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Abstract 

Several species of family Palmae are found in the Bajuin waterfall in Tanah Laut regency. 

Although its grow naturally and has not grown specifically several species of the family 

Palmae is already utilized by people around, for example Arenga pinnata used as material 

to make palm sugar. The objectives of the research were to know density  and the 

distribution pattern family Palmae in the Bajuin waterfall. Transect method was used in this 

research. The number of sampling points is 40 points. plot size used was 10 x 10 m2. 

Determination of species distribution pattern was calculated using Poisson Distribution 

formula. The result indicated that there 8 species of family Palmae was founded. That 

spesies are Caryota monostachya, its density is 52.5 ind / ha; Calamus ovoideus its density 

is 182.5 ind / ha; Salacca edulis, its density is 15 ind / ha; Arenga caudate its density is 25 

ind / ha; Arenga pinnata its density is 17.5 ind / ha; Chamaedorea ernesti-Augusti, its  

density of 85 ind / ha, Cocos nucifera, its density of 17.5 ind / ha; and Areca catechu its 

density of 10 ind / ha. Caryota monostachya, Calamus ovoideus, Arenga caudate, Arenga 

pinnata, and Chamaedorea ernesti-augusti are spesies of family Palmae  were in a clumped 

distribution. Salacca edulis, Cocos nucifera and Areca catechu spesies of family Palmae  

were at random pattern. 

Kata kunci: Density, Distribution Pattern, Family Palmae, Baajuin Waterfall 

Pendahuluan 

Palmae merupakan pohon (biasanya tidak bercabang), perdu atau memanjat, 

dengan daun di ujung-ujung batang seperti mahkota, batang bisa tinggi (lebih dari 30 m) 

atau sangat pendek. Daun tersebar (sering berkumpul pada ujung batang), tunggal 

terbagi atau majemuk, pinnatus atau palmaetus, peticulus dengan pelepah di bawah 

pelepah, petiliolus atau lamina kadang-kadang berduri. Bunga dalam perbungaan 

panikula atau spadiks yang diliputi oleh spatha yang bisa mengkayu; Famili ini terdiri 

dari sekitar 200 marga dan 3000 jenis, tersebar di daerah tropis dan temperata hangat; 

marga yang tersebar adalah Calamus (300 lebih jenis) dan Bactris (200 lebih) (Dasuki, 
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1994). Beberapa tumbuhan famili Palmae dapat dijadikan tanaman hias. Manfaat lain 

dari famili Palmae adalah buah atau getahnya dapat diolah dan dikonsumsi. Hasil 

penelitian Witono (2005) tentang  Keanekaragaman Palem (Palmae) di Gunung Lumut 

Kalimantan Tengah menemukan 33 spesies Palmae.  

Air terjun Bajuin adalah salah satu air terjun yang dijadikan tempat wisata di 

Kalimantan Selatan. Sebagai kawasan wisata, Bajuin memerlukan tanaman hias untuk 

menarik minat pengunjung. Selain itu, masyarkat disekitar air terjun bajuin sudah 

memanfaatkan Arenga pinnta yang termasuk tumbuhan famili Palmae untuk membuat 

gula aren. Hal tersebut menunjukkan tumbuhan Famili Palmae potensi untuk 

dimanfaatkan. 

Distribusi semua tumbuhan di alam dapat disusun dalam tiga pola dasar, yaitu 

acak, teratur, dan mengelompok. Pola distribusi demikian erat hubungannya dengan 

kondisi lingkungan. Organisme pada suatu tempat bersifat saling bergantung, sehingga 

tidak terikat berdasarkan kesempatan semata, dan bila terjadi gangguan pada suatu 

organisme atau sebagian faktor lingkungan akan berpengaruh terhadap keseluruhan 

komunitas (Barbour et al, 1987). 

Menurut Greig-Smith (1983), bila seluruh faktor yang berpengaruh terhadap 

kehadiran spesies relatif sedikit, maka faktor kesempatan lebih berpengaruh, dimana 

spesies yang bersangkutan berhasil hidup di tempat tersebut. Hal ini biasanya 

menghasilkan pola distribusi. 

Data kerapatan dan pola distribusi dapat digunakan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan populasi famili Palmae di kawasan air terjun Bajuin, tetapi data tersebut 

belum térsedia karena belum pernah dilakukan penelitian mengenai hal tersebut. 

Mengingat belum pernah dilakukan penelitian tentang kerapatan dan pola distribusi 

Famili Palmae di kàwasan air terjun bajuin, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kerapatan dan pola distribusi tumbuhan famili Palmae yang terdapat di 

kawasan air terjun Bajuin 

Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. 

Penghitungan jumlah dilakukann dengan menggunakan plot berukuran 10 x 10 m
2
. 

Jumlah plot yang digunakan berjumlah 40 plot.  

 



Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education), 

Prodi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan,  

27 Agustus 2016 

p-ISSN: 2540-752x 

e-ISSN: 2528-5726 

 

 
43 

Kerapatan menggunakan rumus Fachrul (2007), dengan rumus: 

 

Pola distribusi spesies tumbuhan ditentukan dengan model distribusi Poisson, 

dengan menghitung nilai Chi Square (χ2). Bila pola distribusinya tidak acak maka 

dilakukan pengujian lebih lanjut melalui perhitungan Varian (V) (Barbour et al, 1987; 

Chapman & Moore, 1986; Ludwig & Reynolds, 1988).  

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kerapatan 

Data Kerapatan diperoleh dengan menghitung seluruh jumlah individu yang ada 

didalam plot dibagi dengan luas area penelitian.  Berdasarkan hasil perhitungan 

tersebut, data kerapatan masing-masing spesies famili Palmae di kawasan air terjun 

Bajuin adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Data Kerapatam Spesies Famli Palmae di kawasan air terjun Bajuin 

No. Spesies Jumlah 

Individu 

Kerapatan 

(ind/ha) 

1 Calamus ovoideus 73 182.5 

2 Chamaedorea ernesti-augusti 34 85 

3 Caryota monostachya 21 52.5 

4 Arenga caudate 10 25 

5 Arenga pinnata  7 17.5 

6 Cocos nucifera 7 17.5 

7 Salacca edulis 6 15 

8 Areca catechu 4 10 

 

Kerapatan adalah jumlah individu suatu spesies per satuan luas atau per satuan 

cuplikan. Hasil kerapatan penelitian ini dihitung dengan cara membagi jumlah individu 

yang ditemukan dengan satuan luas area pengamatan yaitu luas plot yang digunakan. 

Jumlah luas plot yang digunakan pada penelitian ini adalah 0,4 ha. Menurut Syafei 

(1994) Besarnya suatu populasi di suatu kawasan tertentu biasanya dinyatakan dalam 

suatu peristilahan kerapatan atau kepadatan populasi. Menurut Odum (1998) kerapatan 

populasi adalah besarnya populasi dalam hubungannya dengan satuan ruang. Pada 
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umumnya dinyatakan sebagai jumlah individu, atau biomass populasi per satuan areal 

atau volume.  

Menurut Syafei (1994) perubahan populasi sangat ditentukan oleh berbagai 

faktor yaitu kelahiran atau regenerasi, kematian, perpindahan masuk, dan perpindahan 

keluar. Natalitas adalah kemampuan yang merupakan sifat dari suatu populasi untuk 

bertambah. Laju kelahiran setara dengan kelahiran. Natalitas ini dapat berupa kelahiran, 

menetesnya telur, pembuahan atau timbulnya individu oleh pembelahan sel. Mortalitas 

adalah kematian individu-individu di dalam populasi. Hal ini kurang lebih merupakan 

kebalikan daripada natalitas. Laju mortalitas setara dengan kematian. Seperti halnya 

natalitas, motalitas dapat dinyatakan sebagai individu yang mati dalam kurun waktu 

tertentu (Odum, 1998). 

Berdasarkan tabel kerapatan tumbuhan famili Palmae, terlihat Calamus ovoideus 

memiliki kerapatan tertinggi. Hal ini diduga karena di kawasan air terjun Bajuin belum 

ada aktivitas pemanfaatan spesies ini meskipun spesies ini memiliki nilai ekonomis. 

Tidak adanya eksploitasi Spesies Palmae ini menyebabkan mortalitas Spesies Palmae 

ini hanya terjadi secara alami. Mortalitas tersebut akan berpengaruh dengan jumlah 

individu yang ditemukan pada kawasan tersebut. Menurut Odum (1998) salah faktor 

yang mempengaruhi populasi suatu  individu adalah mortalitas. Semakin kecil tingkat 

mortalitas maka akan semakin besar populasi individu tersebut. 

Adapun spesies famili yang memiliki kerapatan terendah adalah  Areca catechu. 

Masyarakat sekitar sudah memanfaatkan buah pinang untuk dikonsumsi meskipun 

jumlahnya belum banyak. Buah yang dikonsumsi tersebut dapat menyebabkan populasi 

anakan pinang menjadi rendah. Hal ini dapat berdampak pada jumlah individu yang 

ditemukan. Dijelaskan oleh Subahar (1995), pertumbuhan populasi akan menjadi kecil 

apabila sedikitnya anakan yang ditemukan. Dengan demikian indikasi kerapatan 

populasi rendah bila sedikit ditemukan anakan. 

Pola Distribusi 

Data pola distribusi Spesies Famili Palmae di kawasan air terjun Bajuin 

diperoleh dengan menghitung nilai chi square (X
2
). Berdasarkan hasil perhitungan nilai 

nilai chi square (X
2
), ada 3 spesies yang memiliki pola distribusi acak, sedangkan 5 

spesies yang lain memiliki pola distribusi tidak acak. Selanjutnya 5 spesies yang 

memiliki pola distribusi tidak acak dihitung nilai V pada masing-masing spesies 
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tersebut. Data perhitungan nilai X
2
, V, dan pola distribusi dapat dilihat pada tabel 

berikut ini 

Tabel 2. Data Pola Distribusi Famili Palmae di kawasan Air Terjun Bajuin 

No Nama Spesies X2 x tabel V/M Pola Distrbusi 

1 Chamaedorea ernesti-augusti 5307,272 11,345 4,744 Mengelompok 

2 Calamus ovoideus 217,059 11,345 3,128 Mengelompok 

3 Arenga pinnata  32,545 11,345 1,725 Mengelompok 

4 Caryota monostachya  17,995 11,345 1,757 Mengelompok 

5 Arenga caudate 11,526 11,345 1,590 Mengelompok 

6 Salacca edulis 1,261 11,345 1,214 Acak 

7 Cocos nucifera 0,770 11,345 0,846 Acak 

8 Areca catechu 0,228 11,345 0,923 Acak 

Berdasarkan data pola distribusi, dari 8 spesies famili Palmae yang ditemukan 

62,5% memiliki pola distribusi mengelompok, sedangkan sisanya 37,5% memiliki pola 

distribusi acak. Perbandingan persentasi pola distribusi famili Palmae dapat dilihat pada 

diagram berikut. 

 

Gambar 1. Perbandingan persentase jumlah spesies berdasarkan pola distribusi 

Berdasarkan data pola disribusi, diketahui sebagian besar spesies famili Palmae 

yang ada di kawasan air terjun bajuin memiliki pola distribusi mengelompok. Menurut 

Barbour et al. (1987) bahwa pola distribusi spesies tumbuhan cenderung menyebar 

kelompok, sebab tumbuhan bereproduksi dengan biji yang jatuh dekat induknya atau 

dengan rimpang yang menghasilkan anakan vegetatif masih dekat dengan induknya. 

Hasil penelitian Djufri (2002) tentang pola distribusi Spesies tumbuhan khususnya 

padang rumput di Taman Nasional Baluran menunjukkan jumlah spesies yang memiliki 

pola distribusi mengelompok lebih banyak daripada teratur dan acak. Hasil penelitian 
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tersbut menunjukkan dari 33 spesies yang ditemukan ada 21 spesies yang pola 

distribusinya mengelompok.  

Pola distribusi bergerombol juga terjadi karena reproduksi tumbuhan yang 

kebanyakan berkambangbiak dengan buah yang jatuh dekat induknya. Selain itu pola 

distribusi bergerombol juga berhubungan dengan lingkungan mikro, dimana habitat 

bersifat homogen pada tingkat lingkungan makro, tetapi pada lingkungan lebih kecil 

terdiri atas banyak mikrositus yang berbeda yang memungkinkan penempatan dan 

pemantapan suatu spesies dengan tingkat keberhasilan yang berbeda pula. Mikrositus 

yang cocok suatu spesies akan cendrung lebih padat ditempati oleh spesies yang sama 

(Ramli & Hardiansyah, 2000).  Menurut Greig-Smith (1983) Pola distribusi spesies 

tumbuhan dipengaruhi oleh perbedaan kondisi tanah, sumber daya, dan kompetisi. 

Berdasarkan hasil pengukuran pH tanah berkisar antara 6,49 – 8,79. Hasil pengukuran 

berkisar antara 49,84 % - 57,04 %. Hasil pengukuran pH menunjukkan adanya 

perbedaan batas terendah yang lebih bersifat asam dengan batas tertinggi yang bersifat 

basa. Hal ini diduga juga menjadi salah satu faktor pola distribusi tumbuhan cenderung 

mengelompok karena faktor parameter lingkungan tanah yang cenderung heterogen. 

Adapun pola distribusi tumbuhan acak salah satunya faktor penyebabnya adalah 

pemencaran biji atau buah oleh hewan liar. Desmukh (1992) menjelaskan bahwa 

interaksi saling menguntungkan antar tumbuh-tumbuhan dan hewan yang sifatnya 

herbivora umumnya terjadi di hutan hujan tropis. Tumbuhan merupakan sumber pakan 

bagi hewan dan sebaliknya hewan sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Diantaranya 

adalah hewan bermanfaat dalam pemencaran biji. Berdasarkan hasil penelitian ini ketiga 

spesies yang memiliki pola distribusi acak berkembang biak melalui biji, sehingga ada 

kemungkinan pemencaran buah atau biji tumbuhan tersebut dapat dilakukan oleh hewan 

liar. 

Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan ada 8 spesies famili palmae yang ditemukan. 

Masing-masing spesies tersebut adalah Caryota monostachya dengan kerapatan 52,5 

ind/ha, Calamus ovoideus dengan kerapatan 182,5 ind/ha, Salacca edulis dengan 

kerapatan 15 ind/ha, Arenga caudate dengan kerapatan 25 ind/ha, Arenga pinnata 

dengan kerapatan 17,5 ind/ha, Chamaedorea ernesti-augusti dengan kerapatan 85 
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ind/ha, Cocos nucifera dengan kerapatan 17,5 ind/ha, dan Areca catechu dengan 

kerapatan 10 ind/ha.  

 Sebagian besar spesies famili Palmae yang ditemukan di kawasan air terjun 

Bajuin memiliki pola distribusi mengelompok. Tumbuhan famili Palmae yang memiliki 

pola distribusi mengelompok adalah Caryota monostachya, Calamus ovoideus, Arenga 

caudate, Arenga pinnata, dan Chamaedorea ernesti-augusti. Tumbuhan famili Palmae 

yang memiliki pola distribusi acak adalah Salacca edulis, Cocos nucifera dan Areca 

catechu. 
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