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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Tumbuhan Paku 

Tumbuhan paku dalam dunia tumbuh-tumbuhan termasuk golongan besar 

atau Divisi Pteridophyta (pteris = bulu burung; phyta = tumbuhan), yang 

diterjemahkan secara bebas berarti tumbuhan yang berdaun seperti bulu burung. 

Tumbuhan paku merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus dengan 

tumbuhan berkormus, sebab paku mempunyai campuran sifat dan bentuk antara 

lumut dengan tumbuhan tingkat tinggi (Raven dkk., 1992).  

Tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi dua bagian utama yaitu organ 

vegetatif yang terdiri dari akar, batang, rimpang, dan daun. Sedangkan organ 

generatif terdiri atas spora, sporangium, anteridium, dan arkegonium. Sporangium 

tumbuhan paku umumnya berada di bagian bawah daun serta membentuk gugusan 

berwarna hitam atau coklat. Gugusan sporangium ini dikenal sebagai sorus. Letak 

sorus terhadap tulang daun merupakan sifat yang sangat penting dalam klasifikasi 

tumbuhan paku. Menurut Tjitrosoepomo (1994) divisi Pteridophyta dapat 

dikelompokkan ke dalam empat kelas yaitu Psilophytinae, Lycopodiinae, 

Equisetinae dan Filiciane; dan menurut Steenis dkk (1992), tumbuhan paku-

pakuan dapat dibagi ke dalam 11 famili yaitu Salviniceae, Marsileaceae, 

Equicetaceae, Selagillaceae, Lycopodiaceae, Ophiglossaceae, Schizaeaceae, 

Gleicheniaceae, Cyatheaceae, Ceratopteridaceae, dan Polypodiaceae. 

Rismunandar dan Ekowati (1991) mengatakan bahwa Pteridophyta disebut 

juga dengan nama Tracheopyta yang berarti tumbuhan yang berjaringan 

pembuluh. Jaringan pembuluh ini terdiri atas 2 yaitu:  

a. Pembuluh kayu (xylem)  

Berfungsi mengangkut air dan garam-garam tanah dari akar kebagian atas 

hingga daun. 

b. Pembuluh tapis (floem)  

Berfungsi mengangkat hasil asimilasi dari daun keseluruh bagian organ 

termasuk akar.  
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2.2. Cara dan Siklus Hidup Tumbuhan Paku 

Tumbuhan paku umumnya hidup di daerah iklim basah. Keanekaragaman 

jenisnya paling banyak ditemukan dihutan hujan tropis dibandingkan di kawasan 

hutan lainnya. Jones (1987) mengelompokkan hutan hujan tropis sebagai vegetasi 

tumbuhan paku mulai dari hutan daratan rendah, hutan ketinggian sedang dan 

hutan dataran tinggi. Parris (1993) bahwa tumbuhan paku juga tumbuh di vegetasi 

tumbuhan lainnya, termasuk dihutan mangrove, seperti jenis paku Acrostichum 

speciosum Wild. Pada padang rumput di dekat pantai yang ditumbuhi alang-alang 

juga terdapat sedikit tumbuhan paku. 

Daur hidup tumbuhan paku mengalami bergiliran keturunan, yang terdiri 

dari dua fase utama: gametofit dan sporofit. Bentuk generasi fase gametofit 

dinamakan protalus (prothallus) atau protalium (prothallium), yang berwujud 

tumbuhan kecil berupa lembaran kecil berwarna hijau, mirip lumut hati, tidak 

berakar (tetapi memiliki rizoid sebagai penggantinya), tidak berbatang dan tidak 

berdaun. Tumbuhan paku yang mudah kita lihat merupakan bentuk fase sporofit 

karena menghasilkan spora (Kinho, 2008). 

Pembentukan spora merupakan salah satu tahap dalam siklus hidup 

tumbuhan paku. Spora-spora yang ukurannya kecil dihasilkan dalam kotak spora. 

Berdasarkan bentuk spora yang dihasilkan, tumbuhan paku digolongkan kedalam 

paku homospora, paku heterospora dan paku peralihan. Tumbuhan paku 

mempunyai dua generasi yang bergantian. Tumbuhan paku homospora yang 

dicirikan oleh bentuk tubuh yang besar dan berdaun, merupakan generasi sporofit 

yang menghasilkan spora. Spora yang jatuh kepermukaan tanah akan berecambah 

dan berkembang menjadi struktur yang berbentuk jantung, pipih dan berwarna 

hijau yang di sebut protalium. Protalium ini membentuk organ kelamin jantan 

(anteredium) dan kelamin betina (arkegonium) akan menghasilkan gamet-gamet 

yang merupakan struktur utama gametofit (Holttum, 1959). 
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Gambar 2.1. Siklus hidup tumbuhan paku 

 

2.3. Jenis Tumbuhan Paku 

Berdasarkan cara hidupnya Holttum (1966) mengelompokkan tumbuhan 

paku menjadi 6 kelompok, yaitu:  

1. Tumbuhan paku yang akarnya ditanah dan tidak memanjat; terdiri dari 

tumbuhan paku yang menyukai cahaya dan tahan naungan. 

2. Tumbuhan paku panjat memulai hidupnya di tanah, kemudian memanjat 

pohon, terkadang dapat mencapai bagian-bagian pohon yang sangat tinggi. 

3. Tumbuhan paku yang hidup di pohon (epifit) terdiri dari tumbuhan paku yang 

hidup di bawah nauangan, seringkali menempel pada batang pohon dekat 

dengan permukaan tanah, serta jenis-jenis yang hidup ditempat-tempat 

terbuka.  

4. Jenis-jenis yang menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tertentu 

seperti batu-batuan dan daerah pinggiran sungai. 

5. Tumbuhan paku yang tumbuh di air (reofit). 

6. Tumbuhan paku yang hidup di pegunungan yang tinggi 

Tumbuhan paku terestial terdiri dari jenis-jenis yang menyukai cahaya dan 

jenis-jenis yang membutuhkan naungan. Kelompok tumbuhan paku yang meyukai 

cahaya dominan adalah jenis Nephrolepis dan Gleichenia, sedangkan jenis 
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tumbuhan paku tahan nauangan yang mencolok adalah jenis-jenis dari 

Angiopteris. Jenis-jenis Angiopteris memiliki ukuran yang besar, bahkan lebih 

besar dibandingkan paku pohon (Bambang, 2002). 

Tumbuhan paku epifit bersama-sama dengan anggrek merupakan 

komunitas epifit yang dominan dihutan Dipterocarpaceae, baik dalam hal ruang 

yang ditempati maupun jumlah individunya (Azemi dkk, 1996). Partomiharjo 

(1991), jumlah jenis paku epifit relatif lebih sedikit, dan umumnya tersebar merata 

pada berbagai jenis pohon. Secara umum kolonisasi epifit dibatasi oleh 

penyebaran biji (spora) atau adanya tempat yang sesuai untuk pertumbuhan. Jenis-

jenis hutan yang berbeda akan menghasilkan variasi epifit yang berbeda. 

Sedangkan variasi tipe-tipe vegetasi ditentukan oleh iklim dan ketinggian 

tempatnya. 

Mengingat jumlah jenisnya yang banyak, tumbuhan paku dapat dijumpai 

dari tepi pantai sampai pegunungan yang tinggi. Pada umumnya penyebaran 

tumbuhan paku ini cukup luas karena dilakukan melalui spora. Organ ini sangat 

efisien untuk kepentingan penyebaran karena dapat mencapai tempat-tempat jauh 

dengan bantuan angin serta diproduksi dalam jumlah yang banyak. Dengan cara 

demikian sebagian dari spora tersebut dapat menemukan tempat yang cocok untuk 

pertumbuhannya (Bambang, 2002). 

 

2.4. Peran Tumbuhan Paku terhadap Perkebunan Kelapa Sawit 

Tipe vegetasi kebun sawit memiliki karakteristik jarak tanam yang teratur, 

berumur ± 17 tahun dan tumbuhan paku banyak ditemukan pada vegetasi ini, baik 

yang berupa epifit pada batang sawit maupun yang hidup terestrial. D. denticulata 

dijumpai hidup epifit pada batang sawit. Menurut Flach dan Rumawas (1997), 

pelepah pada batang sawit dapat menampung subtrat, sehingga banyak tumbuhan 

paku epifit yang mampu hidup disana. Selain itu, daun sawit tersusun dalam 

bentuk roset (Haryanti, dkk., 2013). 

Di lain pihak, keberadaan tumbuhan paku menjadi salah satu kendala 

dilahan perkebunan kelapa sawit yang umumnya berpotensi sebagai gulma dan 

mengakibatkan penurunan hasil 20 hingga 80 %. Tumbuhan paku akan 

berkompetisi dengan tanaman budidaya untuk mendapatkan hara, air, cahaya dan 

ruang (Sukman, 2002; Sit, dkk., 2007; Fatonah dan Herman, 2014). Namun, 
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kurangnya tumbuhan atau gulma yang menutupi lahan dapat berdampak pada 

kerusakan tanah antara lain terjadinya erosi, daya simpan air dalam tanah dan 

kelembaban tanah berkurang (Sukman, 2002).  

Siradjuddin (2013) menambahkan bahwa tumbuhan paku jenis 

Nephrolephis biserata termasuk kedalam golongan gulma lunak dan 

keberadaannya didalam budidaya tanaman kelapa sawit dalam ditoleransi, sebab 

jenis gulma ini dapat menahan erosi tanah. Sehingga pengendalian menggunakan 

herbisida  sebaiknya dihindari (Fatonah dan Herman, 2014). 

 

2.5. Gambaran Umum Perkebunan Kelapa Sawit di Kelurahan Pasir Sialang 

Perkebunan kelapa sawit di kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan 

Bangkinang Kabupaten Kampar dikelola oleh Kelompok Tani Anak Kemenakan 

dengan luasan 538 ha. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: 

sebelah timur berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit masyarakat Desa Suka 

Mulya (SP 2), sebelah barat berbatasan dengan PT. Peputra Masterindo dan 

Kelompok Tani Putra Melayu, sebelah utara berbatasan PT. Arara Abadi dan 

sebelah selatan berbatasan dengan PT. Peputra Masterindo. Topografi umumnya 

berbukit rendah, dengan elevasi 76  mdpl (Kelompok Tani Anak Kemenakan, 

2015. Komunikasi pribadi). 

Umur tanaman kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit tersebut 

bervariasi, berkisar antar 4 bulan hingga 18 tahun. Pertama kali ditanam pada 

tahun 1997 dan yang terakhir pada tahun 2015 (Simajuntak dan Silalahi, 2015). 

Tingkat kemiringan di areal perkebunan kelapa sawit berbeda-beda, mulai dari 20 

hingga 70 derajat. Dengan adanya variasi topografi dan umur tanaman kelapa 

sawit di Kelurahan Pasir Sialang tersebut maka terdapat pula variasi pada kondisi 

areal perkebunan kelapa sawit.  

 

2.6. Keanekaragaman Jenis 

Keanekaragaman jenis itu dibagi menjadi dua hal, yaitu kekayaan jenis 

dan kesamarataan. Kekayaan jenis adalah jumlah jenis dalam suatu komunitas. 

Keanekaragaman jenis cenderung kecil untuk komunitas yang baru dibentuk dan 

cenderung lebih tinggi dalam komunitas yang lebih tua. Kesamarataan adalah 
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pembagian individu yang merata diantara jenis. Pada kenyataannya setiap spesies 

itu mempunyai individu yang tidak sama (Odum, 1993). 

Berbagai metode telah digunakan untuk menggabungkan kekayaan jenis 

dan kepentingan relatif dalam suatu nilai yang disebut indeks keanekaragaman 

atau indeks diversitas. Ada bermacam-macam indeks diversitas yaitu indeks 

Simpson (D), indeks alfa (a), dan indeks Shannon-Wiener (H’). Namun yang 

umum digunakan adalah indeks Shannon-Wiener (H) yang memilki rumus H = -Ʃ 

Pi log Pi dengan Pi = n/N, dalam hal ini n adalah nilai penting suatu jenis dan N 

adalah total nilai penting seluruh jenis (Yusuf, 2009).   


