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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya era global, masyarakat kampus khususnya mahasiswa

memerlukan trueksperiment untuk membuktikan kebenaran teori yang di buktikan dengan

terjun langsung kelapangan dalam hal ini objek study yang dipilih yakni kebun raya

purwodadi pasuruan yang juga memiliki koleksi tanaman lengkap baik yang masuk

kategori tropis basa maupun tropis kering. Adapun alasan alas an pemilihan kebun raya

purwodadi pasuruan sebagai objek study trour kali ini karena mempertimbangkan

beberapa hal yaitu

1. efektifitas waktu

2. efensiensi biaya

3. lokasi strategis dan

4. efensiensi manfaat

Study tour botani tumbuhan tinggi dan tumbuhan rendah dilaksanakan tanggal 1 mei 2011

dan pemberangkatan dimulai pada dini hari jam 04:15 dan sampai kepurwodadi pukul 09:15

WIB

adapun deskripsi kebun raya purwodadi sebagai berikut :

Cabang Balai Kebun Raya Purwodadi didirikan atas prakarsa Dr. D.F. Van Slooten

pada tanggal 30 Januari 1941 sebagai Pemekaran dari Stasiun Percobaan

S'Lands Plantentuin Buitenzorg atau Kebun Raya Bogor.

Mula-mula kebun ini dipergunakan untuk kegiatan penelitian tanaman perkebunan.

Kemudian pada tahun 1954 mulai diterapkan dasar-dasar per-kebunraya-an yaitu  dengan

dimulainya pembuatan petak-petak tanaman koleksi.  Sejak tahun 1980 sebagian tanaman

ditata kembali menurut kelompok suku yang menganut klasifikasi sistem Engler dan Pranti.

Dalam perkembangannya diharapkan Cabang Balai Kebun Raya Purwodadi  akan menjadi

pusat konservasi dan penelitihan tumbuhan iklim kering di daerah tropis.



Kebun ini merupakan salah satu dari 3 cabang Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya

Bogor) yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik. Kedua cabang lainnya

adalab Kebun Raya Cibodas dan Kebun Raya Eka Karya Bali. Cabang Kebun Raya Indonesia

(Kebun Raya Bogor). Kebun Raya Indonesia merupakan Unit Pelaksana ( Kebun Raya Bogor

), Kebun Raya Indonesia merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bernaung dibawah dan

bertanggung jawab kepada Deputi Ketua LIPI Bidang IPA. Yang pembinan sehari-hari

dilakukan oleh Kepala Pusaat Penelitian dan Pengembangan ( Pulitbang Biologi ).

Pengelolahan seluruh Kebun Raya ini berada dibawah tanggung jawab LIPI ( Lembaga IImu

Pengetahuan Indonesia )

Lokasi Kebun Raya ini terletak di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi,

Kabupaten Pasuruan Lokasi ini terletak di tepi jalan besar yang menghubungkan 3 kota, yaitu

Malang, Surabaya, dan Pasuruan. Jarak dari kota Malang adalah 24 km ke arah utara, dan

dari kota Pasuruan 30 km ke arah barat daya dan dari kota Surabaya 65 km ke arah selatan.

Luas Kebun Raya Purwodadi sakitar 85 ha, pada ketinggian 300m dpl dengan topografi datar

sampai bergelombang.  Curah hujan rata--rata per tahun 2366 mm dengan bulan basah antara

bulan November dan Maret dengan suhu berkisar antara 22 - 32 C,



TUGAS DAN FUNGSI

Tugas utama adalah melakukan inventarisasi, eksplorasi dun konservasi tumbuh-

tumbuhan dataran rendah kering yang mempunyai nilai ilmu pengetahuan dan ekonomi.

Fungsi Kebun Raya Purwodadi :

1. Melakukan inventarisasi, eksplorasi dan konservasi tumbuh-tumbuhan yang  mernpunyai

nilai ilmu pengetahuan dan ekonomi, langka dan endemik. Terutama untuk flora Indonesia

dari dataran rendah kering.

2. Menyediakan fasilitas penelitian, pendidikan dan pemanduan, khususnya di bidang botani.

3. Menyediakan fasilitas rekreasi di alam terbuka.

Sejarah purwodadi

Kebun raya Purwodadi didirikan pada tanggal 30 Januari 1941 oleh Dr. Lourens

Gerhard Marinus Baas Becking atas prakarsa Dr. Dirk Fok van Slooten pada tanggal 30

Januari 1941 sebagai pemekaran dari Stasiun Percobaan 's Lands Plantentuin Buitenzorg atau

Kebun Raya Bogor. Kebun ini merupakan salah satu dari tiga cabang Kebun Raya Indonesia

(Kebun Raya Bogor) yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik. Kedua cabang

lainnya adalah Kebun Raya Cibodas dan Kebun Raya Eka Karya Bali. Pengelolaan seluruh

Kebun Raya ini berada di bawah tanggung jawab Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Mula-mula kebun ini dipergunakan untuk kegiatan penelitian tanaman perkebunan.

Kemudian pada tahun 1954 mulai diterapkan dasar-dasar perkebunrayaan yaitu dengan

dimulainya pembuatan petak-petak tanaman koleksi. Sejak tahun 1980 sebagian tanaman

ditata kembali menurut kelompok suku yang menganut klasifikasi sistem Engler dan Pranti.



Dalam perkembangannya diharapkan Cabang Balai Kebun Raya Purwodadi akan menjadi

pusat konservasi dan penelitihan tumbuhan iklim kering di daerah tropis.

Sejarah

Kebun raya Purwodadi didirikan pada tanggal 30 Januari 1941 oleh Dr. Lourens

Gerhard Marinus Baas Becking atas prakarsa Dr. Dirk Fok van Slooten pada tanggal 30

Januari 1941 sebagai pemekaran dari Stasiun Percobaan 's Lands Plantentuin Buitenzorg atau

Kebun Raya Bogor. Kebun ini merupakan salah satu dari tiga cabang Kebun Raya Indonesia

(Kebun Raya Bogor) yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik. Kedua cabang

lainnya adalah Kebun Raya Cibodas dan Kebun Raya Eka Karya Bali. Pengelolaan seluruh

Kebun Raya ini berada di bawah tanggung jawab Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Mula-mula kebun ini dipergunakan untuk kegiatan penelitian tanaman perkebunan.

Kemudian pada tahun 1954 mulai diterapkan dasar-dasar perkebunrayaan yaitu dengan

dimulainya pembuatan petak-petak tanaman koleksi. Sejak tahun 1980 sebagian tanaman

ditata kembali menurut kelompok suku yang menganut klasifikasi sistem Engler dan Pranti.

Dalam perkembangannya diharapkan Cabang Balai Kebun Raya Purwodadi akan menjadi

pusat konservasi dan penelitihan tumbuhan iklim kering di daerah tropis.

Koleksi Pohon dan Tumbuhan

Polong-polongan

Digolongkan menjadi 3 suku yaitu Mimosaceae, Caesalpiniaceae, dan Papilionaceae.

Ada 157 jenis dari 70 marga yang termasuk dalam suku-suku tersebut. Berbagai jenis polong-

polongan dimanfaatkan sebagai tanaman hias seperti jenis-jenis dari marga Amherstia,

Brownea, Cassia, Senna, dan Saraca. Selain itu, beberapa jenis dimanfaatkan juga kayunya

untuk bangunan seperti sonokeling (Dalbergia latifolia) dan wangkal (Albizia procera),

tanaman penghijauan dan tepi jalan seperti Angsana (Pterocarpus indicus), Akasia (Acacia

auriculiformis) dan Soga (Peltophorum pterocarpum). Ada pula yang dimanfaatkan sebagai

tanaman obat seperti Johar (Senna siamea), Kedawung (Parkia timoriana), Dadap srep

(Erythrina subumbrans), dan Dadap ayam (Erythrina orientalis).

Anggrek



Ditempatkan di rumah kaca yang kondisinya disesuaikan dengan habitat alaminya.

Ada sekitar 2.344 spesimen anggrek alam yang terdiri atas 319 jenis, 69 marga, dan 277

masih sp.. Sekitar 7 jenis merupakan anggrek endemik Jawa Timur seperti Appendicula

imbricata, Dendrobium arcuatum, Paphiopedilum glaucophyllum (anggrek selop), dan lain-

lain. Sedangkan yang terancam keberadaannya di alam antara lain Ascocentrum miniatum,

Phalaenopsis amabilis (anggrek bulan), Coelogyne pandurata (anggrek hitam) asal

Kalimantan dan lain-lainnya.

Palem

Palem termasuk dalam famili Arecaceae dan merupakan jenis-jenis tertua yang telah

dijumpai sejak zaman Cretaceus, kurang lebih 120 juta tahun yang lalu. Arecaceae sangat

menarik dari segi botani, keindahan bentuknya, keanekaragaman jenis dan kegunaannya.

Famili Arecaceae di dunia diperkirakan 200-300 genus dan sekitar 2000-3000 jenis tersebar

di daerah tropis dan sub tropis. Indonesia merupakan pusat keanekaragaman palem dunia,

dari jumlah palem yang terdapat di dunia 46 genus di antaranya (576 jenis) terdapat di

Indonesia dan 29 genus merupakan palem endemik. (LBN-LIPI, 1978; Witono, 1998;

Sharma, 2002; Chin, 2003).

Sebagai salah satu lembaga konservasi tumbuhan ex-situ, Kebun Raya Purwodadi

mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, eksplorasi, penanaman koleksi dan

pemeliharaan tumbuhan dataran rendah kering yang memiliki nilai ilmu pengetahuan dan

berpotensi untuk dikoleksi (dikonservasi). Kebun Raya Purwodadi seluas 845.148 m2

memiliki 174 famili, 904 marga dan 1.896 jenis dengan koleksi Arecaceae sejumlah 60

marga 117 jenis dan 435 individu berdasarkan katalog 2006 (Suprapto et al., 2006).

Bambu

Sekitar 30 jenis bambu telah dikoleksi Kebun Raya Purwodadi, 16 jenis berasal dari

Jawa, 2 jenis dari Maluku, 2 jenis dari Sulawesi, dan 10 jenis dari beberapa negara Asia

(Cina, Jepang, Thailand, India, dan Birma). Gigantochloa manggong (Bambu Manggong)

merupakan bambu endemik Jawa Timur , Gigantochloa apus (pring apus) sering



dipergunakan untuk mebel, kerajinan atau atap rumah, Dendrocalamus asper (pring petung)

rebungnya untuk dimakan, dan Schizostachyum silicatum (bambu wuluh) untuk seruling.

Paku

Koleksi tumbuhan paku ditata di bawah pepohonan besar dan rindang, karena

kelompok tumbuhan ini menyukai tempat rindang dan lembab. Koleksinya mencapai 60 jenis

dari 36 marga dan 21 suku. Di antaranya paku sarang burung (Asplenium nidus), suplir

(Adiantum spp.), hata (Lygodium circinnatum), dan paku tanduk rusa/simbar menjangan

(Platycerium coronarium). Ada beberapa koleksi tumbuhan paku bermanfaat lainnya, seperti

paku sayur (Athyrium esculentum) yang dapat dimakan tunasnya, Asplenium sp. dan

Adiantum sp. sebagai tanaman hias, paku ekor kuda Equisetum debile sebagai bahan

pengobatan, Cyathea contaminans sebagai bahan media tumbuh anggrek, dan hata Lygodium

circinnatum sebagai bahan kerajinan.

Obat

Terletak di petak XIV G dan V A, ditata sedemikian rupa hingga berfungsi sebagai

taman yang menarik untuk dinikmati. Di antara koleksinya adalah Pace (Morinda citrifolia),

buahnya untuk obat batuk dan tekanan darah tinggi, daun ungu (Graptophyllum pictum),

daunnya untuk obat wasir, Widoro upas (Merremia mammosa), umbinya untuk obat kencing

manis, Sembung (Blumea balsamifera) daunnya untuk obat asma, sakit jantung, Wudani

(Quisqualis indica) daunnya untuk obat cacing dan lain-lainnya.

Kelompok 1 bio kelas b kebetulan mendapat bagian untuk mentaksa kelompok paku-

pakuan dari koleksi kebun raya purwodadi ( gambar koleksi paku terlampir )

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan  permasalahan sebagai berikut :

1. jelaskan ciri – cirri dan karakteristik tumbuhan paku-pakuan

2. jelaskan salah satu spesies dari salah satu tumbuhan paku-pakuan ( paku tanduk

rusa )

1.3 Tujuan

1. mendeskripsikan  cirri-ciri dan karakteristik tumbuhan paku-pakuan



2. menjelaskan salah satu spesies dari salah satu tumbuhan paku-pakuan (paku

tanduk rusa )

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi

Tumbuhan paku (atau paku-pakuan, Pteridophyta atau Filicophyta), adalah satu

divisio tumbuhan yang telah memiliki sistem pembuluh sejati (kormus) tetapi tidak



menghasilkan biji untuk reproduksinya. Alih-alih biji, kelompok tumbuhan ini masih

menggunakan spora sebagai alat perbanyakan generatifnya, sama seperti lumut dan fungi.

Tumbuhan paku tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan

daerah kering (gurun). Total spesies yang diketahui hampir 10.000 (diperkirakan 3000 di

antaranya tumbuh di Indonesia), sebagian besar tumbuh di daerah tropika basah yang lembab.

Tumbuhan ini cenderung tidak tahan dengan kondisi air yang terbatas, mungkin mengikuti

perilaku moyangnya di zaman Karbon, yang juga dikenal sebagai masa keemasan tumbuhan

paku karena merajai hutan-hutan di bumi. Serasah hutan tumbuhan pada zaman ini yang

memfosil sekarang ditambang orang sebagai batu bara

Berdasarkan spora yang dihasilkan dikenal 3 jenis tumbuhan paku, yaitu:

1. Paku Homosfor atau Isospor >> menghasilkan satu jenis spora saja,

2. Misalnya paku kawat (Lycopodium clavatum).

3. Paku Heterospor >> menghasilkan dua jenis spora yaitu: mikrospora (jantan)

4. Makrospora (betina), misalnya paku rane (Selaginella wildenowii)

5. Semanggi (Marsilea crenata)

2.2Karakteristik Tumbuhan Paku-pakuan

Morfologi tumbuhan paku

Bentuk tumbuhan paku bermacam-macam, ada yang berupa pohon (paku pohon,

biasanya tidak bercabang), epifit, mengapung di air, hidrofit, tetapi biasanya berupa terna

dengan rizoma yang menjalar di tanah atau humus dan ental (bahasa Inggris frond) yang

menyangga daun dengan ukuran yang bervariasi (sampai 6 m). Ental yang masih muda selalu

menggulung (seperti gagang biola) dan menjadi satu ciri khas tumbuhan paku. Daun pakis

hampir selalu daun majemuk. Sering dijumpai tumbuhan paku mendominasi vegetasi suatu

tempat sehingga membentuk belukar yang luas dan menekan tumbuhan yang lain.



A. Daur Hidup Tumbuhan Paku

Daur hidup tumbuhan paku mengenal pergiliran keturunan, yang terdiri dari dua fase

utama:gametofit dan sporofit. Tumbuhan paku yang mudah kita lihat merupakan bentuk fase

sporofit karena menghasilkan spora. Bentuk generasi fase gametofit dinamakan protalus

(prothallus) atau protalium (prothallium), yang berwujud tumbuhan kecil berupa lembaran

berwarna hijau, mirip lumut hati, tidak berakar (tetapi memiliki rizoid sebagai penggantinya),

tidak berbatang, tidak berdaun. Prothallium tumbuh dari spora yang jatuh di tempat yang

lembab. Dari prothallium berkembang anteridium (antheridium, organ penghasil

spermatozoid atau sel kelamin jantan) dan arkegonium (archegonium, organ penghasil ovum

atau sel telur). Pembuahan mutlak memerlukan bantuan air sebagai media spermatozoid

berpindah menuju archegonium. Ovum yang terbuahi berkembang menjadi zigot, yang pada

gilirannya tumbuh menjadi tumbuhan paku baru.

Tumbuhan berbiji (Spermatophyta) juga memiliki daur seperti ini tetapi telah

berevolusi lebih jauh sehingga tahap gametofit tidak mandiri. Spora yang dihasilkan langsung

tumbuh menjadi benang sari atau kantung embrio.

Klasifikasi

Paku laut. Tumbuhan paku adaptif untuk tempat-tempat marginal. Secara tradisional,

Pteridophyta mencakup semua kormofita berspora, kecuali lumut hati, lumut tanduk, dan

tumbuhan lumut. Selain paku sejati (kelas Filicinae), termasuk di dalamnya paku ekor kuda

(Equisetinae), rane dan paku kawat (Lycopodiinae), Psilotum (Psilotinae), serta Isoetes

(Isoetinae). Sampai sekarang pun ilmu yang mempelajari kelompok-kelompok ini disebut

pteridologi dan ahlinya disebut pteridolog. Smith et al. (2006)[1] mengajukan revisi yang

cukup kuat berdasarkan data morfologi dan molekular. Berdasarkan klasifikasi terbaru ini,

Lycophyta (rane, paku kawat, dan Isoetes) merupakan tumbuhan berpembuluh yang pertama

kali terpisah dari yang lain, sedangkan paku-pakuan serta tumbuhan berbiji berada pada

kelompok lain. Selanjutnya terlihat bahwa semua kormofita berspora yang tersisa tergabung

dalam satu kelompok besar, yang layak dikatakan sebagai anggota divisio tumbuhan paku



(Pteridophyta). Dari hasil revisi ini juga terlihat bahwa sejumlah paku-pakuan yang dulu

dianggap sebagai paku primitif (seperti Psilotum) ternyata lebih dekat berkerabat dengan

paku tunjuk langit (Helminthostachys), sementara paku ekor kuda (Equisetum') sama

dekatnya dengan paku sejati terhadap Marattia.

Dengan demikian, berdasarkan klasifikasi baru ini, tumbuhan paku dapat

dikelompokkan sebagai berikut.

Divisio: Lycophyta dengan satu kelas: Lycopsida.

Divisio: Pteridophyta dengan empat kelas monofiletik:

Psilotopsida, mencakup Ophioglossales. Equisetopsida. Marattiopsida. Polypodiopsida

(=Pteridopsida, Filicopsida)

Divisi terakhir ini mencakup semua tumbuhan yang biasa dikenal sebagai paku sejati

atau paku benar. Berikut adalah klasifikasi lengkap menurut Smith et al. (2006):

Kelas Psilotopsida

Bangsa Ophioglossales

Suku Ophioglossaceae (termasuk Botrychiaceae, Helminthostachyaceae)

Bangsa Psilotales

Suku Psilotaceae (termasuk Tmesipteridaceae)

Kelas Equisetopsida [=Sphenopsida]

Bangsa Equisetales

Suku Equisetaceae



Kelas Marattiopsida

Bangsa Marattiales

Suku Marattiaceae (termasuk Angiopteridaceae, Christenseniaceae, Danaeaceae,
Kaulfussiaceae)

Kelas Polypodiopsida [=Filicopsida, Pteridopsida]

Bangsa Osmundales

Suku Osmundaceae

Bangsa Hymenophyllales

Suku Hymenophyllaceae (termasuk Trichomanaceae)

Bangsa Gleicheniales

Suku Gleicheniaceae (termasuk Dicranopteridaceae, Stromatopteridaceae)

Suku Dipteridaceae (termasuk Cheiropleuriaceae)

Suku Matoniaceae

Bangsa Schizaeales

Suku Lygodiaceae

Suku Anemiaceae (termasuk Mohriaceae)

Suku Schizaeaceae

Bangsa Salviniales (paku air)

Suku Marsileaceae (termasuk Pilulariaceae)

Suku Salviniaceae (termasuk Azollaceae)

Bangsa Cyatheales (paku pohon)



Suku Thyrsopteridaceae

Suku Loxomataceae

Suku Culcitaceae

Suku Plagiogyriaceae

Suku Cibotiaceae

Suku Cyatheaceae (termasuk Alsophilaceae, Hymenophyllopsidaceae)

Suku Dicksoniaceae (termasuk Lophosoriaceae)

Suku Metaxyaceae

Bangsa Polypodiales

Suku Lindsaeaceae (termasuk Cystodiaceae, Lonchitidaceae)

Suku Saccolomataceae

Suku Dennstaedtiaceae (termasuk Hypolepidaceae, Monachosoraceae, Pteridiaceae)

Suku Pteridaceae (termasuk Acrostichaceae, Actiniopteridaceae, Adiantaceae, Anopteraceae,

Antrophyaceae, Ceratopteridaceae, Cheilanthaceae, Cryptogrammaceae, Hemionitidaceae,

Negripteridaceae, Parkeriaceae, Platyzomataceae, Sinopteridaceae, Taenitidaceae,

Vittariaceae)

Suku Aspleniaceae

Suku Thelypteridaceae

Suku Woodsiaceae (termasuk Athyriaceae, Cystopteridaceae)

Suku Blechnaceae (termasuk Stenochlaenaceae)

Suku Onocleaceae

Suku Dryopteridaceae (termasuk Aspidiaceae, Bolbitidaceae, Elaphoglossaceae,

Hypodematiaceae, Peranemataceae)

Suku Lomariopsidaceae (termasuk Nephrolepidaceae



Suku Tectariaceae

Suku Oleandraceae

Suku Davalliaceae

Suku Polypodiaceae (termasuk Drynariaceae, Grammitidaceae, Gymnogrammitidaceae,

Loxogrammaceae, Platyceriaceae, Pleurisoriopsidaceae)

B. TUMBUHAN PAKU

Tumbuhan paku (Pteridophyta) adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya

memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Tumbuhan

paku sering disebut juga dengan kormofita berspora karena berkaitan dengan adanya akar,

batang, daun sejati, serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut

sebagai tumbuhan berpembuluh (Tracheophyta) karena memiliki pembuluh pengangkut.

Ciri-ciri tumbuhan paku

Ciri tumbuhan paku meliputi ukuran, bentuk, struktur, dan fungsi tubuh

Ukuran dan bentuk tubuh

Tumbuhan paku memiliki ukuran yang bervariasi dari yang tingginya sekitar 2 cm,

misalnya pada tumbuhan paku yang hidup mengapung di air, sampai tumbuhan paku yang

hidup di darat yang tingginya mencapai 5 m misalnya paku tiang (Sphaeropteris). Tumbuhan

paku purba yang telah menjadi fosil diperkirakan ada yang mencapai tinggi 15 m. Bentuk

tumbuhan paku yang hidup saat ini bervariasi, ada yang berbentuk lembaran, perdu atau

pohon, dan ada yang seperti tanduk rusa.

Tumbuhan paku terdiri dari dua generasi, yaitu generasi sporofit dan generasi gametofit.

Generasi sporofit dan generasi gametofit ini tumbuh bergantian dalam siklus tumbuahan

paku. Generasi sporofit adalah tumbuhan yang menghasilkan spora sedangkan generasi

gametofit adalah tumbuhan yang menghasilkan sel gamet (sel kelamin). Pada tumbuhan

paku, sporofit berukuran lebih besar dan generasi hidupnya lebih lama dibandingkan generasi

gametofit. Oleh karena itu, generasi sporofit tumbuhan paku disebut generasi dominan.

Generasi sporofit inilah yang umumnya kita lihat sebagai tumbuhan paku.



Struktur dan fungsi tubuh tumbuhan paku generasi sporofit

Tumbuhan paku sporofit pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Namun,

ada beberapa jenis yang tidak memiliki akar dan daun sejati. Batang tumbuhan paku ada yang

tumbuh di bawah tanah disebut rizom dan ada yang tumbuh di atas permukaan tanah. Batang

yang yang tumbuh di atas tanah ada yang bercabang menggarpu dan ada yang lurus tidak

bercabang.

Tumbuhan paku yang tidak memilki akar sejati memilki akar berupa rizoid yang terdapat

pada rizom atau pangkal batang. Tumbuhan paku ada yang berdaun kecil (mikrofil) dan ada

yang berdaun besar (makrofil). Tumbuhan paku yang berdaun kecil, daunnya berupa sisik.

Daun tumbuhan paku memiliki klorofil untuk fotosintesis. Klorofil tumbuhan paku yang tak

berdaun atau berdaun kecil terdapat pada batang.

Tumbuhan paku sporofit memiliki sporangium yang menghasilkan spora. Pada jenis

tumbuhan paku sporofit yang tidak berdaun, sporangiumnya terletak di sepanjang batang.

Pada tumbuhan paku yang berdaun, sporangiumnya terletak pada daun yang fertil (sporofil).

Daun yang tidak mengandung sporangium disebut daun steril (tropofil). Sporofil ada yang

berupa helaian dan ada yang berbentuk strobilus.

Strobilus adalah gabungan beberapa sporofil yang membentuk struktur seperti kerucut

pada ujung cabang. Pada sporofil yang berbentuk helaian, sporangium berkelompok

membentuk sorus. Sorus dilindungi oleh suatu selaput yang disebut indisium.

Sebagian besar tumbuhan paku memiliki pembuluh pengangkut berupa floem dan xilem.

Floem adalah pembuluh pengangkut nutrien organik hasil fotosintesis. Xilem adalah

pembuluh pengangkut senyawa anorganik berupa air dan mineral dari akar ke seluruh bagian

tumbuhan. Spora yang menghasilkan sporofit akan tumbuh membentuk struktur gametofit

berbentuk hati yang disebut protalus atau protaliaum.

Struktur dan fungsi tubuh tumbuhan paku generasi gametofit

Gametofit tumbuhan paku hanya berukuran beberapa milimeter. Sebagian besar

tumbuhan paku memiliki gametofit berbentuk hati yang disebut protalus. Protalus berupa

lembaran, memiliki rizoid pada bagian bawahnya, serta memiliki klorofil untuk fotosintesis.

Protalus hidup bebas tanpa bergantung pada sporofit untuk kebutuhan nutrisinya.

Gametofit jenis tumbuhan paku tertentu tidak memilki klorofil sehingga tidak dapat



berfotosintesis. Makanan tumbuhan paku tanpa klorofil diperoleh dengan cara bersimbiosis

dengan jamur.

Gametofit memilki alat reproduksi seksual. Alat reproduksi jantan adalah anteridium.

Anteridium menghasilkan spermatozoid berflagelum. Alat reproduksi betina adalah

arkegonium. Arkegonium menghasilkan ovum.

Gametofit tumbuhan paku jenis tertentu memiliki dua jenis alat reproduksi pada satu

individu. Gametofit dengan dua jenis alat reproduksi disebut gametofit biseksual. Gametofit

yang hanya memiliki anteridium saja atau arkegonium saja disebut disebut gametofit

uniseksual. Gametofit biseksual dihasilkan oleh paku heterospora (paku yang menghasilkan

dua jenis spora yang berbeda).

Cara Hidup dan Habitat Tumbuhan Paku

Tumbuhan paku merupakan tumbuhan fotoautotrof. Tumbuhan paku ada yang hidup

mengapung di air ( misalnya Azolla pinnata dan Marsilea crenata). Namun, pada umumnya

tumbuhan paku adalah tumbuhan terestrial (tumbuhan darat).

Reproduksi

Tumbuhan paku berkembang biak secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dan

seksual pada tumbuhan paku terjadi seperti pada lumut. Reproduksi tumbuhan paku

menunjukkan adanya pergiliran antara generasi gametofit dan generasi sporofit

(metagenesis). Pada tumbuhan paku, generasi sporofit merupakan generasi yang dominan

dalam daur hidupnya.

Generasi gametofit dihasilkan oleh reproduksi aseksual dengan spora. Spora dihasilkan

oleh pembelahan sel induk spora yang terjadi di dalam sporangium. Sporangium terdapat

pada sporofit (sporogonium) yang terletak di daun atau di batang. Spora haploid (n) yang

dihasilkan diterbangkan oleh angin dan jika sampai di tempat yang sesuai akan tumbuh

menjadi protalus dan selanjutnya menjadi gametofit yang haploid (n). Gametofit memiliki

dua jenis alat reproduksi, yaitu anteridium dan arkegonium, atau satu jenis alat reproduksi,

yaitu anteridium saja atau arkegonium saja. Arkegonium menghasilkan satu ovum yang

haploid (n).

Anteridium menghasilkan banyak spermatozoid berflagelum yang haploid (n).

Spermatozoid bergerak dengan perantara air menuju ovum pada arkegonium. Spermatozoid



kemudian membuahi ovum. Pembuahan ovum oleh spermatozoid di arkegonium

menghasilkan zigot yang diploid (2n). Zigot membelah dan tumbuh menjadi embrio (2n).

Embrio tumbuh menjadi sporofit yang diploid (2n).

Dua fase yang sangat dominan dari daur hidup tumbuhan Paku adalah :

1. Fase sporofit ( Tahap penghasil spora )

2. Fase Gametofit ( Tahap penghasil sel kelamin )

3. Fase sporofit merupakan masa kehidupan yang relatif pendek, sporofit dimulai dari

peleburan antara spermatozoit dan ovum yang membentuk zigot,zigot berkembang

menjadi embrio,selanjutnya membentuk tumbuhan paku dewasa yang menghasilkan

sporagia ( kotak spora ) dan menghasilkan sel-sel induk spora, kemudian membelah

secara miosis,sehingga terbentuk spora yang merupakan awal dari fase

gametofit.Spora yang jatuh ditempat yang sesuai akan menjadi protalium, kemudian

protalium akan membentuk organ-organ kelamin.dan hasil peleburan spermatozoid

dan ovum akan menghasilkan zigot yang merupakan awal dari fase sporofit baru.

Pteridophyta (Paku-pakuan)

Divisio Pteridophyta dibagi atas empat klas, yakni Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida

dan Pteropsida.

a. Klas Psilopsida



b. Klas Psilopsida atau Psilophytinae disebut paku purba dan kebanyakan telah punah.

Ciri ciri yang nampak sebagai berikut :

- tidak punya akar atau daun

- punya batang di bawah tanah (rizoma / rimpang)

- punya batang di atas tanah (tegakan / shoot) yang mengandung xylem dan phloem,

serta menghasilkan sporangium

- fotosintesis berlangsung pada batang tegak

- tiap butir homospora (isospora) yang jatuh berkembang menjadi dua gametofit kecil

yang membentuk antheridia (gamet jantan) dan archegomia (gamet betina); fertilisasi

dilakukan oleh sperma / antheridia yang berenang-renang menuju ke sel telur /

archegonia, karena tumbuhan ini hidup pada habitat basah.

a. Kelas Lycopsida

Kelas Lycopsida atau Lycopodiinae disebut juga lumut gada atau pinus tanah atau

paku kawat / paku rambat, karena sangat pendek (dekat permukaan tanah)

contoh :

Famili : Psilophyta

Genus : Psilotum

Spesies : Psilotum nudum (paku telanjang)

Genus : Tmesipteris
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Spesies : Tmesipteris sp.

Ciri khas klas ini sebagai berikut :

- berdaun sederhana dan kecil-kecil (mirip lumut) dan membentuk spora dengan struktur

“spora

gada” atau strobilus

- jika lumut tak berpembuluh (tanpa xylem dan phloem), maka lumut gada berpembuluh

(punya

xylem dan phloem) dalam akar dan batang, serta jaringan pembuluh ini mencapai hingga ke

tulang daun yang tunggal, tanpa cabang

- klas ini umumnya menghasilkan heterospora (2 macam spora yang berbeda), yakni

mikrospora (spora jantan) dan makrospora atau megaspora (spora betina); mikrospora lalu

tumbuh menjadi gametofit jantan dan megaspora menjadi gametofit betina; fertlisasi terjadi

di dalam jaringan “basah” dari sporofit induk (tumbuhan itu sendiri)

contoh :

Famili : Lycopodiaceae

Genus : Lycopodium (paku kawat)

Spesies : L. obscurum, L. clavatum

Famili : Selaginellaceae

Genus : Selaginella

Spesies : S. wildenovii (paku rane)

Famili : Isoetaceae

Genus : Isoetes

Spesies : Isoetes sp.

b. Kelas Sphenopsida (Equisetinae)

Klas Sphenopsida atau Equisetinae disebut juga paku ekor kuda (scuring rushes), dengan ciri-

ciri sebagai berikut :

- sering tumbuh di tempat berpasir, menghasilkan heterospora

-batangnya banyak mengandung silica



- mempunyai batang di atas tanah (tegakan / shoot) dan batang di bawah tanah (rimpang /

rhizome)

contoh :

Famili : Equisetaceae

Genus : Equisetum arvense, E. palustre.

c. Klas Pteropsida (Filicinae)

Klas Pteropsida atau Filicinae disebut juga paku sejati. Klas ini mempunyai ciri-ciri Sebagai

berikut :

- bersifat homospora / isospora (hanya menghasilkan satu macam spora), terletak pada sorrus

di bawah daun

- spora yang jatuh berkembang menjadi prothalus yang mengandung organ kelamin jantan

atau betina, sehingga dalam fertilisasinya perlu air (lingkungan yang basah), agar sperma

bersilia dapat berenang menuju sel telur, karena itu tumbuhan paku banyak hidup di habitat

basah

- penyebaran spora ke tempat-tempat baru dengan bantuan angin

- punya batang di bawah tanah (rhizome) yang berakar dan batang di atas tanah (tegakan /

shoot).

Subklas Eusporangiatae

Ordo : Ophioglossales (paku ular)

Famili : Ophioglossaceae

Genus : Ophioglossum

Spesies : O. reticulatum (di Indonesia), O. vulgatum (di Eropa)

Genus : Botrychium

Spesies : B. daucifolium dan B. ternatum (di Indonesia), B. lunaria (di Eropa)

Genus : Helminthostachys

Spesies : H. zeylanica

Ordo : Marattiales

Famili : Maratiaceae

Genus : Christensenia

Spesies : C. aesculifolia



Genus : Angiopteris

Spesies : A. efecta

Genus : Marattia

Spesies : M. fraxinea

Subklas : Leptosporangiatae (Filices)

Ordo : Filicales

Famili : Osmundaceae

Genus : Osmunda

Spesies : O. javanica

Famili : Cyatheaceae

Genus : Cyathea

Famili : Schizaeaceae

Genus : Schizaea

Spesies : S. digitata, S. dichotoma

Genus : Lygonium

Spesies : L. circinnatum

Famili : Gleicheniaceae

Genus : Gleichenia (paku andam / paku resam)

Spesies : G. linearis, G. leaevigata

Famili : Matoniaceae

Genus : Matonia

Spesies : M. pectinata

Genus : Phanerosorus

Spesies : Phanerosorus sp. (banyak tumbuh di Kalimantan)

Famili : Loxomaceae



Genus : Loxoma

Spesies : L. cunninghami

Famili : Hymenophyllaceae

Genus : Hymenophyllum

Spesies : H. junghuhnii, H. austral

Genus : Trichomanes

Spesies : T. teysmani, T. javanicum, T. palmatifidium

Famili : Dicksoniaceae

Genus : Dicksonia

Spesies : D. blumei, D. antartica (di Australia)

Famili : Thyrsopteridaceae

Genus : Thyrsopteris

Spesies : Thyrsopteris sp

Famili : Cyatheacea (paku tiang)

Genus : Cyathea

Spesies : C. javanica (di hutan-hutan dan di pinggir sungai)

Genus : Alsophila

Spesies : A. glauca

Famili : Polypodiaceae

Subfamili : Woodsieae

Genus : Woodsia

Spesies : Woodsia sp

Genus : Cystopteris

Spesies : C. tenuisecta, C. fragilis

Subfamili : Onocleae



Genus : Onoclea

Spesies : O. sensibilis

Subfamili : Oleandreae

Genus : Oleandra

Spesies : O. musifolia

Subfamili : Aspidieae

Genus : Dryopteris (Aspidium)

Spesies : D. filix-mas, D. disecta, D. rufescens

Subfamili : Asplenieae

Genus : Asplenium

Spesies : A. nidus (paku sarang burung)

Genus : Blechnum

Spesies : B. orientale, B. patersonii

Subfamili : Pterideae

Genus : Pteridium

Spesies : P. aquilinum (paku garuda)

Genus : Pteris

Spesies : P. ensiformis

Genus : Adiantum

Spesies : A. cuneatum (suplir), A. farleyanse (ekor merak)

Genus : Anograma

Spesies : A. subdigitata, A. leptophylla

Genus : Notochlena

Spesies : N. hirsute

Subfamili : Vittarieae



Genus : Vittaria

Spesies : V. elongate

Genus : Anthrophyum

Spesies : Anthrophyum sp.Subfamili : Polypodiea

Genus : Polypodium

Spesies : P. vulgare, P. sinuosum, P. sundaicum, P. trilobum, P. triquetrum, P. feei

Genus : Cyclophorus

Spesies : C. nummularifolius, C. varius, C. longifolius

Genus : Drymoglossum

Spesies : D. piloselloides (paku picis)

Subfamili : Acrosticheae

Genus : Elaphoglossum

Spesies : E. angulatum

Genus : Platycerium (paku tanduk rusa)

Spesies : P. bifurcatum, P. coronarium

Genus : Acrostichum

Spesies : A. spesiosum, A. aureum (paku laut)

Subklas Hydropterides (Paku Air)

Famili : Salviniaceae

Genus : Salvinia (paku sampan)

Spesies : S. natans, S. cucullata, S. minima

Genus : Azolla

Spesies : A. pinnata (di sawah-sawah di Indonesia dan Asia), A. caroliniana (di Amerika)



Famili : Marsileaceae

Genus : Marsilea

Spesies : M. crenata (paku semanggi)

Genus : Pilularia

Spesies : P. globulifera (paku semanggi)

Genus : Regnellidium

Spesies : R. diphyllum

Daur Hidup Pteridophyta

Daur hidup paku homospora (isospora) sebagai berikut :

Daur hidup paku heterospora sebagai berikut :



Nephrolepis biserrataNephrolepis biserrataNephrolepis biserrata



Gbr. 1 Tumbuhan Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

A. Klasifikasi

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

Divisi: Pteridophyta (paku-pakuan)

Kelas: Pteridopsida

Sub Kelas: Polypoditae

Ordo: Polypodiales

Famili: Dryopteridaceae

Genus: Nephrolepis

Spesies: Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

B. Habitat

Di alam paku ini tumbuh di tempat yang terbuka, kadang-kadang tumbuh di tempat

yang terlindung, di dataran rendah yang tidak terlalu kering. Selain hidup di tanah, dijumpai

pula di pohon-pohon palem secara epifit, dapat pula tumbuh di sela-sela bebatuan apabila

terisi dengan humus. Orang Sunda menyebutnya paku harupat, mungkin karena suka tumbuh

di pohon-pohon palem, kata harupat sebenarnya berarti lidi aren. Mungkin juga nama tersebut

berasal dari tangkai daunnya yang tegak dan kaku seperti lidi. Nephrolepis dapat ditemukan

pada dataran tinggi, daerah kering seperti padang pasir, daerah berair atau area-area terbuka.

Selain itu dapat ditemukan 4 tipe habitat Nephrolepis yaitu, hutan rindang yang memiliki



celah permukaan berkarang, khususnya yang terlindung dari sinar matahari, terdapat di

daerah rawa dan tergenang air, dan tumbuh sebagai epifit pada pohon-pohon tropik.

C. Habitus

`Pada umumnya tersebar di seluruh daerah Asia tropika. Paku ini jarang ditemukan di

lereng-lereng gunung namun menyukai dataran rendah.

D. Daun

Gbr. 2 Daun Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

Tangkai daunnya bersisik lembut, sisik-sisik tersebut berwarna coklat. Bentuk daun subur

lebih besar dari daun mandul, pada daun subur bentunya lancip dengan dasar yang berkuping.

Sporanya terletak dipinggir daun. Jenis ini mudah dibedakan dengan jenis paku lain karena

letak sporanya yang tidak merata. Para daun tumbuh hingga sekitar satu meter. Ental

pengaturan bergerombol dan ental desain dibagi.

E. Batang



Gbr.3 Batang Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

Tumbuhan ini termasuk tumbuhan perdu. Batangnya bulat ramping dan memanjang

berwarna hijau. Kecenderungan evolusi dalam kelompok ini adalah untuk mengembangkan

prasasti dorsiventral membedah oleh deretan daun lateral kesenjangan di kedua sisi cabang

asosiasi dengan daun.

F. Akar

Akar berupa serabut dan berwarna hitam.

G. Siklus Hidup

Gbr. 4 Siklus hidup Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

Nephrolepis yang stolons dari biserrata (sw.) Schott adalah kapak tipis yang tumbuh dengan

cepat (2-4 mm per hari) dalam kondisi yang terkendali diterapkan. Dalam cylindro-kerucut

meristem, tiga zona histologis ditetapkan. Durasi siklus sel bertekad untuk setiap zona dengan

metode autoradiographic setelah penggabungan tritiated timidin dan dikukuhkan oleh
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metode autoradiographic setelah penggabungan tritiated timidin dan dikukuhkan oleh



colchicine akibat akumulasi metaphse-teknik. Sel apikal dan turunannya (Zona 1) adalah

mitotically lebih aktif (durasi siklus sel: 80 jam) daripada sel-sel dari zona subapical (2 dan

3), di mana panjang siklus sel adalah 142 jam dan 95 jam masing-masing. Data-data ini,

dibandingkan dengan hasil sebelumnya, memberikan bukti untuk peran utama yang

dimainkan oleh laju relatif pembagian sel apikal dibandingkan dengan sel-sel lateral dalam

organisasi dan bentuk meristem dari pteridophytes. Selain itu, sel apikal tampaknya menjadi

unik dalam sitologis memiliki aspek yang berbeda-beda tidak biasanya berhubungan dengan

sel yang kuat yang berkembang biak.

H. Manfaat

1. Daun mudanya dapat dibuat sayur

2. Dapat dijadikan sebagai tanaman hias dan baik sekali sebagai penutup tanah atau

hiasan batas.

I. Keterangan

Nephrolepis adalah primitif di antara oleandroids, dan N. biserrata-kelompok spesies

yang lebih primitif mewakili unsur-unsur dalam genus. N. cordifolia-kelompok dan Oleandra

yang berevolusi dari independen ini. Suatu kecenderungan untuk mengembangkan rimpang

yang panjang dan untuk menekan daun mengarah ke rimpang merayap dengan 2-peringkat

susunan daun menunjukkan kemajuan dalam Oleandra Paku pedang-kelompok. Hal ini

disertai dengan perubahan lebih dari basally-terlampir, kelenjar-tipped paleae untuk peltate

non-kelenjar paleae; pengurangan dan akhirnya kehilangan sclerenchyma benang dan

perkembangan spora perinate memiliki ornamen spinose; Aspidium jenis pembangunan dan

sedalam-dalamnya prothallial uniseluler, papillate rambut di prothalli. Arthropteris mewakili

jalur independen evolusi dari nenek moyang langsung dari Oleandra Paku pedang-kelompok.

Antara davallioids Gymnogrammitis lebih primitif dan Davallia paling maju, dengan

Araiostegia menengah antara keduanya. Leucostegia mewakili garis sisi evolusi dari nenek

moyang langsung dari kelompok. Bukti penindasan daun mengakibatkan karakteristik

davallioid prasasti ditemukan di Gymnogrammitis dan D. bullata. Kecenderungan evolusi

dalam kelompok adalah untuk mengembangkan prasasti dorsiventral membedah oleh deretan

daun lateral kesenjangan di kedua sisi cabang asosiasi dengan daun; hilangnya tanah

sclerenchyma dalam jaringan; pengurangan subur veinlet; pembentukan kantong-seperti

indusium dari terikat sebuah skala basally seperti struktur dan Aspidium-jenis pembangunan



prothallial dari jenis Adiantum. Kecenderungan evolusi sama untuk kedua kelompok adalah

perubahan lebih dari basally-terlampir, kelenjar-tipped paleae dengan halus peltate

nonglandular margin untuk formulir dengan sel marjinal menonjol sebagai rambut; dari

ereksi pendek dan panjang rimpang merayap; penindasan daun yang mengarah ke 2 daun

peringkat pengaturan; pengurangan sclerenchyma; peningkatan ornamentasi dari mantel

spora dan Adiantum-ke Aspidium-prothallial jenis pembangunan dan peningkatan kepadatan

prothallial rambut.

DESKRIPSI Paku Tanduk Rusa

Platycerium bifurcatum C.Chr Sinonim

Platycerium alcicorne Gaud.

Nama umum

Indonesia: Paku tanduk rusa, paku simbar menjangan, simbar agung, paku tanduk uncal

Paku Tanduk Rusa

Klasifikasi

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

Paku tanduk rusa biasa (P. bifurcatum)

KLASIFIKASI ILMIAH

Kerajaan: Plantae

Divisi: Pteridophyta



Kelas: Pteridopsida

Ordo: Polypodiales

Famili: Polypodiaceae

Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

Divisi: Pteridophyta (paku-pakuan)

Kelas: Pteridopsida

Sub Kelas: Polypoditae

Ordo: Polypodiales

Famili: Polypodiaceae

Genus: Platycerium

Spesies: Platycerium bifurcatum C.Chr



2.3 GAMBAR







BAB III

KESIMPULAN

Kebun raya Purwodadi didirikan pada tanggal 30 Januari 1941 oleh Dr. Lourens

Gerhard Marinus Baas Becking atas prakarsa Dr. Dirk Fok van Slooten pada tanggal 30

Januari 1941 sebagai pemekaran dari Stasiun Percobaan 's Lands Plantentuin Buitenzorg atau

Kebun Raya Bogor. Kebun ini merupakan salah satu dari tiga cabang Kebun Raya Indonesia

(Kebun Raya Bogor).

Fungsi Kebun Raya Purwodadi : Melakukan inventarisasi, Menyediakan fasilitas

penelitian, Menyediakan fasilitas rekreasi di alam terbuka.

Koleksi Pohon dan Tumbuhan : Polong-polongan, Angrek, palem,obat, paku dan bambu.

Tumbuhan paku (atau paku-pakuan, Pteridophyta atau Filicophyta), adalah satu

divisio tumbuhan yang telah memiliki sistem pembuluh sejati (kormus) tetapi tidak

menghasilkan biji untuk reproduksinya

Cara Hidup dan Habitat Tumbuhan Paku : Tumbuhan paku merupakan tumbuhan

fotoautotrof. Tumbuhan paku ada yang hidup mengapung di air ( misalnya Azolla pinnata

dan Marsilea crenata). Namun, pada umumnya tumbuhan paku adalah tumbuhan terestrial

(tumbuhan darat).

Reproduksi : Tumbuhan paku berkembang biak secara aseksual dan seksual. Reproduksi

aseksual dan seksual pada tumbuhan paku terjadi seperti pada lumut.

Dua fase yang sangat dominan dari daur hidup tumbuhan Paku adalah :

1. Fase sporofit ( Tahap penghasil spora )

2. Fase Gametofit ( Tahap penghasil sel kelamin )

3. Fase sporofit



DAFTAR PUSTAKA

http://khatulistiwa.brantah.com/detail.php?key=741

http://isharmanto.blogspot.com/2009/11/tumbuhan-paku.html

http://christiansanito.blogspot.com/2009/02/tumbuhan-paku.html

http://bay3efendi.wordpress.com/2009/12/15/tumbuhan-paku/



LAMPIRAN

Dokumentasi di Kebun Raya Purwodadi-Pasuruan

Foto1: Foto bersama peserta praktek pengalaman lapang di Kebun Raya Purwodadi

Foto2: Foto bersama dosen pendamping dan peserta PKL



Foto3: Pengamatan morfologi tumbuhan paku

Foto 4: kebun tumbuhan paku



Foto 5: anggota kelompok paku dan teman-teman

Foto 6: foto bersama dosen dan anggota kelompok pengamatan paku



Ketua kelompok tim paku






