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BAB I 

 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang   

Sulawesi Tenggara meruapakan wilayah Indonesia bagian tengah yang 

memiliki banyak kawasan hutan. Salah satu Provinsi di Pulau Sulawesi yang 

memiliki luas daratan  ± 38.140 km2 atau 3.814.000 Ha, sedangkan wilayah 

perairannya  ± 110.000 km2 yang terletak di semenanjung Tenggara Pulau 

Sulawesi dan secara geografis terletak antara 3º - 6º LS dan 120º 45’ - 120º 60’ 

BT. Luas kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara menurut hasil 

paduserasi antara TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) dan RTRW 

(Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 1995 

(Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1995) adalah ± 2.598.667,46 hektar atau 

68,13 % dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara.1 

Menurut pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintaah No. 7 Tahun 1999 Cagar 

Alam merupakan komponen hutan suaka alam yang memiliki keadaan alam yang 

khas, tumbunan dan satwa yang unik sehingga perlu dilindungi untuk kepentingan 

ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Hal ini sejalan dengan  sejalan dengan 

pengertian Strict Nature Reserve menurut IUCN. Strict Nature Reserve 

didefinisikan sebagai kawasan yang sangat protektif dengan tujuan untuk 

                                                             
1Bugiono dan Febriani, Informasi Kawasan Konservasi Sulawesi Tenggara.(Kendari; Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara, 2010) h. 7 
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melindungi keanekaragaman hayati serta aspek geologis dan geomorfologis di 

dalamnya, dimana tidak diperbolehkan campur tangan manusia dan terdapat 

kontrol yang sangat ketat terhadap pemanfaatan dan pengaruh dari luar.Kawasan 

ini dapat juga berfungsi sebagai lokasi penelitian dan monitoring untuk dijadikan 

sebagai kawasan acuan. 

Hutan Suaka Margasatwa Lambusango salah satu hutan yang ada di Sulawesi 

Tenggara.Kawasan hutan Suaka Margasatwa Lambusango diperuntukan sebagai 

kawasan hutan dengan fungsi suaka alam sejak zaman Belanda dan dipertegas 

berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Kemudian berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pertanian Nomor :  639/Kpts/9/Um/1982 tanggal 1 September 1982, 

kompleks hutan Lambusango seluas 28.510 ha  diperuntukan sebagai Kawasan Suaka 

Margasatwa.  Tata batas kawasan dilakukan oleh sub BIPHUT Kendari tahun 1994 dengan 

panjang batas 108,75 km dan luasnya menjadi 27.700 ha dengan jumlah pal batas 

sebanyak 1.059 buah. 

Secara geografis kawasan Hutan Suaka Margasatwa Lambusango terletak antara 

05°13’ - 05°24’ LS dan 122°47’ - 122°56’ BT, dengan luas 27.700 ha dan secara 

administratif pemerintahan termasuk dalam 3 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan 

Kapontori, Lasalimu dan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Batas-batas kawasan Suaka 

Margasatwa Lambusango adalah sebagai berikut : 

-Sebelah Utara:  Kelurahan Wakangka dan Watumotobe 

-Sebelah Timur:  Desa Lawele dan Hutan Produksi 
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-Sebelah Selatan:  Hutan lindung dan hutan produksi 

-Sebelah Barat:  Desa Wakalambe dan Lambusango 

15 – 780 m (dpl), dengan topografi datar hingga berbukit, mempunyai kelerengan 

5 – 30%, dengan jenis tanah mediteranian.  Tipe iklim menurut Schmidt 

Kawasan ini terletak pada ketinggian dan Fergusson adalah termasuk tipe C 

dengan curah hujan tahunan rata-rata sebesar 1.980 mm/tahun.Bulan-bulan 

terkering adalah Agustus, September, Oktober dan November.Suhu berkisar 

antara 200 hingga 340 oC, dengan kelembaban relatif  80%.Beberapa sungai 

bermata air di Suaka Margasatwa Lambusango antara lain Kumele (Sungai) 

Kowiana, Winto, Malaoge, Wahalaka, Lapipi, Lawele, Toruku, dan Wakalambe. 

Jenis batuan pada kawasan Suaka margastwa Lambusango adalah jenis neogen 

dan meozoikum tidak dibedakan (Sumber : Peta Tematik Intag Skala 1 : 500.000 

Provinsi Sulawesi Tenggara) 

Secara umum tipe ekosistem di dalam kawasan Suaka margasatwa Lambusango 

termasuk tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah.Tipe ekosistem tersebut 

menghuni kawasan dengan topografi landai bergelombang sampai berbukit yang 

terletak pada ketinggian antara 200 s/d 750 meter dpl.  Lantai hutan banyak 

didominasioleh tumbuhan bawah jenis talas-talasan, pakis hutan, rotan (Calamus 

sp.) dan anakan pohon.2 
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Hutan merupakan suatu ekosistem hasil dari interaksi faktor biotik dan 

abiotik, yang di dalamnya terdapat persaingan antara individu-individu 

intraspesies dan interspesies. Lebih lanjut dijelaskan bahwa di kawasan hutan juga 

terjadi hubungan saling ketergantungan antara anggota masyarakat, tumbuhan satu 

sama lain dengan lingkungan, sehingga pada suatu ekosistem hutan terdapat 

keseimbangan dinamis.3 

Hasil observasi awal menunjukkan adanya berbagai  keanekaragaman jenis 

flora yang menempati kawasan tersebut, salah satunya diantaranya adalah jenis 

epifit dan pohon inanganya.Keanekaragaman jenis epifit dan pohon inang yang 

hidup di Kawasan Hutan Suaka MargasatwaLambusangomerupakan salah satu 

bentuk kekayaan hayati Indonesia.Namun sampai saat ini belum ada data 

penelitian mengenai Jenis-jenis epifit dan pohon inang di kawasan tersebut. Data 

kekayaan hayati dalam suatu hutan Cagar Alam sangat penting sebagai data base 

dalam pemantauan kondisi suatu Cagar Alam sehingga dapat dipantau 

perkembangannya dari waktu kewaktu. 

Epifit merupakan tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan 

lain guna mendapat sinar matahari dan air serta bahan makanan yang berasal dari 

unsur hara yang terbawa oleh angin, air hujan, dan air yang mengalir melalui batang 

dan cabang inangnya.  

                                                             
3Indriyanto,Ekologi Hutan, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2006) h. 23 
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Epifit sebagai salah satu kelompok tumbuhan penyusun komunitas hutan 

sangatlah beraneka ragam meliputi kelompok alga, lumut, paku-pakuan anggrek 

hingga tumbuhan berkayu.Tumbuhan epifit merupakan bagian signifikan dari 

seluruh jenis tumbuhan yang sering dijumpai di hutan hujan tropis.4 

Pohon yang merupakan inang epifit umumnya memiliki ciri-ciri fisik  kulit 

luar yang kasar dan retak-retak, tajuk berbentuk payung dengan percabangan yang 

masih utuh dan tidak terlalu rimbun.  Secara umum diameter batang pohon untuk 

menunjukkan umur inang epifit, berhubungan erat  dengan banyaknya epifit yang 

menempel pada suatu jenis pohon inang. Diameter pohon inang yang relatif besar 

cenderung di tempati tumbuhan epifit lebih banyak.Pohon berdiameter besar 

umumnya memiliki kulit yang kasar, retak-retak banyak lekukan dan lubang-

lubang sehingga memperoleh kondisi tajuk dan kulit pohon yang menguntungkan 

untuk pertumbuhan epifit.Kondisi fisik kulit seperti ini sangat menguntungkan 

tumbuh dan berkembangannya epifit karena hal tersebut memungkinkan 

penimbunan serasah atau humus. 

 

 

Adapun ayat Alqur’an yang behubungan dengan judul penelitian ini di 

jelaskan dalam Alqur’an surah Thaahaa ayat 53 yang berbunyi sebagai beriku; 

                                                             
4Sujalu,Analisis Vegetasi Keanekaragaman Anggrek Epifit Di Hutan Bekas Tebangan, Hutan Penelitian 

Malinau (Mrf) – Cifor, (Media Konservasi Vol. 13, No. 3 : 2008), h. 1-9.  
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Artinya:”Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah 

menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. 

Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan 

yang bermacam-macam” (QS. Thaahaa 20:53). 

 Dari ayat tersebut Allah berfirman menggambarkan apa yang telah 

disebutkan-Nya itu sebagai nikmat dari-Nya, kepada Nabi Musa dan dianggap 

sebagai Khitab untuk penduduk Mekah. (Maka kami tumbuhkan dengan air hujan 

itu berjenis-jenis bermacam-macam (tumbuhan-tumbuhan yang beraneka ragam). 

Ayat tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana proses tumbuhnya tumbuhan 

termaksud epifit dan pohon inangnya yang merupakan tumbuhan dengan berbagai 

jenis yang ada di alam.  

Data keanekaragaman hayati khususnya Jenis Epifit dan Pohon Inangnya 

yang diteliti didalam penelitian ini selain memiliki manfaat ekologi juga dapat 

menjadi sumbangan dalam dunia pendidikan.Sehingga dengan demikian, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Jenis - Jenis Epifit dan Pohon 

Inangnya Di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Lambusango Kecamatan 

Kapontori Kabupaten Buton.  
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Jenis-jenis epifit apa saja yang terdapat pada  Kawasan HutanSuaka 

Margasatwa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton? 

2. Jenis-jenis pohon inang epifit apa saja yang terdapat pada Kawasan Hutan 

Suaka Margasatwa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut; 

1. Untuk mengetahui jenis - jenis epifit yang terdapat di Kawasan HutanSuaka 

Margasatwa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton. 

2. Untuk mengetahui jenis-jenis pohon inang epifit yang terdapat di Kawasan 

Huan Suaka Margasatwa Lambuusango Kecamatan Kapontori Kabupaten 

Buton. 

D. Mamfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat setempat dan pihak yang 

berwenang (Dinas Kehutanan Kabupaten Buton) mengenai jenis – jenis 

epifit dan pohoninangnya yang terdapat di Kawasan Hutan Suaka 

Margasatwa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten 
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Butondengan melaporkan hasil penelitian pada kantor kehutanan Suaka 

Margasatwa Lambusango.  

b. Menambah wawasan bagi penulis mengenai jenis-jenis epifit dan pohon 

inangnya yang terdapat di kawasan Suaka Margasatwa Lambusango.  

c. Sebagai tambahan pengetahuan dalam materi pelajaran Sains Biologi 

pada tingkatan sekolah SMA dengan pokok bahasanKeanekaragaman 

Hayati dan Ekologi.  

2. Manfaat Praktis  

Sebagai bahan pembanding dan sumber informasi bagi peneliti 

selanjutnya dengan objek penelitian yang relevan mengenai Jenis-jenis 

epifit dan pohon inangnya. 

E. Defenisi Operasional dan Indikator Penelitian 

1. Definisi Operasional  

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tumbuhan epifit yang dimaksud dalam penelitian ini adalahtumbuhan 

Pteridophyta dan Spermatophyta FamiliOrchidaceaeyang hidup 

menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya seperti batang 

dan dahan pohon tumbuhan inang. 

b. Pohon yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tumbuhan yang 

menjadi inang epifit di kawasan Hutan Suaka Margasatwa Lambusango. 
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2. Indikator Penelitian  

Indikator jenis penelitian ini adalah sifat dan ciri morfologi tumbuhan 

epifit dan pohon inangnya yakni : 

a. Suku Orchidacea (Anggrek) yakni Meliputi akar, batang, Pseudobulby, 

daun dan bunga untuk Spermatophyta serta akar, rimpang, ental, daun 

dan spora untuk Pteridophyta.  

b. Pohon yakni meliputi akar, batang, daun, bunga, dan buah. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


