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ABSTRAK 

Hutan Besuki berada di wilayah gunung Wilis Kota Kediri.Kawasan ini terletak pada 7˚ 53’ 

10”LS dan 111˚ 51’ 0” BT. Suhu lingkungan yang tercatat selama observasi adalah 20±2˚C sehingga 

kawasan hutan ini mampu menampung keragaman biodiversitas flora dan fauna.Keanekaragaman 

flora yang terdapat salah satunya yaitu kantong semar (Nepenthes sp.).Nepenthes bermanfaat sebagai 

pengendali hayati serangga, tanaman serba guna secara konvensional, tanaman hias unik karena dari 

ujung daunnya terdapat kantong, digunakan sebagai pembungkus makanan, tanaman obat tradisional 

dan berfungsi sebagai penyerap gas karbondioksida di udara. Berdasarkan nilai penting Nepenthes, 

maka perlu diadakan  penelitian tentang pola persebaran Nepenthes mirabilis yang terdapat di kawasan 

hutan Besuki. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola persebaran kantong semar (N. mirabilis) 

yang ada di kawasan hutan Besuki.Penelitian dilakukan secara deskriptif, menggunakan metode survei 

dengan purposive sampling. Pola persebaran N. mirabilis pada hutan Besuki Kediri adalah acak dan 

bergerombol, dengan nilai indeks Morisita terbesar adalah 1,14 pada plot tiga dan terkecil senilai 0,71 

pada plot satu. Sehingga kawasan hutan Besuki dapat dijadikan sebagai alternatif study flora dan 

konservasi in-situNepenthes sp. 

 

Kata kunci: Pola persebaran, Nepenthes mirabilis, hutan Besuki 
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I. LATAR BELAKANG 

Hutan Besuki berada diwilayah 

gunung Wilis Kota Kediri. Suhu 

lingkungan yang tercatat selama 

observasi adalah 20±2˚C sehingga 

kawasan hutan ini memiliki 

biodiversitas flora dan fauna. 

Keanekaragaman flora yang terdapat 

salah satunya yaitu kantong semar 

(Nepenthes sp.). Berdasarkan 

identifikasi LIPI Purwodadi Nepenthes 

yang terdapat dihutan Besuki adalah 

Nepenthes mirabilis. 

Jumlah spesies Nepenthes 

didunia pada tahun 2012 tercatat 139 

jenis. Sebanyak 68 jenis hidup dan 

tumbuh di Indonesia dan 59 berstatus 

endemik.Nepenthes tersebar mulai dari 

Australia bagian utara, Asia Tenggara, 

hingga Cina Selatan. Pulau 

Kalimantan dan Sumatra disebut 

sebagai habitat Nepenthes (Mansur, 

2006). 

Nepenthes bermanfaat sebagai 

pengendali hayati serangga, tanaman 

serba guna secara konvensional, 

tanaman hias unik karena dari ujung 

daunnya terdapat kantong dan sebagai 

tanaman obat tradisional. Masyarakat 

dayak di Kalimantan menggunakan 

cairan kantong sebagai obat sakit 

mata, batuk dan mengobati kulit yang 

terbakar. Sedangkan perasan daun atau 

akarnya dapat digunakan sebagai 

astringent (larutan penyegar), disentri, 

obat batuk dan demam (Witarto, 

2006).Nepenthes di Sumatra barat 

digunakan untuk membuat kue 

godah.Kantong yang besar digunakan 

untuk pembungkus lemang sedangkan 

di Kalimantan barat digunakan untuk 

membuat aronan pulut (berasal dari 

beras ketan) (Susanti, 

2013).Tumbuhan ini juga berfungsi 

sebagai penyerap gas karbondioksida 

di udara yang merupakan salah satu 

penyebab terjadinya pemanasan global 

(Mansur, 2012). 

 

II. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan di 

kawasan hutan Besuki Kediri dan 

dilakukan selama sepuluh bulan, dari 

bulan September 2017 sampai dengan 

Juni 2018. Alat yang digunakan pada 

penelitian ini antara lain: GPS (Gobal 

Positioning System), Pisau, kompas, 

altimeter, termohygrometer, soiltester, 

rollmeter, luxmeter, tali rafia, alat tulis 

dan kamera. 

Penelitian ini menggunakan 

metode survei dengan purposive 

sampling.Plot pengamatan dibuat 

dengan ukuran 20 m x 20 m sebanyak 

3 plot. Faktor bioekologi yang di ukur 

meliputi: Suhu, kelembaban udara, 
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intensitas cahaya dan pH tanah. Data 

hasil penelitian ini di analisis untuk 

mengetahui pola persebaran 

Nepenthes mirabilis yang mengacu 

pada penelitian Natalia (2014), dengan 

menggunakan indeks morisita ( �� ). 

Indeks morisita tidak dipengaruhi oleh 

luas stasiun pengambilan sampel dan 

sangat baik untuk membandingkan 

pola persebaran. Rumus indeks 

morisita sebagai berikut: 

Iδ =
� ∑ Xi ( Xi − 1)

� (� − 1)
 

Keterangan: 

I�= Indeks morisita 

N  = Jumlah seluruh individu alam total n 

n   = Jumlah seluruh plot pengabilan 

sampel 

Xi =  Jumlah kantong semar per plot 

 

Nilai indeks morisita  yang diperoleh 

di interpretasikan sebagai berikut: 

I� <1 , persebaran n individu cenderung 

acak 

I� = 1 , persebaran n individu cederung 

merata 

I� >1 , persebaran n individu cenderung 

bergerombol 

 

 

 

 

 

III. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan data yang 

diperoleh dari pengamatan langsung 

di lapangan, ditemukan satu jenis 

Nepenthes yaitu, Nepenthes 

Mirabilis.N. mirabilis yang 

ditemukan tumbuh secara merambat 

dan memanjat diantara rumput dan 

pohon. Menurut data pengamatan 

parameter lingkungan pada setiap 

plot pengamatan suhu lingkungan 

23±2˚C. Kondisi ini masih normal 

untuk pertumbuhan dan 

perkembangan Nepenthes. Sesuai 

dengan pernyataan Clarke (2001), 

Nepenthes dapat hidup pada suhu 

23˚C - 31˚C. Kelembaban udara 

yang tercatat pada saat penelitian 

adalah 81%. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Mansur (2013). 

Nepenthes pada umumnya 

dapat hidup pada kelembaban udara 

di atas 50%. Hasil pengukuran pH 

tanah yang diperoleh dari lokasi 

penelitian adalah 6%, yaitu bersifat 

asam.N. mirabilis memiliki daya 

adaptasi yang tinggi terhadap 

lingkungan karena ditemukan di 

habitat terbuka dengan sedikit pohon 

dan ditemukan di habitat tertutup 

dengan banyak pohon. 
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Gambar 1. Kantong Nepenthes mirabilis 

Jumlah N. mirabilis paling 

banyak ditemukan pada plot tiga yaitu 

sebanyak sembilan tumbuhan, 

sedangkan yang paling sedikit 

ditemukan pada plot dua sebanyak 

enam tumbuhan (Tabel 1). Kondisi 

lingkungan di plot tiga dekat dengan 

sungai dan banyak batuan besar 

dibawah lapisan tanah sehingga sangat 

memengaruhi tumbuhnya N. mirabilis. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, 

diketahui bahwa Nepenthes menyukai 

lingkungan yang memiliki sedikit 

unsur haradan tempat-tempat yang 

terdapat air (Mansur, 2006). 

 

Tabel 1. Jumlah individu  Nepenthes 

mirabilis 

Plot Jumlah 

individu 

Tinggi 

batang 

1 7 129 cm 

2 6 180 cm 

3 9 150 cm 

 

 Kantong yang terbentuk 

berukuran besar-besar (Gambar 1). 

Ukuran kantong yang besar dapat 

dijadikan sebagai tanda jika tumbuhan 

ini kekurangan unsur hara.Tumbuhan 

pemakan serangga umumnya sebagai 

epifit dan herba, hidup secara terestrial 

atau epifit di lingkungan atau habitat 

yang ekstrim dan miskin unsur hara. 

Oleh karena itu tumbuhan tersebut 

mengalami modifikasi dibagian ujung 

daun dengan membentuk kantong 

untuk menjebak serangga agar 

kebutuhan hara dapat tercukupi 

(Mansur, 2012).  Jarak antar N. 

mirabilis pada plot tiga saling 

berdekatan dan memiliki tunas-tunas 

banyak dan panjang-panjang. N. 

Mirabilis tumbuh subur memanjat di 

antara semak dan pohon untuk 

menunjang pertumbuhannya karena N. 

Mirabilis memiliki batang yang 

panjang (Gambar 2). 

Gambar 2. Batang N. mirabilis 

tumbuh memanjat di pohon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perbedaan lokasi (A) Plot 1, (B) 

Plot 2 dan (C) Plot 3 
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 Habitat N. mirabilis pada plot satu 

dan plot dua memiliki tekstur tanah yang 

gembur, plot ini tertutup oleh pohon-pohon 

besar sehingga menyebabkan pertumbuhan 

kantong memiliki ukuran yang lebih kecil 

(Gambar 3). Jarak antara N. mirabilis satu 

dengan yang lain cenderung berjauhan 

sehingga mengakibatkan sukar untuk 

terjadi penyerbukan.N. mirabilis tergolong 

kedalam tumbuhan yang berumah dua, 

sehingga bunga jantan dan betina terpisah 

pada individu berbeda (Mansur, 2006). 

 Berdasarkan hasil perhitungan 

diketahui terdapat dua jenis pola 

persebaran N. mirabilis yaitu acak dan 

bergerombol (Tabel 2) . Faktor yang 

membedakan pola sebaran spesies antara 

lain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

dan habitat setiap jenis tumbuhan yang 

memiliki ciri khas dan perbedaan (Sofiah, 

2013). Terbentuknya pola persebaran juga 

dipengaruhi oleh pola reproduksi baik 

secara generatif maupun vegetatif. 

Reproduksi generatif menggunakan biji 

yang dibantu oleh angin, air dan serangga. 

Sedangkan reproduksi secara vegetatif 

Nepenthes dengan cara pembentukan tunas 

dapat menyebabkan pertumbuhan individu 

baru yang akan terbentuk mengelompok 

(Baloari, 2013). 
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Tabel 2. Pola persebaran Nepenthes 

mirabilis di hutan Besuki. 

 

Masyarakat sekitar, memanfaatkan 

hutan Besuki untuk mencari tumbuhan 

yang memiliki daya jual antara lain, 

bambu, anggrek, kantong semar, dan kina. 

Mereka menggambil tumbuhan tersebut 

dengan cara mereka sendiri tanpa 

memperdulikan kelangsungan hidup 

tumbuhan selanjutnya. Sehingga jumlah 

dan keanekaragaman tumbuhan tersebut 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

Kantong semar diambil dengan cara 

mencabut sampai akarnya, sehingga 

sampai rumah ditanam pada polybag dapat 

tetap hidup. Kantong semar yang sudah 

diadaptasikan akan dijual kepada 

pengunjung wisata Air Terjun Irenggolo 

dan Dolo. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan warga setempat, sebelum kawasan 

Air Terjun Irenggolo dan Dolo dibuka, 

kawasan hutan Besuki memiliki satu plot 

yang lebat dengan kantong semar, namun 

setelah dibuka menjadi kawasan wisata, 

eksploitasi kantong semar menjadi tidak 

terkendali. Tercatat pada tabel 4.2  pada 

plot dua di  

 

 

 

ketahui jumlah tegakan hanya enam buah 

dan memiliki pola menyebar. Diduga hal 

ini merupakan akibat dari pengambilan 

tumbhan secara terus-menerus. Pola 

persebaran seperti ini mengakibatkan 

adanya patch dalam suatu populasi (Moles, 

2013). 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian di 

kawasan Hutan Besuki Kediri, dapat 

disimpulkan bahwa pola persebaran 

Nepenthes mirabilis di hutan Besuki 

Kediri adalah acak dan bergerombol, 

dengan nilai indeks Morisita terbesar 

adalah 1,14 pada plot tiga dan 

terkecil senilai 0,71 pada plot satu. 
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