
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keanekaragaman Spesies Lichen 

Jean at al. ( 1990) menunjukkan adanya gangguan fluvial yang diakibatkan 

dari tektonik sub-Andes jangka panjang sebagai suatu sumber dari keanekaragaman 

spesies yang tinggi di bagian barat Amazone, 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. 

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. 

Lumut kerak hidup sebagai tidak hanya menjadi tumbuh pada pohon- 

pohonan, tetapi juga di atas tanah, terutama pada daerah tundra di sekitar kutub 

utara. Lokasi tumbuhnya  dapat di atas maupun di dalam batu dan tidak terikat 

pada tingginya tempat di atas permukaan laut. Lumut kerak dapat ditemukan dari 

tepi pantai sampai di atas gunung-gunung  yang tinggi. Tumbuhan ini tergolong 

dalam tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam pembentukan tanah. 

Beberapa jenis bisa masuk pada bagian pinggir batu-batu biasa disebut 

bersifat endolitik (Tjitrosoepomo,  1981). Lumut kerak juga dapat hidup dan 

tumbuh pada habitat yang agak kering (Polunin, 1990). 

Menurut Fink (1981), lumut kerak yang ada pada pohon umumnya tumbuh 

pada batang atau bagian batang yang lebih rendah. Menurut Pandey & Trivendi 

(197);  Misra  &  Agrawal  (1978),  habitat  lumut  kerak  dapat  dibagi  menjadi  3 

katagori, yaitu : 

a. Saxicolous  adalah  jenis  lumut  kerak  yang  hidup  di batu.  Menempel  

pada substrat yang padat dan di daerah dingin. 

b. Corticolous  adalah jenis lumut kerak yang hidup pada kulit pohon. Jenis 

ini sangat  terbatas  pada  daerah  tropis  dan  subtropis,  yang  sebagian  

besar kondisi lingkungannya lembab. 

c. Terricolous  adalah jenis lumut kerak terestrial, yang hidup pada 

permukaan tanah. 



Menurut Pandey & Trivendi (1977); Fitting et al. (1954) diacu dalam 

Ronoprawiro  (1989);  Misra  &  Agriwal  (1978),  penyebaran  koloni  lumut  

kerak dapat terjadi secara vegetatif yaitu dengan cara fragmentasi, soredia, dan 

isidia serta secara seksual. Penyebaran secara vegetatif secara tidak langsung dapat 

dibawa  oleh  air, angin,  serangga  atau satwa  (Moore,  1972).  Air hujan  sangat 

penting  dalam penyebaran  soredia,  meskipun  dengan  angin juga dapat terjadi 

penyebaran. 

Menurut Pandey & Trivendi (1977), fragmentasi merupakan salah satu cara 

penyebaran  secara  vegetatif  yang  paling  umum  dijumpai.  Lumut  kerak  yang 

kering dengan kondisi yang sangat rapuh, bila terpisah dari talus utamanya maka 

potongan  talus tersebut akan terbawa oleh angin atau air sehingga  akan jatuh 

pada tempat yang baru. Pada tempat yang baru, potongan talus tersebut akan 

tumbuh menjadi talus yang baru. Soredia merupakan  struktur berbentuk bubuk 

yang berwarna putih keabuan atau hijau keabuan, yang biasanya terletak pada 

permukaan talus atau pinggiran talus. Soredia akan disebarkan oleh angin atau 

air  hujan  dalam  mencari  substrat  yang  sesuai  sehingga  dapat  berkembang 

menjadi  talus  baru.  Isidia  merupakan  struktur  yang  memiliki  bentuk  seperti 

karang yang terdapat pada permukaan atau pinggiran talus. 

 

 

 

 



2.2 Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Lichen 

Logan (1965) menunjukan bahwa birch putih, birch kuning, sugar maple dan 

maple perak ditanam selama 5 tahun di bawah intensitas cahaya penuh pada 13%, 

25%, 45%, dan 100%. Tinggi, dimensi daun, dan bobot kering akar, tunas dan 

dedaunan disajikan, dan perbedaan perilaku spesies yang berkaitan dengan 

intensitas cahaya dibahas dan hasilnya menunjukkan bahwa intensitas cahaya 

berpengaruh terhadap perumbuhan tumbuhan. 

Alena (2009) mengkuantifikasi mekanisme proteksi yang diaktifkan selama 

proses pengeringan di dalam tallus lichen. Untuk mengevaluasi mekanisme ini 

beberapa teknik pengukuran fluoresfor klorofil a yang berbeda digunakan. Pertama, 

hasil kuantum proses fotokimia dari fotosistem II (PSII) diukur pada beberapa 

spesies lumut dan komune Nostoc commune non-lichen untuk mengevaluasi 

hubungan antara pengeringan dan fotosintesis. Perbedaan antara spesies lichen yang 

diukur ditunjukkan dalam evaluasi hasil kuantum fluoresen klorofil a. Kurva 

karakteristik saling ketergantungan antara hasil kuantum dan potensi air 

diilustrasikan dalam grafik. Hubungan antara proses fotokimia dan mekanisme 

fotoprotektif selama pengeringan pada lichen foliose Lasallia pustulata diperiksa 

secara terperinci. Tallus mengering pada suhu kamar di bawah kerapatan fluks foton 

baik pada 800 μmol m
-2

s
-1

 (cahaya tinggi) maupun pada 3,5 μmol m
-2

s
-1 

(cahaya 

rendah). Selama proses ini, tingkat pengeringan diukur dengan menggunakan 

Dewpoint Water Potential Meter WP4-T (Decagon, AS) dan hasil kuantum 

fotosintesis (fluorometer Opti-Science) bersama dengan kinetika Kautsky dengan 



menggunakan metodologi pulsa jenuh (fluorometer PAM-2000). Parameter 

quenching non-fotokimia dihitung dari kinetika Kautsky dan kandungan 

xanthophyll dan klorofil dievaluasi oleh HPLC.  

Menurut data yang diperoleh dengan analisis HPLC, ditemukan perbedaan 

dalam pendinginan non-fotokimia dan keadaan de-epoksidasi pigmen siklus xantofil 

antara cahaya tinggi dan perlakuan eksperimen ringan, namun kedua perlakuan 

tersebut mengikuti kecenderungan sama. Nilai DEPS dan NPQ meningkat dengan 

pengeringan progresif dari tallus lichen. 

Vidal (2010) menunjukkan bahwa fotobion lichen, Trebouxia erici 

Ahmadjian, adalah pengeringan yang toleran bahkan ketika diisolasi kultur dari 

pasangan mycobionnya. Hal ini dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok 

"tumbuhan toleran pengeringan penuh", seperti kebanyakan tumbuhan lumut 

(bryophytes) dan beberapa tumbuhan paku (pteridophytes) kecil. Suatu siklus 

dehidrasi/rehidrasi menghasilkan luka yang tergantung pada tingkat pengeringan 

dan lama pengeringan. Pengeringan yang lama menghasilkan luka yang lebih besar 

dan mengurangi kapasitas untuk pulih. Setelah pengeringan cepat (sekitar 60 menit) 

kerusakan membran lebih tinggi dan pemulihan aktivitas metabolik dan fotosintesis 

lebih rendah daripada setelah pengeringan lambat (4-5 jam). Fotosintesis tidak 

pernah pulih sama sekali setelah pengeringan cepat atau lambat. Penghambatan 

transportasi elektron fotosintesis terutama disebabkan oleh penurunan reaksi 

fotokimia yang terkait. Studi lebih lanjut yang menganalisis pengaruh periode 



pengeringan yang lebih lama dan siklus pengeringan berturut-turut untuk 

mengetahui tingkat ketahanan pengeringan T. erici yang lebih baik. 

Kemampuan T. erici untuk bertahan hidup bahkan dehidrasi cepat dapat 

dijelaskan bahwa di satu sisi oleh mekanisme perlindungan yang dinyatakan secara 

konstitutif. Mekanisme klasik yang terlibat dalam perlindungan sel terhadap tekanan 

oksidatif hadir pada ganggang yang terhidrasi meskipun tidak ditingkatkan selama 

dehidrasi/rehidrasi: 1) aktivitas enzimatik antioksidan seperti superoksida dismutase 

atau peroksidase, yang menurun selama pengeringan dan pemulihan rehidrasi dini; 

2) siklus xantofil yang tidak diaktifkan sejauh perbandingan inoksi xanthophyll 

tetap konstan setelah dehidrasi dan rehidrasi. 

Demikian juga, pada T. erici, dehidrasi juga dinyatakan secara konstitutif 

karena tidak ada perbedaan jumlah sebelum dan setelah pengeringan. Dehidrin 

berada dalam kelompok II protein Late Embryogenesis Abundant (LEA), yang 

dianggap memainkan peran utama dalam toleransi pengeringan. Protein LEA dapat 

menggantikan molekul air yang dikeluarkan dari cangkang makromolekul air 

selama pengeringan untuk mencegah interaksi hidrofobik antara membran dan 

protein. Studi lebih lanjut yang difokuskan pada ekspresi gen, karakterisasi protein, 

studi perbandingan antara spesies dengan tingkat resistansi pengeringan berbeda, 

harus dilakukan dengan tujuan untuk menentukan pentingnya protein ini dalam 

toleransi pengeringan lichen. Di sisi lain, diamati bahwa protein yang terlibat dalam 

mekanisme perlindungan dan perbaikan yang telah disintesis dengan cepat selama 



pengeringan; Yang mungkin juga berkontribusi terhadap kapasitas T. erici untuk 

melawan dehidrasi yang cepat sekalipun. 

Akan tetapi, aktivasi penuh beberapa mekanisme proteksi dan perbaikan 

memerlukan waktu minimal, yang dapat menjelaskan kapasitas pemulihan lebih 

tinggi yang ditunjukkan oleh sampel kering secara perlahan. Pada T. erici, waktu 

pengeringan yang lambat diperlukan untuk mengaktifkan perubahan konformasi 

pada fotosistem II yang memungkinkan mengubah energi cahaya yang diserap 

menjadi panas dalam keadaan kering, sehingga melindunginya terhadap 

fotoinaktivasi.  

Dengan demikian, sampel kering lebih banyak terpapar fotoinhibisi daripada 

yang dikeringkan perlahan. Demikian juga, protein yang terlibat dalam perlindungan 

molekuler dan pemulihan ultrastruktural, lebih banyak sekitar 20% lebih tinggi 

setelah pengeringan lambat daripada setelah pengeringan cepat. Meskipun 

perbedaannya tidak signifikan secara statistik, hal ini berkontribusi terhadap 

kapasitas pemulihan sampel lebih tinggi yang dikeringkan secara perlahan. 

Pada lichen, pemulihan aktivitas fotosintesis penuh terjadi beberapa menit 

setelah rehidrasi, tetapi, diamati bahwa fotobion T. erici yang terisolasi tidak 

mencapai aktivitas fotosintesis bahkan setelah 48 jam. Studi mikroskopi 

menunjukkan bahwa sebagian kecil sel dalam cakram ganggang telah berumur. 

Kapasitas fotobion untuk memulihkan aktivitas fotosintesis setelah pengeringan 

berbanding terbalik dengan penuaan sel, menunjukkan bahwa toleransi pengeringan 



bergantung pada usia. Dengan demikian, fraksi sel tua mengganggu hasil dan 

menyebabkan peremehan kapasitas pemulihan fotobiont yang terisolasi. 

Analisis protein menunjukkan bahwa pengeringan menyebabkan regulasi 

sekitar 19 protein dan regulasi menurun 43 protein pada T. erici. Di antara protein 

yang diregulasi selama pengeringan ditemukan: 

1) protein transpor pengikat putatif, yang mungkin berkontribusi untuk 

mempertahankan konsentrasi ion intraselular dalam kisaran optimal selama 

proses dehidrasi. 

2) protein dengan domain F-box, yang berfungsi untuk mengenali protein 

ubiqutinasi dan degradasi lebih lanjut. 

3) siklus sel divisi 48 protein, penting untuk sitokinesis, perluasan sel dan 

diferensiasi seluler pada tumbuhan, dan terlibat dalam banyak proses seluler 

berbeda, seperti memediasi retikulum endoplasma dan perakitan membran 

golgi, atau untuk memobilisasi dan menargetkan substrat yang ada di mana-

mana ke proteosom 26S. 

4) β-tubulin, yang merupakan salah satu komponen utama sitoskeleton sel 

eukariotik dan memainkan peran dalam pemulihan ultrastruktur sel pada 

tumbuhan yang toleran pengeringan. 

5) protein kejutan panas 90 kDa (Hsp90), anggota keluarga protein dengan efek 

sitoprotektif yang kuat, menjaga protein dalam konformasi fungsional, 

mencegah agregasi protein non-asli, menengahi lipatan protein yang benar 



untuk mencapai konformasi fungsional dan penghilangannya dari polipeptida 

non-fungsional. 

Hasil ini memberikan data menarik untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang cara bahwa lichen dapat digunakan untuk bertahan dalam siklus 

dehidrasi/rehidrasi terus menerus, membuka jendela baru untuk mempelajari 

toleransi pengeringan pada lichen. Dua keluarga protein menunjukkan perubahan 

yang lebih besar dalam kelimpahan daripada yang lain: Hsp90s dan β-tubulins. 

Analisis ekspresi gen yang menghubungkannya dengan RTqPCR dan diamati 

bahwa lima Hsp90 dan dua gen β-tubulin diaktifkan selama dehidrasi. mRNA 

terakumulasi sampai sel itu benar-benar kering; menunjukkan bahwa sintesis 

mRNA terus berlanjut bahkan setelah kandungan air relatif rendah. T. erici mampu 

mempertahankan aktivitas fisiologis tertentu, seperti fotosintesis di bawah 10%. 

Penting untuk ditentukan, dalam studi selanjutnya (misalnya dengan inhibitor), 

peran kunci yang tampaknya dimiliki protein ini dalam toleransi pengeringan 

fotobion. 

Meskipun, fotobion lichen memiliki mekanisme sendiri untuk menahan 

dehidrasi, dalam toleransi pengulangan hubungan simbiosis dapat ditingkatkan 

dengan mekanisme lain. Penelitian dengan lichen Ramalina farinacea dan dengan 

fotobion yang terisolasi menunjukkan, di satu sisi, bahwa gas bioaktif nitrogen 

oksida (NO) dilepaskan, terutama oleh mycobiont, selama rehidrasi thallus. Selain 

itu, hasil menunjukkan bahwa NO memiliki peran penting yang berkontribusi 

terhadap mesin antioksidan selama tahap awal rehidrasi. Dengan demikian, toleransi 



pengeringan partikel lichen fotobion dapat ditingkatkan dengan NO yang dilepas 

oleh mikobion. Untuk memperjelas peran molekul multifaset ini, penelitian 

selanjutnya harus diarahkan pada fungsional (tidak ada donor, penghambat NO 

synthase), ultrastruktural (sintesis NO, imunohistokimia), dan mekanisme 

komunikasi sel (kultur bersama simbion yang diisolasi, donor NO, c-PTIO). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa toleransi pengeringan T. erici 

dicapai dengan sistem mekanisme konstitutif dan induksi kompleks yang terlibat 

dalam perlindungan foto-oksidatif, perlindungan protein dan membran, pemulihan 

sel ultra-struktur, penargetan dan degradasi protein, pengangkutan ion, dan mungkin 

yang lainnya yang belum diketahui. Faktor-faktor seperti tingkat pengeringan, 

durasi pengeringan, luminasi dan penuaan dapat mengubah kapasitas pemulihan T. 

erici setelah pengeringan. 

Shrader dan Carson (2011) menyelidiki apakah perbedaan berskala kecil 

dalam ketersediaan cahaya berkorelasi dengan distribusi lichen epifitik di hutan 

kayu keras. Kami mempelajari hubungan pembukaan kanopi dan radiasi aktif secara 

fotosintetik (PAR) terhadap kelimpahan, keanekaragaman, dan komposisi 

komunitas lichen epifit pada balsam fir (Abies balsamea) dan sugar maple (Acer 

saccharum). Secara keseluruhan, penutupan lichen pada sugar maple secara 

signifikan meningkat daripada balsam fir, dan batang-batangnya berasosiasi dengan 

paparan radiasi aktif fotosintetik (PAR) yang jauh lebih rendah. Akan tetapi, tidak 

ada hubungan yang signifikan antara ketersediaan cahaya dan karakteristik 

komunitas lichen pada sugar maple. Ditemukan bahwa pembukaan kanopi dan PAR 



menunjukkan hubungan berbeda dengan karakteristik komunitas lichen epifitik. 

Sementara pembukaan kanopi menunjukkan korelasi positif yang signifikan 

terhadap keragaman spesies lichen pada pohon balsam fir, ditemukan tidak ada 

hubungan antara kelimpahan PAR dan lichen atau kelimpahan pada kedua spesies 

tersebut. Perbedaan dampak dari dua pengukuran ketersediaan cahaya mungkin 

karena karakteristiknya yang berbeda: pembukaan kanopi menyumbang akses 

distribusi spasial terhadap sinar matahari tanpa memperhatikan intensitasnya, 

sementara PAR mengukur intensitas cahaya sesaat, yang terintegrasi secara 

keseluruhan. Ruang yang diukur adalah secara langsung di sekitarnya. Spesies yang 

mengandung asam usnic fotoprotektan lebih mungkin ditemukan pada tingkat 

pembukaan kanopi yang lebih tinggi dan PAR pada balsam fir. Oleh karena cahaya 

terbatas di dalam hutan, di sini tidak dapat ditentukan apakah ketersediaan cahaya 

yang sangat tinggi mengurangi penutupan lichen dan keragaman pada intensitas 

atau tingkat pembukaan kanopi yang yang sangat tinggi. 

 

2.3 Pengaruh Kelembaban Udara Terhadap Lichen 

Kelembaban udara  adalah  banyaknya air di udara, kelembaban udara sangat 

penting dalam distribusi lichen. Nurssal et.al (2005) bahwa lichen akan tumbuh 

optimal pada lingkungan yang lembab yaitu pada kelembaban 80-95%. Ketika 

thallus lichen basah, lichen secara fisiologi aktif dan sensitif terhadap pencemaran 

udara dibandingkan ketika kering (Wetmore, 1983).  Selanjutnya menurut Zedda et 

al (dalam Nebore, 2014) lichen banyak ditemukan pada pohon yang berada dekat 



dengan sungai, hal ini diduga karena pengaruh kelembaban. Walaupun lichen tahan 

pada kekeringan dalam jangka waktu yang cukup panjang, namun lichen tumbuh 

dengan optimal pada lingkungan yang lembab (Ronoprawiro,1989). Tingkat 

kelembaban yang berbeda menunjukkan variasi spesies dalam komunitas lichen. 

Keberadaan suatu komunitas lichen dapat menunjukkkan tingkat kualitas udara 

(McCune, 2000). 

 

2.5   Hipotesis Penelitian  

Sebagai penuntun penelitian maka hipotesis penelitian (H0) dirumuskan 

sebagai berikut:  

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

          terhadap keanekaragaman jenis lichen pada transek tegak lurus dan transek 

          sejajar gradien jalan di Blok 3-4 TWA Bipolo 

 

 

 

 

 

 

 

 


