulan juli 2021 peneliti 

melakukan survei di Hutan Batukuning yang merupakan hutan hujan 

tropis dengan kelembaban dan intensitas cahaya matahari yang tinggi 

sehingga memiliki ekosistem yang alami dan masih terjaga hal ini 

dapat dilihat dari adanya pohon yang tinggi dan berdaun lebat serta 

banyaknya semak belukar dan adanya tumbuhan dan hewan yang 

bervariasi. Menurut pak edi selaku juru kunci  bahwa Hutan 

Batukuning merupakan hutan adat yang dilindungi oleh pemerintah 

daerah dan masyarakat setempat sehingga dilarang untuk memasuki 

hutan bila tidak ada kepentingan dan dilarang untuk mengambil 

hewan maupun tumbuhan di Hutan Batukuning Selain itu,tidak 

adanya data dan informasi tentang tumbuhan paku epifit yang ada di 

Desa Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan 

Komering Ulu sehingga perlu dilakukakan penelitian. 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus dan subfokus 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang  tersebut, penulis dapat 

memfokuskan penelitian sebagai berikut ―Belum ada data informasi 

dan identifikasi jenis tumbuhan paku epifit di Hutan Desa Batu 

Kuning KecamatanBaturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu‖. 

 

                                                             
 25Indri Lestari, Murningsih, and Sri Utami, ―Keanekaragaman Jenis 

Tumbuhan Paku Epifit Di Hutan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, Jawa 

Tengah‖ 2,No.2 (2019): 14. 
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2. Subfokus Penelitian  

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan maka 

subfokus dalam penelitian ini yaitu pengamatan identifikasi jenis-

jenis tumbuhan paku Epifit yang menempel pada tumbuhan lain 

sebagai penopang atau inang yang dilakukan di daerah Hutan Desa 

Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering 

Ulu. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian maka rumusan 

masalah penelitian ini  adalah ―Apa saja jenis Pterydophyta Epifit 

yang terdapat pada Hutan Desa Batukuning Kabupaten Ogan 

Komering Ulu‖? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan paku 

epifit di Hutan Desa Batukuning Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

 

F. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan 

dan referensi  tentang tumbuhan paku epifit di Hutan 

Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

2. Bagi dunia pendidikan sebagai informasi atau bahan 

referensi tambahan untuk dosen dan mahasiswa serta sebagai 

salah satu bahan acuan untuk pengembangan penelitian- 

penelitin selanjutnya. 

3. Bagi masyarakat sebagai informasi yang dapat digunakan 

untuk menambah ilmu pengetahuan menegenai tumbuhan 

paku epifit serta mengerti  tentang manfaatnya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu merupakan upaya penelitian untuk 

mencari perbandingan kemudian selanjutnya menemukan inspirasi 

untuk penelitian yang selanjutnya. Penelitian terdahulu membantu 

untuk menunjukan orisinalitas dari penelitian yang akan dilakukan. 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil 

penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan peneliti yang akan 

dilakukan, kemudian ringkasan dilakukan untuk membandingkan 

antara penelitian yang sudah dilakukan. Dengan melakukan hal ini 
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dapat melihat orisinalitas penelitian yang akan dilakukan. Kajian 

yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain: 

1. Jenis tumbuhan paku (Pterydophyta) yang ditemukan di 

Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, 

Sumatera Selatan berjumlah 23 jenis yang terdiri dari 5 

kelas, 10 ordo 16 Famili 19 Genus dan jenis yang 

mendominasi adalah Diplaziumesculatum.26
 

2. Pada perkebunan PT Bina Sains Cemerlang Kabupaten Musi 

Rawas tumbuhan paku (Pterydophyta)yang di temukan yaitu 

9 famili dan 19 spesies yang terdiri dari Asplenium nidus, 

Dyplazium pynocarpon, Davallia denticulate, Davallia 

solida, Nepharolepis biserrata, Nepharolepis cordifolia, 

Nepharolepis exaltata, Nepharolepis sp., Ploecnemia 

irregulasi, Stenochlaenae palustris, Gleichenia linearis, 

Lycopodium cernuum, Diplazium esculanteum, 

Drymoglossum piloselloides, Drynaria quercifolia, 

Phymatosorus scolopendria, Pteris biaurita, Selaginella 

plana, dan Sellaginella wildenowii.27
 

3. Pada Kawasan Danau Aur Kabupaten Musi Rawas 

ditemukan 5 ordo dan 12 Genus yaitu: Ordo Polypodiales 

adalah Pteris, Stenochlena, Ploecnemia, Nephhrolepis, 

Diplazium, Phymatosorus, Asplenium dan Davallia. 

OrdoGleicheniales adalah Gleichenia. Ordo Schizaeles 

adalah Lygodium Ordo Filicales adalah Christella, dan Ordo 

Selaginellales adalah Selaginella.
28

 

4. Pada batang kelapa sawit gedung STQ Kelurahan Sukarami 

Kota Bengkulu ditemukan 8 jenis paku epifit yang berasal 

dari 1 kelas dan 4 famili berbeda yaitu Davalia 

trichomanoides, Davalia denticulata, Drymoglossum 

piloselloides, Nephrolepis bisserata, Phymatosorus 

scolopendria, Pyrrosia lanceolata, Asplenium nidus, 

Goniophlebium percussum.29
 

                                                             
26Elsifa, Arisandy, and Harmoko, ―Eksplorasi Tumbuhan Paku 

(Pteridophyta) Di STL Ulu Terawas, Musi Rawas, Sumatera Selatan,‖ 54. 
27Wahyuningsih, Triyanti, and Sepriyaningsih, ―Inventarisasi Tumbuhan 

Paku (Pteridophyta) Di Perkebunan PT Bina Sains Cemerlang Kabupaten Musi 

Rawas,‖ 34. 
28Reny Dwi Riastuti, Sepriyaningsih, and Devi Ernawati, ―Identifikasi Divisi 

Pteridophyta Di Kawasan Danau Aur Kabupaten Musi Rawas‖ 1. No.1 (2018): 70., 

https://doi.org/10.31539/bioedusains.vlil.253. 
29Yemi Ulviani, Kasrina, and Idrus Irdam, ―Pengembangan LKS 

Berdasarkan Identifikasi Tumbuhan Paku Epifit Pada Batang Kelapa Sawit‖ 1,No.1 

(2017): 115. 
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5. Pada Blok Perlindungan dalam Kawasan Taman Hutan Raya 

Wan Abdul Rachman Ditemukan 7 spesies paku epifit yang 

tergolong dalam 4 suku, yaitu Dryopteridaceae, 

Aspleniaceae, Polypodiaceae, dan Lomariopsidaceae. 

Dominasi spesies tertinggi terdapat pada jenis paku sepat 

(Nepharolephis cordifolia) dengan INP sebesar 59,14% dan 

paku simar layangan (Drynaria sparsiora) dengan INP 

sebesar 47.88%.
30

 

6. Pada kawasan Hutan Konservasi Soemitro Djohadikusumo 

PT. Tidar Kerinci Agung ditemukan 9 jenis yang termasuk 6 

genus tumbuhaan paku Epifit famili Polypodiaceae.
31

 

Dari uraian diatas dapat diketahui persamaan dan perbedaan 

dari penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan yang berjudul Identifikasi Pteridophyta Epifit 

Pada Hutan Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering 

Ulu. 

 

H. Sistematika Pembahasan  

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang yang 

melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian, penegasan 

judul untuk mengetahui secara rinci penelitian yang ingin 

diteliti oleh peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

identifikasi dan batasan masalah yang bertujuan agar 

penelitian tidak terjadi kesalahpahaman sehingga dapat 

mencapai tujuan yang telah ditentukan, kajian terdahulu yang 

relevan yaitu untuk mencari peneliti yang terdahulu yang 

dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, 

sistematika pembahasan yaitu untuk memberi gambaran 

yang akan dibahas pada masing-masing Bab dan metode 

penelitian yaitu untuk mengetahui metode yang digunakan 

dalam penelitian secara rinci dan tehnik analisidata yang 

digunakan dalam penelitian. 

 

 

 

                                                             
30Nawawi, Indriyanto, and Duryat, ―Identifikasi Jenis Epifit Dan Tumbuhan 

Yang Menjadi Penopangnya Di Blok Perlindungan Dalam Kawasan Taman Hutan 

Raya Wan Abdul Rachman,‖ 46. 
31Khairani Harva Dita, Ardinis Arbian, and Mildawati, ―Tumbuhan Paku 

Epifit Famili Polypodiaceae Pada Hutan Konservasi Soemitro Djojohadikusumo PT. 

Tidar Kerinci Agung (TKA), Sumatera Barat‖ 2 (2018): 243. 



11 

 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada Bab ini dibahas secara rinci tinjuan pustaka yang 

dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan 

teori-teori yang relevan dengan penelitian 

3. Bab III Metode Penelitian 

Pada Bab ini dibahas tentang gambaran objek yang 

diteliti agar mengetahui serta rinci yang akan diteliti dan 

juga deskripsi data penelitian yaitu menjelaskan secara rinci. 

4. Bab IV Analisis Penelitian  

Pada bab ini terdiri dari deskripsi, pembahasan dan 

temuan penelitian yang merupakan hasil identifikasi 

pteridophyta epifit yang diperoleh dari hasil penelitian secara 

rinci. 

5. Bab V Penutup. 

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian yang 

telah dilakukan dan saran dari penelitian untuk peneliti 

selanjutnya.  

6. Daftar Pustaka 

Pada daftar pusta terdiri dari daftar rujukan yang 

digunakan dalam penulisan skripsi. 

 

I. Metode Penelitian  

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah: 

1. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Hutan Desa Batukuning  

Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang 

telah dilaksanakan pada bulan Juli 2021. 

        

  

        

   

        

    

 

 

Gambar 1.1: Desa Batukuning
32

 

  

                                                             
 32―Google Earth Pro,‖ 2021. 
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2. Alat dan Bahan 

Penggunaan alat selama penelitian adalah alat tulis untuk 

menulis data, lembar observasi untuk mencatat jenis tumbuhan, 

Tabel pengamatan untuk memudahkan menulis data, kamera yang 

digunakan untuk mengambil gambar sebagai dokumentasi 

kegiatan penelitian, HP untuk mengakses google eart,  

hygrometer digunakan untuk mengukur kelembapan dan suhu 

udara, meteran tanah digunakan untuk mengukur luas area, sarung 

tangan digunakan untuk keamanan saat pengambilan sampel, 

kertas label untuk memberi nama spesimen, kertas koran 

digunakan untuk membungkus sampel, kertas manila untuk 

menempelkan spesimen, plastik bening untuk tempat sampel, dan 

buku identifikasi Pteridophyta untuk mengidentifikasi sampel. 

Bahan yang digunakan selama penelitian adalah tumbuhan 

paku epifit sebagai sampel penelitian, dan  alkohol 70% sebagai 

antiseptik dalam pengawetan sampel. 

3. Jenis Peneltian  

Jenis peneitian yang digunakan adalah  kualitatif. Penelitian 

kualitatif bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

objek penelitian dengan kata-kata.
33

Penelitian  ini menggunakan 

metode jelajah (cruis method) yaitu dengan observasi langsung 

dan menjelajahi setiap titik lokasi yang dapat mewakili tipe-tipe 

ekosistem ataupun vegetasi untuk menemukan tumbuhan 

Pteridophyta epifit dikawasan yang di teliti.
34

 Setiap jenis 

tumbuhan paku epifit yang ditemukan didokumentasi dan dicatat 

keterangan mengenai lokasi, tanggal, jenis paku, nama daerah, 

habitat tempat tumbuh dan karakteristik morfologinya. 

4. Sumber Data 

Terdapat dua macam sumber data dari penelitian ini yaitu: 

a. Data Primer 

Data merupakan segala keterangan atau informasi 

mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data 

primer merupakan data yang didapat dari lapangan melalui 

pengamatan secara langsung. Data primer ini meliputi jenis dan 

jumlah tumbuhan Pteridophyta epifit serta jenis tumbuhan 

penopangnya atau inang. 

  

                                                             
 33Riastuti, Sepriyaningsih, and Ernawati, ―Identifikasi Divisi Pteridophyta 

Di Kawasan Danau Aur Kabupaten Musi Rawas,‖ 54. 
 34Lestari, Murningsih, and Utami, ―Keanekaragaman Jenis Tumbuhan 

Paku Epifit Di Hutan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah,‖ 15. 
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b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang bersifat 

mendukung data primer yaitu data karakteristik ekologi terkait 

faktor abiotik seperti suhu, kelembaban, dan ketinggian.
35

 

5. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian dilakukan mulai dari: 

a. Melakukan survey pada bulan juli 2021dengan melihat 

banyaknya Spesies tumbuhan pakupada lokasi Hutan 

Desa Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten 

Ogan Komering Ulu.  

b. Pengambilan sampel dengan teknik Purposive sampling 

yang wilayahnya terdapat tumbuhan paku epifit. Sampel 

luas area penelitian pada hutan batukuning 31,9 km
2 

(319 ha x 10%) berdasarkan perhitungan dengan 

intensitas sampling sebesar 10%, berdasarkan teori 

menurut boon dan tideman, kelompok hutan yang 

luasnya > 1000 ha, intensitas sampling yang digunakan 

adalah 2%, sedangkan jika kelompok hutan <1000 ha, 

intensitas sampling yang digunakan adalah 5%-10%.
36

 

Luas Hutan Desa Batukuning yang merupakan lokasi 

penelitian memiliki luas 319ha (<1000 ha), sehingga 

sampel luas area penelitian adalah 2 km
2
 atau 2000 m.  

Penjelajahan dilakukan sepanjang 2000 meter 

menggunakan jalur transek dengan  lebar 20 meter ke 

kanan dan ke kiri dari jalan pintas  masuk  yang terletak 

di arah timur laut sampai ke posko yang akan di teliti di 

arah barat daya untuk mewakili pengambilan sampel 

Pteridophyta epifit pada pohon inang dengan ketinggian 

maksimum 3 meter di Hutan Batukuning Kecamatan 

Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

  

                                                             
35Efri Roziaty, Putri Agustina, and Rizka Nurfitrianti, ―Pteridophyta Epifit 

Kawasan Wisata Air Terjun Jumog Ngargoyoso Karanganyar JawaTengah‖ 9, No.2 

(2016): 77. 
36Nurul Hidayah, Trisha Julita, and Mega Widia Melvinasari, ―Identifikasi 

Pteridophyta Di Hutan Kota Jakarta, Indonesia‖ 4, No.1 (2021): 4., 

https://doi.org/Https://doi.org/10.21009/pbe.4-1.1. 
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 Gambar 1.2: Lokasi Penelitian4°06’35.88‖S 104°07’33.84‖T
37

 

 

c. Dokumentasi spesimen tumbuhan paku epifit dilakukan 

ketika tumbuhan paku epifit masih menempel 

dipenopang atau inang, tujuan dari pemotretan atau 

dokumentasi spesimen adalah untuk mendapatkan bukti 

gambaran lengkap mengenai spesimen tersebut, tempat 

tumbuh serta ciri-ciri, baik warna serta morfologi 

tumbuhan paku. 

d. Pembuatan deskripsi, setiap spesies paku epifit yang 

ditemukan, maka dibuat suatu koleksi khusus secara 

lengkap dengan bagian-bagian yang dimilikinya serta 

mencatat kondisi tumbuhan paku secara langsung dalam 

keadaan yang masih segar di alam, hingga diperoleh 

data lengkap tentang tumbuhan paku.  

e. Pembuatan herbarium dilakukan dengan cara 

membersihkan tumbuhan paku dari kotoran, lalu 

tumbuhan tersebut dimasukkan ke dalam kantong yang 

telah disemprot alkohol 70%. Setelah itu tumbuhan 

dibentangkan dan disusun rapi di dalam kertas koran, 

lalu dikeringkan dengan diangin-anginkan, tanpa 

terkena sinar matahari. Tumbuhan yang telah kering 

selanjutnya diolesi alkohol 70 %, lalu ditempelkan pada 

karton putih dengan menggunakan solatif. Kemudian 

tempelkan label yang berisi identifikasi dan deskripsi.
38

 

f. Identifikasi tumbuhan paku, dilakukan dengan cara 

menggunakan kunci determinasi tumbuhan paku. 

Tumbuhan paku yang ada diamati adalah morfologi 

dalam kondisi masih segar. 

  

                                                             
 37―Google Earth Pro.‖ 
38Riastuti, Sepriyaningsih, and Ernawati, ―Identifikasi Divisi Pteridophyta 

Di Kawasan Danau Aur Kabupaten Musi Rawas,‖ 54. 
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6. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah elemen penelitian yang hidup dan tinggal 

bersama-sama dan secara teoritis menjadi target hasil penelitian. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diselidiki atau dapat 

dikatakan bahwa sampel adalah pupulasi dalam bentuk mini 

(miniatur population).39
Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

jenis tumbuhan paku epifit, dan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah jenis tumbuhan paku epifit dan jenis pohon 

inang epifit yang terdapat di Hutan Batukuning Kecamatan Baturaja 

Barat  Kabupaten Ogan Komering Ulu.  

7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

observasi, dokumentasi, pengambilan sampel, dan identifikasi. 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, 

mencermati dan merekam perilaku secara sistematis untuk suatu 

tujuan tertentu. 

Observasi dilakukan sebagai langkah awal untuk 

memperoleh informasi dan gambaran objek yang akan diteliti. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati morfologi tumbuhan 

paku epifit yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan 

identifikasi.
40

 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengambil obyek 

gambar pada tumbuhan paku epifit pada saat pengambilan 

sampel. Hasil foto obyek nantinya dapat digunakan sebagai 

tambahan untuk identifikasi setelah dicocokkan dengan 

ensiklopedia bergambar dari tumbuhan paku epifit. 

c. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel dengan mempertimbangkan keberadaan tumbuhan 

paku epifit yang dianggap mewakili hutan di Desa 

                                                             
39Umar Sidiq and Moh Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di 

Bidang Pendidikan (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 112. 

 40Asih Sugiarti, Identifikasi Jenis Paku-Pakuan (Pteridophyta) Di 

Kawasan Cagar Alam Pagerwunung Darupono Kabupaten Kendal Sebagai Media 
Pembelajaran Sistematika Tumbuhan Berupa Herbarium (Semarang: Universitas 

Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 41-43. 
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Batukuning.

41
Pengamatan dilakukan berdasarkan kondisi 

lingkungan, pH tanah, dan ketinggian tempat kemudian 

tumbuhan paku epifit yang di temukan difoto dan 

diidentifikasi morfologinya serta dilakukan koleksi data 

dengan pembuatan herbarium dan analisis data. 

d. Teknik Identifikasi 

Identifikasi paku epifit dilakukan dengan menggunakan 

buku identikasi tumbuhan paku seperti Gembong 

Tjitrosoepomo(2014) yang berjudul Taksonomi tumbuhan 

Schizophyta, Thallophyta, Bryopjyta, dan Pterydophyta, buku 

Flora: untuk sekolah Indonesia Karya Steenis,2008 dan 

Ensiklopedia paku-pakuan,2012, Flora of Malaya, 1996 

Karangan Holttum dan Fern Grower’s Manual, Hoshizaki and 

Moran tahun 2001. 

8. Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh melalui berbagai 

sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sehingga data 

yang diperoleh memiliki variasi yang sangat tinggi. Proses analisis 

data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, salama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam 

penelitian kualitatif, proses analisis data lebih difokuskan selama 

proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data daripada 

sesudah pengumpulan data. Analisis sebelum lapangan dilakukan 

terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan 

digunakan untuk menentukan fokus penelitian, namun fokus 

penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian masuk kelapangan. Analisis data dibagi dalam 3 langkah 

kegiatan yaitu
42

: 

a. Data Reduction  (reduksi data) 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal- hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari 

tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah 

penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

Dalam mereduksi data setiap peneliti akan memfokuskan 

ketujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian 

                                                             
 41Wawan W. Efendi, Fitroh N.P Hapsari, and Nuraini Zulaikha, ―Studi 

Inventarisasi Keanekaragaman Tumbuhan Paku Di Kawasan Wisata Coban Rondo 

Kabupaten Malang‖ 2, No.3 (2013): 176. 
42Hardani et al., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Mataram: CV . 

Pustaka Ilmu Group, 2020), 163-172. 
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kualitatif adalah pada temuan yang akan diteliti dengan cara 

mengidentifikasi morfologi tumbuhan paku epifit dan jenis 

inangnya serta data hasil pengukuran abiotik yang meliputi 

suhu, kelembaban dan pH dilakukan pengulangan sebanyak 

3 kali kemudian data yang diperoleh diambil nilai rata-

ratanya. 

b. Data Display (penyajian data) 

Setelah data berhasil direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian 

kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart, dan sebagainya tetapi yang paling sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. 

Selain menggunakan teks naratif juga dapat menggunakan 

grafik, matrik, dan chart. Dengan melakukan penyajian data, 

maka akan mempermudah peneliti untuk merencanakan 

penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

penyajian data dalam bentuk tabel dan teks naratif 

berdasarkan identifikasi morfologi tumbuhan paku epifit dan 

hasil pengukuran abiotik yang diteliti. 

c. Conclusion Drawing/ verification (penarikan kesimpulan 

dan verifikasi) 

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya, Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan bersifat 

kredibel. Dengan demikian  Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal dan bersifat sementara kemudian 

akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 

Kesimpulan yang dilakukan  dalam penelitian ini adalah 

hasil identifikasi tumbuhan paku epifit serta pohon inangnya 

dan hasil analisis pengaruh faktor abiotik terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan paku epifit di 

Hutan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten 

Ogan Komering Ulu. 
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9. Alur Kerja Penelitian 

Survei pada Hutan di Desa Batukuning 

 

 

Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. 

Penjelajahan dilakukan sepanjang 2000 meter menggunakan 

garis transek dengan  lebar 20 meter ke kanan dan ke kiri 

dari jalan pintas  masuk  yang terletak di arah timur laut 

sampai ke posko yang akan di teliti di arah barat daya untuk 

mewakili pengambilan sampel Pteridophyta epifit pada 

pohon inang dengan ketinggian maksimum 3 meter. 

 

Dokumentasi spesimen tumbuhan paku epifit 

 

Pembuatan deskripsi spesies paku epifit yang ditemukan 

 

Pembuatan herbarium menggunakan alkohol 70% 

 

 

Identifikasi paku epifit 

 

 

Gambar 1.3: Diagram alir penelitian identifikasi paku epifit di Hutan 

Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering 

Ulu.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Identifikasi Tumbuhan 

Istilah identifikasi sering juga digunakan dengan istilah 

―Determinasi‖ identifikasi tumbuhan berarti mengungkapkan atau 

menetapkan identitas (―jati diri’) suatu tumbuhan, dalam hal ini tidak 

lain dari pada ―menentukan namanya yang benar dan tempatnya 

yang tepat dalam sistem klarifikasi‖.
43

 

Dalam mengidentifikasi suatu tumbuhan yang dikenal dunia 

ilmu pengetahuan memerlukan sarana seperti menanyakan kepada 

para ahli, mencocokan dengan spesimen herbarium mencocokkan 

dengan buku flora, menggunakan kunci determinasi atau 

menggunakan lembar identifikasi.
44

 

 

B. Tumbuhan Paku (Pterydophyta) 

Tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang warganya 

telah jelas mempunyai kormus, artinya tubuhnya dengan nyata dapat 

dibedakan dalam tiga bagian pokok, yaitu akar, batang, dan 

daun.
45

Tumbuhan paku (Pterydophyta) merupakan tumbuhan yang 

sudah memiliki jaringan pengangkut (xilem dan floem), akan tetapi 

tumbuhan ini tidak dapat mengahsilkan bunga dan biji. Tumbuhan 

paku dapat dikatakan sebagai tumbuhan vaskular yang paling 

beragam setelah spermatophyta (tumbuhan berbiji).
46

Pterydophyta 

disebut sebagai Tracheophyta berspora, yaitu kelompok tumbuhan 

yang  berkembangbiak dengan spora.
47

 

Tumbuhan paku salah satu spesies tumbuhan vaskular yang 

memiliki keragaman tinggi. Kedekatan kerabatan pada tingkat famili 

dikarnakan antara genus dalam tiap famili memiliki beberapa 

keseragaman sehingga tidak bisa dibedakan pengelompokannya. 

Salah satu contoh famili tumbuhan paku memiliki keragaman adalah 

                                                             
 43Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan, 1998, 70-73. 
 44Adek Wigi Qur’aini, Arief Noor Akhmad, and Ika Priantari, ―Identifikasi 

Dan Inventarisasi Tumbuhan Paku Epifit Di Kaki Gunung Raung Sumber Jambe 

Jember,‖ 2019, 3. 

 45Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan, 2014, 206. 
 46Margareta Rahayuningsih, Mualimaturrochman, and Amin 

Retnoningsih, ―Species Richness Of Pterydophyta in Mounth Ungaran,‖ 2019, 391., 

https://doi.org/10.18502/kss.v3i18.4730. 

 47Ayatusa’adah, ―Inventarisasi Tumbuhan Paku (Pterydophyta) Di 
Kawasan Kampus IAIN Palangka Raya Sebagai Alternatif Media Pembelajaran 

Materi Klasifikasi Tumbuhan‖ 1, No 2. (2015): 50. 



20 

 
Polypodiciae.

48
Tumbuhan paku umumnya berperawakan herba, 

semak, atau perdu, hanya sedikit saja yang berbentuk pohon, adanya 

spora didalam kantung-kantung spora yang berkelompok merupakan 

ciri khas tumbuhan paku,biasanya spora yang masih muda berwarna 

hijau,tersebar atau berkelompok kecil-kecil diseluruh permukaan 

bawah atau sepanjang tepi daun. Daunnya berwarna hijau mengkilat 

atau kusam, tunggal atau majemuk. Batangnya jarang nampak jelas, 

umumnya tumbuh di tanah, merambat, epifit di pohon atau terapung 

bebas di air.
49

 

 

C. Klasifikasi Pteridophyta 

Dalam taksonomi,
50

 tumbuhan paku termasuk ke dalam 

divisi Pterydophyta yang terbagi menjadi Phisilopytinae (paku 

purba), Lycopodinae (paku kawat), Equistinae (paku ekor kuda), dan 

Filicinae (paku sejati). 

Tumbuhan paku digolongkan ke dalam 2 divisi utama yaitu 

Lycophyta dan Pteridophyta. Lycophyta merupakan tumbuhan 

berpembuluh yang pertama kali terpisah dari yang lain dan terdiri 

dari 1 kelas yaitu Lycopsida. Divisi Pteridophyta terdiri 4 kelas 

monofletik yaitu Psilotopsida, Equisetopsida, Marattiopsida dan 

Polypodiopsida (Pteridopsida, Filicopsida). 
51

Tumbuhan paku-

pakuan dapat dibagi kedalam 11 famili yaitu Salviniceae, 

Marsileaceae, Equicetace, Sellagillaceae, Lycopodiaceae, 

Ophiglossaceae, Schizaeaceae, Gleicheniaceae, Cyatheaceae, 

Ceratopteridaceae dan Polypodiaceae.
52

 

 

D. Morfolologi Tumbuhan Paku 

Tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi dua organ bagian 

utama yaitu organ vegetatif yang terdiri dari akar, batang, rimpang, 

dan daun. Sedangkan organ generatif terdiri atas spora, spongarium, 

anteridium, dan arkegonium. Spongarium tumbuhan paku umumnya 

                                                             
 48Advend Sri Rizki Sianturi, ―The Phenetic Relationship of Ferns 

(Polypodiciae) at the Ascent of Cemoro Kandang, Mount Lawu‖ 2, No.2 (2020): 64. 
 49Nurdin Amin and Jumisah, ―Jenis Tumbuhan Paku Di Kawasan 

Teruntung Kute Kecamatan Darul Hasanah  Kabupaten Aceh Tenggara‖ 7, No.1 

(2019): 19. 

 50Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan, 2014, 213. 
 51Dwi Ratna Anjaning Kusuma Marpaung, ―Inventarisasi Tumbuhan Paku 

(Pteridophyta) Di Sopotinjak Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) Kabupaten 

Mandailing Natal‖ 4, No.2 (2019): 82., https://dx.doi.org/10.31604/eksakta.v4i2.79-

84. 
 52Sadono, ―Keanekaragaman Jenis (Species) Tumbuhan Paku 

(Pteridophyta) Di Area Kampus UPR Palangka Raya,‖13, No.2(2018): 64. 
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berada di bagian bawah daun serta membentuk gugusan berwarna 

hitam atau coklat. Gugusan spongarium ini dikenal sebagai sorus. 

Letak sorus terhadap tulang daun merupakan sifat yang sangat 

penting dalam klasifikasi tumbuhan paku.
53

 

1. Akar  

Adanya akar merupakan sifat yang karakteristik bagi 

Pteridophyta menurut poros bujurnya, pada embrio tumbuhan 

paku telah dapat dibedakan dua kutub atas dan bawah. Kutub 

atas akan berkembang membentuk tunas (batang beserta daun-

daunnya). Kutub bawah, yang letaknya berlawanan dengan 

ujung tunas dapat juga kita namakan kutub akar. Akar tumbuhan 

paku bersifat endogen dan tumbuh ke samping dari batang. 

Peristiwa pembentukan akar-akar dari batang yang semua 

tumbuh ke samping itu dinamakan homorizi dan akar 

mempunyai kaliptra.
54

 

Paku epifit dapat tumbuh dengan sistem perakaran yang 

hanya menempel atau menggumpal pada pohon dan tidak 

mencapai tanah sehingga tidak mengambil apapun dari 

tumbuhan inangnya bentuk iniyang membedakan dengan 

tumbuhan parasit.
55

 

2. Batang 

Batang merupakan salah satu bagian dari tumbuh 

tumbuhan. Selain sebagai tempat pelekatan daun, bunga dan 

buah, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan 

zat-zat mineral yang terlarut di dalamnya, pada beberapa 

tumbuhan batang digunakan sebagai tempat menyimpan 

cadangan makanan. Salah satu contoh tumbuhan epifit adalah 

tumbuhan paku, batang tumbuhan paku (Pteridophyta)pada fase 

gametofit disebut protalium yang berbentuk seperti lembaran 

kecil fungsinya sebagai tempat fotosintesis.
56

Tumbuhan 

Pteridophyta memiliki batang yang bercabang-cabang 

menggarpu (dikotom) atau jika membentuk cabang-cabang ke 

samping, cabang-cabang baru itu tidak pernah keluar dari ketiak 

                                                             
 53Sadono,Sadono, 64.  64. 
 54Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan, 2014, 208. 

 55Robianto et al., ―Identifikasi Tumbuhan Paku Epifit Pada Hutan Juata 

Kerikil Kota Tarakan Kalimantan Utara,‖2, No.1 (2020): 76. 
56Veratul Uhra, Keanekaragaman Tumbuhan Epifit Di Kawasan Suaka 

Margasatwa Rawa Sungkil Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Sebagai 

Referensi Mata Kuliah Ekologi Tumbuhan (Skripsi,Banda Aceh, 2020), 20. 



22 

 
daun. Pada batang tumbuhan paku terdapat banyak daun yang 

tumbuh terus hingga waktu yang lama.
57

 

3. Daun 

Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang 

tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau dan terutama 

berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk 

fotosintesis. Daun tumbuhan epifit tumbuh dari percabangan 

tulang daun yang disebut frond, dan keseluruhan daun dalam 

satu tangkai daun disebut pinna.
58

Ada daun paku yang 

berukuran besar (makrofil) dan ada yang brukuran kecil 

(mikrofil). Ada daun paku yang khusus menghasilkan spora, 

daun ini disebut sporofil dan ada daun yang tidak menghasilkan 

spora, disebut tropofil. Akan tetapi, tidak semua tumbuhan paku 

memiliki tipe daun yang berfungsi khusus, misalnya pada 

suplir.Bentuk daun pada tumbuhan paku muda dan dewasa 

berbeda. Pada tumbuhan paku muda daun akan menggulung 

sedangkan pada tumbuhan paku dewasa daunnya dapat 

dibedakan menjadi: 

a. Tropofil : Daun spora khusus untuk fotosintesis dan 

tidak mengandung spora 

b. Sporofil : Daun penghasil spora. 

c. Troposporofil: dalam satu tangkai daun, anak-anak 

daun ada yang menghasilkan   

 spora dan ada yang tidak spora. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 :morfologi tumbuhan paku
59

 

 

E. Daur Hidup Tumbuhan Paku 

Tumbuhan paku mengalami metagenesis dengan dua daur 

hidup yang terjadi secara bergantian, yakni daur hidup gametofit 

                                                             
57Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan, 2014, 208. 
58Romaidi, Maratus Solikha, and Eko Budi Minarno, ―Jenis-Jenis Paku 

Epifit Dan Tumbuhan Inangnya Di Tahura Ronggo Soeryo Cangar‖ 3, No.1 (2012): 

8., https://doi.org/10.18860/elha.v3i1.2221. 
59Sri Lestari, Identifikasi Tumbuhan Paku Sejati (Filicinae) Epifit Di 

Gunung Pesagi Kabupaten Lampung Barat (Skripsi, UIN Bandar Lampung, 2018), 

10. 
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yang dinamakan Protalium dan daur hidup sporofit. Fase sporofit 

pada tumbuhan paku lebih dominan daripada fase gametofit. Sporofit 

tumbuhan paku telah memiliki kormus sejati sehingga dapat 

dibedakan antara akar, batang, dan daun.
60

 

Tumbuhan paku (pteridophyta) merupakan tumbuhan 

berpembuluh yang menghasilkan spora sebagai alat penyebaran 

keturunanya .
61

 Fase pembentukan spora dalam daur hidup tumbuhan 

paku disebut generasi sporofit dan fase pembentukan gamet di sebut 

generasi gametofit. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan 

(metagenesis) antara dua generasi tersebut. Fase gametofit pada 

tumbuhan paku berupa protalium sedangkan fase sporofitnya 

merupakan tumbuhan paku itu sendiri. Pada siklus hidup tumbuhan 

paku, fase yang paling dominan adalah fase sporofit dibandingkan 

dengan fase gametofit. Tumbuhan paku memiliki kotak spora atau 

sporangium yang menghasilkan spora. Banyak sporangium 

terkumpul dalam satu wadah yang disebut sorus, yang dilindungi 

oleh suatu selaput yang di sebut indusium.
62

Spermatozoid terutama 

terdiri atas zat inti, mula-mula pada bagian belakangnya mempunyai 

sisa plasma yang membesar dengan butir-butir tepung sebagai zat 

makanan cadangan, akan tetapi sisa plasma itu dilepaskan pada 

waktu spermatozoid akar memasuki arkegonium. Lingkaran-

lingkaran pertama pada tubuhnya yang berbentuk spiral itu 

mempunyai beberapa dosin bulu cambuk yang keluar dari suatu 

dinding plasma yang lunak. Arkegonium terdapat pada bagian 

protalium yang berlekuk dan mulai muncul dari suatu sel permukaan 

pada protalium yang telah agak tua. Sel permukaan itu mula-mula 

membelah melintang menjadi dua sel, atas dan bawah. Sel yang di 

atas dengan pembentukan dinding-dinding pemisah yang bersilang 

membelah lagi menjadi 4 sel yang kemudian membelah-belah lagi 

akan menonjol keluar membentuk leher arkegonium.
63

 

  

                                                             
60Adinda Maulidia, Agung Sedayu, and Dimas Panca Sakti, 

―Keanekaragaman Tanaman Paku (Pteridophyta) Di Jalur Ciwalen Taman Nasional 

Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat‖ 2, No.2 (2018): 30. 
61Roziaty, Agustina, and Nurfitrianti, ―Pteridophyta Epifit Kawasan Wisata 

Air Terjun Jumog Ngargoyoso Karanganyar JawaTengah,‖ 7. 
62Aswar Anas, Karakterisasi Spora Tumbuhan Paku (Pterydophyta) Dari 

Hutan Lumut Suaka Margasatwa “Dataran Tinggi Yang”, Pegunungan Argopuro 
(Skripsi, Jember, 2016), 8. 

63Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan, 2014, 254-256. 
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Gambar 2.2 :Daur Hidup Tumbuhan Paku
64

 

 

F. Habitat Tumbuhan Paku 

Tumbuhan paku (Pteridophyta) hidup tersebar luas dari 

tropik yang lembab sampai melampaui lingkaran artika. Jumlah yang 

teramat besar dijumpai di hutan-hutan hujan tropika dan juga tumbuh 

dengan subur di daerah beriklim sedang, di hutan-hutan, padang 

rumput yang lembab, serta disepanjang sisi jalan dan sungai.
65

Cara 

tumbuh paku-pakuan amat heterogen,baik ditinjau dari segi habitus 

maupun dari cara hidupnya tumbuhan paku ada yang hidup di air 

(hidrofit), hidup di tempat lembab (higrofit),hidup menempel pada 

tumbuhan lain (epifit) dan ada yang hidup pada sisa-sisa tumbuhan 

lain (sporofit).
66

Contoh tumbuhan paku yang hidup secara teresterial 

dan berkembang baik pada daerah kelembaban yang tinggi seperti 

Gleichenia. Beberapa tumbuhan paku hidup sebagai tumbuhan 

akuatik seperti Marsilea, Salvinia, dan Azzolla selain itu, banyak 

tumbuhan paku yang hidup dengan melekat pada tumbuhan lain 

sebagai epifit umumnya,tumbuhan paku yang ditemukan ialah 

berupa tumbuhan herba, kecuali paku pohon.
67

 

Tumbuhan paku
68

 merupakan tumbuhan kosmopolitan yang 

dapat hidup dimana saja. Tumbuhan paku dapat tersebar luas mulai 

                                                             
64Aswar Anas, Karakterisasi Spora Tumbuhan Paku (Pterydophyta) Dari 

Hutan Lumut Suaka Margasatwa “Dataran Tinggi Yang”, Pegunungan Argopuro 
(Skripsi, Jember, 2016), 8. 

65Raunsay, Akobiarek, and Raumba, ―Distribusi Vertikal Asplenium Nidus 

L. Di Kawasan Hutan Imbowiari, Kepulauan Yapen, Papua,‖8, No.3 (2020): 391. 
66Raunsay, Akobiarek, and Raumba, 391. 
67Maulidia, Sedayu, and Sakti, ―Keanekaragaman Tanaman Paku 

(Pteridophyta) Di Jalur Ciwalen Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa 

Barat,‖ 30. 
68Marpaung, ―Inventarisasi Tumbuhan Paku (Pteridophyta) Di Sopotinjak 

Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) Kabupaten Mandailing Natal,‖4, No.2 

(2019): 80. 
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daerah tropis hingga dekat kutub utara dan selatan. Mulai dari hutan 

primer, hutan sekunder, alam terbuka, dataran rendah hingga dataran 

tinggi, lingkungan yang lembab, basah, rindang,kebun tanaman serta 

pinggir jalan tumbuhan paku dapat ditemukan. Kelimpahan dan 

penyebaran tumbuhan paku sangat tinggi terutama daerah hutan 

tropis. Tumbuhan paku juga banyak terdapat di hutan pegunungan. 

Tumbuhan paku epifit banyak dijumpai menempel pada batu-

batuan, pohon mati, atau pada pohon yang masih hidup pada kondisi 

habitat terbuka dan mendapat  banyak sinar matahari.
69

Paku epifit 

sangat bergatung terhadap vegetasi pohon di hutan sebagai tempat 

hidupnya. Jenis-jenis epifit yang terdapat dalam suatu ekosistem 

hutan dipengaruhi oleh pemencaran spora dan perkembangan tunas 

serta ciri-ciri dari habitat yang mendukung pertumbuhannya, 

sedangkan yang mempengaruhi jumlah epifit salah satunya adalah 

diameter pohon. Pohon dengan diameter yang relatif besar cenderung 

lebih banyak ditempeli epifit. Pohon yang memiliki diameter besar 

mempunyai kondisi tajuk dan kulit pohon yang menguntungkan bagi 

pertumbuhan epifit berkayu, karena umumnya berkulit tebal, kasar, 

retak-retak, banyak lekukan dan lubang-lubang. Kondisi fisik kulit 

ini memungkin penimbunan serasah atau humus dan berkaitan erat 

dengan ketersedian air dan hara bagi pertumbuhan epifit.
70

 

 

G. Paku Epifit 

Tumbuhan paku epifit merupakan tumbuhan yang hidupnya 

menempel pada tumbuhan lain sebagai penopang tidak berakar pada 

tanah, berukuran lebih kecil dari tumbuhan penopang atau inang, 

tetapi tidak merugikan tumbuhan penopangnya epifit berbeda dengan 

parasite karena epifit memiliki akar untuk menghisap air dan nutrisi 

yang terlarut dan mampu menghasilkan makanan sendiri.
71

 

 

H. Jenis-Jenis Tumbuhan Paku  

1. Asplenium nidus (paku sarang burung) 

Asplenium nidus termasuk Famili Aspleniaceae. Famili ini 

bisa dikenal dengan sebutan paku sarang atau spleenwort dan lebih 

dari 650 jenis pada famili ini tersebar diseluruh dunia dan jumlahnya 

                                                             
69Sadono, ―Keanekaragaman Jenis (Species) Tumbuhan Paku (Pteridophyta) 

Di Area Kampus UPR Palangka Raya,‖ 13, No.2 (2018) :74. 
70Weri Febri Lindasari, Riza Linda, and Irwan Lovadi, ―Jenis-Jenis Paku 

Epifit Di Hutan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau‖ 4, No.3 

(2015): 68-69. 
71Herwint Sembolon, ―Epifit Dan Liana Pada Pohon Di Hutan Pamah Primer 

Dan Bekas Terbakar Kalimantan Timur, Indonesia‖ 8, No.4 (2017): 249. 
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terus meningkat, sebagian besar ditemukan pada daerah tropis. Selain 

memiliki sebaran yang luas, Asplenium juga memiliki manfaat bagi 

alam dan manusia. Dikawasan malaya Asplenium nidus digunakan 

sebagai obat untuk meningkatkan pertumbuhan rambut dan dapat 

dijadikan sebagai komoditas perdagangan internasional. Beberapa 

jenis famili Asplenceae memiliki peranan penting dialam sebagai 

jenis paku yang banyak ditemukannya koloni-koloni 

semut.
72

Banyaknya jumlah Asplenium nidus73
 dipengaruhi oleh 

jumlah pohon inang dimana  Ketergantungan A.nidus dengan pohon 

inang dipengaruhi juga oleh kelembaban udara. Tumbuhan paku 

yang tumbuh di daerah tropis pada umumnya menghendaki kisaran 

suhu 21-27% untuk pertumbuhannya.Temperatur yang sesuai 

menyebabkan jumlah dan penyebaran jenis tumbuhan paku banyak 

di kawasan hutan tropis. Karakteristik pohon inang dapat 

mempengaruhi jumlah A.nidus. banyaknya individu yang ditemukan 

pada suatu pohon menunjukan bahwa faktor fisik pohon seperti 

tekstur batang dan kulit yang kasar merupakan tempat yang cocok 

untuk dijadikan sebagai inang. Tinggi pohon inang memberikan 

pengaruh terhadap distribusi vertikal A.nidus tinggi pohon inang 

yang baik dengan ketinggian 6-8 m dan lebih dari 30m selain itu, 

jumlah A.nidus pada ketinggian dan stratum tertetu sangat 

dipengaruhi oleh intensitas cahaya dan kelembaban udara. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  2.3 : Asplenium nidus74 

  

                                                             
72Hari Fitrah, Ardinis Arbain, and Mildawati, ―Jenis-Jenis Paku Sarang 

(Asplenium): Asplenciae Di Gunung Singgalang Sumatera Barat‖ 3, No.2 (2014): 

141. 
73Raunsay, Akobiarek, and Raumba, ―Distribusi Vertikal Asplenium Nidus 

L. Di Kawasan Hutan Imbowiari, Kepulauan Yapen, Papua,‖ 8, No.3 (2020): 393-

395. 
74Julianus Kinho, Mengenal Beberapa Jenis Tumbuhan Paku Di Kawasan 

Hutan Payahe Taman Nasional Aketajawe Lolobata Maluku Utara (Manado: Balai 

Penelitian Kehutanan Manado, 2009), 19. 
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Klasifikasi : 

Regnum :Plantae 

Division :Pteridophyta 

Cllas  :Pteridopsida 

Ordo  :Polypodiales 

Family  :Aspleniaceae 

Genus  :Asplenium 

Species  :Asplenium nidus 

 

2. Asplenium macrophyllum Sw. 

Memiliki akar serabut batang tumbuh tegak, diameter 

0,4cm, tinggi 20-30 cm, permukaan batang licin dengan warna 

hitam. Dan memiliki daun majemuk, warna hijau, bentuknya 

elliptical (elips) dengan bentuk ujung yang meruncing, kedudukan 

daun berselang-seling, bentuk tepi daunnya double serrate, panjang 

5-7 cm, lebar 0,5-2 cm, panjang tangkai 0,5 cm, jumlah 2-8 helai 

dengan permukaan halus. Sorus letaknya pada pertulangan daun 

dengan bentuk garis, warna coklat dan jumlahnya 10-20 sorus per 

daun. Manfaat sebagai tanaman hias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 : Asplenium macrophyllum Sw.75
 

Klasifikasi:  

Regnum :Plantae 

Division :Pteridophyta 

Cllas  :Pteridopsida 

Ordo  :Polypodiales 

Family  :Aspleniaceae 

Genus  :Asplenium 

Species  :Asplenium macrophyllum Sw. 

 

  

                                                             
75Kinho, 18. 
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3. Adiantum philippense (paku suplir) 

Adiantum philippense merupakan tumbuhan paku epifit 

dan sebagian terestrial. Anak daun majemuk dengan panjang antara 

3-6 cm dan lebar 1-3 cm, berwarna hijau muda bentuk belah ketupat 

dengan sisi yang saling berhadapan, pangkal runcing dan ujung 

membulat. Sorus terletak dibagian tepi daunyang bergelombang. 

Batang tipis berwarna coklat dengan permukan yang mengkilat 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar  2.5 :Adiantum philippense76
 

Klasifikasi : 

Regnum :Plantae 

Division :Pteridophyta 

Cllas  :Pteridopsida 

Ordo  :Polypodiales 

Family  :Pteridaceae 

Genus  :Adiantum 

Species  :Adiantum philippense 

 

4. Belvisia spicata 

Merupakan jenis paku epifit yang menempel pada 

tumbuhan hidup dan batu-batu. Daun merupakan daun tunggal, 

berwarna hijau muda. Panjang dan lebar daun masing-masing 15cm 

dan 2 cm. Daun berbentuk lanset dengan ujungnya menyirip dan tepi 

rata. Sorus atau spora berada diujung daun dengan bentuk 

memanjang berwarna coklat kehitaman.
77

 

  

                                                             
76Abadiyah et al., ―Identifikasi Tumbuhan Paku Di Hutan Penggaron 

Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang‖ Vol 2, No 2 (2019): 83., 

https://doi.org/DOI: 10.21580/ah.v2i2.4668. 
77Retno Widhiastuti, T.Alief Aththorick, and Wina Dyah Puspita Sari, 

―Struktur Dan Komposisi Tumbuhan Paku-Pakuan Di Kawasan Hutan Gunung 

Sinabung Kabupaten Karo‖ 138, No.2 (2006): 34. 
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Gambar 2.6 : Belvisia Spicata78
 

Klasifiakasi : 

Regnum :Plantae 

Division :Pteridophyta 

Cllas  :Pteridopsida 

Ordo  :Polypodiales 

Family  :Polypodiciae 

Genus  :Belvisia 

Species  :Belvisia spicata 
 

5. Davallia denticulata (paku tertutup) 

Davallia denticulata  merupakan salah satu genus dari 

famili Davalliaceae. Genus ini mudah dibedakan dari genus lain dari 

beberapa ciri yaitu rimpang panjang menjalar, dorsiventaral dan 

bersisik, helaian daun monomorfik dengan bangun daun segitiga, dan 

biasanya tersusun atas 1-4 pinna (jarang yang tunggal).  Sori 

dilindungi oleh indisium berbentuk seperti piala sampai mengginjal 

yang terbuka ke arah tepi daun. Genus Davallia terdiri atas sekitar 90 

spesies yang tersebar luas di daerah tropik. Davallia denticulate 

mudah ditemukan sebagai tumbuhan epifit, atau tumbuhan epilitik 

pada granit, batu kapur atau batu pasir, dan teresterial pada beberapa 

jenis tanah berbeda.
79

 

Davallia denticulata memiliki ciri berupa sporangium 

yang berbentuk seperti gigi pada bagian bawah daun.tumbuhan paku 

ini memiliki rimpang kuat,berdaging,dan agak menjalar. Tangkai 

daun  berwarna hijau hingga coklat gelap dan mengkilat. Bentuk 

entalnya segitiga, menyirip gandatiga atau empat helaian daunnya 

                                                             
78Veratul Uhra, Keanekaragaman Tumbuhan Epifit Di Kawasan Suaka 

Margasatwa Rawa Sungkil Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Sebagai 

Referensi Mata Kuliah Ekologi Tumbuhan (Skripsi,Banda Aceh, 2020), 53. 
79Rezika Meliza, Tatik Chikmawati, and Sulistijorini, ―Morfologi Spora Dan 

Perkembangan Gametofit Davallia Denticulata Dan Davallia Trichomanoides‖ 6, 

No.1 (2019): 2. 
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berbentuk segitiga dengan tepi yang beringgit.daunnya kaku serta 

permukaan daun licin mengkilat. 
80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 :Davallia denticulata81
 

Klasifikasi: 

Regnum :Plantae 

Division :Pteridophyta 

Cllas  :Flicinae 

Ordo  :Leptosporangiales 

Family  :Davalliaceae 

Genus  :Davallia 

Species  :Davallia denticulata.  

 

6. Davallia solida (paku tertutup) 

Tumbuh pada tempat yang ternaungi. Daun delta, kaku 

dan keras dan permukaannya mengkilap. Daun majemuk menyirip 

ganda 2-3 dengan panjang helaian daun 1-2 cm dan lebar daun 0,5 

cm. Bentuk ental segitiga. Tangkai daun bulat berwarna hijau 

kecoklatan. Rimpang bulat panjang dan menjalar. Sori berbentuk 

lonjong dan dilindungi indusium. Sorus terpisah dan berada pada 

bagian teratas helaian daun, berbentuk oval. Umumnya dimanfaatkan 

sebagai tanaman hias. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8  :Davallia solida82
 

                                                             
80Lestari, Murningsih, and Utami, ―Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Paku 

Epifit Di Hutan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah,‖ 18. 
81Riastuti, Sepriyaningsih, and Ernawati, ―Identifikasi Divisi Pteridophyta 

Di Kawasan Danau Aur Kabupaten Musi Rawas,‖ 62. 
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Klasifikasi : 

Regnum :Plantae 

Division :Pteridophyta 

Cllas  :Flicinae 

Ordo  :Leptosporangiales 

Family  :Davalliaceae 

Genus  :Davallia 

Species  : Davallia solida.  
 

7. Davallia tricomanoides 

Tumbuhan dari genus Davallia sering dijumpai 

diindonesia,terutama spesies Davallia tricomanoides, spesies ini 

berukuran kecil hingga sedang, yang dengan mudah tumbuh secara 

epifit pada beberapa tumbuhan atau pada berbagai jenis batu, 

kebanyakan pada tempat-tempat lembab, kadang pada tempat yang 

kering dan terbuka. Helaian daun menyirip ganda 3,vena berlobus 

tunggal atau menggarpu,tidak mencapai tepi daun. Davallia 

tricomanoides memiliki manfaat sebaga tanaman obat. Rimpang dari 

spesies ini digunakan untuk pengobatan cacing parasit,dan daunnya 

dapat digunakan sebgai antibakteri dan antifungi.
83

Tumbuhan ini 

memiliki akar serabut,batang yang menjalar, permukaan batang 

ditutupi dengan bulu kasar yang berwarna kecoklatan, daun 

merupakan daun majemuk kedudukan anak daunnya saling 

berhadapan atau berpasangan, daun berbentuk segitiga (deltoid) 

klasifikasi Davallia tricomanoides adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.9 :Davallia tricomanoides84
 

                                                                                                                                 
82Muswita, Intan Yelianti, and Lia Kusuma, ―Pengembangan Booklet 

Tumbuhan Paku Di Tanaman Hutan Raya SultanThaha Syaifudin Sebagai Bahan 

Pengayaan Mata Kuliah Taksonomi Tumbuhan‖ 6, No.1 (2020): 70., 
https://doi.org/10.22437/bio.v6i1.8642. 

83Meliza, Chikmawati, and Sulistijorini, ―Morfologi Spora Dan 

Perkembangan Gametofit Davallia Denticulata Dan Davallia Trichomanoides,‖ 

6,No.1 (2019) : 2. 
84Amin and Jumisah, ―Jenis Tumbuhan Paku Di Kawasan Teruntung Kute 

Kecamatan Darul Hasanah  Kabupaten Aceh Tenggara,‖ 25. 
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Klasifikasi : 

Regnum :Plantae 

Division :Pteridophyta 

Cllas  :Flicinae 

Ordo  :Leptosporangiales 

Family  :Davalliaceae 

Genus  :Davallia 

Species  :Davallia trichomanoides.85 

 

8. Drymoglossum piloselloides  

Drymoglossum piloselloid dikenal dengan nama daerah 

sisik naga karena bentuk daunnya seperti sisik  dan termasuk 

tumbuhan epifit kecil dengan akar rimpang dan melekat kuat pada  

inangnya, daunnya memiliki ujung tumpul, tepinya rata, pangkal 

daunnya bulat. Daunnya terdiri dari daun fertil dan daun steril, 

daunnya berukururan kecil dan berdaging dengan permukaan 

daunnya licin.  Drymoglossum piloselloides merupakan salah satu 

tumbuhan yang berpotensi sebagai obat herbal yang memiliki 

kandungan metabolit, sekunder, seperti triterpen, polifenol, fenol, 

flavonoid, saponin, tannin, minyak atsiri dan glikosida. Kandungan 

flavonoid, tanin dan sterol berfungsi sebagai antikanker, antioksidan 

kuat, dan anti peradangan, sebagai antioksida, mencegah terjadinya 

peroksidasi lipid hati dan memiliki efek sitotoksik terhadap sel 

leukimia.
86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10:Drymoglossum pilloselloides
87

 

  

                                                             
85Amin and Jumisah, 25. 
86Yuliastuti, Resti Rahayu, and Efrizal, ―Efek Toksitas Akut Ekstrak Daun 

Paku Sisik Naga (Drymoglossum Piloselloides (L.) Presl) Terhadap Nilai Darah 

Mencit Putih (Mus Musculus L.)‖ 3, No.4 (2014): 332. 
87dwi yunita indah Sari, ―Identifikasi Dan Klasifikasi Tumbuhan Paku Di 

Perkebunan Karet (Havea Brasiliensis ) Di Desa Tanjung Raya Kecamatan 
Rambang Prabumulih Sumatera Selatan ( Mipa Universitas PGRI Palembang‖ vol 6 

No.2 (2009): 23. 
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Klasifikasi: 

Regnum :Plantae 

Division :Pteridophyta 

Cllas  :Pteridopsida 

Ordo  :Polypodiales 

Family  :Polypodiaceae 

Genus  :Drymoglossum 

Species  :Drymoglossum pilloselloides 

 

9. Drynaria quercifolia (paku kepala tupai) 

Drynaria quercifolia di golongkan ke dalam paku epifit 

dan teresterial. Daun tunggal yang dapat tumbuh berbentuk bulat dan 

berwarna coklat hingga oranye. Paku ini memiliki bentuk yang 

menarik dan sangat berpotensi dimanfaatkan sebagai tanaman 

hias,akarnya merupakan sarang semut banyak digunakan sebagai 

obat.Panjang daun mencapai 150 cm atau lebih dan lebar 3-15 

cm.Permukaan daun berwarna hijau kusam dan kaku. Jenis 

tumbuhan ini tidak memiliki batang, daun memenuhi seluruh tulang 

daun utama. Kedudukan spora menyebar di seluruh bawah 

permulaan daun,dengan bentuk bulat. Pada saat masih muda spora 

memiliki warna hijau sedangkan jika sudah matang berwarna coklat 

dikenal dengan nama lokal paku daun kepala tupai dan banyak di 

manfaatkan sebagai tanaman hias. Paku ini berpotensi sebagai obat 

antibakteri dan obat penyakit kulit.
88

 

Drynaria quercifolia banyak ditemukan di rawa dan 

hutan. Habitat  di tempat yang teduh dengan pencahayaan matahari 

sedikit dan lembab. Tumbuhan paku jenis ini rimpang menjalar 

berwarna coklat. Daun yang  besar dengan tepi daun 

bercangap.Bagian adaksial bertekstur seperti kertas, permukaan licin, 

dan berwarna hijau. Paku ini mempunyai daun steril dengan bentuk 

melebar dan tepi daun yang berlekuk-lekuk. Spongarium terletak 

dibagian abaksial daun fertil yang tersebar tak beraturan. Sorus 

berwarna coklat yang tersebar dibagian bawah permukaan daun 

berbentuk bulat. 

  

                                                             
88Sadono, ―Keanekaragaman Jenis (Species) Tumbuhan Paku (Pteridophyta) 

Di Area Kampus UPR Palangka Raya,‖ 73. 
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Gambar 2.11:Drynaria quercifolia89
 

Klasifikasi: 

Regnum :Plantae 

Division :Pteridophyta 

Cllas  :Pteridopsida 

Ordo  :Polypodiales 

Family :Polypodiaceae 

Genus  :Drynaria 

Species :Drynaria quercifolia 

 

10. Platycerium bifurcatum (paku tanduk rusa) 

Paku Platycerium bifurcatum termasuk ke dalam Famili 

Polypodiaceae merupakan tumbuhan paku epifit yang hidup pada 

pohon inang tanpa merugikan tumbuhan inangnya. Akar tumbuh 

pada rimpang lunak, tumbuh pendek, cenderung tidak menjalar. 

Daunnya bertipe perisai dengan struktur yang menjuntai dengan 

ujung yang bercabang menyerupai tanduk rusa dengan permukaan 

yang kasar berwarna hijau berfungsi sebagai pembawa spora yang 

terletak disisi bawah daun. Batang dari tumbuhan ini berbentuk 

rimbang. Umumnya dimanfaatkan sebagai tanaman hias. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 :Platycerium bifurcatum90
 

  

                                                             
89Muhammad A’tourrohman, M.Akmal Surur, and Riza Eka Nabila, 

―Keanekaragaman Jenis Paku-Pakuan (Pterydophyta) Dan Kajian Potensi 

Pemanfaatannya Di Cagar Alam Ulolanang Kecubung‖ 4, No.1 (2020): 77. 
90Abadiyah et al., ―Identifikasi Tumbuhan Paku Di Hutan Penggaron 

Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang,‖ 85. 
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Klasifikasi: 

Regnum :Plantae 

Division :Pteridophyta 

Cllas  :Pteridopsida 

Ordo  :Polypodiales 

Family  :Polypodiaceae 

Genus  :Platcerium 

Species  :Platycerium bifurcatum 

 

11. Lygodium circinnatum (paku hata) 

Habitat terestrial dan epifit. Termasuk kedalam famili 

Lygodiaceae. Paku ini memiliki  rimpang menjalar dan merambat 

pada tumbuhan lain yang berada didekatnya berbentuk serabut 

berwarna coklat dengan ruas rimpang yang panjang, kadang-kadang 

paku ini bercabang dua dan setiap percabangan bercabang lagi. 

Batang berbentuk bulat, berukuran kecil, licin dan berwarna hijau. 

Daun berwarana hijau, susunan daunnya menyirip, dengan bentuk 

menjari antara 2-5 helai tepi daun bergerigi dan berwarna pucat. 

Sorus pada daun yang subur terletak di tepi ujung-ujung gerigi daun 

berwarna coklat dan berbentuk bulat.
91

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13:Lygodium circinatum92
 

Klasifikasi: 

Regnum :Plantae 

Division :Pteridophyta 

Cllas  :Pteridopsida 

Ordo  :Schizaeles 

Family  :Lygodiaceae 

Genus  :Lygodium 

Species  :Lygodium circinatum 

 

  

                                                             
91Kinho, 29. 
92Riastuti, Sepriyaningsih, and Ernawati, ―Identifikasi Divisi Pteridophyta 

Di Kawasan Danau Aur Kabupaten Musi Rawas,‖ 65. 
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12.  Pyrrosia piloselloides (paku sisik naga)  

Paku sisik naga atau Pyrrosia piloselloides termasuk 

dalam Famili Polypodiaceae. Paku ini ditemukan sebagai kelompok 

tumbuhan epifit yaitu hidup dan tumbuh di permukaan batang pohon 

inang dengan tidak mengambil unsur hara atau nutrisi dari pohon 

yang ditumpanginya. Pyrrosia piloselloides mempunyai daun yang 

mengandung bahan kimia antara lain yaitu saponin, tanin, minyak 

atsiri, triterpen, flavonoid, dan gula. Kandungan daun tersebut 

memiliki efek antiinflamasi, analgesik, hemostatis, dan antitusif. 

Masyarakat malaya biasa menggunakan daun paku sisik naga sebagai 

obat luar yaitu untuk mengobati luka dan penyakit kulit. Di cina, 

daun sisik naga digunakan untuk mengobati sakit kepala, dan di 

filipana masyarakat biasa menggunakan seluruh bagian paku sisik 

naga untuk menghentikan pendarahan. Selain itu di Indonesia jus 

daun sisik naga dilaporkan dapat digunakan sebagai obat batuk, 

susah buang air besar, dan gonorrhoea. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14:Pyrrosia piloselloides93
 

Klasifikasi : 

Regnum :Plantae 

Division :Pteridophyta 

Cllas  :Pteridopsida 

Ordo  :Polypodiales 

Family  :Polypodiciae 

Genus  :Pyrrosia 

Species  :Pyrrosia piloselloides 

 

13. Pyrrosia longifolia 

Pyrrosia longifolia merupakan paku epifit yang memiliki 

sorus bulat, meliputi seluruh sisi bawah bagian atas daun atau 

seluruh daun,tanpa indusium. Daun tunggal,berbentuk memanjang 

dan daun muda penuh dengan rambut-rambut. Habitatnya menempel 

                                                             
93Nur Azizah, Karakter Morfologi Paku Sisik Naga (Pyrrosia Piloselloides) 

Berdasarkan Pada Pohon Inang Berbeda (Malang, 2016), 9-10. 
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pada batu yang basah. Pyrrosia longifolia memiliki rizome 

menjalar,dengan daun fertil dan steril.
94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15:Pyrrosia longifolia95 

Klasifikasi: 

Regnum :Plantae 

Division :Pteridophyta 

Cllas  :Pteridopsida 

Ordo  :Polypodiales 

Family :Polypodiciae 

Genus  :Pyrrosia 

Species :Pyrrosia longifolia 

 

14. Pyrorosia lanceolata 

Pyrorosia lanceolata biasa di temukan tumbuh menempel 

pada ranting-ranting pohon yang telah tua, rimpang menjalar 

panjang. Daun memiliki bentuk bundar, tetapi ada pula yang lonjong, 

teksturnya tipis dan berdaging. Permukaan bagian atasnya agak 

berbulu dan bagian bawahnya berbulu tebal. Sori terdapat di 

permukaan bagian bawah, sori tersebut biasanya ditutupi oleh bulu-

bulu tebal. Sori berderet di sepanjang tepi daun atau menyebar di 

seluruh permukaan daun. Biasanya tumbuhan ini dimanfaatkan 

sebagai obat sakit kepala, sakit perut dan batuk.
96

 

  

                                                             
94A’tourrohman, Surur, and Nabila, ―Keanekaragaman Jenis Paku-Pakuan 

(Pterydophyta) Dan Kajian Potensi Pemanfaatannya Di Cagar Alam Ulolanang 
Kecubung,‖ 77. 

95Veratul Uhra, Keanekaragaman Tumbuhan Epifit Di Kawasan Suaka 

Margasatwa Rawa Sungkil Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Sebagai 

Referensi Mata Kuliah Ekologi Tumbuhan (Skripsi,Banda Aceh, 2020), 61. 
96Nasution, Nasution, and Kardhinata, ―Inventarisasi Tumbuhan Paku Di 

Kampus I Universitas Medan Area,‖ 107. 
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Gambar2.16: Pyrorosia lanceolata97
 

Klasifikasi : 

Regnum :Plantae 

Division :Pteridophyta 

Cllas  :Pteridopsida 

Ordo  :Polypodiales 

Family  :Polypodiciae 

Genus  :Pyrrosia 

Species  :Pyrrosia lanceolata 

 

15.  Goniphebium percusum. 

Goniphebium percusum tumbuh pada tempat yang 

tenaungi. Rimpang berbentuk bulat telur dan ditutupi sisik, panjang 

dan menjalar berwarna coklat hingga hitam. Daun majemuk 

menyirip ganjil. Helai daun berbentuk lanset. Bagian atas dan bawah 

helai daun ditutupi rambut-rambut halus. Daun fertil dan steril 

berbentuk sama. Sori berbentuk bulat masuk kedalam cekungan yang 

ada dibawah daun dan tidak dilindungi indisium. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17:Goniphebium percusum
98

 

  

                                                             
 97Asih Sugiarti, Identifikasi Jenis Paku-Pakuan (Pteridophyta) Di 

Kawasan Cagar Alam Pagerwunung Darupono Kabupaten Kendal Sebagai Media 

Pembelajaran Sistematika Tumbuhan Berupa Herbarium (Semarang: Universitas 

Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 63. 
98Muswita, Yelianti, and Kusuma, ―Pengembangan Booklet Tumbuhan Paku 

Di Tanaman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin Sebagai Bahan Pengayaan Mata 

Kuliah Taksonomi Tumbuhan,‖ 70. 
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Klasifikasi : 

Regnum :Plantae 

Divisio  :Tracheophya 

Class  :Polypoiopsida (Filicinae) 

Ordo  :Polypodiales 

Familia  :Polypodiaceae 

Genus  :Goniophlebium 

Spesies  :Goniophlebium percussum 

 

16. Haplopteris ensiformis (paku pedang) 

Haploptermis ensiformis termasuk kedalam family 

Pteridaceae. Rimpang paku ini pipih, Ramping dan berwarna coklat 

muda. Daun pada tumbuhan paku ini merupakan daun tunggal dan 

tidak memiliki stipe, Bangun daun seperti garis,  pangkal daun 

meruncing dan ujung daun runcing, tepi daun rata, midrib hanya 

terlihat pada pangkal daun saja. Adaksial berwarna hijau tua, 

abaksial berwarna lebih muda. Permukaan daun ini licindan 

teksturnya seperti kertas. Daun-daun ini tersusun saling berdekatan 

dan tumbuh tegak. Haplopteris ensiformis memiliki rimpang pendek 

dan menjalar. Daun tumbuh tegak, tepi daun rata, pangkal daun 

meruncing dan daun pada bagian pangkal menyempit. Midrib terlihat 

pada pangkal daun namun tidak terlihat lagi pada tengah daun dan 

seterusnya. Sori terlihat disepanjang bagian tepi daun. Paku ini 

merupakan tumbuhan dataran rendah, sering tumbuh menempel pada 

batang pohon. Paku ini juga lebih menyukai daerah ternaungi 

daripada daerah yang terbuka. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 :Haplopteris ensiformis99
 

Klasifikasi : 

Regnum :Plantae 

Divisio  :Polypodiophyta 

Class  :Polypodiopsida 

                                                             
99Lindasari, Linda, and Lovadi, ―Jenis-Jenis Paku Epifit Di Hutan Desa 

Beginjan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau,‖ 71. 
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Ordo  :Polypodiales 

Familia  :Pteridaceae 

Genus  :Haplopteris 

Spesies  :Haplopteris ensiformis 

 

17. Lecanopteris sinuosa 

Lecanopteris sinousa termasuk ke dalam Famili 

Polypodiaceae. Rimpang tumbuhan ini berwarna putih, tebal dan 

berongga. Rimpang terdapat sisik-sisik yang berwarna coklat. Stipe 

pada paku ini berbentuk bulat, berwarna coklat dengan permukaan 

licin. Daun paku ini berupa daun tunggal, daun steril lebih pendek 

daripada daun fertil, bentuk daun steril memanjang dengan pangkal 

daun runcing dan ujung daun membulat, tepi daun steril maupun 

fertil rata permukaan daun licin dan teksturnya seperti kertas, tulang 

daun tidak terlihat pada adaksial daun, namun terlihat pada abaksial. 

Susunan tulang daun menyirip, midrib menonjol dipermukaan bawah 

daun. Sori tersusun dalam 1 garis pada masing-masing sisi 

midrib.bentuk sori bulat, berwarna oranye dan agak tenggelam. Paku 

ini tumbuh didataran rendah dan dapat tumbuh didaerah terbuka. 

Paku ini juga biasanya ditemukan bersama dengan tumbuhan yang 

dihuni serangga.
100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19: Lecanopteris sinuosa101
 

Klasifikasi : 

Kingdom :Plantae 

Divisio  :Pteridophyta 

Kelas  :Polypodiopsida 

Ordo  :Polypodiales 

Famili  :Polypodiaceae 

Genus  :Lecanopteris 

Spesie  :Lecanopteris sinuosa 

                                                             
100Lindasari, Linda, and Lovadi, 72. 
101Lindasari, Linda, and Lovadi, ―Jenis-Jenis Paku Epifit Di Hutan Desa 

Beginjan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau,‖ 73. 
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18. Hymenophyllum pallidum  

Hymenophyllum pallidum termasuk kedalam Famili 

Hymenophyllaceae. Rimpang paku ini berwarna coklat muda, pipih 

dan sangat ramping. Stipe dari paku ini berbentuk pipih, berwarna 

hijau dengan permukaan licin. Daun merupakan daun majemuk 

ganda dua dan ukurannya kecil, lamina daun berbentuk ovatus, 

permukaan daun dengan struktur daun tipis seperti selaput. Adaksial 

berwarna hijau tua dan abaksial berwarna hijau muda. Tulang daun 

tidak terlihat namun midrib terlihat berupa garis pita berwarna putih 

pada bagian tengah daun terasa lebih tebal.
102

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 :Hymenophyllum pallidum103
 

Klasifikasi : 

Kingdom :Plantae 

Divisio  :Pteridophyta 

Kelas  :Filicopsida 

Ordo  :Hymenophyllales 

Famili  :Hymenophyllacea 

Genus  :Hymenophyllum 

Spesie  :Hymenophyllum pallidum 

 

19. Goniophlebium persicifolium  

Goniophlebium persicifolium  termasuk ke dalam Famili 

Polypodiaceae. Hidup secara epifit. Memiiki rimpang menjalar 

berwarna hitam, tangkai ental berwarna hitam licin, ental majemuk 

dengan pinggiran bergelombang, berwarna hijau, licin, panjang, ental 

80-100 cm, sori terdapat diantara tulang daun, sejajar berwarna 
104

hijau kekuningan saat masih muda dan berwarna coklat saat tua.  

                                                             
102Lindasari, Linda, and Lovadi, ―Jenis-Jenis Paku Epifit Di Hutan Desa 

Beginjan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau,‖ 73. 
103Lindsay S and middleton D.J, ―The Clarification and Synonymisation of 

Two Taxa of Vittatia from Peninsular Malaysia and a New Combination in 

Haplopteris (Pteridaceae Subfam. Vittarioidea)‖ Vol 67. No.1 (2015): 42., 

https://doi.org/10.3850/52382581215000046. 
104Jannah, Prihanta, and Susetyorini, ―Identifikasi Pteridophyta Di Piket Nol 

Pronowijo Lumajang Sebagai Sumber Belajar Biologi,‖ 92. 
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Gambar 2.21:Goniophlebium persicifolium105
 

Klasifikasi : 

Regnum :Plantae 

Division :Pteridophyta 

Cllas  :Pteridopsida 

Ordo  :Polypodiales 

Family  :Polypodiciae 

Genus  :Goniophlebium 

Species  :Goniophlebium persicifolium 

 

20. Vittaria angustifolia 

Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang menyukai 

tempat lembab dan tubuh menempel pada batang pohon yang 

berlumut. Rimpangnya sangat pendek hampir tidak terlihat dan 

bersisik warna coklat kehitaman dengan akar warna coklat yang 

melekat pada rimpang. Daun berwarna hijau daun tunggal tetapi 

daun-daunnya saling berdekatan seperti berkelompok, tepi daun tidak 

bertoreh, dan daun berbentuk bangun garis.
106

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.22 : Vittaria angustifolia107

 

  

                                                             
105―Https://Images.App.Goo.Gl/CfLgonoRSLaN7jzt5,‖ n.d., 5. 
106Machfira Yusna, ―Keanekaragaman Pteridaceae Berdasarkan Karakter 

Morfologi Dan Fitokimia Di Hutan PT. Cvevron Pacific Indonesia (PT.CPI)‖ 1, 

No.2 (2016): 165. 
107machfira Yusna, ―Keanekaragaman Pteridaceae Berdasarkan Karakter 

Morfologi Dan Fitokimia Di Hutan PT. Cvevron Pacific Indonesia (PT. CPI) 

Rumbai‖ Vol. 1 No.2 (2016): 165. 
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Klasifikasi : 

Regnum :Plantae 

Divisio  :Pterydophyta 

Class  :Pteridopsida 

Ordo  :Polypodiales 

Familia  :Vittaria 

Genus  :Vittaria 

Spesies  :Vittaria angustifolia 

 

I. Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbahan Paku 

Keberadaan tumbuhan paku (Pteridophyta) di suatu tempat 

juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan tersebut 

meliputi faktor biotik dan abiotik, secara umum tumbuhan paku tidak 

dapat tumbuh pada habitat yang kering, kebanyakan dari tumbuhan 

paku biasanya hidup di tempat yang kelembabannya tinggi, dan 

teduh. Faktor biotik yang mempengaruhi pertumbuhan paku adalah 

berkaitan dengan masalah kompetensi antara tumbuhan paku itu 

sendiri. Baik untuk mendapatkan makanan maupun untuk tempat 

hidupnya. Faktor-faktor abiotik yang mempenguruhi pertembuhan 

tumbuhan paku adalah sebagai berikut: 

a. Suhu lingkungan 

Tumbuhan paku merupakan tanaman yang pertumbuhannya 

dipengaruhi oleh suhu. Untuk tumbuhan paku yang berdaun 

mikrofil membutuhkan temperatur yang bersuhu rendah antara 

13°C -18°C. sedangkan kelompok yang berdaun makrofil 

membutuhkan temperatur yang lebih tinggi berkisar antara 21°C- 

27°C. 

b. Kelembaban 

Kelembaban adalah jumlah air yang terkandung di udara tiap 

satuan volume. Uap air ini berasal dari proses transpirasi maupun 

evaporasi dan salah satu faktor pembatas dalam pertumbuhan paku, 

tanpa adanya kelembaban udara yang tumbuhan paku tidak akan 

tumbuh dengan baik. Tingkat kelembaban yang harus dimiliki 

untuk membantu pertumbuhan tumbuhan paku 60-80%. 

c. Intensitas Cahaya 

Intensitas cahaya yang baik bagi pertumbuhan paku berkisar 

antarra 200-600 Cd (Candles). Tumbuhan paku dewasa 

membutuhkan cahaya yang lebih banyak dibandingkan dengan 

tumbuhan paku yang lebih muda. Pada kondisi cahaya yang tinggi 

biasanya tumbuhan paku menjadi lebih keras, lebih tebal, lebih 

banyak memproduksi sori, serta menjadi lebih toleran terhadap 

lingkungan. Sedangkan tumbuhan paku yang kelebihan 
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cahayabiasanya berukuran lebih kecil, kurang subur, daunnya hijau 

menguning dan pada bagian tepi daunnya berwarna coklat. 
108

 

 

J. Hutan Batukuning  

Hutan Batukuning  terletak di Desa Batukuning Kecamatan 

Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering yang merupakan 

kabupaten tertua di provinsi sumatera selatan yang memiliki 11 

kecamatan secara umum, kabupaten ogan komering ulu beriklim 

tropis dan basah dengan temperatur bervariasi antara 22° sampai 

dengan 31° C  dan teramsuk daerah yang bercurah hujan tinggi. Luas 

total kabupaten ogan komering ulu adalah 361.1760 Hektar. Dari 

total luas tersebut sekitar 36,91 persennya berupa hutan belukar dan 

25,48 persen diusahakan untuk perkebunan rakyat dengan komoditi 

unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan tanaman tahunan 

lainnya, dengan penyebaran hampir merata di seluruh wilayah 

kabupaten.
109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 108Lestari, Identifikasi Tumbuhan Paku Sejati (Filicinae) Epifit Di Gunung 

Pesagi Kabupaten Lampung Barat, 21. 
 109Profil Kabupaten Ogan Komering Ulu (RPI2-JM Bidang Cipta Karya 

Kabupaten Ogan Komering Ulu 2015-2019, n.d.). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari  hasil  identifikasi tumbuhan paku epifit di Hutan 

Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kecamatan Ogan Komering 

Ulu diperoleh sebanyak 11 jenis tumbuhan paku epifit yaitu 

Asplenium nidusL, Davallia denticulata (Burm.f.) Mett. ex Kuhn, 

Drynaria sparsisora(Desv.) T.Moore, Drynaria quercifolia (L) J.Sm, 

Goniophlebium percussum (Cav) Wagner dan Grether, Lecanopteris 

sinousa (Kait) copel, Pyrossia lanceolata (L) Farw, Pyrossia 

piloselloides(L). MG., Phymatosorus sclopendria (Burm.f.) Pic. 

Serm, Nepharolepis exaltataVar.hirstula (G. forst.) Baker, Vittaria 

ensiformis Sw.Tumbuhan paku tersebut berasal  dari  9 genus 

berbeda antara lain: Asplenium, Davallia, Drynaria, Goniophlebium, 

Lecanopteris, Pyrossia, Phymatosorus, Neparolepis, Vittaria 

tersebut masuk kedalam 5 famili Aspleniaceae, Davalliaceae, 

Polyopdiaceae, Dryopteridaceae, Vittariaceae. 

 

B.  Saran  

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis merekomendasikan 

perlu dilakukannya penelitian lanjutan yang lebih spesifik mengenai 

anatomi tumbuhan paku epifit dan melalui jalan pintas masuk yang 

terletak diarah utara,timur, tenggara, selatan, barat dan barat laut di 

Hutan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan 

Komering.   
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