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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Luas dari negara 

Indonesia adalah 1.913.578,68 km
2
. Luas tersebut terbentang dari Sabang sisi 

barat hingga Merauke sisi timur (Prayogi dkk, 2019). Indonesia merupakan 

negara yang sangat kaya akan sumber daya alam hayatinya dengan 

keanekaragaman flora dan fauna di darat, perairan maupun udara.  Indonesia 

merupakan salah satu negara beriklim tropis yang berada di Aia Tenggara. 

Hutan pegunungan tropika banyak menyimpan kekayaan jenis tumbuhan, 

termasuk Gunung Burangrang (Whitten dkk., 1997). 

Gunung Burangrang adalah salah satu pegunungan yang letaknya di 

Kabupaten Purwakarta. Kawasan hutan Gunung Burangrang sudah ditetapkan 

sebagai Cagar Alam yang berdasarkan surat keputusan menteri pertanian 

nomor 479/Kpts/Um/8/1979 tanggal 2 Agustus 1979 dengan luas 2.700 Ha 

(BBKSDA, 2016). Tentunya suatu pegunungan terdapat keanekaragamn flora 

maupun fauna, Cagar Alam Gunung Burangrang juga sangat banyak 

menyimpan jenis-jenis tumbuhan, salah satunya tumbuhan dari famili 

Rubiaceae.   

Rubiaceae merupakan salah satu tumbuhan berbunga yang terdiri atas 

pepohonan, liana, perdu, atau herba yang tumbuhnya di atas tanah.  Famili 

Rubiaceae kurang lebih 4.500 jenis, terbagi dalam 400 genus, salah satunya 

yaitu genus Lasianthus (Tjitroesoepomo, 2010). Keragaman terbesar 

Rubiaceae terletak di daerah tropis dan subtropis (Davis dkk., 2009). 

Lasianthus termasuk kedalam famili Rubiaceae, dengan jumlah lebih dari 

180 jenis yang tersebar di seluruh dunia. Sebanyak 160 jenis diantaranya 

terdapat di Asia tropis,  hingga Australia, dan hanya 20 jenis ditemukan di 

Afrika tropis serta tiga jenis di Amerika tropis. Di Indonesia sendiri, jumlah 

Lasianthus mencapai 90 jenis yang tersebar dari dataran rendah hingga 

pegunungan. Jumlah jenis Lasianthus di Jawa mencapai 27 Jenis. Ada 

beberapa sepesis baru Lasianthus, L. kalimantanensis, L. fasciculus, L. 
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depresineorus, L. bifloroideus. Distribusi Lasianthus di hutan hujan tropis 

dan subtropis (Zhu, 2002; 2012). Penemuan terbaru dua jenis Lasianthus, 

yakni L. wawoniensis dan L. macrobracteatus dari Pulau Wawoni 

menambah jumlah jenis Lasianthus di Indonesia. 

Secara taksonomi persilangan di dalam genus Lasianthus sangat sulit 

karena dari beberapa spesies tidak jelas (Zhu, 2002) Selain itu bagian bunga 

dan buah yang berukuran kecil sering kali hilang dari spesimen herbarium, 

sehingga menyisakan hasil diagnosis karakter yang berbeda (Wang dkk., 

1997). Hanya ada beberapa karakter diagnosis yang tersedia untuk 

menggambarkan spesies dan kebanyakan karakter yang digunakan adalah 

fitur kuantitatif dari organ vegetatif seperti daun, stipula, dan braktea. Oleh 

karena itu, sulit untuk menentukan suatu spesies dengan tepat hanya dengan 

merujuk ke gambaran lama. Cukup lama sudah ada spesies yang ditemukan 

dan bahkan spesies yang baru ditemukan hanya dari satu jenis koleksi atau 

beberapa koleksi saja. 

Deskripsi morfologi Lasianthus masih terbatas menggunakan spesimen 

herbarium, sehingga perlu diadakan penelitian kembali. Selain itu, beberapa 

spesimen herbarium Lasianthus yang berasal dari Gunung Burangrang, 

Lasianthus rufus (Korth.) Miq. Sebelumnya, Cahyanto dkk., (2019) 

menemukan dua Lasianthus di Gunung Burangrang pada ketinggian 900-

1.100. Penelitian tentang inventarisai tumbuhan Lasianthus di Gunung 

Burangrang belum banyak dilakukan, karena informasi tentang tumbuhan 

ini masih terbatas dan manfaatnya belum banyak dikatehui. sehingga perlu 

dilakukan eksplorasi identifikasi untuk mengetahui jenis Lasianthus apa 

saja yang berada di Gunung Burangrang serta mengetahui karakteristik 

morfologi. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai informasi untuk 
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pendidikan, pemerintah, dan masyarakat menegenai karakteristik morfologi 

tumbuhan Lasianthus. 

Pada penelitian ini difokuskan untuk mengetahui jenis Lasianthus apa 

saja yang berada di Gunung Burangrang, mengetahui morfologi 

karakteristik, setelah itu diidentifikasi dengan membuat herbarium di 

laboratorium UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kemudian membuat 

pohon pilogeni menggunakan aplikasi NTSYS untuk mengetahui 

kekerabatan antar jenis Lasianthus. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Jenis Lasianthus apa saja di Gunung Burangrang? 

2. Bagaimana karakteristik morfologi genus Lasianthus di Gunung 

Burangrang? 

3. Bagaimana hubungan kekerabatan antar jenis Lasianthus? 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui jenis Lasianthus di Gunung Burangrang. 

2. Mengetahui karakteristik morfologi serta mengidentifikasi kembali 

tumbuhan Lasianthus di Gunung Burangrang. 

3. Mengetahui hubungan kekerabatan anatar jenis Lasianthus. 

1.4. Manfaat 

1. Teoritis 

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang 

inventarisasi tumbuhan Lasianthus dan sebagai bahan masukan dalam 

pembelajaran Biologi terkhusus di Mata Kuliah Phanerogamae dan 

Praktikum Phanerogamae. 
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2. Praktis 

Penelitian ini sebagai informasi bagi masyarakat dan pemerintah 

mengenai karakteristik morfologi  tumbuhan Lasianthus di Gunung 

Burangrang dan sebagai pembanding atau rujukan bagi peneliti 

selanjutnya. 

 


