
10 
 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Hutan  

Hutan memiliki arti dan peran sangat penting bagi ekosistem lainnya, 

Indriyanto, menyatakan peranan hutan dapat dibedakan menjadi 2 aspek yaitu 

aspek ekologis dan aspek ekonomis. Dari aspek ekologis, hutan memiliki fungsi 

sebagai penyangga keseimbangan ekosistem, pelindung kehidupan alam, 

proteksi daerah aliran air, pengendali erosi, penyimpanan cadangan air, 

penyerap CO2, penghasil O2 dan kesuburan tanah. Aspek ekonomis ditunjukkan 

oleh kemampuannya dalam menyediakan produk yang secara ekonomis dapat 

langsung diambil berupa hasil hutannya seperti bahan obat, makanan, tanaman 

hias dan sebagainya.5 

Hutan di Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropis, yang merupakan 

tempat tumbuhnya pohon dari berbagai ukuran. Di dalam kanopi iklim mikro 

berbeda dengan keadaan sekitarnya, cahaya lebih sedikit,  kelembaban sangat 

tinggi, dan temperatur lebih rendah. Di dalam lingkungan pepohonan kecil 

berkembang dalam naungan pohon yang lebih besar, di dalam iklim mikro 

                                                             
5Indriyanto, Ekologi Hutan, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2006) h. 22 
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inilah terjadi pertumbuhan. Selain itu berkembang juga tumbuhan lain yang 

memiliki sifat hidup pemanjat, epifit, parasit dan saprofit.6 

Hutan hujan tropis merupakan jenis vegetasi yang paling subur.Hutan 

jenis ini terdapat di wilayah baru tropika atau didekat wilayah tropika di bumi 

yang menerima curah hujan berlimpah, dengan kelembaban rata-rata sekitar 

80%.Komponen dasar hutan itu adalah pohon tinggi dengan tinggi maksimun 

rata-rata 30 m. Tajuk pepohonan dengan tumbuhan terna, perambat, epifit, 

saprofit dan parasit.7 

Suaka Margasatwa Lambusango merupakan salah satu hutan yang ada 

di Sulawesi Tenggara.Kawasan hutan Suaka Margasatwa Lambusango 

diperuntukan sebagai kawasan hutan dengan fungsi suaka alam sejak jaman 

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. 

                                                             
6Irwanto, Dinamika Pertumbuhan Hutan Sekunder. Karya Ilmiah, (Yogyakarta; Universitas Gadjah 

Mada, 2006) h. 5 
7Ewusie, J. Y., Pengantar Ekologi Tropika. Terjemahan Usman Tanuwidjaja, (Bandung; ITB, 1990) h. 7 
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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 didominasi oleh tumbuhan bawah jenis talas-talasan, 

pakis hutan, rotan (Calamus sp.) dan anakan pohon. 

 Di dalam kawasan terdapat± 90 jenis Flora, jenis flora yang ada di 

Suaka Margasatwa Lambusango diantaranya; Kemiri hutan (Aleurites 

mollucana), Dongkala (Anthocephalus macrophyllus),  Kusambi (Antidesma 

montanum), Pinang hutan (Areca sp), Tipulu (Arthocarpus elasticus), Kolo-

kolo (Astronia gracilis),  Putat (Baringtonia racemosa), Sangia (Broussonatia 

papyrifera), Betau (Calophyllum soulatri), Damar (Canarium sp), Garu 

(Casearia grewiaefolia), Kapululi (Cassia petandra), Eha (Castanopsis 

buruana), Cemara (Casuarina rumpiana), Lawang (Cinnamanum  culilawan), 

Holea (Cleistanthus sumatranus), Sisio (Cratoxylon pormosum), Rogo (Croton 

sp), Kanamu-namu (Cynometra ramiflora), Saru (Dehaasia caesia), 

Sabampolulu (Desoxyllum sp), Kabulabulawa (Diospyros eliptiafolia), Guaha 

(Diospyros maritima), Kayu hitam (Diospyros sp), Tali(Diospyros sp), 

Lampiate (Ellatostachys verrucosa), Wara (Eugenia brasti), Jambu hutan 

(Eugenia sp), Koba (Eugenia sp), Mbebele (Eugenia sp), Beringin (Ficus 

benyamina), Sampola (Ficushispida), Tampu-tampu (Ficus sp), Kia (Ficus 

variegata), Ete (Ganua mottleyana), Manggis hutan (Garcinia sp), Nena 
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(Giganticholoa apus), Beleko (Gomphandra mappioides), Kapo hutan 

(Gosampinus malabarica), Kapopo (Harpullia javanicum), Ohio (Hemalium 

foctidum), Waru hutan (Hibiscus sp), Bontu (Hibiscus tiliaceus), Bayam (Intsia 

bijuga), Kaguse-guse (Kagose gose), Kalapi (Kalapia celebica), Tambeua 

(Kijellbergiodendron celebicum), Basa (Litsea firma), Sulewe (Madhuca 

philippinensis), Mangga hutan (Mangifera sp). Lapingkubu (Melanolepsis 

multiglandulosa), Bolongita (Melochia umbellata), Kayu besi (Metrosideros 

petiolata), Korope (Mischocarpus sundaicus), Mengkudu (Morinda citrifolia), 

Hupi (Nephelium luppaceum), Benua (Octomeles sumatrana), Mande-mandea 

(Oroxylum indicum), Taimanu (Palaquium obtusifolium), Kayu pepaya 

(Pesonia umbellifera), Karoro (Piper caninum), Welalo (Pithecellobium 

angulatum), Wata-wata (Pittospermum montieulum), Kase (Pometia pinnata), 

Cendrana (Pterocarpus indicus), Bayur (Pterospermum celebicum), Pehope 

(Sonneratia alba), Sahempa (Sterculia macrophylla), Nuhung (Sterculia sp), 

Bau (Tarrietia riedeliana), Ketapang (Terminalia catappa), Hubehi 

(Terminalia sp.), Kokoleo (Terminalla microcarpa), Bitti (Vitex coffasus), 

Wola (Vitex coffasus), Fana/Kuni (Bruguriera jacangulata), Rotan (Calamus 

sp), Pakis (Cycas rumphi), Kabuto-buto (Cycas sp), Ubi hutan (Dioscorea 

hispida), Komba-komba (Eupathorium odoratum), Patiwala (Lantana 

camara), Genjer (Limnocharis flava), Nentu (Lygodium circinatum), 

Lingkomo (Ophioglossum reticulatum), Lingkone (Ophioglossum 
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reticulatum), Anggrek (Orchid sp), Pandan (Pandanus tectorius) dan Tali hutan 

(Terminalia zupitrana).8 

2. Epifit  

Epifit adalah kelompot tumbuhan kormus yang hidupnya menempel 

atau melekat pada tumbuhan lain (Indriyanto, 2015: 5).Selanjutnya Van 

Steenis, 2005: 14 menjelaskan bahwa epifit merupakan semua tumbuhan yang 

tumbuh di atas tanaman lain, tidak menjadi parasit. Tumbuhan epifit merupakan 

tumbuhan yang hidup menempel pada batang pokok, dahan dan bahkan daun 

pohon, perdu, dan liana yang menyesuaikan diri terhadap iklim mikro yang di 

tempati, berukuran kecil dengan kebutuhan cahaya yang cukup banyak.9 

Menurut Syafei menyatakan bahwa Tumbuhan epifit memanfaatkan 

tumbuhan lain untuk tempat hidupnya.Epifit memiliki akar untuk menyerap air 

dan nutrisi yang terlarut serta dapat melakukan fotosintesis. Kelompok 

tumbuhan ini hanya memerlukan peneduan dari tumbuhan tumbuhan lain dan 

kelembaban karena epifit tidak tahan terhadap kekeringan. Menyediakan 

ketersediaan air misalnya pada jenis Orchidales yang hidup epifit, pada batang 

sering kali ditemukan adanya daerah penebalan membentukPseudo bulbi (umbi 

semu).Akar pada tumbuhan ini juga ada berupa rimpang dan beberapa memiliki 

akar yang menyerupai umbi.Pembukaan daun epifit dilapisi dengan permukaan 

                                                             
8Bugiono dan Febriani, Informasi Kawasan Konservasi Sulawesi Tenggara.(Kendari; Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara, 2010)  
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lilin yang relative tebal yang berfungsi untuk mengurangi kehilangan air.Selain 

itu, beberapa jenis epifit juga memiliki daun yang berfungsi menyerap air 

langsung dari udara.10 

Secara umum, epifit tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap 

inang yang menunjangnya.Namun demikian epifit juga menimbulkan dampak 

pada pohon inangnya yakni membebani cabang yang di tempatinya, akan tetapi 

tumbuhan ini merupakan habitat utama bagi hewan tertentu dalam ekosistem 

itu.11 

Epifit sangat penting keberadaannya dalam ekosistem hutan karena 

menyediakan tempat tumbuh bagi semut-semut dan organisme lainnya.Epifit 

merupakan salah satu habitus tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada 

tumbuhan lain untuk mendapat tempat bertumpuh, air, udara, dan mineral 

sesuai kebutuhan hidupnya. 12 

Kondisi lingkungan dengan kelembaban yang tinggi dapat ditemukan 

epifit paling banyak.Hal ini dikarenakan oleh ketergantungan epifit pada air 

hujan, embun, dan uap yang terkandung dalam udara.Kelembaban yang tinggi 

menyebabkan uap air berkondensasi di sekitar perakaran serta mencegah 

                                                             
10Greenaway, T, Pohon. Terjemahan, (Jakarta.: Erlangga, 2002) h. 21 
11Ewusie, J. Y., Pengantar Ekologi Tropika. (Bandung;Terjemahan Usman Tanuwidjaja, 1990) h. 19 
12Nawawi, dkk., Pohon (Jakarta; Erlangga, 2004) h. 39 

 

 



16 
 

evaporasi berlebihan dari air yang jatuh di daerah perakaran, tetapi ada juga 

epifit yang menyenangi tempat terbuka contohnya Asplenium. 

Tumbuhan epifit merupakan salah satu kekayaan hayati yang belum 

banyak diungkapkan, sehingga pemanfaatannya terbatas sekali. Biodiversitas 

tumbuhan epifit pada tegakan pohon, selain di pengaruhi faktor mikroklimat 

juga dipengaruhi spesies pohon inangnya, karena setiap pohon inang memiliki 

kekhasan dalam bentuk kanopi, ketinggian batang, proses biokimiawi dan lain-

lain.13  

Keberadaaan epifit dianggap sebagai pesaing tidak langsung dalam 

pemanfaatan unsur hara dan menghambat pertumbuhan atau bahkan merusak 

pertumbuhan pohon inangnya.Epifti dapat berkecambah dan tumbuh dalam 

rimbunnya tajuk pohon, hidup berada di lingkungan yang didominasi tutup 

tajuk dengan sistem perakaran yang hanya menempel atau bergerombol pada 

pohon dan tidak mencapai tanah sehingga tidak mengambil apapun dari 

tumbuhan inangnya, bentuk ini yang membedakan dengan tumbuhan parasit.14 

3. Tipe – tipe Adaptasi Tumbuan Epifit  

Kelangsungan hidup tumbuhan epifit harus mampu beradaptasi 

terhadap lingkungannya dalam memperoleh sumberdaya. Menurut Ewusie, 

                                                             
13Setyawan, A. D., 2000. Tumbuhan Epifit pada Tegakan Pohon Schima wallichi (D.C) Korth. Di Gunung 

Lawu. (Jurnal Biodiversitas Volume 1(1), 200) h. 14-20.  
14Sujalu,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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ditemukan empat tipe adaptasi tumbuhan epifit dalam memperoleh sumberdaya 

yaitu: 

 

a. Proto-epifit 

Proto-epifit merupakan bentuk adaptasi yang sangat sederhana dimana 

tidak ditemukan struktur khusus untuk pengumpulan air dan tanah. Akar atau 

rizomanya menjalar pada tumbuhan inang untuk memanfaatkan lapis-alas 

yang luas. Struktur  tumbuhan epifit jenis ini bersifat xeromorfdengan 

berbagai macam organ umtuk menyimpan air. Struktur anatomi yang khas 

yaitu terdapat jaringan yang selalu hidup pada bagian luar akar udaranya. 

Jaringan ini disebut velamen yang berfungsi sebagai lapisan pencegah 

kehilangan air lebih banyak dan pemanasan secara berlebihan. 

b. Epifit-sarang dan epifit-sangga 

Sumber air dan zat mineral dari tumbuhan ini adalah dengan 

mengumpulkan humus dan bahan luruhan yang merupakan sumber air dan 

zat mineral bagi akarnya. Akar epifit-sarang membentuk massa yang 

teranyam rapat dan mirip sarang burung. Contoh tumbuhan yang termasuk 

dalam epifit sarang ini adalah tumbuhan paku dan anggrek. Epifit-sangga 

mempunyai daun lir siku-sangga Contoh tumbuhan yang termasuk dalam 

epifit sangga ini adalah tumbuhan Platycerium dan Dischidia. 

c. Epifit tangki 
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Tipe adaptasi ini memiliki bentuk daun yang panjang, lebar, dan kaku, 

yang membentuk roset dengan alas pelepah daun yang bertumpang tindih 

sehingga membentuk tangki untuk menyimpan air.   

d. Hemi-epifit 

Tipe adaptasi ini dengan membentuk akar udara yang panjang sehingga 

mampu mencapai tanah. Tumbuhan ini mendapatkan air dan zat hara seperti 

tumbuhan darat pada umumnya. Menurut van Steenis, menyatakan bahwa 

suatu bentuk istimewa dari epifit adalah hemi epifit yang hanya tumbuh  pada 

stadium mudahnya kemudian mengirim akarnya kebawah, akar tersebut 

setelah mencapai tanah terus menembus masuk dan akibatnya seluruh tubuh 

tumbuhan dengan hebatnya.15 

4. Mekanisme Penyebaran (Pemencaran) Tumbuhan Epifit  

Tumbuhan epifit mempunyai buah, biji, atau spora dengan mekanisme 

khusus untuk penyebaran. Penyebarannya dapat dilakukan oleh hewan atau 

oleh tiupan angin. Buah yang berdaging lengket yang memudahkan bijinya 

menempel pada cabang pohon inang. Biji anggrek yang sangat kecil dan spora 

tumbuhan paku yang sangat ringan sehingga mudah terbawah oleh 

angin.16Tumbuhan epifit dapat menempel pada pohon inangnya karena bijinya 

disebarkan oleh angin atau hewan (burung, kelelawar, semut). 

                                                             
15van Steenis, C. G. G. J, Flora Untuk Sekolah di Indonesia Edisi XII. Terjemahan Moeso Surjowinoto, 

(Jakarta; PT.Pradnya Paramita, 2008) h. 25 
16Ewusie, J. Y., Pengantar Ekologi Tropika. Terjemahan Usman Tanuwidjaja, (Bandung; ITB, 1990) h. 7 



19 
 

5. Faktor-Faktor Lingkungan Yang Mempengaruhi Tumbuhan Epifit 

Keberlimpahan jenis tumbuhan  sangat tergantung pada faktor-faktor 

lingkungannya. Apabila faktor lingkungan seperti suhu, intensitas cahaya 

matahari, kelembaban dan nutrisinya tidak sesuai dengan kebutuhan masing-

masing jenis tumbuhan maka tumbuhan tidak bisa tumbuh dan berkembang di 

habitatnya dengan baik.17Kondisi lingkungan yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan menentukan komposisi jenis berbagai komunitas tumbuhan 

yaitu habitat. Habitat ini tidak hanya mencakup kondisi fisik dan kimia, akan 

tetapi berpengaruh dalam berbagai organisme terhadap organisme lainnya 

sehingga merubah semua faktor yang menentukan kehadiran suatu tumbuhan 

atau komunitas tumbuhan.18 

Keanekaragaman spesies bervariasi secara nyata di berbagai tipe hutan, 

tergantung pada daerah geografi, ciri lokasi, dan kematangan tegakan. Suhu 

memiliki peranan penting dalam menentukan distribusi spesies, tersedianya air 

khususnya hara mineral, yang paling penting bagi tumbuhan dalam suatu 

komunitas.      

Menurut Ewusie, ada empat faktor lingkungan yang mempengaruhi 

pertumbuhan epifit, yaitu: 

                                                             
17Tirta, G. I. 2004. Keanekaragaman dan Habitat Anggrek Epifit di Kebun Raya Eka Karya, 

(Bali;Biosmart Vol 6 (2)) h. 113-116 

18
Loveless, A. R.,Prinsip-Prinsip Biologi Tumbuhan Untuk Daerah Tropika II. Terjemahan 

Kuswata Kastawinata, Sarkat Danimiharja dan Usep Sutisna, ( Jakarta; PT Gramedia, 1989) h. 21 
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a. Pencahayaan  

Jenis epifit yang ditemukan dengan tiga tingkat pencahayaan yaitu 

cahaya cerah, keteduhan pekat dan cakupan luas yang dari berbagai 

keadaan.Berbagai tingkat pencahayaan ini mempengaruhi sebaran epifit 

pada ketinggian yang berbeda-beda pada pohon.Dalam hutan hujan, 

golongan terpenting epifit yang dikenal adalah epifit xerofil ekstrem yang 

tumbuh pada dahan dan ranting yang paling tinggi. Epifit surya biasanya 

xeromorf dan terutama terdapat dalam tajuk dan pada cabang yang lebih 

besar dari tingkatan pohon bagian atas dan yang sebagian kelompok  

membentuk sinusia epifit yang paling kaya akan individu dan spesies. Epifit 

teduhan yang terutama ditemukan pada batang serta dahan yang lebih 

rendah ataupun pada batang tumbuhan liana yang lebih besar.Epifit 

teduhan sering menunjukkan corak khas mesofit dan bukan corak xerofit.19 

b. Kemiringan  

Tumbuhan epifit dapat dipengaruhi oleh perbedaan kemiringan 

dan arah hadap antara berbagai bagian pada pohon yang sama, bukan saja 

mempengaruhi pembentukan koloni biji dan sporanya tetapi juga 

mengubah pencahayaaan dan penguapan. Tumbuhan epifit pada batang 

yang tegak akan berbeda dengan yang ada pada dahan yang datar.   

                                                             
19 Ewusie, J. Y., Pengantar Ekologi Tropika. (Bandung;Terjemahan Usman Tanuwidjaja, 1990) h. 

19 
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c. Umur tumbuhan inang 

Tumbuhan epifit pada pohon juga tergantung pada umur pohon 

inangnya. Tumbuhan epifit yang hidup pada pohon yang masih muda 

dengan permukaan kulit batang yang licin akan berbeda dengan pohon 

yang sama dengan umur yang tua, dengan permukaan kulitnya bersisik. 

d. Spesiestumbuhan inang 

Perbedaan dalam keberlimpahan dan susunan flora epifit juga 

tergantung pada spesies pohon inangnya. Telah ditunjukkan bahwa pada 

beberapa spesies pohon bukan karena faktor fisika tetapi karena 

kekhususan epifitsusunan kimia pada pohon tersebut. 

6. Pohon Penyusun Komunitas Hutan Hujan Tropis 

Pohon adalah tumbuhan berkayu yang tumbuh dengan tinggi minimal 5 

meter.Pohon mempunyai batang pokok tunggal yang menunjang tajuk berdaun 

dari cabang-cabang di atas tanah.Pohon tersusun oleh banyak bagian seperti 

akar, batang, daun, bunga, dan buah.Cabang merupakan bagian yang 

menyokong daun, bunga dan buah dari pohon tersebut. Sedangkan tajuk pohon 

disusun oleh ranting, cabang, dan dedaunan.20Tumbuhan yang termasuk 

kategori pohon misalnya : Jati (Tectona grandis), sengon laut (Paraserianthes 

falcataria), merbau darat (Intsia palembanica),  sonokeling (Darbegia 

                                                             
20Greenaway, T, Pohon. Terjemahan, (Jakarta.: Erlangga, 2002) h. 21 
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latifolia), tusam (Pinus merkusii),  wareng (Gmelina arborea), cempaka kuning 

(Michelia champaca), tangkil (Gnetum gnemon),  karet (Hevea brasilensis), 

dan lain sebagainya. 

Zoer’aini menyatakan pohon-pohon dari komunitas hutan hujan yang 

beranekaragaman, tingginya rata-rata 46-55 m adakalanya secara individu 

dapat mencapai 92 m, dengan bentuk pohon pada umumnya ramping-ramping. 

Hutan hujan tropis sangat berstratifikasi, secara garis besar membentuk tiga 

lapisan, yaitu : 

1. Pohon-pohon yang menjulang tinggi 

2. Lapisan tajuk yang membentuk lapisan permadani hijau yang 

berkesinambungan dengan ketinggian 80-100 m. 

3. Lapisan tumbuhan bawah 

Menurut Ariefmenyatakan bahwa klasifikasi pohon berdasarkan 

ukurannya dibagi menjadi lima bagian : 

1. Tingkat semai, apabila pohon-pohonnya mempunyai tinggi sampai 1,5 m. 

2. Tingkat pancang,  apabila pohon-pohonnya mempunyai tinggi > 1,5 m 

dengan diameter < 10 cm. 

3. Tingkat tiang, apabila pohon-pohonnya mempunyai diameter 10 cm-19 

cm. 

4. Tingkat pohon inti, apabila pohon-pohonnya mempunyai diameter 20 cm-

49 cm. 
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5. Tingkat pohon besar, apabila pohon-pohonnya mempunyai diameter > 50 

cm. 

 

 

7. Interaksi Epifit dengan Pohon Inang 

Epifit adalah tumbuhan yang hidupnya menempel atau menumpang 

pada tumbuhan lain tetapi tidak menghisap makanan dari tumbuhan yang 

ditumpanginya.21Tumbuhan epifit pada umumnya tidak menimbulkan 

pengaruh buruk terhadap inang yang menunjangnya. Namun demikian, 

tumbuhan epifit juga menimbulkan dampak pada pohon inangnya yakni 

membebani cabang yang di tempatinya, akan tetapi tumbuhan ini merupakan 

habitat utama bagi hewan tertentu dalam ekosistem itu.22 

 Lebih lanjut Benzing, menyatakan tumbuhan epifit adalah tumbuhan 

yang hidup pada tumbuhan lain sebagai dukungan tetapi bukan parasit. Sebagai 

balasan Tumbuhan epifit mengumpulkan cahaya yang cukup untuk membuat 

daya maupun menyediakan makanan dan tempat berteduh bagi kebanyakan 

organisme yang tinggal di dalam puncak pohon, seperti serangga, burung dan 

binatang kecil lainnya.Tumbuhan epifit melekat di kulit pohon, atau cabang dari 

pohon. 

                                                             
21

Sembolon, H. 2007.Epifit dan Liana Pada Pohon di Hutan Pamah Primer dan Bekas Terbakar Kalimantan Timur, 

Indonesia,Kalimantan; Berita Biologi, 2007)Vol.8(4) : 249-261  
22Ewusie, J. Y., Pengantar Ekologi Tropika. (Bandung;Terjemahan Usman Tanuwidjaja, 1990) h. 294 
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Epifit dapat berkecambah dan tumbuh dalam rimbunnya tajuk pohon, 

hidup berada di lingkungan yang didominasi tutupan tajuk dengan sistem 

perakaran yang hanya menempel atau menggumpal pada pohon dan tidak 

mencapai tanah sehingga tidak mengambil apapun dari tumbuhan inangnya, 

bentuk ini yang membedakan dengan tumbuhan parasit.23 

B. Kajian Empirik 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Musi, (2008) menyatakan  bahwa jenis-jenis tumbuhan epifit yang terdapat di 

hutan kawasan air terjun Tirta Rimba Moramo Desa Sumber Sari ditemukan 1 

suku, 5 anak suku, 7 marga dan 12 jenis. 

2. Setyawan, (2000) menyatakan di lereng selatan Gunung Lawu: (1) ditemukan 

23 spesies tumbuhan epifit, terdiridari 4 spesies Lichenes, 2 spesies Fungi, 3 

spesies Bryophyta, 10 spesies Pterydophyta, 2 spesies Orchidaceae dan 2 

spesies liana, (2) kelompok epifit yang tingkat kemelimpahan-nya paling tinggi 

adalah Bryophyta, sedang yang tingkat keanekaragamannya paling tinggi 

adalah Pterydophyta dan (3) ketinggian pohon inang mempengaruhi distribusi, 

keanekaragaman dan kemelimpahan tumbuhan epifit. 

                                                             
23Sujalu,Analisis Vegetasi Keanekaragaman Anggrek Epifit Di Hutan Bekas Tebangan, Hutan 

Penelitian Malinau (Mrf) – Cifor, (Media Konservasi Vol. 13, No. 3 : 2008) hal. 38 
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3. Windadri (2007), menyimpulkan di Kawasan Cagar Alam Kakenauwe, Pulau 

Buton ditemukan 97 jenis tumbuhan berbiji, 54 jenis diantaranya telah diketahui 

potensinya terutama sebagai tumbuhan obat dan pengahasil kayu.   

4. Kurniawan (2007) MenyimpulkanAsosiasi Jenis-jenis Pohon Dominan  

di Hutan Dataran Rendah Cagar Alam Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utaraialahh 

Tercatat 93 jenis pohon yang terdiriatas 58 marga; 38 suku tumbuhan serta 7 

jenis tergolongke dalam kelas pohon dewasa dan 86 jenis termasuk kelastihang. 

Palaquium sp. merupakan jenis pohon yangmendominasi dengan Indeks Nilai 

Penting sebesar 21,05.Cananga odorata dan Dracontomelon dao adalah jenis-

jenistumbuhan yang mendominasi di lokasi penelitiansetelah Palaquium sp. 

Terdapat 1 pasangan jenisberasosiasi secara positif di antara 7 jenis pohon 

dominandi hutan dataran rendah Cagar Alam Tangkoko yaitu Cananga odorata 

dengan kayu kapur. Umumnya pasangan jenis dominanlainnya berasosiasi 

negatif. 

5. Triana (2009), menyimpulkan Jenis Pohon di Kawasan Hutan sekitar danau 

Lawulamoni Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna berjumlah 14 suku, 19 

marga, dan 36 jenis, dimana 21 jenis yang teridentifikasi dengan nama ilmiah 

sedangkan 17 jenis lainnya hanya teridentifikasi dengan nama lokal dan 

semuanya di kelas Dicotyledoneae.  

C. Kerangka Berpikir 

Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Lambusango merupakan bagian dari 

wilayah yang memiliki jenis tumbuhan yang sangat bervariasi dimana salah satu 
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diantaranya adalah keanekaragaman jenis epifit dan pohon inangnya.Berbagai jenis 

tumbuhan akan berkompetisi secara alami untuk tetap bertahan hidup sehingga 

dapat menyebabkan tumbuhan mempunyai karakteristik tertentu dalam 

mengembangkan relung (niche) masing-masing. 

Keberadaaan berbagai jenis pohon yang berada di Hutan Suaka Margasatwa 

Lambusangomenyebabkan kondisi hutan menjadi lembab, dan menjadi habitat 

yang sangat cocok bagi berbagai jenis tumbuhan diantaranya semak, liana, pohon, 

herba, dan epifit yang tumbuh tersebar di sekitar Hutan Suaka Margasatwa 

Lambusango dan di dalam kawasan hutan. Tumbuhan epifit hidup menempel pada 

pohon inangnya dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik pada 

kondisi hutan yang demikian sehingga jumlahnya melimpah dan tumbuh tersebar 

di sepanjang hutan.    

Keragaman jenis pohon yang tumbuh di kawasan Hutan Suaka Margasatwa 

Lambusango merupakan inang yang potensial untuk berbagai jenis tumbuhan 

epifit.Setiap jenis pohon yang tumbuh memiliki karakteristik morfologi dan 

anatomi yang sangat beragam seperti tinggi cabang, pola percabangan, sudut 

percabangan, hingga susunan kimia dari pohon itu sendiri.Hal ini memberikan 

kondisi yang spesifik pada setiap jenis epifit yang tumbuh. Oleh karena itu 

identifikasi terhadap tumbuhan epifit beserta dengan pohon inangnya diharapkan 

dapat menunjukkan adanya keterkaitan keduanya. 
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Secara sistematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

ditunjukkan pada gambar 2.1 

A. . 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  = Variabel yang diteliti 

  = Variabel yang tidak diteliti 

Gambar 2.1. Alur Kerangka Berpikir. 
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