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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Keanekaragaman Hayati 

 Keanekaragaman adalah suatu perbedaan makhluk hidup yang berbeda 

jenis, misalnya perbedaan pada sifat yang tampak seperti bentuk, fungsi, warna, 

tempat hidup, dan sebagainya. Keanekaragaman ini ditentukan oleh dua 

komponen yaitu jumlah spesies organisme dan jumlah individu antar spesies 

(Asriani, 2008). 

 Keanekaragaman merupakan salah satu karakteristik ekosistem dan 

sebagai salah satu tema pokok dalam studi ekologi. Walaupun keanekaragaman 

merupakan tema sentral dalam ekologi, namun terdapat ketidaksamaan paham 

mengenai bagaimana keanekaragaman ekologis dapat diukur melalui pencatatan 

jumlah spesies, kelimpahan relatif spesies, atau pemakaian ukuran-ukuran yang 

mengabungkan komponen spesies dalam kelimpahan individu spesiesnya 

(Banilodu, 2002). Hutan memberikan beragam manfaat bagi kehidupan manusia, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Gardner dan Engelman 

(1999), secara langsung, hutan dapat menghasilkan kayu industri, kayu bakar, dan 

hasil hutan non kayu; menyediakan lahan untuk permukiman dan pertanian; dan 

lain sebagainya. Sementara itu secara tidak langsung, hutan dapat mengatur tata 

air di alam (hidrologi), menyimpan karbon, melestarikan keanekaragaman hayati 

dan habitat, pasokan oksigen, dan sebagai obyek pariwisata. Lahan hutan tidak 
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hanya dimanfaatkan untuk permukiman dan pertanian, tetapi juga menjadi 

berbagai macam kegunaan lahan lain yang sesuai dengan keinginan manusia.  

 Keanekaragaman tumbuhan merupakan keanekaragaman  spesies 

tumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Indonesia kaya akan 

keanekaragaman hayati, baik tumbuhan maupun hewan. Sampai dengan tahun 

2010 tercatat 38.000 spesiestumbuhan termasuk 27.500 spesies tumbuhan 

berbunga (Mashud, 2010 dalam Mardiyanti, 2013). Keanekaragaman spesies 

adalah keanekaragaman yang ditemukan di antara makluk hidup yang berbeda 

spesies. Di dalam suatu daerah terdapat bermacam jenis makluk hidup baik 

tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Setiap komunitas ekologi memiliki 

spesies yang berbeda-beda. Ahli-ahli mengetahui bahwa keanekaragaman makluk 

hidup yang lebih tinggi adalah di daerah tropika dari pada di daerah beriklim 

sedang atau daerah kutub. Variasi keanekaragaman lain ditemukan di pulau-pulau 

kecil atau pulau terpencil yang biasanya memiliki jumlah spesies yang lebih 

rendah dari pulau besar atau pulau yang lebih dekat dengan benua besar 

(Banilodu, 1993). Aktivitas manusia modern di dalam dan di sekitar kawasan 

yang dilindunggi berkontribusi terhadap penurunan tetap pada keanekaragaman 

hayati yang ada. Akan tetapi, jika diharapkan untuk memahami mekanisme 

perubahan mengacu pada keanekaragaman di dalam kamunitas; sedangkan 

keanekaragaman mengacu pada laju perubahan komposisi di sepanjang satu 

gradient dan keanekaragaman mengacu pada total keanekaragaman bentang lahan.  

 Pielou (1975) dalam Banilodu (2002) menunjukkan bahwa dalam batas-

batas intutif, keanekaragaman akan lebih tinggi di suatu komunitas yang jenisnya 
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terbagi di antara banyak marga (genera) sebagai lawan terhadap banyak jenis yang 

masuk dalam satu warga yang sama. Demikian pula keanekaragaman jenis 

tertentu akan lebih tinggi di suatu situasi dimana ada banyak populasi yang secara 

umum terisolasi. Ia merumuskan konsep ini dalam suatu versi dalam indeks 

Shannon yang mengawinkan suku (famili), marga (genus), dan keanekaragaman 

spesies. Karena ukuran keanekaragaman mudah untuk ditafsirkan hanya dalam 

bentuk jenis, ini tidak sama halnya dengan perluasan indeks suku dan marga, 

maupun menurut keanekaragaman populasi.  

 Juliann dan Carey (2008) menunjukkan bahwa mengkonservasikan 

keanekaragaman hayati, memelihara jasa ekologis, dan memulihkan karakteristik 

alami pada hutan-hutan seral  akhir merupakan tujuan yang semakin penting  

dalam pengelola pertumbuhan hutan sekunder. Penipisan kerapatan yang 

bervariasi adalah suatu teknik silvikultur yang dimaksudkan untuk mendorong 

keanekaragaman hayati dan heterogenitas struktural (Biokompleksitas) 

karakteristik dari hutan-hutan pertumbuhan tua (primer), dengan menginduksi 

variasi berskala halus pada konopi hutan pertumbuhan sekunder yang homogen. 

Studi ekosistem hutan di Puget Trough of Washington, USA, adalah suatu 

percobaan yang didesain untuk menguji keampuhan VDT untuk mempercepat 

perkembangan biokompleksitas. Sembilan tahun setelah VDT, diteliti vegetasi 

understory rendah dalam 60 plot dari 8 tegakan (4 pasang VDT dan kontrol). 

Setengah dari tegakan berada dalam hutan dimana warisan dipertahankan selama 

penebangan pertumbuhan tua, tetapi yang belum dimanipulasi. Sisa dari tegakan 

berada di suatu hutan di mana warisan telah dikeluarkan dan homogenitas 
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ditekankan  selama dua penjarangan  komersial konvensional sebelum percobaan. 

Diperbandingkan kekayaan spesies asli, eksotis, ruderal (pelopor), dan non hutan 

di antara tegakan. Menggunakan analisis kluster, ordinasi, dan spesies indikator 

untuk mencari patch khas dari asosiasi tumbuhan. Keanekaragaman spesies 

tumbuhan asli, eksotis, ruderal, dan non-hutan adalah lebih tinggi di tegakan VDT 

dibandingkan dengan tegakan kontrol untuk kedua hutan. Diferensiasi dari 

understory menjadi beberapa pacth vegetasi yang berbeda adalah tidak pasti, 

tetapi ada kecendrungan ke arah heterogenitas yang lebih besar pada tegakan 

VDT. Pengelola yang mempertimbangkan VDT untuk tegakan hutan harus hati-

hati mengevaluasi tujuan dan penipisan, sejarah pengelolaan masa lalu, kondisi 

lingkungan lokal, dan konteks lanskap  dari tegakan. Banyak manfaat VDT yang 

dihipotesiskan diharapkan untuk berlansung selama bertahun-tahun untuk 

berkembang.   

 

2.2. Regenerasi Tumbuhan 

 Regenerasi merupakan proses pemulihan yang terjadi di hutan, dimana 

pohon yang telah mati akibat terpaan angin, banjir, logging maupun mati secara 

alami, akan digantikan oleh individu baru. Pohon yang mati memiliki bank benih, 

maka akan digantikan oleh semaian atau anakan spesies tumbuhan yang sama. 

Semai yang toleran cahaya, regenerasi cepat terjadi dan bertahan hidup hingga 

dewasa. Tetapi semai yang tidak toleran cahaya akan mengalami dormansi dan 

terjadi regenerasi pada kondisi ternaungi (Gunawan et al, 2007). 
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 Regenerasi menggambarkan kumpulan batang yang individu-individunya 

akan tumbuh membentuk bagian dari sub kanopi. Oleh karena itu pengaruh dari 

sub kanopi yang beregenerasi akan berpengaruh pula terhadap komposisi dari 

kanopi yang berikutnya. Struktur kanopi terhadap tingkat kerapatan dan 

komposisi jenis kompleks yang umumnya didominasi oleh jenis-jenis yang 

toleran terhadap komunitas serial akhir. Ukuran populasi, ada yang relatif konstan 

bersama dengan waktu dan ada pula yang berfluktasi cukup besar, yang kedua-

duanya sangat tergantung kepada tekanan lingkungan (Banilodu, 2004). 

 Tekanan lingkungan dapat berperan  sebagai penghalang pertumbuhan dan 

perkembangan hutan yang ditandai dengan pola regenerasi hutan yang tidak 

teratur. Suatu pola umum disuatu komunitas hutan yang stabil dan matang adalah 

ditandai engan jumlah kelas semaian yang tinggi, diikuti dengan kelas anakan, 

pohon kecil, dan jumlah indifidu terendah pada kelas regenerasi pohon dewasa. 

Pola umum seperti ini dikatakan regenerasi hutan yang teratur (reguler), dan 

sebaliknya adalah tidak teratur (ireguler). Dibawah kondisi alami , suksesi dan 

berbagai jenis biasanya dimulai dengan jenis pendatang yang menyediakan 

lingkungan menguntungkan bagi jenis berikutnya. Suksesi akan berahir pada 

suatu keadaan dimana komunitasnya memiliki susunan jenis yang relatif berpola. 

(Banilodu, 2004). 

 Edward (2014) menunjukkan bahwa kesuksesan regenerasi hutan adalah 

sangat penting untuk pengolahan sumber daya hutan yang berkelanjutan. 

Penelitian ini menilai kapasitas regenerasi alami dari suatu hutan tropis yang 

ditebang (logging) dengan membandingkan komposisi spesies, keanekaragaman, 
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kepadatan dan areal pangkal pada tingkat gangguan beragam setelah operasi 

penebangan. Kapasitas regenerasi pohon dianalisis pada tiga tingkat gangguan 

yaitu (a) diganggu berat, (b) sebagian diganggu dan (c) tidak diganggu di 

Asenanyo Forest Reserve, suatu cagar hutan lembab di Afrika. Enam puluh (60) 

plot dengan ukuran masing-masing 25 x 25 m di cuplik secara acak disetiap area 

yang bertingkat (distratifikasi). Suatu perbedaan signifikan pada kelimpahan dari 

spesies pohon yang beregenerasi secara alami di area-area yang sebagian 

terganggu, area yang tidak terganggu, dan area yang sangat terganggu diamati. 

Kepadatan dari spesies pohon yang beregenerasi alami di area yang sedikit 

terganggu lebih tinggi dari pada diarea yang terganggu, sedangkan kepadatan di 

catat lebih tinggi dari pada di area yang sangat terganggu. Keanekaragaman dari 

pohon yang beregenerasi secara alami di area-area yang terganggu adalah berbeda 

dari area-area yang sedikit terganggu dan area yang sangat terganggu, sedangkan 

area yang sedikit terganggu dan yang sangat terganggu juga berbeda. Kepadatan 

tinggi dari pohon mudah di area yang sedikit terganggu mungkin ditingkatkan 

melalui penyediaan kondisi yang mendorong perkecambahan biji (benih) dari 

pada diarea terganggu. Akan tetapi, kegiatan penebangan mungkin juga 

menghancurkan biji dan menyebabkan pemadatan tanah yang mungkin telah 

menymbangkan sedikit jumlah pohon serta keanekaragaman diarea yang sangat 

terganggu. Dengan demikian, disimpulkan bahwa regenerasi yang paling alami 

yang sesuai adalah ketika yang diinduksi adalah sedikit. Oleh karena itu, 

disarankan bahwa harus ada suatu batas jumlah pohon yang ditebang disuatu 

kompartemen serta ukuran pemuatan dan lebar dari jalan hutan. 
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 Robin dan Uriarte (2016) menunjukkan bahwa upaya restorasi skala besar 

dan jangka panjang sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kecendrungan 

global deforestasi dan degradasi hutan di daerah tropis secara historis. Pemulihan 

hutan di dalam bentang lahan (lanskap) menawarkan banyak manfaat sosial, 

ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan kehidupan masyarakat lokal, 

mengurangi dampak perubahan iklim, meningkatkan ketahanan pangan, dan 

melindungi sumber daya air dan tanah. Meskipun memiliki pengetahuan yang 

perkembangan pesat mengenai tingkat dan kelayakan regenerasi alami dan 

manfaat lingkungan dan ekonomi dari regenerasi hutan secara alami di daerah 

tropis, penanaman pohon tetap menjadi fokus utama dalam program pemulihan. 

Regenerasi alami sering diabaikan sebagai pilihan penggunaan lahan yang layak. 

Penelitian ini mengumpulkan satu set dari 16 makalah asli yang memberikan 

gambaran umum tentang dimensi restorasi hutan dan bentang alam ekologis, 

ekonomi, dan sosial, pendekatan yang relatif baru terhadap restorasi hutan yang 

bertujuan untuk mendapatkan kembali integritas ekologis dan peningkatan 

kesejahtraan manusia. Penelitian ini menjelaskan bagaimana regenerasi alami 

spontan (pasif) dan yang dibantu dapat berkontribusi untuk mencapai banyak 

manfaat sosial dan ekologi. Pemulihan hutan dan lanskap dipusatkan pada orang-

orang yang tinggal dan bekerja di bentang alam dan mata pencahariannya akan 

mendapatkan keuntungan dan melakukan diversifikasi melalui kegiatan restorasi 

di dalam dan di luar peternakan. Mengingat skala hutan yang terdegradasi dan 

kebutuhan untuk mengurangi perubahan iklim dan memenuhi kebutuhan 

pembangunan manusia di daerah tropis, memanfaatkan potensi regenerasi alami 
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akan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ambisius yang memotivasi 

inisiatif restorasi global. 

 Keberhasilan regenerasi ditentukan oleh banyak faktor seperti faktor 

biologi reproduksi yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri dan faktor-faktor 

lingkungan tempatnya hidup baik biotik maupun abiotik. Untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya, setiap jenis memiliki strategi regenerasi yang berbeda. 

Dengan jenis lainnya. Ada jenis yang membutuhkan cahaya yang banyak untuk 

berkec ambah dan sebaliknya ada yang hanya membutuhkan sedikit cahaya. Ada 

jenis yang mampu bertahan lama hidup di bawah naungan dan ada yang lebih 

suka tumbuh dan berkembang pada intensitas cahaya tinggi. Ada jenis yang hanya 

bisa diserbuki (pollinated) dengan bantuan jenis agen penyerbuk tertentu atau 

dipencarkan hanya oleh agen pemencar tertentu dan ada yang tidak membutuhkan 

agen penyerbuk dan pemencar biji yang spesifik. Ada jenis yang berumah satu 

tetapi bunga betina dan jantannya terpisah (monoecious) dan ada yang berumah 

dua (dioecious). Ada jenis yang menghasilkan banyak biji dalam satu waktu 

musim buah dan ada yang menghasilkan sedikit akan tetapi terus menerus 

sepanjang tahun. Ada jenis yang mampu beregenerasi melalui tunas yang muncul 

dari pangkal batang dan akar dan ada yang hanya melalui biji saja dan bahkan ada 

yang mengkombinasikan dua atau lebih dari cara di atas.  Semua ini merupakan 

bentuk strategi suatu jenis dalam beradaptasi dengan lingkungannya untuk 

memaksimalkan tingkat keberhasilan dalam beregenerasi (Rasnovi, 2006). 

 Liu (2014), menunjukan bahwa tempat regenerasi alami dipelajari di 

regenerasi spesies asli berusia 7 tahun di lahan terlantar di daerah pegunungan 
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tengah Pulau Hainan, di lepas pantai selatan China. Menggunakan sampling linier, 

7 belt transek (masing-masing 5 m dengan lebar, dengan panjang kumulatif 2000 

m) didirikan dan kemudian dibagi menjadi 400 plot (5 mx 5 m). Regenerasi 

tanaman disurvei di masing-masing plot. Untuk setiap spesies berkayu, tahap 

kehidupan, tinggi dewasa, mode penyebaran, dan status successional dinilai. 

Komunitas kayu yang meregenerasi di lokasi ditemukan menjadi spesies yang 

kaya, dengan 40 spesies diidentifikasi. Namun, masyarakat didominasi oleh subset 

spesies perintis hutan sekunder, seperti Liquidambar formosana, Aporosa 

chinensis, dan Lannea grandis, sedangkan sejumlah spesies hutan primer yang 

menonjol, seperti Castanopsis hainanensis dan Machilus chinensis, hampir tidak 

ada sama sekali. Analisis pengelompokan membagi 40 spesies ke dalam 

kelompok-kelompok fungsional yang berbeda: yang memiliki fungsi ekonomi 

utama, fungsi ekologis utama, atau keduanya. Sebuah ilustrasi skematis distribusi 

40 spesies vegetasi di atas area yang lebih besar diciptakan untuk menunjukkan 

fungsi dan status dominan spesies di plot. Diagram ini dapat memberikan 

referensi yang jelas untuk perencanaan praktis rehabilitasi hutan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa pemulihan diri telah berhasil dalam mempromosikan 

pengembangan hutan asli sampai batas tertentu, tetapi bahwa ada kebutuhan untuk 

intervensi manajemen dalam memulihkan keragaman spesies vegetasi dan 

kompleksitas fungsional, terutama di mana proses suksesi alami terhambat oleh 

gangguan buatan atau alami.  

  Regenerasi tumbuhan merupakan salah satu upaya mahluk hidup untuk  

mempertahankan eksistensinya. Regenerasi tumbuhan dapat dikelompokkan 
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dalam dua cara, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif.  Regenerasi vegetatif 

adalah cara regenerasi dengan menggunakan bagian-bagian dari tumbuhan seperti 

batang, umbi, akar, dan tunas sedangkan regenerasi secara generatif adalah 

regenerasi dengan menggunakan biji sebagai hasil dari penyerbukan dan 

pembuahan. Keberhasilan regenerasi generatif tumbuhan dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor luar dan faktor dalam.  Faktor-faktor luar yang mempengaruhi 

regenerasi generatif adalah faktor lingkungan yang meliputi temperatur, cahaya, 

air, dan media tumbuh dan faktor-faktor dalam yang mempengaruhi regenerasi 

generatif  meliputi hormon, gen, dormansi, tingkat kematangan benih, dan bentuk 

biji (Harjadi, 1996). 

 Pohon atau tumbuhan berkayu adalah tumbuhan tingkat tinggi dengan 

batang dan cabang yang terbuat dari kayu dan dapat hidup beberapa tahun. Empat 

bagian utama pohon ialah akar, batang, cabang, dan daun. Akar pohon terdapat di 

dalam tanah. Pohon tunggal memiliki banyak akar. Akar membawa air dan 

makanan dari tanah melalui batang dan cabang ke daun. Batang merupakan 

bagian utama pohon. Cabang terikat pada batang. Batang diliputi dengan dengan 

kulit yang melindungi batang dan kerusakan. Cabang berkembang dari akar 

pohon. Mereka terbentang agar dapat menerima cahaya matahari. Daun pohon 

biasanya hijau, namun dapat pula memiliki warna, bentuk dan ukuran lainnya 

.Daun mengambil cahaya matahri dan menggunakan air serta makanan dari akar 

untuk membuat pohon berkembang dan berreproduksi (Marentek, 2006 dalam 

Nurfiana, 2016). 
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 Reproduksi adalah salah satu bagian dari siklus kehidupan suatu individu 

tumbuhan untuk beregenerasi guna menghasilkan keturunan yang baru. Secara 

umum reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi terjadi secara seksual. Setelah 

suatu individu pohon mencapai tahap matang dan siap bereproduksi, primordial 

bunga mulai dibentuk yang dipicu oleh kombinasi dari berbagai faktor, baik faktor 

yang berasall dari dalam tumbuhan itu sendiri maupun faktor lingkungan. 

Selanjutnya terjadi pembentukan kuncup bunga hingga putik bunga (betina) dan 

benang sari (jantan) siap untuk melakukan pembuahan. Setelah terjadi pembuahan 

akan terjadi pembentukan biji dan buah. Buah yang telah matang akan jatuh di 

tanah dengan berbagai macam mekanisme. Biji yang telah sampai ke tanah, jika 

mendapatkan kondisi yang sesuai akan berkecambah dan tumbuh menjadi anakan. 

Anakan ini selanjutnya akan melewati beberapa tahap pertumbuhan vegetatif 

hingga menjadi pohon dewasa dan siap untuk bereproduksi kembali. Tahap 

berkecambah dan anakan merupakan tahapan yang paling kritis dalam siklus 

hidup suatu individu tumbuhan karena  biasanya pada tahap ini tingkat mortalitas 

tinggi. Dalam suatu vegetasi, tahap ini juga merupakan masa seleksi untuk 

menentukan individu mana dan dari jenis apa yang akan bertahan hidup yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi komposisi dan keragaman jenis pada tempat 

tersebut. (Rasnovi, 2006) 

 Terjadinya regenerasi pada vegetasi hutan tropika biasanya diawali dengan 

pembukaan celah kanopi (chablis) yang disebabkan oleh adanya pohon tumbang 

atau patah. Masuknya cahaya ke lantai hutan yang lembab menghasilkan 

perubahan iklim mikro dan merupakan sumber daya penting yang menjadi 
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pembatas bagi pertumbuhan kecambah. Radiasi gelombang cahaya merah jauh 

yang sampai ke lantai hutan pada celah kanopi biasanya nilainya lebih besar dari 

1, yang berarti bahwa nilai tersebut cukup untuk menstimulasi perkecambahan biji 

yang terdapat didalamnya. Kalau celah kanopi yang terbentuk cukup besar, tempat 

tersebut segera ditempati oleh jenis-jenis pionir yang membutuhkan cahaya yang 

banyak dan temperatur yang relatif tinggi. Kalau celahnya kecil, biasanya yang 

tumbuh adalah jenis-jenis yang tidak toleran terhadap cahaya dalam jumlah 

banyak (shade toleran) dan hanya memerlukan cahaya secukupnya pada tahap 

pertumbuhan anakan lebih lanjut. Walaupun demikian ada juga jenis yang tidak 

membutuhkan rangsangan dari cahaya dalam semua tahap pertumbuhannya yang 

merupakan jenis yang terspesialisasi hidup dibawah kanopi (Archibold, 1995).   

 Kehadiran agen penyebar biji seperti angin, air maupun hewan untuk 

menempatkan biji pada tempat yang sesuai untuk keberhasilan regenerasi jenis 

sangat penting. Umumnya masing-masing jenis tumbuhan telah beradaptasi 

dengan baik dengan jenis penyebarnya. Jenis yang penyebarannya dibantu oleh 

angin biasanya memiliki ukuran biji yang relatif kecil, ringan dan memiliki alat 

tambahan seperti sayap, serat dan lain-lain. Jenis yang teradaptasi untuk 

disebarkan oleh air memiliki biji yang terlindung dalam kulit tebal yang tidak 

tembus air dan dapat mengapung serta memiliki viabitas yang tinggi dalam jangka 

waktu yang lama. Sedangkan jenis tumbuhan yang teradaptasi untuk disebarkan 

bijinya oleh hewan menghasilkan buah yang berdaging, berwarna cerah, 

beraroma, berasa manis ataupun berlemak. Hubungan antara tumbuhan dengan 

hewan penyebar adalah hubungan mutualisme yang saling menguntungkan. 
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Hewan memperoleh kalori dan energi dari daging buah ataupun salut biji, 

sedangkan tumbuhan diuntungkan karena bijinya disebarkan jauh dari induknya. 

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa semakin jauh biji tersebar dari 

pohon induknya kemungkinan keberhasilan untuk mencapai tahap dewasa 

semakin besar karena kompetisi terhadap ruang dengan sumberdaya yang terbatas 

menjadi berkurang (Garber & Lambert, 1988). Namun demikian, tidak semua biji 

yang buahnya dimakan oleh hewan pemakan buah (frugivora) akan disebarkan 

jauh dari pohon induk. Hal ini dapat dilihat pada hewan penyebar biji golongan 

primata. Setelah buah dipilih berdasarkan pada ukuran, warna, kekerasan dan 

kandungan metabolit sekunder yang terdapat dalam daging buah, hewan primata 

ini akan memakan buah tersebut dimana sebagian bijinya akan rusak, sebagian 

jatuh di bawah pohon induk dan sebagian lainnya mungkin terbawa dalam jarak 

hanya ratusan meter dari pohon induk. Selain itu ada juga hewan yang memakan 

biji dari buah sehingga penyebaran biji hanya terjadi jika buah terjatuh pada saat 

dibawa untuk dimakan. 

 Hubungan yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan tidak terbatas 

sebagai penyebar biji saja. Beberapa jenis hewan berperan penting pada saat 

penyerbukan supaya proses pembuahan (fertilisasi) dapat berlangsung. Hubungan 

yang terbentuk juga hubungan mutualisme yaitu hewan memperoleh sumber 

energi dari polen, nektar dan bagian bunga lain sedangkan tumbuhan 

mendapatkan keuntungan karena hewan membantu berpindahnya polen ke kepala 

putik. Selain polen dan  nektar, hewan penyerbuk dipikat dengan berbagai penarik 

lain seperti minyak, jaringan bunga, bau (parfum, menyengat, manis, penarik 
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seksual), warna dan tempat perlindungan. Beberapa jenis tumbuhan telah 

membuat hubungan yang lebih spesifik dengan polinator jenis tertentu. Misalnya 

dapat dilihat pada tumbuhan yang memiliki daun hiasan bunga berbentuk tabung 

dengan  serbuk sari lengket sehingga hanya beberapa jenis kumbang yang dapat 

memasuki bunga dan menyerbuki bunga tersebut atau melalui bau busuk yang 

menyengat sehingga hanya menarik jenis lalat saja untuk berkunjung pada bunga 

tersebut, atau melalui struktur morfologi maupun karakteristik kimiawi khas 

lainnya. Selain hewan, agen penyerbuk yang penting untuk jenis tumbuhan 

daratan di hutan tropika adalah angin. 

 Pada hutan sekunder faktor yang menghambat terjadinya regenerasi secara 

alami adalah adanya berbagai tekanan yang berasal dari kegiatan manusia seperti  

kebakaran, kehadiran dan invasi jenis yang dominan, kehadiran dan invasi jenis 

eksotik, kondisi iklim mikro yang tidak sesuai, tanah yang tidak subur, tidak 

adanya bank biji yang memadai serta sedikitnya biji-biji yang memasuki sistem 

karena sumber bijinya sudah tidak tersedia lagi pada lanskap disekitarnya 

(Parrotta et al, 1997). Khusus bagi jenis dioecious pohon jantan dengan betina 

tidak boleh terpisah jauh sehingga penyerbukan dan fertilisasi masih dapat terjadi. 

Seperti yang telah diketahui bahwa regenerasi secara alami pada hutan primer 

tropika dimulai dengan terbukanya celah kanopi supaya cahaya bisa masuk. Akan 

tetapi pada hutan sekunder yang sudah terbuka, cahaya yang masuk malah 

berlebihan sehingga mengakibatkan terhambatnya perkecambahan dan 

meningkatkan mortalitas kecambah jenis-jenis yang tidak tahan cahaya dan 

sebaliknya akan memicu pertumbuhan jenis tumbuhan pionir yang toleran 
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terhadap cahaya. Oleh karena itu tidaklah heran jenis tumbuhan yang 

mendominasi pada hutan sekunder muda umumnya adalah jenis pionir. 

  

2.3. Faktor Abiotik yang Mempengaruhi Perkembangan dan Regenerasi 

Tumbuhan. 

2.3.1. Tanah  

 Keberadaan suatu ekosistem juga dipengaruhi oleh kondisi tanah. Bila 

bumi hanya berisi batu dan logam, tanpa ada tanah maka tidak akan ada berbagai 

jenis tumbuhan dan organisme lainnya. Tanah merupakan tempat hidup bagi 

berbagai jenis organisme, terutama tumbuhan. Adanya tumbuhan akan 

menjadikan suatu daerah memiliki berbagai organisme pemakan tumbuhan dan 

organisme lain yang memakan pemakan tumbuhan tersebut. Sebagai 

perbandingan adalah tanah yang subur dengan tanah yang tandus. Kualitas tanah 

bisa dilihat dari derajat keasaman (pH), tekstur (komposisi partikel tanah), dan 

kandungan garam mineral atau unsur hara. 

 Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda 

menyebabkan organisme yang hidup didalamnya juga berbeda. Tanah juga 

menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama 

tumbuhan.  

2.3.2. Suhu 

 Suhu merupakan faktor utama yang membatasi penyebaran jenis 

tumbuhan di bumi. Pada umumnya, tumbuhan mempunyai cara untuk menghadap 

suatu tekanan suhu yakni dengan cara beradaptasi terhadap perubahan suhu. Hoar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu
http://id.wikipedia.org/wiki/Logam
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Subur&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tandus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/PH
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekstur&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Garam_mineral&action=edit&redlink=1
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(1975) menunjukkan bahwa setiap jenis tumbuhan dapat mengaklimasikan suhu 

secara fisiologi. Tekanan suhu dapat terjadi pada tingkatan daur hidup manapun 

dan dapat membatasi penyebaran jenis melalui pengaruhnya terhadap ketahanan 

hidup, perkembangbiakan, perkembangan tumbuhan yang masih muda, dan 

persaingan dengan bentuk-bentuk lain yang masih terletak pada batas toleransi 

suhu yang berdekatan. Suhu adalah derajat energi panas. Sumber utama energi 

panas adalah radiasi matahari. Suhu merupakan komponen abiotik di udara, tanah, 

dan air. Suhu sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup, berkaitan dengan 

reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Reaksi kimia dalam 

tubuh makhluk hidup memerlukan enzim. Kerja suatu enzim dipengaruhi oleh 

suhu tertentu. Suhu juga mempengaruhi perkembangbiakan makhluk hidup.  

2.3.3.   Kelembaban udara/Tanah 

Kelembaban merupakan salah satu komponen abiotik di udara dan tanah. 

Kelembaban di udara berarti kandungan uap air di udara, sedangkan kelembaban 

di tanah berarti kandungan air dalam tanah. Kelembaban diperlukan oleh makhluk 

hidup agar tubuhnya tidak cepat kering karena penguapan. Kelembaban yang 

diperlukan setiap maklhuk hidup berbeda-beda. Sebagai contoh, cendawan dan 

cacing memerlukan habitat yang sangat lembab. 

Kelembaban udara menyatakan tentang jumlah atau banyaknya uap air 

yang terkandung dalam atmosfer pada suatu saat dan tempat tertentu 

komposisinya berubah ubah tergantung waktu dan tempat  Setiap organisme 

memiliki kelembaban optimum. Beberapa jenis membutuhkan kelembaban tinggi 

dan ada yang justru membutuhkan kelembaban rendah. 
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2.3.4. Cahaya Matahari 

Cahaya matahari merupakan sumber energi utama semua makhluk hidup, 

karena dengannya tumbuhan dapat berfotosintesis. Sedangkan keberadaan uap air 

di udara akan mempengaruhi kecepatan penguapan air dari permukaan tubuh 

organisme. Organisme yang hidup di daerah panas (suhu udara tinggi dan 

kelembaban rendah) akan berupaya untuk mengurangi penguapan air dari dalam 

tubuh, misalnya unta yang merupakan hewan khas padang pasir. 

Sedangkan beruang kutub, karena hidup di lingkungan yang sangat dingin, 

beradaptasi dengan memiliki rambut yang tebal. 

2.3.5. Udara  

Udara sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Oksigen diperlukan 

manusia dan hewan untuk bernapas atau karbondioksida yang diperlukan 

tumbuhan untuk berfotosintesis juga berasal dari udara. Bahkan bumi pun 

dilindungi oleh atmosfer yang merupakan lapisan-lapisan udara. Angin 

mempengaruhi suhu lingkungan. Dan berpengaruh pada organisme dengan cara 

meningkatkan hilangnya panas karena evaporasi dan konveksi.  Selain itu juga 

menyebabkan evolusi bentuk  fisik dari organisme. 

2.3..6. Derajat Keasaman Tanah (pH Tanah) 

 Pada mulanya, pH tanah dipertimbangkan sebagai faktor penting yang 

dapat mempengaruhi penyebaran jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan 

mempunyai persyaratan pH yang terbatas, sedangkan tumbuhan lain lebih toleran 

terhadap pH. Krebs (1985) dalam Banilodu (1993) menunjukan bahwa bagi jenis 

tumbuhan yang mempunyai persyaratan pH yang terbatas, sesungguhnya sangat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Fotosintesis
http://id.wikipedia.org/wiki/Penguapan
http://id.wikipedia.org/wiki/Gurun
http://id.wikipedia.org/wiki/Unta
http://id.wikipedia.org/wiki/Beruang_kutub
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbondioksida
http://id.wikipedia.org/wiki/Fotosintesis
http://id.wikipedia.org/wiki/Atmosfer
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berhubungan dengan hara tanah. Kesamaan juga berpengaruh jerhadap makhluk 

hidup. Biasanya makhluk hidup memerlukan lingkungan yang memilik PH netral. 

Makhluk hidup tidak dapat hidup di lingkungan yang terlalu asam atau basa.  

 

2.4. Uji Hipotesis 

H01 = Tidak ada perbedaan keanekaragaman dan status regenerasi spesies pohon 

 pada area bekas kebun dan hutan alam di Perbukitan Kurubhoko, Ngada, 

 Nusa Tenggara Timur. 

H02 = Tidak  ada pengaruh faktor abiotik (pH tanah, kelembapan tanah, karbon 

organik, intensitas cahaya dan kelembapan udara) terhadap 

 keanekaragaman dan statu regenerasi  spesies pohon pada area bekas 

kebun dan hutan alam di perbukitan Kurubhoko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


