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TAKSONOMI TUMBUHAN TINGKAT RENDAH 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang cukup banyak, baik 

flora maupun fauna.  Kita boleh berbangga dengan kekayaan tumbuhan yang 

tidak dimiliki negara lain.  Akan tetapi lebih kurang 30.000 sampai 40.000 jenis 

tumbuhan yang tersebar dari Aceh sampai Papua, dari daratan rendah hingga 

dataran tinggi  dari daerah tropik hingga daerah sejuk, jenis-jenis pohon di 

Indonesia sangat banyak.  Oleh Endert, seorang pakar tumbuh-tumbuhan 

Belanda yang pernah bekerja di Indonesia ditaksir ada kira-kira 4.000 jenis 

pohon dan dari 4.000 jenis ini belumlah kita kenal semua baik namanya 

maupun sifatnya.  

Beragamnya mahkluk hidup yang ada di bumi ini yang ditunjukkan 

dengan adanya variasi bentuk, penampilan serta ciri-ciri yang lainnya, maka 

mendorong diperlukannya suatu cara untuk mengelompokkan mahkluk hidup 

agar mudah dipelajari dan dipahami. Para ilmuwan dari bidang biologi 

mengembangkan suatu sistem pengelompokan yang memudahkan untuk 

memahami, mempelajari, dan mengenali mahkluk hidup dengan suatu sistem 

klasifikasi. Cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi suatu mahkluk 

hidup disebut dengan taksonomi atau sistematik. Bergantung pada golongan 

makhluk hidup yang dijadikan obyek studi, apabila yang merupakan obyek 

studinya adalah tumbuhan maka istilah yang digunakan adalah Taksonomi 

atau Sistematik Tumbuhan, begitu juga berlaku pada obyek studi hewan. 

Unsur utama yang menjadi ruang lingkup Taksonomi Tumbuhan adalah 

pengenalan (identifikasi), pemberian nama dan penggolongan atau klasifikasi. 

Kata taksonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani Taxis yang artinya susunan 

(arrangement) dan nomos artinya aturan (hukum), taksonomi merupakan 

susunan berdasarkan aturan tertentu. Menurut Lawrence dalam bukunya 

Taxonomy of Vascular Plants definisi dari taksonomi dengan perumusan yang 

lebih sederhana, taksonomi adalah ilmu pengetahuan yang mencakup 
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identifikasi, tatanama, dan klasifikasi pada obyek biologi yang bila dibatasi 

pada tumbuhan saja sering disebut dengan taksonomi tumbuhan. 

2. KONSEP TAKSONOMI 

Mengenai unsur utama yang tercakup dalam lingkup taksonomi 

tumbuhan seperti identifikasi, tatanama, dan klasifikasi serta konsep-konsep 

dasar mengenai taksonomi tumbuhan diuraikan sebagai berikut :  

a. Identifikasi  

 Selain mengadakan penggolongan atau klasifikasi, unsur utama dalam 

taksonomi salah satunya adalah pengenalan atau identifikasi. Melakukan 

identifikasi tumbuhan berarti mengungkapkan atau menetapkan 

identitas (jati diri) suatu tumbuhan (meliputi : menentukan nama yang 

benar, tempat yang tepat dalam sistem klasifikasi)  

 Identifikasi tumbuhan adalah menentukan namanya yang benar dan 

tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi.  

 Tumbuhan yang akan diidentifikasikan mungkin belum dikenal oleh dunia 

ilmu pengetahuan (belum ada nama ilmiahnya), atau mungkin sudah 

dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan.  

 Penentuan nama baru dan penentuan tingkat-tingkat takson harus 

mengikuti aturan yang ada dalam KITT (Kode Internasional Tatanama 

Tumbuhan).  

 Prosedur identifikasi tumbuhan yang untuk pertama kali akan 

diperkenalkan ke dunia ilmiah memerlukan bekal ilmu pengetahuan 

yang mendalam tentang isi KITT.  

 Untuk identifikasi tumbuhan yang telah dikenal oleh dunia ilmu 

pengetahuan, memerlukan sarana antara lain bantuan orang, spesimen 

herbarium, buku-buku flora dan monografi, kunci identifikasi dan lembar 

identifikasi jenis. 
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b. Tatanama 

 Peraturan tentang pemberian nama ilmiah perlu diciptakan agar ada 

kesamaan pemahaman di antara ahli-ahli Botani di seluruh dunia 

tentang apa yang dimaksud. 

 Nama ilmiah adalah nama-nama dalam bahasa Latin atau bahasa yang 

diperlakukan sebagai bahasa Latin tanpa memperhatikan dari bahasa 

mana asalnya. 

 Tujuan dari tatanama tumbuhan adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai media untuk komunikasi 

b. Menunjukkan identitas tumbuhan 

c. Menunjukkan adanya kekerabatan 

 Sistem pemberian nama 

Ada 2 sistem dalam taksonomi untuk sistem pemberian nama anatara 

lain : 

1. Nama daerah/nama lokal/nama umum  

Pada awalnya nama suatu tumbuhan menggunakan bahasa induk 

orang yang member nama, dengan demikian satu jenis tumbuhan 

dapat mempunyai nama yang berbeda-beda sesuai dengan bahasa 

orang yang memberikannya.  

Misal : orang Indonesia menyebut pisang, orang Inggris menyebut 

banana, orang Jawa Timur menyebut gedang, orang Sunda 

menyebut cauk. 

Nama daerah atau nama lokal ini dasar pemberian nama berbeda-

beda dan mempunyai sifat khusus, bersifat tidak universal artinya 

tanpa metode penamaan dan penggunaannya sangat terbatas. 

Beragamnya sebutan atau bahasa untuk satu jenis tumbuhan dalam 

taksonomi dikategorikan nama nama daerah/nama lokal/nama 

umum. 

2. Nama ilmiah 

Berkembangnya ilmu taksonomi tumbuhan, maka muncul nama ilmiah 

(scientific name). Dimana sistem pemberian nama ilmiah ini bersifat 

netral dan dapat diterima semua pihak, dimana setiap jenis memiliki 
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satu nama ilmiah dan bahasa ilmiah yang dilatinkan sehingga dapat 

diterima dan digunakan oleh seluruh ilmu taksonomi di seluruh dunia. 

Sehingga dapat disimpulkan perbedaan nama umum dengan nama 

ilmiah adalah sbb: 

Nama Umum Nama Ilmiah 
Tidak mengikuti ketentuan yang 

manapun 

Melalui kesepakatan internasional 
yang diatur dalam KITT 

Dalam bahasa sehari-hari yang 
bersifat lokal atau setempat 

Dalam bahasa yang digunakan 
sebagai bahasa latin 

Biasanya hanya dimengerti oleh 
penduduk setempat 

Bersifat internasional 

Mudah dieja dan dihafalkan Kadang-kadang sulit di eja dan 
dihafalkan 

Tidak jelas untuk kategori yang mana 
nama itu digunakan 

Dengan indikasi yang jelas untuk 
kategori mana nama itu dimaksud 

Satu takson dapat mempunyai nama 
yang berbeda menurut bahasa yang 
digunakan dan sering banyak 
sinonim serta homonim 

Suatu takson hanya meempunyai 
satu nama yang benar 

 

 Sistem Penamaan Binomial 

Tatanama binomial (binomial = dua nama) merupakan aturan penamaan baku 

bagi semua organisme (makhluk hidup) yang terdiri dari dua kata dari sistem 

taksonomi (biologi), dengan mengambil nama genus dan nama spesies. Nama 

yang dipakai adalah nama baku yang diberikan dalam bahasa Latin atau 

bahasa lain yang dilatinkan. Oleh penyusunnya yaitu Carolus Linnaeus aturan ini 

pada awalnya diterapkan untuk fungi, tumbuhan dan hewan, namun kemudian 

dikembangkan dan diterapkan juga untuk bakteri. Sebutan yang disepakati 

untuk nama ini adalah 'nama ilmiah' (scientific name). Nama ilmiah seringkali 

disebut sebagai "nama latin" meskipun istilah ini tidak tepat sepenuhnya, karena 

sebagian besar nama yang diberikan bukan istilah asli dalam bahasa latin 

melainkan nama yang diberikan oleh orang yang pertama kali memberi 

deskripsi (deskriptor) kemudian dilatinkan. 

 Aturan Penulisan 

a) Aturan penulisan dalam tatanama binomial selalu menempatkan nama 

genus di awal dan nama spesies mengikutinya. 

b) Nama genus SELALU diawali dengan huruf kapital (huruf besar, 

uppercase) dan nama spesies SELALU diawali dengan huruf biasa (huruf 

kecil, lowercase). 
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c) Penulisan nama ini tidak mengikuti tipografi yang menyertainya, artinya: 

suatu teks yang semuanya menggunakan huruf kapital/balok, misalnya 

pada judul suatu naskah, tidak menjadikan penulisan nama ilmiah 

menjadi huruf kapital semua) kecuali untuk hal berikut: 

 Pada teks dengan huruf tegak (huruf latin), nama ilmiah ditulis 

dengan huruf miring (huruf italik), dan sebaliknya. Contoh : 

Cyprinus carpio, Marsilea crenata 

 Pada teks tulisan tangan, nama ilmiah diberi garis bawah yang 

terpisah untuk nama genus dan nama spesies. 

d) Nama lengkap (untuk hewan) atau singkatan (untuk tumbuhan) dari 

deskriptor boleh diberikan di belakang nama spesies, dan ditulis dengan 

huruf tegak (latin) atau tanpa garis bawah (jika tulisan tangan). Jika 

suatu spesies digolongkan dalam genus yang berbeda dari yang berlaku 

sekarang, nama deskriptor ditulis dalam tanda kurung. Contoh : Glycine 

max Merr., Passer domesticus (Linnaeus, 1978) (Merr. adalah singkatan 

dari deskriptor (dalam contoh ini E.D. Merrill) yang hasil karyanya diakui 

untuk menggambarkan Glycine max. 

e) Pada penulisan teks yang menyertakan nama umum/trivial, nama ilmiah 

biasanya menyusul dan diletakkan dalam tanda kurung. Contoh : 

PENGUJIAN AKTIVITAS PROTEIN ANTIMIKROBIA DARI BIJI MELINJO 

(Gnetum gnemon L.) TERHADAP BEBERAPA MIKROBIA PATOGENIK 

TANAMAN. 

f) Nama ilmiah ditulis lengkap apabila disebutkan pertama kali. 

Penyebutan selanjutnya cukup dengan mengambil huruf awal 

nama genus dan diberi titik lalu nama spesies secara lengkap. 

Contoh : salah satu penyebab penyakit penting pada tanaman 

cabai adalah Fusarium oxysporum, karena menyebabkan 

rendahnya produksi. Kehilangan produksi akibat F. oxysporum ini 

berkisar 5-30% 

g) Singkatan "sp." (zoologi) atau "spec." (botani) digunakan jika nama 

spesies tidak dapat atau tidak perlu dijelaskan. Singkatan "spp." 

(zoologi dan botani) merupakan bentuk jamak. Contoh : Canis sp., 

berarti satu jenis dari genus Canis; Adiantum spp., berarti jenis-jenis 

Adiantum 
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 Cara Pemberian Nama Kelas, Bangsa, Famili dan Spesies 

 Nama kelas : nama genus + nae; contoh : Psilophti + nae sehingga 

menjadi kelas Psilophtinae 

Kelas : Psilophtinae; Ordo : Psilotales; Famili : Psilotaceae; Spesies : 

Psilotum nudum 

 Nama ordo : nama genus + ales; contoh : Lycopodi + ales sehingga 

menjadi ordo Lycopodiales 

Kelas : Lycopodiinae;  Ordo : Lycopodiales;  Famili : Lycopodineae;  

Spesies : Lycopodium cernum 

 Nama famili : nama genus + aceae; contoh : Marchantia + ceae 

sehingga menjadi family Marchantiaceae 

Kelas : Hepaticeae;  Ordo : Marchantiales; Famili : Marchantiaceae; 

Spesies : Marchantia polymorpha 

 c. Klasifikasi (Keanekaragaman dan Perkembangan Klasifikasi) 

 Klasifikasi tumbuhan adalah pembentukan kelompok-kelompok dari 

seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini hingga dapat disusun takson-

takson secara teratur mengikuti suatu hierarki. Sifat-sifat yang dijadikan 

dasar dalam mengadakan klasifikasi berbeda-beda tergantung orang 

yang mengadakan klasifikasi dan tujuan yang ingin dicapai dengan 

pengklasifikasian itu. 

 Ada tiga sistem klasifikasi dalam taksonomi tumbuhan yaitu sistem 

klasifikasi buatan, sistem klasifikasi alam, dan sistem klasifikasi filogenetik. 

 Sistem klasifikasi alami : dipelopori oleh Theophrastus (370SM - 

285SM), salah satu murid Aristoteles. Sistem ini  didasarkan pada 

bentuk yang dapat dilihat dengan mata biasa (morfologi). 

Theophrastus menggolongkan tumbuhan menjadi 4 kelompok : 

pohon, semak, perdu dan herba. 

 Sistem klasifikasi buatan : diciptakan oleh Carolus Linnaeus (1707-

1778), ilmuwan swedia yang dikenal sebagai Bapak Klasifikasi. 

Dasar yang digunakan adalah alat reproduksi seksual, dasar lain 

yang digunakan adalah morfologi. Sistem klasifikasi buatan ini 

merupakan penggolongan mahluk hidup berdasarkan 
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pengaruhnya terhadap manusia, misalnya : beracun atau 

berguna, piaraan atau liar, gulma atau sayuran. 

 Sistem klasifikasi filogenetik : diciptakan oleh Charles Darwin 1859, 

menerbitkan buku tentang teori evolusi. Ia menyatakan bahwa 

persamaan struktur tubuh menunjukkan hubungan kekerabatan 

yang lebih dekat. Sistem ini didasarkan pada urutan 

perkembangan mahluk hidup (filogeni) serta mengetahui 

hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya. 

 Berdasarkan sejarah perkembangannya ketiga sistem klasifikasi tersebut 

dibagi menjadi empat periode yaitu periode sistem habitus, periode 

sistem numerik, periode sistem alam, dan periode sistem filogenetik. 

 Sistem klasifikasi yang tinjauannya didasarkan modifikasi dari sistem yang 

telah ada dengan penambahan data yang baru, disebut sistem 

kontemporer.  

 Pengelompokan semua organisme hidup oleh Carl von Linne (Latin: 

Carolus Linnaeus), seorang naturalis berkebangsaan Swedia dibuat 

tingkatan taksonomi yang terdiri dari enam takson, yaitu : 

o Kingdom (kerajaan) 
o Filum (divisi) 
o Kelas (classis) 
o Ordo (Bangsa),  
o Familia (Suku),  
o Genus (Marga), dan  
o Spesies (Jenis) 

 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berpengaruh pula 

terhadap perkembangan ilmu taksonomi tumbuhan.  

 Perubahan klasifikasi organisme hidup yang semula dua dunia kemudian 

menjadi empat dunia, atau dari empat dunia menjadi lima dunia, telah 

mengakibatkan sekelompok atau sebagian kelompok organisme yang 

semula termasuk dalam dunia tumbuhan dipindahkan ke dalam dunia 

(regnum) baru atau regnum yang lain. Berikut beberapa sistem klasifikasi 

(sistem Klasifikasi Lima Kingdom): 
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 Sistem Dua Kingdom 

Pada awalnya para ahli taksonomi mengklasifikasikan mahkluk hidup 

menjadi 2 kerajaan (sistem dua kingdom) yaitu Tumbuhan (Kingdom 

Plantae) dan Hewan (Kingdom Animalia), hal ini didasarkan pada :  

a. Bahwa pada kenyataannya kelompok tumbuhan memiliki dinding sel 

yang tersusun dari selulosa, 

b. Tumbuhan memiliki klorofil yang berfungsi untuk membuat makanan 

sendiri dengan melalui proses fotosintesis, dan tidak bisa bergerak dan 

berpindah tempat 

c. Hewan tidak memiliki dinding sel sehingga tidak bisa membuat 

makanannya sendiri, dan bisa bergerak serta berpindah tempat. 

 Sistem Tiga Kingdom 

Sistem klasifikasi terus berkembang dengan ditemukannya bahwa ada 

tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga tidak bisa membuat 

makanannya sendiri yaitu jamur (fungi), sehingga oleh para ahli 

taksonomi dikelompokkan tersendiri kedalam kingdom fungi. 

Pengelompokan mahkluk hidup menjadi tiga kelompok yaitu Tumbuhan 

(Kingdom Plantae), Hewan (Kingdom Animalia) dan Fungi (jamur). 

 Sistem Empat Kingdom 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan tentang struktur sel/susunan 

sel, maka para ahli meneliti tentang ada tidaknya inti sel mahkluk hidup, 

dimana sel yang memiliki membran inti disebut eukariotik dan sel yang 

tidak mempunyai membran inti disebut prokariotik. Monera tergolong 

mahkluk hidup yang prokariotik. Pengelompokan mahkluk hidup 

didasarkan pada ada tidaknya membran inti sel ini, sehingga monera 

dikelompokkan kedalam kingdom tersendiri. Pengelompokan mahkluk 

hidup menjadi empat kelompok yaitu Tumbuhan (Kingdom Plantae), 

Hewan (Kingdom Animalia), Fungi (jamur), dan Monera (bakteri).  

 

 Sistem Lima Kingdom 

Robert H. Wittaker pada tahun 1969 mengelompokkan mahkluk hidup 

menjadi lima kingdom yaitu Tumbuhan (Kingdom Plantae), Hewan 

(Kingdom Animalia), Fungi (jamur), Monera (bakteri) dan Protista. 
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Pengelompokan ini berdasarkan pada susunan sel, cara makhluk hidup 

memenuhi makanannya dan tingkatan - tingkatan mahkluk hidup.  

Pengelompokan Makhluk Hidup 

          Whitaker (1969) mengelompokkan mahluk hidup ke dalam lima 

kerajaan/regnum: 

1. Kingdom Monera 

Monera merupakan golongan organisme yang bersifat prokariotik (inti 

selnya tidak memiliki selaput inti). Kingdom ini dibagi menjadi dua 

golongan yaitu :  

1. Golongan bakteri (Schizophyta/Schizomycetes) 

2. Golongan ganggang biru (Cyanophyta) 

2. Kingdom Protista 

Protista merupakan organisme yang bersifat eukariotik (inti selnya sudah 

memiliki selaput inti). Pembentukan regnum ini diusulkan oleh Ernst 

Haeckel atas pertimbangan adanya organise-organisme yagn memiliki 

ciri tumbuhan (berklorofil) sekaligus memiliki ciri hewan (dapat bergerak). 

Yang termasuk dalam kingdom ini adalah :  

1. Protozoa 

2. Ganggang bersel satu 

3. Kingdom Fungi (Jamur) 

Fungi merupakan organisme uniseluler (bersel satu) dan multiseluler 

(bersel banyak) yang tidak berklorofil, fungi multiseluler dapat 

membentuk benang-benang yang disebut hifa. Seluruh anggota dari 

regnum ini bersifat heterotrof. Kingdom ini dibagi menjadi beberapa divisi 

yaitu: 

1. Oomycotina 

2. Zygomycotina 

3. Ascomycotina 

4. Basidiomycotina 

5. Deuteromycotina 
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4. Kingdom Plantae (Tumbuhan Hijau) 

Meliputi organisme bersel banyak (multiseluler) dan sel-selnya mempunyai 

dinding sel. Hampir seluruh anggota berklorofil sehinga sifatnya autotrof. 

Yang termasuk dalam Kingdom Plantae adalah: 

1. Ganggang bersel banyak (diluar ganggang biru) 

2. Lumut (Bryophyta) 

3. Paku-pakuan (Pteridophyta) 

4. Tumbuhan Berbiji (Spermatophyta) 

5. Kingdom Animalia (Kerajaan Hewan) 

Meliputi organisme bersel banyak, yang sel-selnya tidak berdinding sel 

dan tidak berklorofil sehingga bersifat heterotrof. Yang termasuk kingdom 

ini adalah filum: 

1. Porifera 

2. Coelenterata 

3. Platyhelminthes 

4. Nemathelminthes 

5. Annelida 

6. Echinodermata 

7. Arthropoda 

8. Chordata 

Dari penjelasan sistem klasifikasi lima kingdom diatas dapat disimpulkan 

bahwa setiap kingdom mempunyai ciri-ciri utama yaitu sebagai berikut : 

No Kelompok Utama Ciri Utama 
1 Plantae Eukariotik, multiseluler, melakukan fotosintesis 
2 Animalia Eukariotik, multiseluler, bersifat heterotrof 
3 Fungi Eukariotik, multiseluler/uniseluler, menyerap zat 

makanan dari lingkungan 
4 Protista Eukariotik, multiseluler/uniseluler, heterotrof/autotrof 
5 Monera Prokariotik, berukuran renik, uniseluler 
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d. Tujuan dan Manfaat Klasifikasi 

1. Menyederhanakan obyek studi makhluk hidup yang sangat 

beranekaragam sehingga mudah untuk dipelajari  

2. Pengelompokan makhluk hidup untuk menghasilkan kelompok-

kelompok takson  

3. Persamaan dan perbedaan ciri suatu makhluk hidup akan 

menentukan jenjang takson dan juga kekerabatannya  

4. Jenjang takson menunjukkan bahwa setiap kelompok kecil makhluk 

hidup dengan kesamaan ciri tertentu membentuk kelompok makhluk 

hidup yang lebih besar  

5. Kelompok spesies membentuk genus, kelompok genus membentuk 

famili, kemudian terus membentuk ordo, kelas dan devisio  

3. Kingdom Plantae 

Dalam ekosistem terdapat salah satu komponennya yang berperan 

sebagai penyedia oksigen yang disebut juga dengan produsen , misalnya 

lumut yang dapat hidup hampir di semua tempat yaitu mulai dari kutub utara 

yang melintasi daerah tropis hingga daerah kutub selatan. Hal ini dikarenakan 

kingdom plantae mempunyai cirri-ciri umum yaitu : 

 Organism eukariot multiseluler 

 Mempunyai dinding sel yang tersusun selulosa 

 Mempunyai klorofil a dan b yang digunakan untuk fotosintesis 

 Mampu menyimpan karbohidrat berupa zat tepung 

 Embrionya dilindungi oleh jaringan tumbuhan parental 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab pendahuluan bahwa kingdom 

plantae mempunyai anggota ± 500.000 spesies dimana dapat dibedakan 

berdasarkan pengelompokan menurut struktur tubuh yaitu : 

a) Habitus tumbuh (tegak, menjalar dll) 

b) Struktur organ tubuh (akar, batang dan daun) 

c) Tipe ikatan pembuluh (konsentris, kolateral) 

d) Keberadaan jaringan pengangkut 

e) Kedudukan bentuk, ukuran dan tulang daun 
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f) Alat reproduksi dan cara reproduksi 

Berdasarkan alat perkembangbiakannya, kingdom plantae digolongkan 

menjadi dua yaitu : 

 Kormophyta berbiji (Spermatophyta) 

 Kormophyta berspora (Cryptogamae) 

 
Tumbuhan tingkat rendah dikelompokkan menjadi beberapa Divisi, yaitu : 

Divisi Schizophyta (tumbuhan belah), Thallophyta (tumbuhan talus), Bryophyta 

(tumbuhan lumut), dan Pteridophyta (tumbuhan paku). Setiap divisi terbagi 

beberapa anak divisi, kelas, bangsa, famili dan spesies. 
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DIVISI SCHIZOPHYTA 
(Tumbuhan Belah) 

 
1. Schizophyta  

Schizophyta atau tumbuhan belah merupakan kelompok yang 

mempunyai ciri khusus yaitu berkembang biak dengan membelah diri. 

Schizophyta berasal dari bahasa Yunani scizein artinya membelah dan phyton 

adalah tumbuhan. Tumbuhan belah dianggap sebagai kelompok tumbuhan 

dengan tingkat perkembangan filogenetik yang paling rendah sehingga dari 

segi evolusi merupakan kelompok tumbuhan yang paling tua dan paling 

primitif.  

Ciri umum dari kelompok ini adalah :  

 Berkembang biak dengan cara membelah diri,  

 Tubuh terdiri dari satu sel  

 Protoplas belum terdeferensiasi dengan jelas sehingga inti sel dan 

plastidanya belum jelas 

Kelompok schizophyta mempunyai dua kelas yaitu : 

 

a. Kelas Bakteri (Schizomycetes) 
Bakteri berasal dari kata Bakterion (Yunani) yang artinya batang kecil. 

Didalam klasifikasi bakteri digolongkan dalam Divisio Schizomycetes. 

 

A. CIRI-CIRI UMUM : 

 Tubuh uniseluler (bersel satu) 

 Tidak berklorofil (meskipun ada beberapa jenis bakteri yang memiliki 

pigmen seperti klorofil sehingga mampu berfotosintesis) 

 Hidupnya bersifat autotrof  

 Reproduksi dengan cara membelah diri (dengan pembelahan Amitosis) 

 Habitat bakteri hidup dimana-mana/kosmopolit (tanah, air, udara, 

mahluk hidup) 

 Satuan ukuran bakteri adalah mikron (10 - 3 µ) 
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B. SIFAT MORFOLOGI DAN STRUKTUR TUBUH 

 BENTUK – BENTUK BAKTERI 

a. Kokus : bentuk bulat, monokokus, diplokokus, streptokokus, stafilokokus, 

sarkina 

b. Basil : bentuk batang, diplobasil, streptobasil 

c. Spiral : bentuk spiral, spirilium (spiri kasar), spirokaet (spiral halus) 

d. Vibrio : bentuk koma 

 ALAT GERAK BAKTERI 

Beberapa bakteri mampu bergerak dengan menggunakan bulu 

cambuk/flagel. Berdasarkan ada tidaknya flagel dan kedudukan flagel 

tersebut, dibedakan 5 macam bakteri, yaitu : 

 Atrich : bakteri tidak berflagel. contoh: Escherichia coli 

 Monotrich : mempunyai satu flagel salah satu ujungnya. contoh: Vibrio 

cholera 

 Lopotrich : mempunyai lebih dari satu flagel pada salah satu ujungnya. 

contoh:  Rhodospirillum rubrum 

 Ampitrich : mempunyai satu atau lebih flagel pada kedua ujungnya. 

contoh: Pseudomonas aeruginosa 

 Peritrich : mempunyai flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. contoh: 
salmonella typhosa 
 
 NUTRISI BAKTERI 

Dengan dasar cara memperoleh makanan, bakteri dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu :  

1. Bakteri heterotrof : bakteri yang tidak dapat mensintesis makanannya 

sendiri. Kebutuhan makanan tergantung dari mahluk lain. Bakteri saprofit 

dan bakteri parasit tergolong bakteri heterotrof.  

2. Bakteri autotrofl bakteri yagn dapat mensistesis makannya sendiri. 

Dibedakan menjadi dua yaitu : (a) bakteri foto autotrof dan (b) bakteri 

kemoautotrof. 

 KEBUTUHAN AKAN OKSIGEN BEBAS 

Dengan dasar kebutuhan akan oksigen bebas untuk kegiatan respirasi, bakteri 

dibagi menjadi dua :  
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1. Bakteri aerob: memerlukan O2 bebas untuk kegiatan respirasinya. Contoh 

: Nitrosococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter 

2. Bakteri anaerob : tidak memerlukan O2 bebas untu kegiatan respirasinya. 
Contoh : Strepcoccus lactis. 
 
 PERTUMBUHAN BAKTERI 

dipengaruhi oleh beberapa faktor : 

a. Temperatur, umumnya bakteri tumbuh baik pada suhu antara 25 - 35 0 C. 

b. Kelmbaban, lingkungan lembab dan tingginya kadar air sangat 

menguntungkan untuk pertumbuhan bakteri 

c. Sinar Matahari, sinar ultraviolet yang terkandung dalam sinar matahari 

dapat mematikan bakteri. 

d. Zat kimia, antibiotik, logam berat dan senyawa-senyawa kimia tertentu 

dapat menghambat bahkan mematikan bakteri. 

 STRUKTUR BAKTERI 

1) Dinding sel 

Dinding sel bakteri sangat tipis, tersusun atas peptidoglikan, yakni polisakarida 

yang berikatan dengan protein. Fungsi dinding sel untuk memberi bentuk 

tertentu pada sel, melindungi protoplasma sel, proses pembelahan sel. 

Berdasarkan struktur peptidoglikan bakteri dapat dibedakan menjadi dua : 

 Bakteri gram positif, peptidoglikan di luar membran plasma dan bila diberi 

tinta cina akan menimbulkan warna. Contoh : Clostridium tetani, Bacillus 

anthracis, Staphylococcus albus, Staphylococcus aureus. 

 Bakteri gram negatif, peptidoglikan terletak antara membran plasma dan 

membran luar, bila diberi tinta cina tidak menimbulkan perubahan 

warna. Contoh: E. coli, Salmonella typhosa, Vibrio cholera, Neissiria 

gornorrhoe. 

2) Membran sel 

Tersusun atas molekul lemak dan protein dan bersifat selektif permeabel. 

Membran sel berfungsi mengatur masuknya zat makanan dan keluarnya sisa 

metabolisme, berperan dalam pembelahan sel.  

3) Isi sel 

Tersusun atas organel-organel seperti: 

 Inti, bersifat prokarion terdiri atas benang kromatin DNA dan RNA 



Taksonomi     Tumbuhan    Tingkat    Rendah 
Semester   V 

Fakultas MIPA IKIP PGRI JEMBER Jurusan Biologi oleh : Najmi Indah, SP., MP 17

 Mesosom, Terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Organel 

ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga 

dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. 

 Volutin, yaitu zat yang banyak mengandung DNA 

 Ribosom, tersusun atas protein dan RNA, berfungsi sebagai tempat sintesis 

protein 

 Lembar fotosintesis, khusus bakteri yang berfotosintesis (bakteri ungu), terdapat 

lipatan ke arah sitoplasma yang berisi lembar fotosintesis 

 Plasmid, adalah DNA non kromosom, plasmid mengandung gen-gen seperti 

gen kebal antibiotik, gen patogen. Dalam satu bakteri dapat terbentuk 10-20 

plasmid. Ukuran plasmid 1/1000 kali DNA kromosom. 

 
 REPRODUKSI BAKTERI 

 Reproduksi Aseksual/vegetatif :  

Caranya dengan pembelahan biner atau pembelahan langsung (tanpa 

melalui tahapan seperti mitosis). Proses pembelahan diawali dengan proses 

replikasi DNA menjadi dua kopi DNA identik dan diikuti pembelahan sitoplasma. 

Proses pembelahan berlangsung cepat setiap 20 menit sekali. Contoh : E. coli. 

 Reproduksi Seksual/generatif 

Caranya dengan konjugasi, pembelahan secara langsung materi genetik di 

antara dua sel bakteri melalui jembatan sitoplasma. Tidak dapat ditentukan jenis 

kelamin kedua bakteri yang berkonjugasi. Contoh : E. coli. 

 Rekombinasi DNA 

Rekombinasi artinya bergabungnya dua DNA dari sumber yang berbeda. 

Rekombinasi DNA selain dengan proses konjugasi ada proses lain yaitu 

transformasi, transduksi, yang kemudian disebut proses paraseksual.  

Proses paraseksual meliputi : 

1. Transformasi, ialah pemindahan sebagian materi genetik atau DNA atau hanya 

satu gen bakteri ke bakteri lain dengan proses fisiologi yang kompleks. Proses ini 

pertama ditemukan Frederick Griffith tahun 1982. Contoh : Streptococcus 

pnemoniaeu, Haemophillus, Bacillus. Diguga transformasi ini merupakan cara 

bakteri menularkan sifatnya ke bakteri lain. Misalnya bakteri patogen yang 

semula tidak kebal antibiotik dapat berubah menjadi kebal antibiotik karena 

transformasi. 
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Gambar : Proses Transformasi 

2. Transduksi, pemindahan materi genetik dengan perantara virus. Virus dapat 

menyambungkan materi genetiknya ke DNA bakteri dan membentuk profag. 

Ketika terbentuk virus baru, di dalam DNA virus sering terbawa sepenggal DNA 

bakteri yang diinfeksinya. Virus yang terbentuk memiliki dua macam DNA yang 

dikenal partikel transduksi (transducing particle). Cara ini dikemukakan oleh 

Norton Zinder dan Jashua Lederberg. 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Proses Tranduksi 

3. Konjugasi : merupakan proses bergabungnya dua bakteri (- dan +) dengan 

membnetuk jembatan untuk pemindahan materi genetik (DNA). 

 

 

 

 

Gambar : Proses Konjugasi 
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C. KLASIFIKASI BAKTERI BERDASARKAN SIFAT FISIOLOGISNYA  

Divisi  : Schizophyta 

Kelas  : Schizomycetes 

Terdiri dari beberapa ordo yaitu : 

a.  Ordo Psudomonadales 

ciri – ciri :  

 Sel beberbentuk batang lurus atau spiral 

 Mengendung pigmen fotosintetik yang berwarna hijau 

 Bergerak dengan flagel yang polar 

Terdiri dari beberapa famili yaitu : 

1. famili : Thiohodacae 

Kelompok bakteri yang dapat melakukan fotosintesis, karena mempunyai 

sistem pigmen bakterioklorofil dan karetenoid. Contoh bakteri : Thiodictyon 

elegans, Thiocapsa floridana, Thiosarcina rosea, Thiospirillum sanguineum 

2. famili : Nitrobacteraceae 

Bakteri yang tergolong kemoautrotof dan memperoleh energi untuk 

proses asimilasi dari oksidasi metan. Contoh : Nitrosomonas europaea, 

Nitrosococus nitrosus, Nitrobacter agile. 

3. famili : Methanomonadaceae 

Bakteri yang tergolong kemoautrotof dan memperoleh energi untuk 

proses asimilasi dari oksidasi metan, karbon monoksida, hidrogen. Contoh : 

Methanomonas methanica, Hydrogenomonas flava, Carboxydomonas 

oligocarbophila. 

4. famili : Thiobactericeae 

Disebut juga dengan bakteri belerang, hal ini dikarenakan memperoleh 

energi dengan oksidasi dengan senyawa belerang dan dalam plasma 

terdapat belerang bebas dalam bentuk butir-butir atau kristal. Contoh : 

Thiobacllus thioparus, Thiobacterium cristalliferum, Thiospora bipunctata 

5. famili : Psudomonadaceae 

Bakteri yang heterotrof, sel-selnya bersifat oksidatif atau kadang-kadang 

fermentatif. Contoh : Psudomonas solanacearum, Psudomonas malvacearum, 

Psudomonas denitrificans 
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6.  famili : Spirillaceae 

Bakteri bebrbentuk koma hingga spiral. Contoh : Vibrio comma, 

Desulfovibrio desulfuricans, Spirillum minus, Spirillum lipoferum 

 
b. ordo Chlamydobacteriales 

ciri – ciri :  

 sel-sel berderet membentuk koloni 

 didalam penyelubung koloni terdapat senyawa besi 

ordo Chlamydobacteriales terdiri dari beberapa famili yaitu : 

1. famili : Clamydobacteriaceae 

Bakteri berbentuk benang, dapat membentuk sel kembara, 

mengandung senyawa besi sehingga disebut bakteri besi. Contoh :Spaerotilus 

natans, Spaerotilus dichotomus, Lepthotrix ochracea 

2. famili : Crenotrichaceae 

Bakteri berbentuk benang, tidak membentuk sel kembara, dan bergerak 

aktif. Contoh : Crenotrix polyspora  

c. ordo Eubacteriales 

ciri-ciri : 

 sel bebrbentuk bulat dan bergerak dengan flagel yang peritrik  

 koloni berupa rantai atau terpisah-pisah 

ordo Eubacteriales terdiri dari famili sbb : 

1. famili : Azotobacteraceae 

Hidup bebas dalam tanah, penambat N2. contoh : Azotobacter 

chroococcum, Azotobacter indicus, Azotobacter agilis 

2. famili : Rhizobiaceae 

Bersimbiosis dengan Leguminosae sehingga terbentuk bintil pada akar, 

penambat N2. contoh :  Rhizobium leguminosarum, Rhizobium japonicum, 

Rhizobium phaseoli, agrobacterium tumefaciens 

3. famili : Enterobactericeae 

Hidup bersifat patogen, terdapat pada saluran pernafasa, saluran 

kencing pada vertebrata dan hidup bebas, menimbulkan fermentasi anaerob 

pada glukosa. Contoh : Eschericia coli, Salmonella thyposa, Shigella dysenteriae 
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4. famili : Micrococcaceae,  Contoh : Sarcina lutea, Sarcina aurantiaca, 

Micrococus denitrificans, Stapylocus aureus 

5. famili : Neisseriaceae,  Contoh : Neiseria gonorrhoeae, Neiseria 

meningtidis, Veillonella parvula 

6. famili : Lactobacillaceae ,  Contoh : Lactobacillus caucasicus, 

Streptococus pyogens, Diplococcus pneumoniae 

7. famili : Bacillaceae,  Contoh : Bacillus subtilis, Bacillus anthracis, Bacillus 

polymixa, Clostridium pasteurianum 

 

d. ordo Actinomycetales 

Ciri-ciri : 

 sel memanjang dan hampir mirip hifa jamur 

ordo Actinomycetales terbagi menjadi beberapa famili, antara lain : 

1. famili : Mycobacteriaceae 

Sel tidak membentuk miselium, Contoh : Mycobacterium tuberculosis, 

Mycobacterium leprae 

2. famili : Actinomycetaceae 

Sel membentuk miselium dan spora terbentuk dalam fragmen miselium. 

Contoh : Actinomyces bovis  

3. famili : Streptomycetaceae 

Sel membentuk miselium. Contoh : Streptomyces aureofaciens, 

Streptomyces griseus, Streptomyces fradiae, Streptomyces rimosus, 

Streptomyces venezuelae 

 
e. ordo Beggiatoales 

Ciri-ciri : 

 sel bebrbentuk kokus 

 terdapat butir-butir belerang dipermukaaan atau dalam sel 

 tidak mempunyai flagel 

ordo Beggiatoales terdapat famili Begggiatoaceae,Contoh : Beggiatoa alba, 

Beggia gigantea, Thiospirillopsis floridana, Thiothrix nivea 
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f. ordo Myxobacteriales (bakteri lendir) 

Ciri-ciri : 

 sel bebrbentuk batang 

 dapat membentuk tubuh buah 

 membentuk koloni tampak seperti lendir 

ordo Myxobacteriales terbagi menjadi beberapa famili, antara lain : 

1. famili : Cryptophagaceae 

Sel tidak membentuk tubuh buah, dapat membentuk zat warna tertentu. 

Contoh : Cytophaga lutea ( zat warna kuning), Cytophaga rubra (membentuk 

zat warna merah jambu) 

2. famili : Myxococcaceae 

Membentuk mikrosista (sel istirahat), menghasilkan tubuh buah. Contoh : 

Myxococcus virescens (tubuh buah berwarna kuning kehijauan), 

Sporocytophaga myxococcoides (sel menyerupai Myxococcus). 

g. Ordo  Spirochaetales (bakteri spiral) 

Ciri-ciri : 

 sel bebrbentuk spiral dengan ukuran panjang 6-500µ 

Ordo  Spirochaetales terbagi menjadi beberapa famili : 

1. famili : Spirochaetaceae 

Sel berukuran 30-500µ, sel mempunyai protoplasma, habitat di air tawar 

yang menggenang, air laut dan hidup dalam alat pencernaan makanan jenis 

kerang. Contoh : Spirochaeta plicatilis, Cristispira balbianii (parasit pada ikan). 

2. famili : Treponemataceae 

Panjang tubuh 4-16 µ, pembelahan belum sempurna. Contoh : 

Treponema pallidum (patogen pada manusia penyebab peyakit sifilis), 

Treponema pertenue, Borrelia anserina (patogen pada burung). 

 

D. PERANAN BAKTERI DALAM KEHIDUPAN 
a) Bakteri yang menguntungkan : 

 Di bidang pertanian :  

1. Bakteri nitrogen : Mengikat N2, contoh : Azotobacter, Rhizobium 

leguminosarum Clostridium posteurianum, Rhodospirilium rubrum 
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2. Bakteri nitrifikasi : Membentuk senyawa nitrat. Contoh : Nitrosomonas, 

Nitrococcus Nitrobacter 

3. Bakteri sulfur : Membentuk asam sulfat dari S. contoh :  Beggiatoa alba 

 Fermentasi makanan : 

1.  Streptococcus lactis : Pembuatan keju dan mentega 

2.  Lactobacillus bulgaricus : Pembuatan yaghurt 

3.  L. casei : Pembuatan minuman 

4.  Acetobacter xylinum : Pembuatan nata de coco 

 Menghasilkan asam 

1.  Streptomyces griseus : Menghasilkan streptomisin 

2.  S. aureofaciens : Menghasilkan aureomisin 

3.  S. venezuelae : Menghasilkan kloromistin 

4.  Bacillus brevis : Menghasilkan tirotrisin 

5.  B. polymyxa : Menghasilkan polimiksin 

 Menghasilkan antibiotik 

1. Acetobacter acetii : Menghasilkan asam asetat 

2. Propionibacterium : Menghasilkan asam propionat 

3. Clostridium sp : Menghasilkan asam butirat 

b) Bakteri yang merugikan : 

 Parasit pada manusia 

a) Salmonella typhosa : penyebab Tipus 

b) Vibrio coma : penyebab Kolera 

c) Clostridium tetani : penyebab Tetanus 

d) Neisseria gonorrhoeae : penyebab Kencing nanah 

e) Tryponema palidum : penyebab Sipilis 

 Parasit pada tumbuhan 

a) Pseudomonas cattleyae : Penyakit pada anggrek 

b) Pseudomonas solanacearum : Penyakit pada pisang 

c) Bacterium papaye : Penyakit pada pepaya 

 Parasit pada hewan 

a) Bacillus anthracis Antrak pada hewan 

b) Mycobacterium bovis Penyakit pada lembu 

c) M. avium Penyakit pada unggas 
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b. Kelas Ganggang biru / ganggang belah (Chyanophyceae/ 

Scizophyceae) 
 
1. Apakah ganggang hijau biru itu?  

 
Ganggang hijau biru termasuk kedalam 

monera, karena struktur selnya sama dengan 

struktur sel bakteri, yaitu bersifat prokariotik. 

Ganggang hijau biru berukuran mikroskopis, 

keberadaanya tersebar luas dan banyak 

ditemukan di perairan tanah yang lembab, 

permukaan dinding tembok, pot, batu karang yang lembab. Bahkan 

ditemukan pula di tempat yang kurang menguntungkan lingkungannya.  

Beberapa jenis dijumpai pada sumber air panas seperti mata air panas Yellow 

Stone Park di Amerika. Ganggang Biru dikatakan sebagai salah satu vegetasi 

perintis karena mampu hidup pada perairan dengan suhu sampai 85 derajat C 

(sumber air panas). 

 
2. Ciri – ciri dan sifat ganggang hijau biru 

 Tumbuhan bersel satu, berbentuk benang (filamen) dan hidup berkoloni 

 Memiliki klorofil, karotenoid serta pigmen fikobilin yang terdiri dari fikosianin 

dan fikoeritin (sering disebut ganggang hijau biru) 

 Dinding sel mengandung peptida, hemiselulosa dan selulosa, kadang-

kadang berlendir 

 Inti sel tidak memiliki membran (prokarion) 

 Pada umumnya tidak bergerak (gerakan merayap atau meluncur pada 

alas yang basah) 

 Tidak mempunyai bulu cambuk (gerakan adanya kontraksi tubuh dan 

pembentukan lendir) 

 Perkembangbiakan vegetatif (membelah) 

 Contoh:  
a. Bentuk unisel (satu sel), contoh : Chroococcus, Gloeocapsa 
b. Bentuk koloni, contoh : Polycystis. 
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c. Bentuk filamen, contoh : Oscilatoria, Nostoc, Anabaena, Rivularia. 
 

 
3. Klasifikasi Kelas Chyanophyceae dibagi menjadi 3 ordo, yaitu : 

a. ordo : Croococcales,  

ciri – ciri :   

 Berbentuk tunggal tanpa spora 

 Memiliki warna biru kehijauan 

 Membentuk selaput lendir pada cadas atau tembok 

 Terbagi dalam famili Chroococcaceae, 

  Contoh : Chroococcus turgidius, Ganggang ini biasanya hidup di dasar 

kolam yang tenang, tembok yang basah atau cadas. Biasanya sel-sel 

yang muda tetap bersatu karena ada selubung yang mengikatnya. 

Pembiakan secara vegetatif, dengan membelah diri. Setelah 

pembelahan, sel-sel tetap bergandengan sehingga membentuk koloni. 

 Gleocaspa sanguinea, Ganggang ini hidup pada batu-batuan dan 

kadang-kadang dijumpai endofit (di dalam tubuh makhluk hidup), atau 

epifit pada tumbuhan lain. Koloni berbentuk benang yang dapat putus 

menjadi hormogonium. Hormogonium dapat tumbuh menjadi koloni 

baru. 
 
b. ordo : Chamaesiphonales 

ciri – ciri :   

 Bersel tunggal atau koloni berbentuk benang dan mempunyai spora 

 Apabila lingkungan tidak sesuai maka membentuk sel-sel awetan 

dengan menambah zat makanan cadangan serta mempertebal dinding 

sel 

 Terdapat famili : Chamaesiphonaceae, contoh : Chamaesiphon 

confervicolus 

c. ordo : Hormogonales 

ciri – ciri :   
 Sel merupakan koloni yang berbentuk 

benang (filamen) 

 Mempunyai percabangan semu dan jarang 
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mempunyai percabangan sejati 

 Benang-benang selalau dapat hormogonium 

 Terbagi dalam tiga famili, yaitu :  

1. Oscillatoriaceae dan didalamnya terbagi lagi menjadi genus : Oscillatoria. 

Ciri – ciri Oscillatoria yaitu : sel berbentuk bulat dan membentuk koloni yang 

berlendir, hidup dalam air atau diatas tanah yang basah. Contoh : 

Oscillatoria limosa, Oscillatoria princeps. 

2. Rivulariaceae, terbagi dalam genus : Rivularia. Ciri – cirinya : koloni tampak 

adanya polaritas. Contoh : Rivularia bullata, Rivularia haematites 

3. Nostacaceae, terbagi dalam genus :  

a) Nostoc , dapat menambat N di udara dan bersimbiosis dengan 

fungi membentuk Lichenes. Contoh : Nostoc commune, N. 

shepaeroides 

b) Anabaena, menambat N di udara dan bersimbiosis dengan 

tumbuhan lain. Contoh : A. cycadeae (bersimbiosis dengan pakis 

haji dan dalam akar-akarnya yang disebut dengan akar bunga 

karang), A. azollae (bersimbiosis dengan paku air/A. pinata  yang 

hidup di sawah atau rawa.  

4. Cara Perkembangbiakan Ganggang Hijau Biru  

1. Pembelahan sel 

Melalui cara ini sel dapat langsung terpisah atau 

tetap bergabung membentuk koloni    Misal: 

Gloeocapsa. 
 

Gambar : 

Gloeocapsa 

2. Fragmentasi 

Fragmentasi adalah cara memutuskan bagian tubuh 

tumbuhan yang kemudian membentuk individu baru. 

Fragmentasi terutama pada ganggang Oscillatoria. Pada 

filamen yang panjang, bila salah satu selnya mati, maka 

sel mati itu membagi filamen menjadi dua bagian atau 

lebih. Masing-masing bagian disebut Hormogonium. 

 

Gambar : 
Oscillatoria 

Gambar : Nostoc 
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3. Spora 

Pada keadaan yang kurang menguntungkan akan terbentuk spora yang 

sebenarnya merupakan sel vegetatif. Spora membesar dan tebal karena 

penimbunan zat makanan. 

Contoh: Chamaesiphon comfervicolus. 
 
5. Peranan/Manfaat 

a) Sebagai vegetasi perintis hal ini karena ganggang tersebut 

mampu/dapat mengawali kehidupan sebelum organisme lainnya dapat 

hidup di suatu tempat. 

b) Sejumlah ganggang hijau biru berfilamen (bentuk benang) dapat 

mengikat nitrogen (N2) bebas dari atmosfer dan diubah menjadi 

amoniak (NH3). Hal ini dilakukan juga di dalam heterokista, sehingga 

dapat berperan dalam proses menyuburkan tanah. 

c) Jenis ganggang yang bermanfaat antara lain : 

 Nostoc : Perendaman sawah selama musim hujan mengakibatkan 

Nostoc tumbuh subur dan memfiksasi N2 dan udara sehingga 

dapat membantu penyediaan nitrogen yang digunakan untuk 

pertumbuhan padi.  

 Anabaena azollae : Hidup bersimbiosis dengan Azolla pinata (paku 

air). Paku air mendapat keuntungan berupa amonia hasil fiksasi 

nitrogen oleh Anabaena azollae. 

 Spirullina : Ganggang ini mengandung kadar protein yang tinggi, 

sehingga dijadikan sumber makanan. 
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DIVISI THALLOPHYTA 
(Tumbuhan Talus) 

 

A. Pendahuluan 

Thallophyta merupan kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri utama 

yaitu tubuh berbentuk talus. Tumbuhan talus merupakan tumbuhan yang 

struktur tubuhnya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang dan daun. 

Sedangkan tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang dan 

daun disebut dengan tumbuhan kormus. 

Ciri - ciri dari tumbuhan talus ini adalah tersusun oleh satu sel yang 

berbentuk bulat hingga banyak sel yang kadang-kadang mirip dengan 

tumbuhan tingkat tinggi (sudah mengalami diferensiasi). Perkembangbiakan 

pada umumnya secara vegetatif (aseksual) dan generatif (seksual) dengan 

spora sebagai alat perkembangbiakannya. Perkembangbiakan secara 

generatif terjadi melalui peleburan gamet yang terbentuk didalam organ yang 

disebut gametangium. Cara hidup pada tumbuhan talus ada tiga cara yaitu : 

autotrof (asimilasi dengan fotosintesis), heterotrof dan simbiosis. 

B. Divisi Thallophyta dibedakan menjadi tiga anak divisi, antara lain : 

 Ganggang atau Algae 

Ganggang termasuk tumbuhan bertalus, 

tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. 

Ganggang ada yang bersel satu dan bersel 

banyak, bersifat eukariotik, ada yang hidup 

melayang-layang (neustonik) dan ada yang di 

dasar air (bentik). Habitat di air tawar, air laut dan daerah-daerah yang 

lembab, reproduksi dilakukan dapat dilakukan secara seksual (konjugasi, 

anisogami, isogami) atau aseksual. Tubuh alga terdapat berbagai zat warna 

(pigmen), yaitu : 

-    klorofil               : warna hijau 

-    fikosantin           : warna perang/ coklat 
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-    fikoeritrin           : warna merah 

-    karoten               : warna keemasan 

-    xantofil               : warna kuning 

Berdasarkan pigmennya, ganggang dapat dibedakan menjadi empat: 

-    Chlorophyta   (ganggang hijau) 

-    Chrysophyta   (ganggang keemasan) 

-    Phaeophyta    (ganggang coklat/ perang) 

-    Rhodophyta    (ganggang merah) 

 
1. Chlorophyta (Ganggang Hijau) 
Mempunyai pigmen klorofil a, klorofil b, 

karoten dan xantofil. Ganggang ini juga dapat 

melakukan fotosintesis, memiliki cadangan makanan 

berupa amilum. 90% hidup di air tawar dan 10% 

hidup di laut. Yang hidup di air umumnya sebagai 

plankton atau bentos, juga menempel pada batu 

dan tanah. Ganggang hijau merupakan kelompok ganggang yang paling banyak 

jumlahnya diantara ganggang lain.  

Chlorophyta bersel satu tidak bergerak (contoh : chlorella, chlorococcum), 

chlorophyta bersel satu dapat bergerak (contoh : chlamydomonas,euglena), 

chlorophyta berkoloni tidak bergerak (contoh : hidrodictyon), chlorophyta berkoloni 

dapat bergerak (contoh : volvox), chlorophyta berbentuk benang (contoh : spirogyra, 

oedogonium), dan chlorophyta berbentuk lembaran (contoh : ulva, chara).  

 
Berikut penjelasan masing – masing jenis alga yang tergolong dalam 

Clorophyta : 

 Chlorella memiliki bentuk tubuh bulat seperti bola, kloroplas berbentuk seperti 

mangkuk, dalam kloroplas terdapat perenoid berfungsi dalam pembentukan 

amilum dan sebagai tempat penyimpan hasil dari asimilasi yang berupa 

protein dan karbohidrat, di laboratorium chlorella digunakan untuk penelitian 

fotosintesis. Chlorella dapat dijadikan makanan alternatif dengan alasan 

sebagai berikut: apabila ia berada di lingkungan yang baik dengan suhu 25 

maka ia dapat berkembang biak dengan cepat, apabila di dalam medium 

terdapat nutrisi yang cukup di tambah karbondioksida dan sinar matahari 
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maka ia akan melakukan fotosintesis hasilnya berupa karbohidrat, protein, 

lemak untuk hasil tersebut dapat disesuaikan dengan keinginan manusia. 

 Volvox bentuk koloni bulat seperti bola, dalam koloninya terdapat sel-sel 

yang menebal yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Volvox yang satu 

dengan volvox yang lain dihubungkan oleh benang sitoplasma dan memiliki 

2 flagel. 

 Ulva  : terdapat di dasar pantai berbatu, berupa lembaran yang disebut 

selada air dan dapat dimakan.   

 Spiroggyra : berbentuk benang (filamen) silindris, hidup di kolam, sawah atau 

perairan yang airnya tidak deras, reproduksi vegetatif dengan fragmentasi, 

generatif dengan konjugasi yaitu dua Spirogyra yang bertonjolan 

berdekatan, kemudian dua tonjolan bergabung membentuk pembuluh, 

protoplasma isi sel yang berlaku sebagai gamet, gamet sel yang satu pindah 

ke gamet sel yang lain dan terjadilah plasmogami dan diikuti kariogami, hasil 

persatuan ini berupa zigospora diploid, zigospora mengadakan meiosis dan 

tumbuh menjadi benang baru yang haploid, dan hanya satu sel yang 

menjadi individu baru. 

Lebih jelasnya,proses konjugasi pada spirogyra adalah sbb:  

 spirogyra yang berbeda jenis kelamin saling berdekatan  

 2 spirogyra tersebut membentuk tonjolan makin lama semakin dekat dan 

akhirnya nempel  

 tonjolan tempat melekatnya 2 spirogyra tersebut hilang  

 spirogyra satu memindahkan isi selnya pada spirogyra yang lain dengan diawali 

plasmogami/peleburan plasma dan diikuti dengan kariogami/peleburan inti sel  

 spirogyra yang mengeluarkan isi selnya disebut spirogyra jantan. Hasil konjugasi 

akan membentuk 4 sel spirogyra dan biasanya hanya satu yang akan menjadi 

individu baru. 

 Chlamidomonas: berbentuk bulat telur dengan dua flagelum, satu 

vakuola dan satu nukleus. Ditemukan butir stigma dan pirenoidyang 

berfungsi sebagai pusat pembentukan tepung (amilum). Reproduksi 

dilakukan membelah diri dan konyugasi. 

 Euglena: juga dikelompokan ke dalam protozoa (hewan), karena selain 

mempunyai klorofil juga dapat berpindah tempat. 

 Hydrodictyon: ditemukan di air tawar dan koloninya berbentuk jala. 

Reproduksi vegetatif dengan fragmentasi (pemisahan) sel koloni 
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menghasilkan zoospora, sedang generatif dengan konyugasi sel gamet 

yang dilepas dari induknya menghasilkan zigospora.   

 Oedogonium: biasanya melekat pada tanaman air, rumah siput dan lain-

lain. 

 Chara : bentuknya seperti tumbuhan tingkat tinggi, terdapat di air tawar. 

Batang beruas-ruas dan tiap ruas bercabang kecil.  

Peranan ganggang hijau dalam kehidupan : 

a.   Menguntungkan : 

- sebagai plankton dan merupakan komponen penting dalam rantai makanan air 
tawar. 

- dapat dipakai sebagai makanan, misal Ulva dan Chlorella. 

- penghasil O2 dari proses fotosintesis yang diperlukan oleh hewan-hewan air. 

b. Merugikan : 

- ganggang hijau dapat mengganggu bila perairan terlalu subur, sehingga air 
akan berubah warna dan berbau.   

              2. Chrysophyta (Ganggang Keemasan) 

Ganggang keemasan bersel tunggal atau banyak, memiliki pigmen dominan 

karotin (pigmen klorofil a, klorofil c, karoten, xantofil dan fikosantin). Hidup secara 

autotrof, reproduksi aseksual (membentuk auksospora dan membelah diri) seksual 

(oogami). Contoh Chrysophyta bersel satu (navicula/diatome, ochromonas) dan 

chrysophyta berbentuk benang/bersel banyak (vaucheria). 

 

 Diatome (Navicula/ganggang kersik) : Hidup di air tawar, laut sebagai epifit 

dan mayoritas sebagai plankton. Tubuhnya terdiri atas dua bagian yaitu 

bagian atas atau tutup (epiteka) dan bagian bawah (hipoteka). Reproduksi 

dengan aseksual melalui membelah diri dan seksual dengan isogami. 

Isogami yang terjadi yaitu apabila telur/sel telur sudah mencapai batas 

minimum maka protoplasma akan keluar dan menjadi badan yang disebut 

auksospora. Selanjutnya mencapai ukuran normal, auksospora akan 

membentuk epiteka dan hipoteka seperti semula. Manfaat navicula yaitu 

sebagai bahan peledak, bahan penyaring, bahan pembuat isolasi, dan 

bahan penggosok. 
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 Ochromonas bentuk menyerupai bola, kloroplasnya berbentuk lembaran, 

mempunyai 2 flagel yang tidak sama panjang.  

 Vaucheria : Inti sel tersebar diseluruh tubuh, memiliki rizoid yang berfungsi 

sebagai akar (akar tidak memiliki floem dan xilem), di dalam tubuhnya 

terdapat anteridium penghasil spermatozoid; oogonium penghasil sel telur. 

Peranan ganggang dalam kehidupan : 

1. Bidang industri  

 Asam alginat yang dihasilkan ganggang perang berperan untuk pembuatan 
plastik, kosmetik dan tekstil. 

 Navicula sp, yang mati membentuk tanah diatome dipakai sebagai bahan 
penyekat dinamit, penggosok dan saringan. 

 Eucheuma spinosum (ganggang merah), merupakan penghasil agar-agar. 

 Chlorella merupakan sumber karbohidrat dan protein. 

 Fukus dan Laminaria, abunya menghasilkan yodium. 

2. Bidang perikanan  

Ganggang yang berupa fitoplankton merupakan makanan ikan di laut. 

3. Dalam ekosistem 

Pada ekosistem air ganggang berfungsi sebagai komponen produsen yang paling 
utama.    

 
3. Phaeophyta (ganggang coklat/ perang) 

Phaeophyta hidup di pantai, warna coklat karena adanya pigmen fikosantin 

(coklat), klorofil a, klorofil b dan xantofil. Dinding sel terdiri dari selulosa, pektin dan 

asam algin. Tubuh berbentuk seperti benang atau lembaran yang dapat mencapai 

puluhan meter. Reproduksi vegetatif dengan fragmentasi, sedangkan generatif 

dengan isogami dan oogami. Contohnya Fucus, Sargassum, Turbinaria, Macrocystis. 

 Fucus  : habitatnya di laut sepanjang pantai melekat pada batu-batuan, di 

dalam tubuhnya terdapat rongga yang menghasilkan gamet disebut 

konseptakel dan pada bagian ujung tubuhnya terdapat alat untuk 

perkembangbiakan disebut reseptakel. 

Peranan ganggang coklat : 
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 Menghasilkan asam alginat yang berfungsi untuk pembuatan es krim, 

pembuatan cat, berfungsi dalam industri untuk penyamakan 

kertas/menghaluskan kertas, pernis, obat-obatan, dan pasta gigi.  

 Sumber I2 (iodium) dan K (kalium) 

 Sebagai makanan ternak 

4. Rhodophyta (Ganggang Merah) 

Ganggang merah atau Rhodophyta adalah 

salah satu kelas dari ganggang berdasarkan zat warna 

atau pigmentasinya. Warna merah pada ganggang ini 

disebabkan oleh pigmen fikoeritrin dalam jumlah 

banyak dibandingkan pigmen klorofil, karoten, dan 

xantofil. Ganggang ini pada umumnya banyak sel 

(multiseluler) dan makroskopis, tidak berflagel, memiliki 

kemampuan menimbun kalsium karbonat di dalam dinding selnya.. Ganggang ini 

dapat mencapai panjang antara 10 sentimeter sampai 1 meter dan berbentuk 

benang atau lembaran. Contoh Eucheuma, Gelidium, Glacilaria, Batrachospermum,  

Chondrus, Porphyra, Polysiphonia, Nemalion. Peranan ganggang merah : Eucheuma 

spinosum, Gracilaris, Gelidium merupakan penghasil agar-agar. 

Habitat ganggang merah 

Sebagian besar ganggang merah hidup di laut, banyak terdapat di laut 

tropika. Sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan 

banyak oksigen. Selain itu ada pula yang hidup di air payau. Ganggang merah 

yang banyak ditemukan di laut dalam adalah Gelidium dan Gracilaria, sedang 

Euchema spinosum ditemukan di laut dangkal. 

Perkembangbiakan ganggang merah 

Ganggang merah berkembangbiak secara vegetatif 
dan generatif. 

Perkembangbiakan vegetatif ganggang 

merah berlangsung dengan pembentukan spora 

haploid yang dihasilkan oleh sporangium atau talus 

ganggang yang diploid. Spora ini selanjutnya 

tumbuh menjadi ganggang jantan atau betina yang 

Gracilaria 

Gambar : Euchema 
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sel-selnya haploid.  

Perkembangbiakan generatif ganggang merah dengan oogami, pembuahan 

sel kelamin betina (ovum) oleh sel kelamin jantan (spermatium). Alat 

perkembangbiakan jantan disebut spermatogonium yang menghasilkan spermatium 

yang tak berflagel. Sedangkan alat kelamin betina disebut karpogonium, yang 

menghasilkan ovum. Hasil pembuahan sel ovum oleh spermatium adalah zigot yang 

diploid. Selanjutnya, zigot itu akan tumbuh menjadi ganggang baru yang 

menghasilkan aplanospora dengan pembelahan meiosis. Spora haploid akan tumbuh 

menjadi ganggang penghasil gamet. Jadi pada ganggang merah terjadi pergiliran 

keturunan antara sporofit dan gametofit.  

Peranan ganggang merah 

Ganggang merah dapat menyediakan makanan dalam jumlah banyak bagi 

ikan dan hewan lain yang hidup di laut. Jenis ini juga menjadi bahan makanan bagi 

manusia misalnya Chondrus crispus (lumut Irlandia) dan beberapa genus Porphyra. 

Chondrus crispus dan Gigortina mamilosa menghasilkan karagen yang dimanfaatkan 

untuk penyamak kulit, bahan pembuat krem, dan obat pencuci rambut. Ganggang 

merah lain seperti Gracilaria lichenoides, Euchema spinosum, Gelidium dan Agardhiella 

menghasilkan bahan bergelatin yang dikenal sebagai agar-agar. Gelatin ini 

digunakan oleh para peneliti sebagai medium bakteri, untuk pengental dalam banyak 

makanan, perekat tekstil dan sebagai obat pencahar (laksatif), atau makanan 

lainnya. Euchema spinosum banyak dibudidayakan masyarakat karena merupakan 

bahan pembuat agar-agar. 

 Jamur atau Fungi 

Jamur merupakan organisme uniseluler maupun multiseluler (umumnya 

berbentuk benang disebut hifa, hifa bercabang-cabang membentuk bangunan 

seperti anyaman disebut miselium, dinding sel mengandung kitin, eukariotik, tidak 

berklorofil. Hidup secara heterotrof dengan jalan saprofit (menguraikan sampah 

organik), parasit (merugikan organisme lain), dan simbiosis. Habitat jamur secara umum 

terdapat di darat dan tempat yang lembab. Jamur uniseluler dapat berkembangbiak 

dengan dua cara yaitu vegetatif dapat dilakukan dengan cara membentuk spora, 

membelah diri, kuncup (budding). Secara generatif dengan cara membentuk spora 

askus. Sedang untuk jamur multiseluler reproduksi vegetatif dengan cara fragmentasi, 
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konidium, zoospora. Secara generatif dapat dilakukan dengan cara konjugasi, hifa 

yang akan menghasilkan zigospora, spora askus, spora basidium.  

Ciri – ciri jamur berbeda dengan organisme lain dalam hal struktur tubuh, 

habitat, reproduksi dan pertumbuhannya. 

1. Struktur Tubuh Jamur 
Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang satu sel, misalnya 

khamir, ada pula jamur yang multiseluler membentuk tubuh buah besar yang 

ukurannya mencapai satu meter, contoh jamur kayu. Tubuh jamur tersusun dari 

komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. 

Miselium menyusun jalinan- jalinan semu menjadi tubuh buah. Hifa adalah struktur 

menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini 

menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung 

organel eukariotik. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa 

mempunyai pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan 

kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Akan tetapi, adapula hifa yang tidak 

bersepta atau hifa senositik. Struktur hifa senositik dihasilkan oleh pembelahan inti sel 

berkali-kali yang tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Hifa pada jamur yang 

bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi haustoria yang merupakan 

organ penyerap makanan dari substrat; haustoria dapat menembus jaringan substrat. 

 

 

2. Cara memperoleh makan dan Habitat 
Semua jenis jamur bersifat heterotrof. Namun, berbeda dengan organisme 

lainnya, jamur tidak memangsa dan mencernakan makanan. untuk memperoleh 

makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, 

kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena jamur merupakan 

konsumen maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, 

protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari 

lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, 

parasit fakultatif, atau saprofit. 

 Parasit obligat merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada 

inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup. Misalnya, 

Pneumonia carinii (khamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS). 
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 Parasit fakultatif adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan 

inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang 

yang cocok. 

 Saprofit merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik 

yang mati. Jamur saprofit menyerap makanannya dari organisme yang 

telah mati seperti kayu tumbang dan buah jatuh. Sebagian besar jamur 

saprofit mengeluarkan enzim hidrolase pada substrat makanan untuk 

mendekomposisi molekul kompleks menjadi molekul sederhana 

sehinggamudah diserap oleh hifa. Selain itu, hifa dapat juga langsung 

menyerap bahanbahan organik dalam bentuk sederhana yang 

dikeluarkan oleh inangnya. 

 Cara hidup jamur lainnya adalah melakukan simbiosis mutualisme. Jamur 

yang hidup bersimbiosis, selain menyerap makanan dari organisme lain 

juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbionnya. 

Simbiosis mutualisme jamur dengan tanaman dapat dilihat pada mikoriza, 

yaitu jamur yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan atau pada 

lumut kerak.  

 Jamur berhabitat pada bermacam - macam lingkungan dan berasosiasi 

dengan banyak organisme. Meskipun kebanyakan hidup di darat, 

beberapa jamur ada yang hidup di air dan berasosiasi dengan organisme 

air. Jamur yang hidup di air biasanya bersifat parasit atau saprofit, dan 

kebanyakan dari kelas Oomycetes. 

 
3. Pertumbuhan dan Reproduksi 

Reproduksi jamur dapat secara seksual (generatif) dan aseksual (vegetatif).  

 Secara aseksual, jamur menghasilkan spora. Spora jamur berbeda-beda bentuk 

dan ukurannya dan biasanya uniseluler, tetapi adapula yang multiseluler. 

Apabila kondisi habitat sesuai, jamur memperbanyak diri dengan memproduksi 

sejumlah besar spora aseksual. Spora aseksual dapat terbawa air atau angin. 

Bila mendapatkan tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah dan 

tumbuh menjadi jamur dewasa. 

 Reproduksi secara seksual pada jamur melalui kontak gametangium dan 

konjugasi. Kontak gametangium mengakibatkan terjadinya singami, yaitu 

persatuan sel dari dua individu. Singami terjadi dalam dua tahap, tahap 

pertama adalah plasmogami (peleburan sitoplasma) dan tahap kedua adalah 
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kariogami (peleburan inti). Setelah plasmogami terjadi, inti sel dari masing-

masing induk bersatu tetapi tidak melebur dan membentuk dikarion. Pasangan 

inti dalam sel dikarion atau miselium akan membelah dalam waktu beberapa 

bulan hingga beberapa tahun. Akhimya inti sel melebur membentuk sel diploid 

yang segera melakukan pembelahan meiosis. 

4. Klasifikasi Jamur 
Kingdom fungi dibagi menjadi enam divisi yang berbeda dalam hal struktur hifa dan 

struktur penghasil spora, yaitu sbb : 

 
A. MYXOMYCOTINA (Jamur lendir) 

Myxomycotina merupakan jamur yang paling sederhana. Mempunyai 2 fase 

hidup, yaitu: fase vegetatif (fase lendir) yang dapat bergerak seperti amuba, disebut 

plasmodium dan fase tubuh buah. 

Reproduksi : secara vegetatif dengan spora, yaitu spora kembara yang disebut 

myxoflagelata. Contoh spesies : Physarum polycephalum 

 
B. OOMYCOTINA 

Tubuhnya terdiri atas benang/hifa tidak bersekat, bercabang-cabang dan 

mengandung banyak inti. Reproduksi: 

 Vegetatif : yang hidup di air dengan zoospora yang hidup di darat dengan 

sporangium dan konidia. 

 Generatif : bersatunya gamet jantan dan betina membentuk oospora yang 

selanjutnya tumbuh menjadi individu baru. 

 Contoh spesies : Saprolegnia sp. : hidup saprofit pada bangkai ikan, serangga 

darat maupun serangga air. Phytophthora infestans: penyebab penyakit busuk 

pada kentang. 

 

 

 

C.  ZYGOMYCOTINA (kelas Zygomycetes) 

 Habitat di darat, di tanah yang lembab atau sisa organisme mati 

 Hifanya bercabang banyak tidak bersekat saat masih muda dan bersekat 

setelah menjadi tua 

 Reproduksi vegetatif dengan cara membentuk spora tak berflagel 

(aplanospora) dan generatif dengan cara gametangiogami dari dua hifa yang 
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kompatibel/konjugasi dengan menghasilkan zigospora. Contohnya : Rhizopus 

sp, mempunyai ciri sbb : 

1) Miseliumnya mempunyai tiga tipe hifa yaitu : stolon (hifa yang 

membentuk jaringan di permukaan substrat seperti roti), rhizoid (hifa yang 

mnembus substrat dan berfungsi untuk menyerap makanan), 

sporangiofor (tangkai sporangium) 

2) Berkembangbiak dengan cara vegetatif yaitu membuat sporangium 

yang menghasilkan spora. Generatif yaitu dengan konjugasi dua hifa (-) 

dan hifa (+). 

 Peranan bagi manusia dan sekitar :  

1) Rhizopus nigricans : Menghasilkan asam fumarat, pemasak buah 

2) Rhizopus oryzae : Jamur tempe/untuk membuat tempe 

3) Rhizopus nodusus : Menghasilkan asam laktat 

D.  ASCOMYCOTINA 

 Hidup saprofit di dalam tanah atau hipogean, hidup di kotoran ternak kemudian 

disebut koprofil ada juga yang parasit pada tumbuhan.  

 Tubuhnya terdiri atas benang-benang yang bersekat atau ada yang unisel. 

Cara berkembangbiak ada dua cara: 

1) Secara vegetatif : Dengan cara klamidospora (spora berdinding tebal), 

fragmentasi (pemisahan sebagian cabang dari miselium yang selanjutnya 

tumbuh menjadi individu baru), tunas/kuncup (budding) yaitu pada 

Saccharomyces. 

2) Secara generatif : Dengan menghasilkan spora yang dibentuk di dalam askus. 

Askus-askus akan berkumpul dalam badan yang disebut askokarp 

 Peranan / Manfaat : 

1) Saccaharomyces cerevisiae dan S. ovale untuk membuat tape 

2) S. sake untuk membuat sake jepang  

3) Penicillium notatum dan P. chryzogenum penghasil antibiotik penisilin 

4) P. camemberti dan P. roquerforti mengharumkan keju 

5) Aspergillus flavus menghasilkan alfatoksin 

6) Aspergillus oryzae untuk membuat tape 

7) A. wentii untuk membuat kecap 

8) Claviseps purpurea untuk bahan obat-obatan 

9) Neurospora sitophila untuk membuat oncom 
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 Penyebab Kerugian : 

1) Aspergillus fumigatus parasit paru-paru burung 

2) A. nidulans penyebab automikosis/penyakit telinga 

3) Laboulbenia parasit pada serangga 

4) Reosellina arcuata hidup pada potongan akar 

5) Nectria cinabarina parasit pada kayu manis 

 
E. BASIDIOMYCOTINA 

 Umumnya makroskopis atau mudah dilihat dengan mata telanjang 

 Miseliumnya bersekat dan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:  

a. miselium primer (miselium yang sel-selnya berinti satu, umumnya berasal 

dari perkembangan basidiospora) dan  

b. miselium sekunder (miselium yang sel penyusunnya berinti dua, miselium 

ini merupakan hasil konjugasi dua miselium primer atau persatuan dua 

basidiospora)  

 Cara reproduksi dibedakan menjadi dua yaitu :  

a. vegetatif (dengan membentuk tunas, dengan konidia, dan fragmentasi 

miselium) dan 

b. generatif (dengan alat yang disebut basidium, basidium berkumpul 

dalam badan yang disebut basidiokarp, yang menghasilkan spora 

yang disebut basidiospora) 

 Peranan  

a. Volvariella volvacea jamur merang, dapat dimakan 

b. Auricularia polytrica jamur kuping, dapat dimakan 

c. Ustilago compestris jamur kaleng 

d. Pleurotes (jamur tiram) 

 Kerugian 

a. Puccinia graminis parasit pada rumput-rumputan 

b. Ustilago vireus parasit pada padi 

c. U. maydis parasit pada jagung 

d. Amanita phalloides menghasilkan racun falin yang merusak darah 

e. A. muscaria menghasilkan racun muskarin yang dapat membunuh lalat 

f. Exobasidium vexans parasit pada tanaman teh 

g. Corticium salmonella jamur upas, parasit pada pohon buah-buahan dan karet 
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F. DEUTEROMYCOTINA 

 Belum diketahui tingkat seksualnya, disebut juga jamur tidak sempurna (fungi 

imperfecti) 

 Pembiakan vegetatif dengan menggunakan konidium, sedang alat pembiakan 

generatifnya (askus atau basidium) belum atau tidak dikenal. Contoh klasik ialah 

Monilia sitophila, jamur ini masuk Deuteromycotina. Tetapi setelah ditemukan 

alat pembiakan generetif oleh Dodge (1927) dan Dwijosoeputro (1961), jamur ini 

dikelompokkan ke dalam Ascomycotina dan namanya diganti menjadi 

Neurospora sitophila. 

 Kelompok jamur ini kebanyakan bersifat parasit bagi lingkungan sekitar, contoh : 

a) Sclerotium rolfsii parasit pada bawang merah 

b) Helminthosprium oryzae parasit pada padi 

c) Verticillium penyebab layu pada bibit-bibit tanaman 

d) Curvularia parasit pada rerumputan 

e) Tinea versicolor jamur panu 

f) Epidermophyton floocossum jamur kulit, parasit pada kaki atlit 

g) Peranan : Monila sitophila untuk jamur oncom 

MIKORIZA 
Mikoriza bukan takson dalam kingdom jamur, mikoriza merupakan jamur yang hifanya 

bersimbiosis dengan akar suatu tanaman. Berdasarkan kedalaman jaringan yang 

digunakannya mikoriza dapat digolongkan menjadi dua tipe mikoriza, yaitu: 

 Ektomikoriza 

Yaitu jika hifa jamur hanya hidup di daerah permukaan akar, yakni pada 

jaringan epidermis. Dari tumbuhan inangnya memperolah bahan makanan 

seperti vitamin, gula, asam amino. Sedangkan inangnya mendapatkan air 

dan unsur-unsur dari tanah lebih banyak. Contohnya jamur ektomikoriza 

bersimbiosis dengan tanaman pinus, bentuknya seperti payung. 

 Endomikoriza 

Yaitu hifa jamur menembus akar hingga masuk ke jaringan korteks. 

Endomikoriza tidak mempunyai inang khusus. Contohnya jamur yang hidup 

pada akar anggrek, sayuran, dan berbagai jenis pohon. 
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 Lumut kerak atau Lichenes 

Lumut kerak merupakan simbiosis antara jamur dari golongan Ascomycotina 

atau Basidiomycotina (mikobion) dengan Chlorophyta atau Cyanobacteria bersel satu  

(fikobion). Tumbuhan ini tergolong tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam 

pembentukan tanah. Lumut kerak bersifat endolitik karena dapat masuk pada bagian 

pinggir batu. Dalam hidupnya lichenes tidak memerlukan syarat hidup yang tinggi dan 

tahan terhadap kekurangan air dalam jangka waktu yang lama. Lichenes yang hidup pada 

batuan dapat menjadi kering karena teriknya matahari, tetapi tumbuhan ini tidak mati, dan 

jika turun hujan bisa hidup kembali. 

 

Morfologi Lumut Kerak 
Tubuh lichenes dinamakan thallus yang 

secara vegetatif mempunyai kemiripan 

dengan alga dan jamur. Thallus ini berwarna 

abu-abu atau abu-abu kehijauan. Beberapa 

spesies ada yang berwarna kuning, oranye, 

coklat atau merah dengan habitat yang 

bervariasi. Bagian tubuh yang memanjang secara selluler dinamakan hifa. Hifa 

merupakan organ vegetatif dari thallus atau miselium yang biasanya tidak dikenal 

pada jamur yang bukan lichenes. Alga selalu berada pada bagian permukaan dari 

thallus. 

Apabila lumut kerak disayat tipis kemudian diamati di bawah mikroskop, maka 

akan tampak adanya jalinan hifa jamur yang teratur dan dilapisan permukaan 

terdapat kelompok alga bersel satu yang terdapat di sela-sela jalinan hifa.  

Secara garis besar susunan anatomi 

lumut kerak dibedakan menjadi tiga 

lapisan, antara lain : 

1. Lapisan Luar (korteks) : lapisan yang 

tersusun atas sel-sel jamur yang rapat 

dan kuat, menjaga agar lumut kerak 

tetap tumbuh. 

2. Lapisan Gonidium : merupakan lapisan 

yang mengandung ganggang dan menghasilkan makanan dengan berfotosintesis. 

3. Lapisan Empulur : lapisan yang tersusun atas sel-sel jamur yang tidak rapat berfungsi 

untuk menyimpan cadangan air dan tempat terjadinya perkembangbiakan. 
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Pada lumut kerak berdaun (feliose) dan perdu (fruticose) memiliki korteks bawah 

yang susunannya sama dengan korteks atas, tetapi menghasilkan sel-sel tertentu untuk 

menempel pada substrat atau yang disebut dengan rizoid. 

 

Menurut bentuk pertumbuhannya, lumut kerak terbagi menjadi tiga tipe  yaitu: 

a) Krustos, jika talus terbentuk seperti kerak (kulit keras), berukuran kecil, datar 

dan tipis. melekat erat pada substratnya (batu, kulit pohon atau tanah). 

Contohnya : Physcia,Graphis scipta, Haematomma puniceum, Acarospora atau 

Pleopsidium 

 

 

 

 

 

 

 

Lichen krustos yang tumbuh terbenam 

di dalam batu hanya bagian tubuh buahnya 

yang berada di permukaan yang biasanya 

disebut endolitik, 

 

 

 

Gambar : Caloplaca luteominea subspecies 

bolanderi (lichen endolitik) 

b) Folios, jika talus berbentuk seperti daun. Thallusnya datar, lebar, banyak 

lekukan seperti daun yang mengkerut berputar. Bagian permukaan atas dan 

bawah berbeda. Lichenes ini melekat pada batu, ranting dengan rhizines. 

Rhizines ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengabsorbsi makanan. 

Contohnya : Umbillicaria, Parmelia, Xantoria, Physcia, Peltigera. 

 

 

 

 

 

 

 

Haematomma accolens Acarospora 
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c) Frutikos, jika talus tegak seperti semak atau menggantung seperti jumbai 

atau pita. Thallus tumbuh tegak atau menggantung pada batu, daun-daunan 

atau cabang pohon. Contohnya : Usnea longissima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Squalumose, Lichen ini memiliki lobus-lobus seperti sisik, lobus ini disebut 

squamulus yang biasanya berukuran kecil dan saling bertindih dan sering 

memiliki struktur tubuh buah yang disebut podetia. Contoh : Psora 

pseudorusselli, Cladonia carneola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Usnea longissima 
 

Ramalina stenospora 
 

Cladonia perforata 
 

Psora pseudorusselli 
Cladonia carneola 
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Perkembangbiakan Lumut Kerak (Lichenes) 

Perkembangbiakan lichenes melalui tiga cara, yaitu : 

 
A. Secara Vegetatif 

 Fragmentasi : Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan memisahkan 

bagian tubuh yang telah tua dari induknya dan kemudian berkembang 

menjadi individu baru. Bagian-bagian tubuh yang dipisahkan tersebut 

dinamakan fragmen. Pada beberapa fruticose, bagian tubuh yang lepas tadi, 

dibawa oleh angin ke batang kayu dan berkembang tumbuhan lichenes 

yang baru. Reproduksi vegetatif dengan cara ini merupakan cara yang paling 

produktif untuk peningkatan jumlah individu. 

 Isidia : Kadang-kadang isidia lepas dari thallus induknya yang masing-masing 

mempunyai simbion. Isidium akan tumbuh menjadi individu baru jika 

kondisinya sesuai. 

 Soredia : Soredia adalah kelompok kecil sel-sel ganggang yang sedang 

membelah dan diselubungi benag-benang miselium menjadi suatu badan 

yang dapat terlepas dari induknya. Dengan robeknya dinding thallus, 

soredium tersebar seperti abu yang tertiup angin dan akan tumbuh lichenes 

baru. Lichenes yang baru memiliki karakteristik yang sama dengan induknya. 

C. Secara Seksual 

Perkembangan seksual pada lichenes hanya terbatas pada pembiakan 

jamurnya saja. Jadi yang mengalami perkembangan secara seksual adalah kelompok 

jamur yang membangun tubuh lichenes. 

 
Klasifikasi Lichenes 

Lichenes sangat sulit untuk diklasifikasikan karena merupakan gabungan dari 

alga dan fungi serta sejarah perkembangan yang berbeda. Para ahli klasifikasi 

taksonomi seperti Bessey (1950), Martin (1950) dan Alexopoulus (1956), berpendapat 

bahwa lichenes dikelompokkan dan diklasifikasikan ke dalam kelompok jamur 

sebenarnya. Bessey meletakkannya dalam ordo Leocanorales dari Ascomycetes. Smith 

(1955) menganjurkan agar lichenes dikelompokkan dalam kelompok yang terpisah 

yang berbeda dari alga dan fungi.  

Lichenes memiliki klasifikasi yang bervariasi dan dasar dasar klasifikasinya secara 

umum adalah sebagai berikut : 

 

 



Taksonomi     Tumbuhan    Tingkat    Rendah 
Semester   V 

Fakultas MIPA IKIP PGRI JEMBER Jurusan Biologi oleh : Najmi Indah, SP., MP 45

1. Berdasarkan komponen cendawan yang menyusunnya : 

A. Ascolichens. 

 Cendawan penyusunnya tergolong Pyrenomycetales, maka tubuh buah yang 

dihasilkan berupa peritesium. Contoh : Dermatocarpon dan Verrucaria. 

 Cendawan penyusunnya tergolong Discomycetes. Lichenes membentuk tubuh 

buah berupa apothecium yang berumur panjang. Contoh : Usnea dan 

Parmelia. 

Dalam Klas Ascolichens ini dibangun juga oleh komponen alga dari famili: 

Mycophyceae dan Chlorophyceae yang bentuknya berupa gelatin. Genus dari 

Mycophyceae adalah : Scytonema, Nostoc, Rivularia, Gleocapsa dan lain-lain. Dari 

Cholophyceae adalah : Protococcus, Trentopohlia, Cladophora  dll. 

B. Basidiolichenes 

Berasal dari jamur Basidiomycetes dan alga Mycophyceae. Basidiomycetes 

yaitu dari famili : Thelephoraceae, dengan tiga genus Cora, Corella dan Dyctionema. 

Mycophyceae berupa filamen yaitu : Scytonema dan tidak berbentuk filamen yaitu 

Chrococcus. 

C. Lichen Imperfect 

Deutromycetes fungi, steril. Contoh : Cystocoleus, Lepraria, Leprocanlon, 

Normandia, dll. 

 
2. Berdasarkan alga yang menyusun thalus : 

A. Homoimerus 

Sel alga dan hifa jamur tersebar merat pada thallus. Komponen alga 

mendominasi dengan bentuk seperti gelatin, termasuk dalam Mycophyceae. 

 
B. Heteromerous 

Sel alga terbentuk terbatas pada bagian atas thallus dan komponen jamur 

menyebabkan terbentuknya thallus, alga tidak berupa gelatin Chlorophyceae. Contoh 

: Parmelia 

 
Secara umum Taksonomi lichenes menurut Misra dan Agrawal (1978) adalah sebagai 

berikut : 

 
Klas  : Ascolichens 

Ordo  : Lecanorales 

Famili :Lichinaceae, Collemataceae, Heppiaceae, Pannariaceae, 

Coccocarpiaceae, Perltigeraceae, Stictaceae, Graphidaceae, 
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Thelotremataceae, Asterothyriaceae, Gyalectaceae, Lecidaeceae, 

Stereocaulaceae, Cladoniaceae, Umbilicariaceae, Lecanoraceae, 

Parmeliaceae, Usneaceae, Physciaceae, Theloshistaceae. 

Ordo  : Sphariales 

Famili  : Pyrenulaceae, Strigulaceae, Verrucariaceae 

Ordo  : Caliciales 

Famili  : Caliciaceae, Cypheliaceae, Sphaephoraceae 

Ordo  : Myrangiales 

Famili  : Arthoniaceae, Myrangiaceae 

Ordo  : Pleosporales 

Famili  : Arthopyreniaceae 

Ordo  : Hysteriales 

Famili  : Lecanactidaceae, Opegraphaceae, Rocellaceae 

Klas  : Basidiolichens 

Famili  : Herpothallaceae, Coraceae, Dictyonamataceae, Thelolomataceae. 

Klas  : Lichens Imperfect 

Genus  : Cystocoleus, Lepraria, Lichenothrix, Racodium. 

 

 

Manfaat lumut kerak bagi kehidupan manusia diantaranya: 

1. Dapat dibuat obat contoh : Usnea filipendula (antibiotik) 

2. Digunakan sebagai penambah rasa dan aroma (masakan jepang) 

3. Pigmen yang dihasilkan dapat dibuat kertas lakmus celup indikator pH 

4. Pada daerah bebatuan, lumut kerak dapat melapukan bebatuan dan 

menambah kandungan zat-zat yang dimilikinya 

5. Dapat digunakan sebagai indikator pencemaran  
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DIVISI BRYOPHYTA 
(Tumbuhan Lumut) 

 

 Tumbuhan lumut berwarna hijau karena 

mempunyai sel-sel dengan plastida yang 

menghasilkan klorofil a dan b. Lumut bersifat 

autotrof. Lumut merupakan tumbuhan 

peralihan antara tumbuhan lumut berkormus 

dan bertalus. Lumut dapat beradaptasi untuk 

tumbuh di tanah, belum mempunyai jaringan 

pengangkut, sudah memiliki dinding sel yang 

terdiri dari selulosa. 

 Struktur tubuh : 

Batang dan daun tegak memiliki susunan berbeda-beda.  

1) Batang apabila dilihat secara melintang akan tampak susunan sebagai berikut : 

 selapis sel kulit, beberapa sel diantaranya membentuk rizoid-rizoid 

epidermis  

 lapisan kulit dalam (korteks), silinder pusat yang terdiri sel-sel 

parenkimatik yang memanjang untuk mengangkut air dan garam-

garam mineral; belum terdapat floem dan xilem. 

 Silender pusat yang terdiri dari sel-sel parenkim yang memanjang dan 

berfungsi sebagai jaringan pengangkut 

2) Daun tersusun atas satu lapis sel.  

 Sel-sel daunnya kecil, sempit, panjang, dan mengandung kloroplas 

yang tersusun seperti jala. Lumut hanya dapat tumbuh memanjang 

tetapi tidak membesar, karena tidak ada sel berdinding sekunder yang 

berfungsi sebagai jaringan penyokong.  

3) Rizoid terdiri dari selapis sel kadang dengan sekat yang tidak sempurna, bentuk 

seperti benang sebagai akar untuk melekat pada tempat tumbuhnya dan 

menyerap garam-garam mineral. 

 
 Gametofit merupakan tumbuhan lumut itu sendiri dan generasi yang 

menghasilkan sperma atau ovum, sedang sporofit merupakan generasi yang 

menghasilkan spora. 
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 Lumut mempunyai anteridium (sel kelamin jantan) berbentuk seperti gada yang 

menghasilkan sperma dan arkhegonium (sel kelamin betina) berbentuk seperti 

botol yang menghasilkan ovum. 

 Reproduksi lumut bergantian antara fase seksual dan aseksual melalui pergiliran 

keturunan atau metagenesis. Metagenesis merupakan pergantian antara fase 

vegetatif (generasi sporofit = penghasil spora) dan fase generatif (generasi 

gametofit = penghasil gamet) 

 Reproduksi aseksual dengan spora haploid yang dibentuk dalam sporofit.  

 Struktur sporofit (sporogonium = badan penghasil spora) tubuh lumut terdiri dari: 

vaginula, seta, apofisis, kaliptra, kolumela. Sporofit tumbuh pada gametofit 

menyerupai daun. Gametofit berbentuk seperti daun dan di bagian bawahnya 

terdapat rizoid yang berfungsi seperti akar. Jika sporofit tidak memproduksi 

spora, gametofit akan membentuk anteridium dan arkegonium untuk 

melakukan reproduksi seksual.  

a) Vaginula : kaki yang dilindungi sisa dinding 

arkegonium 

b) Seta : tangkai 

c) Apofisis : ujung seta yang membesar yang 

merupakan peralihan dari tangkai dan 

sporangium 

d) Sporangium : kotak spora 

e) Kaliptra : tudung yang berasal dari tudung 

arkegonium sebelah atas 

Gambar : Bagian-bagian Sporofit 

 
 Reproduksi seksualnya dengan membentuk gamet-gamet dalam gametofit. 

Ada dua macam gametangium yaitu arkegonium (gametangium betina) 

bentuknya seperti botol dengan bagian lebar yang disebut perut, yang sempit 

disebut leher dan anteridium (gametangium jantan) berbentuk bulat seperti 

gada.  

 Berdasarkan letak gametangianya, lumut dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Jika anteridium dan arkegonium dalam satu individu tumbuhan lumut 
disebut berumah satu (monoesis) contoh : lumut daun (Musci).  
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2. Jika dalam satu individu hanya terdapat anteridium atau arkegonium 
saja tumbuhan lumut disebut berumah dua (diesis) contoh : lumut hati 
(Hepaticeae). 

SIKLUS HIDUP / PERGILIRAN TUMBUHAN LUMUT                       

Tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan dalam daur hidupnya. 

Tumbuhan lumut merupakan generasi gametofit (tumbuhan penghasil gamet)yang 

haploid (x = n), sehingga terdapat tumbuhan lumut jantan dan betina karena satu 

tumbuhan tidak dapat menghasilkan dua sel kelamin sekaligus.  

Sel-sel kelamin jantan (sel sperma) dihasilkan dari antheridium dan sel-sel 

kelamin betina (sel telur atau ovum) dihasilkan dalam arkhegonium. Kedua organ ini 

terletak dibagian puncak tumbuhan.  
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Proses siklus hidup lumut sebagai berikut : 

 Antheridium yang masak akan mengeluarkan sel-sel sperma, kemudian 

sel sperma berenang menuju arkhegonium untuk membuahi ovum 

(pembuahan terjadi apabila kondisi basah) 

 Ovum yang terbuahai akan tumbuh sporofit yang tidak mandiri, karena 

hidupnya masih disokong oleh gametofit. Sporofit ini bersifat diploid (x = 

2n) serta berusia pendek (± 3-6 bulan untuk mencapai tahap kemasakan) 

 Sporofit akan membentuk kapsula yang disebut sporongonium pada 

bagian ujung 

 Sporongonium berisi spora haploid yang dibentuk melalui meiosis. 

Sporongonium yang masak akan mengeluarkan atau melepaskan spora 

 Spora tumbuh menjadi suatu berkas yang disebut dengan protonema, 

berkas ini akan tumbuh meluas dan pada tahap tertentu akan 

menumbuhkan gametofit baru 

 

 Klasifikasi : 

 Lumut yang sudah teridentifikasi mempunyai jumlah sekitar 16 ribu spesies 

dan telah dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu: lumut hati, lumut tanduk dan 

lumut daun. 

1. Lumut Hati (Hepaticopsida) 

Lumut hati tubuhnya berbentuk lembaran, 

menempel di atas permukaan tanah, pohon atau tebing. 

Terdapat rizoid berfungsi untuk menempel dan menyerap 

zat-zat makanan. Tidak memiliki batang dan daun. 

Reproduksi secara vegetatif dengan membentuk gemma 

(kuncup), secara generatif dengan membentuk gamet 

jantan dan betina. Contohnya: Ricciocarpus, Marchantia 

dan lunularia.                                                                    

2.  Lumut Tanduk (Anthocerotopsida) 

Bentuk tubuhnya seperti lumut hati yaitu berupa talus, tetapi sporofitnya berupa 

kapsul memanjang. Sel lumut tanduk hanya mempunyai satu kloroplas. Hidup di tepi 

sungai, danau, atau sepanjang selokan. Reproduksi seperti lumut hati. Contohnya 

Anthocerros sp. 

Marchantia, sp 
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3. Lumut Daun (Bryopsida) 

Lumut daun juga disebut lumut sejati. Bentuk tubuhnya berupa tumbuhan kecil 

dengan bagian seperti akar (rizoid), batang dan daun. Reproduksi vegetatif dengan 

membentuk kuncup pada cabang-cabang batang. Kuncup akan membentuk lumut 

baru. Contoh: Spagnum fibriatum, Spagnum squarosum, Polytrichum commune. 

1. Peranan dan Manfaat 

a. Spagnum merupakan komponen pembentuk tanah gambut, pengganti 
kapas dan sebagai bahan bakar. 

b. Lumut hati (Marchantia) sebagai indikator daerah yang lembab dan 
dipakai obat penyakit hatIi (hepatitis). 

c. Lumut bersama dengan algae membentuk liken (lumut kerak) yang 
merupakan tumbuhan pionir bagi tempat yang gersang. 

d. Di hutan bantalan lumut berfungsi menyerap air hujan dan salju yang 
mencair, sehingga mengurangi kemungkinan adanya banjir dan 
kekeringan di musim panas. 

e. Lumut gambut di rawa dapat dijadikan sebagai pupuk penyubur tanah.  

Klasifikasi Lumut 
 
Kingdom: Plantae  

  Division: Bryophyta 

    Class: Anthocerotopsida (Hornworts) 

      Order: Anthocerotales 

        Family: Anthocerotaceae 

          Genus: Anthoceros sp. 

 

  
Class: Hepaticopsida (Liverworts) 
Sub Class: Jungermanniidae   

    Order Calobryales   

        Family: Haplomitriaceae 

          Spieces: Haplomitrium 

      Order: Jungermanniales 

        Family: Jungermanniaceae 

          Spieces: Jungermannia 



Taksonomi     Tumbuhan    Tingkat    Rendah 
Semester   V 

Fakultas MIPA IKIP PGRI JEMBER Jurusan Biologi oleh : Najmi Indah, SP., MP 52

        Family: Lepidoziaceae 

          Spieces: Lepidozia 

        Family: Lophocoleaceae 

          Spieces: Chiloscyphus 

        Family: Lunulariaceae 

          Spieces: Lunularia 

        Family: Plagiochilaceae 

          Spieces: Plagiochila 

        Family Porellaceae 

          Spieces: Porella 

        Family: Schistochilaceae 

          Spieces: Schistochila 

      Order Metzgeriales 

        Family: Pallaviciniaceae 

          

Spieces: Hattorianthus 
Spieces: Jensenia 
Spieces: Moerckia 
Spieces: Pallavicinia 

    Subclass Marchantiidae 

      Order: Monocleales 

        Family: Monocleaceae 

          Spieces: Monoclea sp 

        Family: Aneuraceae 

          Genus: Aneura 

  Class: Bryopsida (Mosses)     

    Subclass Sphagnidae 

      Order Sphagnales 

        Family: Sphagnaceae 

          Spieces: Sphagnum 

      
Order: Bryales 
Suborder: Bryineae 

        Family: Leptostomataceae 
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          Genus: Leptostomum 

        Family: Hypnodendraceae 

          Genus: Hypnodendron 

      SubOrder: Dicranales 

        Family: Dicranaceae 

          
Genus: Campylopus 
Genus: Dicranoloma 

      Suborder Funariineae 

        Family: Funariaceae 

          Genus: Funaria 

      Suborder: Hookeriineae 

        Family: Hookeriaceae 

          
Genus: Calyptrochaeta 
Genus: Achrophyllum 

        Family: Hypopterygiaceae 
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DIVISI PTERIDOPHYTA 
(Tumbuhan Paku) 

 

A. Pendahuluan 

Tumbuhan paku tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju abadi 

dan daerah kering (gurun). Total spesies yang diketahui hampir 10.000 (diperkirakan 

3000 di antaranya tumbuh di Indonesia), sebagian besar tumbuh di daerah tropika 

basah yang lembab. Tumbuhan ini cenderung tidak tahan dengan kondisi air yang 

terbatas. Merupakan kelompok tumbuhan yang berklorofil, hidup sebagai saprofit dan 

ada yang epifit. Tumbuhan paku menyukai tempat yang lembab (higrofit) yaitu dari 

daerah pantai hingga sekitar kawah. 

B. Morfologi 

Tumbuhan paku merupakan 

tumbuhan berkormus dan 

berpembuluh yang paling sederhana. 

Tubuhnya dapat dibedakan dengan 

jelas antara akar, batang dan daun. 

Terdapat lapisan pelindung sel (jaket 

steril) di sekeliling organ reproduksi, 

sistem transpor internal, hidup di tempat 

yang lembap. Akar serabut berupa 

rizoma, ujung akar dilindungi kaliptra. Sel-sel akar membentuk epidermis, korteks, dan 

silinder pusat (terdapat xilem dan fleom). 

Ciri – ciri khusus tumbuhan paku antara lain : 

1) Akar, berupa :  

 Rhizoid : pada generasi gametofit 

 Akar serabut : pada generasi sporofit 

 Struktur anatomi akar : 

a. Pada bagian ujung dilindungi oleh kaliptra 

b. Di belakang kaliptra terdapat titik tumbuh akar berbentuk bidang 

empat yang aktivitasnya keluar membentuk kaliptra sedangkan ke 

dalam membentuk sel – sel akar 

c. Pada silender pusat terdapat fasisi (berkas pembuluh angkut) bertipe 

konsentris (xilem dikelilingi floem) 

Bagian – bagian tumbuhan paku 
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2) Batang, berupa : 

 Prothalium pada generasi gametofit 

 Batang sejati pada generasi sporofit 

 Struktur anatomi batang : 

a. Epidermis : mempunyai jaringan penguat yang terdiri dari atas sel – sel 

sklerenkim 

b. Korteks : banyak mengandung lubang (ruang antar sel) 

c. Silender pusat : terdiri dari xilem dan floem yang membentuk berkas 

pengangkut bertipe konsentris. 

3) Daun 

 Berdasarkan ukurannya, dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. daun mikrofil : ukuran kecil, hanya setebal selapis sel dan berbentuk 

rambut 

b. daun makrofil : ukuran besar dan tipis, sudah memiliki bagian – bagian 

daun seperti tulang daun, tangkai daun, mesofil dan epidermis 

 Berdasarkan fungsinya, dibedakan menjadi dua yaitu :  

a. daun tropofil : untuk fotosintesis 

b. daun sporofil : penghasil spora 

  
 Spora berkumpul di 

sporangium. Sporangium bisa 

terdapat pada strobilus, sorus, 

atau sinagium. Setiap 

sporangium dikelilingi oleh 

sederetan sel yang 

membentuk bangunan seperti 

cincin yang disebut annulus 

yang berfungsi sebagai 

mengatur pengeluaran spora. 

 Spora berkumpul dalam badan yang disebut sorus. Sorus yang masih muda 

dilindungi oleh selaput sel yang disebut indisium. 

4) Generasi sporofit lebih dominan dan hidup bebas, sedangkan generasi 

gametofit tereduksi. Generasi sporofit ini lebih dikenal dengan tumbuhan paku. 

5) Berdasarkan spora yang dihasilkan, ada tiga jenis tumbuhan paku, yaitu : 

 Paku Homospor/Isospor : menghasilkan satu jenis spora saja dan 

mempunyai ukuran yang sama besar. Contoh : paku kawat atau 

Susunan Sporangium 
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ground pine Lycopodium clavatum. Spora dari paku ini dikenal sebagai 

'lycopodium powder' yang dapat meledak di udara apabila terkumpul 

dalam jumlah cukup banyak. 

 Paku Heterospor : menghasilkan dua jenis spora yaitu: mikrospora 

(jantan) dan makrospora (betina). Contoh: paku rane (Selaginella 

wildenowii) dan semanggi (Marsilea crenata). 

 Paku Peralihan : menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama 

(isospora) tetapi sebagian jantan dan sebagian betina (jenisnya 

berbeda = heterospora). Contoh : paku ekor kuda (Equisetum debile). 

C. REPRODUKSI 

Reproduksi tumbuhan paku secara vegetatif dengan rhizoma dan membentuk 

spora, secara generatif dengan pembentukan gamet. Tumbuhan paku mengalami 

pergiliran keturunan (metagenesis) yaitu pergiliran keturunan antara generasi sporofit 

(penghasil spora) dengan generasi gametofit (penghasil gamet). Proses metagenesis 

tumbuhan paku sbb : 

a) Generasi Sporofit 

 Spora dihasilkan oleh kotak spora yang disebut sporangium 

 Sporangium berkumpul dalam satu badan yang disebut dengan sorus 

yang terdapat dalam daun sporofil 

 Spora keluar dari sporangium dan bila jatuh ditempat yang cocok akan 

terjadi pembuahan dan terbentuk zigot 

 Zigot akan tumbuh berkembang menjadi sporofit dan berkembang 

sporofit dewasa 

b) Generasi Gametofit 

 Pada generasi gametofit, protalium membentuk anteridium sebagai alat 

kelamin jantan dan menghasilkan spermatozoa sedangkan arkhegonium 

sebagai alat kelamin betina yang menghasilkan ovum 

 Hasil peleburan antara sperma dan ovum menghasilkan zigot yang kemudian 

tumbuh menjadi tumbuhan paku baru yang memiliki akar, batang dan daun. 
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D. SIKLUS HIDUP SPORA PTERYDOPHYTA 

1. SKEMA METAGENESIS PAKU HOMOSPOR/ISOSPOR 
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2. SKEMA METAGENESIS PAKU HETEROSFOR 
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3. SKEMA METAGENESIS TUMBUHAN PAKU PERALIHAN 
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E. KLASIFIKASI PTERYDOPHYTA 

 

Divisi Kelas Ordo Famili Genus  Spesies 

Psilophtinae  (paku 
purba) 

Psilotales (paku 
telanjang) 

Psilotaceae  

Rhyniaceae 

 

Asteroxylaceae 

Pseudosporochnaceae  

  

 Psilotum nudum 

Rhynia major, 
Taeniocrada 
deeheniana 

Asteroxylon 
mackei 

Pseudosporochnus 
krejcii 

Lycopodiinae 
(paku kawat/paku 

rambat) 

Lycopodiales 

 

Selaginellales 
(paku rane, 
paku lumut)  

Lepidodendrales 

Isoetales   

Lycopodineae  

 

Salginellaceae  

 

Lepidodendraceae  

Isoetaceae  

 Lycopodium 
cernuum 

L. clavatum 

Salaginella 
caudata 

S. plana, S. 
wildenowii 

Lepidocarpon 
lomaxi, L. 
wesfalium 

Isoetes lacustris, I. 
duvieri, I. 
echinasporum 

Equisetinae (paku 
ekor kuda) 

Equisetales 

 

Sphenophyllales   

Equisetaceae  

 

 Equisetum debile, 
E. ramosissimum 

Sphenophyllum 
cuneifolium, S. 
dawsoni, S. fertile 

Pterydophyta 

Filicinae 
(tumbuhan pakis) 

 Eusporongiatae 
(paku tanah) 

 

 

 

 

 

Ophioglossales 

 

 

Marattiales 

 

   

 

Ophioglossaceae  

 

 

Marattia ceae 

 

Ophioglossum 

Botrichium  

Helminthostachys  

Christensenia  

Angiopteris 

Marattia   

 

O. vulgatum 

Botrichium lunaria 

H. zeylanica 

C. aesculifolia 

A. avecta 

M. fraxinea 
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  Leptosporangiat
ae  

 Schizaeaceae 

Gleicheniacea
e 

Hymenophyace
ae  

Cyatheaceae   

Davalliceae  

 

Aspleniaceae  

 Christensenia 
aesculifolia 

Lygodium circinatum 

Gleichenia linearis 

Hymenophillum 
austrolle 

Davallia 
trichomannoides 

Alsopilla glauca 

Aspidium filixmas 

Asplenium nidus 

 

E. MANFAAT /PERAN TUMBUHAN PAKU 

Sebagai tanaman hiasan : 

- Platycerium nidus (paku tanduk rusa) 

- Asplenium nidus (paku sarang burung) 

- Adiantum cuneatum (suplir) 

- Selaginella wildenowii (paku rane) 

Sebagai bahan penghasil obat-obatan : 

- Asipidium filix-mas 

- Lycopodium clavatum 

Sebagai sayuran : 

- Marsilea crenata (semanggi) 

- Salvinia natans (paku sampan = kiambang) 

Sebagai pupuk hijau : 

- Azolla pinnata >> bersimbiosis dengan anabaena azollae (gangang  

biru) 

Sebagai pelindugn tanaman di persemaian : 

- Gleichenia linearis 
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PERBEDAAN BRYOPHYTA DAN PTERIDOPHYTA 

 

Ciri-ciri Bryophyta Pteridophyta 

Ukuran tubuh < 15 cm Pada umumnya < 1 m, 
pada spesies tertentu ada 
yang mencapai 12 m 

Struktur tubuh Akar berupa rhizoid, daun 
bersisik, tidak mempunyai 
batang 

Memiliki akar, batang dan 
daun sejati 

Jaringan pembuluh Tidak ada Floem dan xylem 

Fase dimunan Gametofit (n) Sporofit (2n) 

Tumbuhan dewasa Berupa gametofit Berupa sporofit 

Gametofit dewasa Thalus sederhana, hidup 
bebas dan dapat 
berfotosintesis 

Prothalus, , hidup bebas 
dan dapat berfotosintesis 

Sporofit dewasa Tergantung pada 
gametofit 

Memiliki akar, batang dan 
daun sejati 
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