
BRYOPHYTA / TUMBUHAN LUMUT 
Kingdom plantae meliputi organisme multiseluler yang telah terdiferensiasi, eukariotik dan sel 

– selnya memiliki dinding sel selulosa. Hampir seluruh anggota plantae sel – selnya mempunyai 

klorofil sehingga bersifat autotrof atau dapat menyusun makanan sendiri. Yang termasuk plantae 

adalah lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. 

Adapun penjelasan dari berbagai kelompok tumbuhan/plantae sebagai berikut : 

    Termasuk divisi bryophyte, berasal dari bahasa yunani yang berarti “tumbuhan lumut “, pada 

umumnya lumut berwarna hijau, karena mempunyai sel – sel dengan plastid yang menghasilkan 

klorofil a dan b, dengan demikian lumut bersifat autotrof. Tubuh lumut dapat dibedakan antara sporofit 

dan gametofitnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 9. Tumbuhan lumut dengan sporofit muda dan bagian-bagian lumut 

1. Ciri – Ciri Tubuh 
a.  Sel – sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. 

b. Pada semua tumbuhan yang tergolong lumut terdapat persamaan bentuk susunan 

gametangiumnya (anteredium maupun arkegonium) terutama susunan arkegoniumnya, 

mempunyai susunan yang khas yang sering kita jumpai pada tumbuhan paku (pteridophyta). 

c. Batang dan daun pada tumbuhan lumut yang tegak memiliki susunan yang berbeda – beda, jika 

batangnya dilihat secara melintang tampak bagian – bagian sebagai berikut: 

    1. Selapis sel kulit, beberapa sel diantaranya memanjang membentuk rizoid – rizoid  epidermis. 

    2. Lapisan kulit dalam yang tersusun atas beberapa lapisan sel dinamakan korteks. 

    3. Silinder pusat terdiri dari sel – sel parenkimatik yang memanjang dan berguna untuk   

mengangkut air dan garam – garam mineral (makanan). 

    Jadi pada tumbuhan lumut belum terdapat floem maupun xylem. 

d. Daun lumut umumnya setebal satu lapis sel, kecuali ibu tulang daun, lebih dari satu lapis sel.   Sel 

–se l daun kecil , sempit panjang dan mengandung kloroplas yang tersusun seperti jala. 

e. Pada tumbuhan lumut hanya terdapat pertumbuhan memanjang dan tidak ada pertumbuhan 

membesar. 

f. Rizoid tampak seperti rambut / benang – benang , berfungsi sebagai akar untuk melekat pada 

tempat tumbuhnya dan menyerap air serta garam –garam mineral (makanan). 

g. Struktur sporofit (sporogonium) tubuh lumut terdiri atas: 



1. Vaginula , kaki yang diselubungi sisa dinding arkegonium. 

2. Seta atau tangki 
3. Apofisis, yaitu ujung seta yang agak melebar yang merupakan peralihan antara seta dan 

kotak spora 

4. Kaliptra atau tudung berasal dari dinding arkegonium sebelah atas menjadi tudung kotak 

spora. 

5. Kolumela, jaringan yang tidak ikut mengambil bagian dalam pembentukan spora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 10.  Struktur sporofit (sporogonium) 

2. Reproduksi  
      Reproduksi lumut bergantian antara seksual dengan aseksualnya, reproduksi aseksualnya 

dengan spora haploid yang dibentuk dalam sporofit, sedangkan reproduksi seksualnya dengan 

membentuk gamet – gamet, baik gamet jantan maupun gamet betina yang dibentuk dalam gametofit. 

Ada 2 macam gametangium , yaitu sebagai berikut: 

1. Arkegonium adalah gametangium betina yang bentuknya seperti botol dengan bagian lebar 

yang disebut perut, bagian yang sempit disebut leher. 

2. Anteredium adalah gametangium jantan yang berbentuk bulat seperti gada. Dinding 

anteredium terdiri dari selapis sel sel yang mandul dan didalamnya terdapat sejumlah sel 

induk spermatozoid.  

 

Reproduksi aseksual dan seksual berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan 

yang disebut metagenesis. 
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b. Lumut hati (Hepaticeae)  
     Tubuhnya terbagi menjadi dua lobus sehingga tampak seperti lobus pada hati. Siklus hidup 

lumut ini mirip dengan lumut daun. Di dalam spongaria terdapat sel yang berbentuk gulungan disebut 

alatera. Elatera akan terlepas saat kapsul terbuka, sehingga membantu memencarkan spora. Lumut 

ini juga dapat melakukan reproduksi dengan cara aseksual dengan sel yang disebut gemma, yang 

merupakan struktur seperti mangkok dipermukaan gametofit. Contoh lumut hati adalah Marchantia 

polymorpha dan Porella.  

    
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. Marchantia polymorpha dengan anteridium dan arkegonium 

c. Lumut tanduk (Anthocerotaceae)  
     Mempunyai gametofit lumut hati; perbedaannya adalah terletak pada 

sporofit lumut ini mempunyai kapsul memanjang yang tumbuh seperti 

tanduk dari gametofit, masing – masing mempunyai kloroplas tunggal yang 

berukuran besar, lebih besar dari kebanyakan tumbuhan lumut.Contoh lumut 

tanduk adalah Anthoceros laevis.  

4. Manfaat tumbuhan lumut bagi manusia  

      Tumbuhan lumut tidak berperan langsung dalam kehidupan manusia , tetapi ada spesies tertentu 

yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk mengobati hepatitis, yaitu Marchantia polymorpha. Selain itu 

jenis – jenis lumut gambut dari genus Sphagnum dapat digunakan sebagai pembalut atau pengganti 

kapas. Tumbuhan lumut juga memiliki peran dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen, penyimpan 

air (karena sifat selnya yang menyerupai spons), dan sebagai penyerap polutan. 

 


