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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

1.1.  Keanekaragaman Spesies 

Jean et a.,l (1990) Hipotesis terakhir menunjukkan adanya gangguan fluvial 

yang diakibatkan dari tektonik sub-Andes jangka panjang sebagai suatu sumber 

dari keanekaragaman spesies yang tinggi di bagian barat Amazon, sebuah wilayah 

yang disajikan sebagai suatu mosaik fosil dan dataran banjir terbaru yang 

dihasilkan oleh migrasi sungai lateral yang luas. Dalam suatu sistem seperti itu, 

hutan lahan basah akan menjadi suatu pusat dari keanekaragaman yang tinggi. 

Hipotesis ini dibahas. Di satu sisi, suatu analisis dari efek tektonik diferensial dari 

kesalahan dan pelipatan pada dua unit morfostruktural di bagian barat Amazon 

dengan jelas menunjukkan bahwa daerah yang dipengaruhi oleh dinamika fluvial 

terbatas pada depresi yang terdefinisi dengan baik, yang kecenderungannya adalah 

penurunan atau penguatan. Sebagian besar dari dataran tinggi belum terpengaruh 

oleh dinamika fluvial sejak Pleistosen. Di sisi lain, survei botani menunjukkan 

bahwa flora lahan basah dan dataran tinggi masing-masingnya sangat berbeda, 

dan keanekaragaman jenis hutan dataran tinggi jelas lebih besar daripada hutan 

lahan basah. Beberapa argumen menunjukkan bahwa gangguan hutan di wilayah 

yang luas dan kendala ekologis yang parah (misalnya, banjir) menyebabkan 

berkurangnya keanekaragaman spesies tumbuhan. Usia dan stabilitas hutan 

dataran tinggi yang tinggi, dan kondisi ekologis yang agak konstan pada 

understory (termasuk regenerasi fase celah) masih meyakinkan penjelasan tentang 

keanekaragaman spesiesnya yang tinggi. 
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Lichen merupakan tumbuhan yang sering disebut sebagai lumut kerak, karena 

tumbuhan ini merupakan simbiosis antara fungi dan alga. Lumut kerak ditemukan 

terutama di area sedikit cahaya dan lembab, sebagian besar tumbuh di hutan hujan 

tropis. Menurut Menih (2006) ada sekitar 3.000 spesies lumut kerak, diantaranya 

yaitu sekitar 1.500 tumbuh di Indonesia. Tumbuhan lumut kerak lazim terdapat 

pada pohon, batu, kayu gelondongan dan di tanah. Pada setiap bagian di dunia 

Lumut Kerak hampir terdapat di setiap habitat kecuali di laut. Loveless (1990) 

mengatakan lumut tumbuh subur pada lingkungan yang lembab, khususnya di 

hutan-hutan tropis dan di daerah yang beriklim sedang yang lembab. 

2.2. Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Lichen 

Itensitas cahaya adalah banyaknya energi yang diterima oleh suatu tanaman 

persatuan luas dan per satuan waktu (kal/cm
2
/hari). Dengan demikian pengertian 

itensitas yang dimaksud sudah termasuk lama penyinaran yaitu lama matahari 

bersinar dalam satu hari. Pada dasarnya itensitas cahaya matahari akan 

berpengaruh nyata terhadap sifat morfologi tanaman. Hal ini dikarenakan itensitas 

cahaya matahari dibutuhkan untuk berlangsungnya penyatuan CO2 dan air untuk 

membentuk karbohidrat (Lukitasari, marheny 2012). 

Mayer dan anderson (1952) dalam Indah Riadi Putri (2009) menyatakan 

bahwa tanaman yang tumbuh dengan itensitas cahaya nol persen akan 

mengakibatkan pengaruh yang berlawanan yaitu suhu rendah, kelembaban tinggi, 

evaporasi. Tanaman cukup mengambil air, tetapi proses fotosintesis tidak dapat 

berlangsung tanpa cahaya matahari. 
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2.3.  Pengaruh Kelembaban Udara Terhadap Lichen 

Kelembaban adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara atau tanah. 

Tanah yang lembab berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tanaman. Kondisi 

yang lembab banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan dan lebih sedikit 

penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi perpanjangan sel. Kelembaban juga 

penting ubtuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. 

2.4.  Hipotesis Penelitian 

Sebagai penuntun penelitian maka hipotesis nihil (H0) dan hipotesis kerja 

(H1) adalah : 

H0 : Tidak ada pengaruh factor abiotik (intensitas cahaya dan kelembaban udara) 

terhadap keanekaragaman jenis lichen pada transek lurus dan transek sejajar 

gradient jalan di Blok 3-4 TWA Camplong 

H1 : Ada pengaruh factor abiotik (intensitas cahaya dan kelembaban udara) 

terhadap keanekaragaman jenis lichen pada transek lurus dan transek sejajar 

gradient jalan di Blok 3-4 TWA Camplong 

 

 

  


