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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal akan negara hutan

hujan tropis dan memiliki tingkat keanekaragaman jenis tumbuhan yang terbanyak

kedua setelah Brazil (Efendi, dkk., 2013). Salah jenis tumbuhan yang sering

ditemukan adalah tumbuhan paku (Arini dan Kinho, 2012) yang jumlahya lebih

dari 10.000 jenis di dunia (Suraida, dkk., 2013). Di Indonesia terdapat kurang

lebih sebanyak 1.300 jenis tumbuhan paku yang hidup pada berbagai habitat

(Sunarmi dan Sarwono, 2004). Salah satu tempat hidup tumbuhan paku sering

dijumpai adalah pada perkebunan kelapa sawit. Hal ini disebabkan pada

perkebunan tersebut merupakan ekosistem yang kompleks yang dapat ditumbuhi

oleh berbagai jenis tumbuhan, yang bisa menyokong kehidupan dari tumbuhan

paku (Syafaren, dkk., 2014).

Pengkajian tumbuhan paku di Indonesia belum begitu mendapat perhatian,

padahal tumbuhan paku memiliki banyak manfaat. Disamping itu berperan

sebagai sumber plasma nutfah juga berpotensi sebagai sumber pangan dan obat-

obatan (Suraida, dkk., 2013). Salah satu hasil penelitian melaporkan bahwa

tumbuhan paku khususnya Nephrolepis biserrata sebagai tanaman penutup tanah

dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air (waterholding

capacity). Hal ini dikaitkan dengan N. biserrata yang memiliki akar serabut

sehingga dapat membantu tanah dalam menahan air di pori-pori tanah. Perakaran

serabut yang dimiliki N. biserrata yang mengisi ruang pori dalam tanah berperan

pula dalam mengurangi kepadatan tanah sehingga dapat meningkatkan laju

infiltrasi air kedalam tanah dan sebagai penyumbang karbon (Aaryanti, 2016).

Beberapa penelitian mengenai tumbuhan paku pada areal perkebunan

kelapa sawit telah dilaporkan diantaranya: Prastyo (2015), melaporkan bahwa

terdapat 9 spesies tumbuhan paku epifit dari 4 famili yang berbeda pada batang

kelapa sawit di lingkungan Universitas Brawijaya, Malang. Fatonah dan Herman

(2014), menyatakan bahwa pada areal perkebunan kelapa sawit yang berumur 13

tahun didominasi oleh tumbuhan paku jenis Stenochlaena palustris dan

Nephrolephis bustoniensis. Syafaren dkk. (2014), melaporkan bahwa didapatkan
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sebanyak 15 spesies tumbuhan paku epifit diperkebunan kelapa sawit kampus

Universitas Pasir Pengaraian, Rokan Hulu.

Di Kabupaten Kampar, terdapat banyak perkebunan kelapa sawit. Salah

satunya adalah perkebunan kelapa sawit di kelurahan Pasir Sialang. Di

perkebunan ini banyak dijumpai tumbuhan paku yang hidup pada areal (terestrial)

maupun yang menempel pada batang pohon kelapa sawit (epifit). Akan tetapi

belum ada data dan informasi mengenai keberadaan tumbuhan paku di

perkebunan kelapa sawit tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti telah

melakukan penelitian dengan judul, “Identifikasi Keanekaragaman Jenis

Tumbuhan Paku (Pteridophyta) pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit di

Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar”.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Jumlah individu,

keanekaragaman, kemerataan dan dominansi jenis tumbuhan paku (Pteridophyta)

pada areal perkebunan kelapa sawit di Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten

Kampar.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi semua kalangan,

menjadi informasi dan referensi untuk bahan belajar mengajar serta untuk

pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4. Hipotesis

Terdapat keanekaragaman jenis tumbuhan paku (Pteridophyta) pada areal

perkebunan kelapa sawit di Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar.


