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Abstrak 

Mimosaceae merupakan salah satu tumbuhan tingkat tinggi berhabitus pohon. Beberapa 

dari tumbuhan tersebut ditanam oleh PT. Adaro Indonesia sebagai solusi dari reklamasi. 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan spesies dan kemelimpahan familia 

Mimosaceae yang ditemukan di kawasan reklamasi tambang batubara PT. Adaro Indonesia 

Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Metode menggunakan kuadran, teknik 

pengambilan sampel dilakukan pada kawasan reklamasi (2012-2014) seluas 9,7 ha,dengan 

4 stasiun pengamatan, pada setiap stasiun dibuat 3 titik sampel berukuran 20 m x 50 m 

(habitus pohon) dan pada setiap titik sampel berukuran 20 m x 50 m dibuat 5 titik sampel 

berukuran 5 m x 5 m (habitus semak), sehingga berjumlah 12 titik sampel untuk habitus 

pohon dan 60 titik sampel untuk habitus semak. Kelimpahan dihitung berdasarkan nilai 

penting (NP) dan indeks keanekaragaman (H’) menurut Shannon-Winner (Fachrul, 2012). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 9 spesies Mimosaceae yaitu Acacia 

auricoliformis, Acacia mangium, Abizzia falcata, Calliandra callothyrsus, Leucaena 

glauca, Mimosa invisa, Mimosa pigra, Mimosa pudica dan Samanea saman. Familia 

Mimosaceae yang mengalami penambahan spesies baru yaitu Mimosa invisa, Mimosa 

pigra, Mimosa pudica, spesies yang mengalami penambahan jumlah individu yaitu 

Leucaena glauca, Acacia auricoliformis dan Acacia mangium, spesies yang mengalami 

penurunan jumlah individu yaitu Albizzia falcata, Calliandra callothyrsus dan Samanea 

saman. Spesies dengan NP tertinggi (habitus pohon) adalah Leucaena glauca = 154,78, dan 

terendah adalah Samanea saman = 18,51. NP tertinggi (habitus semak) adalah Mimosa 

invisa = 118,29 dan terendah adalah Mimosa pigra = 71,16. Keanekaragaman spesies di 

kawasan penelitian adalah H’ = 2,26 dalam kategori sedang. 

Kata kunci: dinamika, mimosaceae, reklamasi, vegetasi 

Pendahuluan 

Mimosaceae merupakan tumbuhan tinggi yang terdiri semak, perdu atau pohon, 

kadang-kadang berduri dan memanjat. Daun majemuk, kerapkali sempurna menyirip 

rangkap. Bunga berkelamin 2 dengan kelopak yang bergigi, berlekuk atau berbagi. 

Terdapat mahkota yang beraturan, memiliki benang sari yang berjumlah 4 atau lebih. 

Bakal buah hampir selalu menumpang, biasanya 1 atau lebih. Pada akar terjadi 

simbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen untuk membantu dalam proses penyuburan 

mailto:penulis@symbion.pbio.uad.ac.id
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tanah yang membentuk nodula. Tumbuhan dari Mimosaceae juga mengandung asam 

amino non protein yang terdapat pada biji dan banyak mengandung tanin  (Dasuki, 

1994). 

Menurut Indriyanto (2010) tumbuhan yang ditanam pada lahan reklamasi 

merupakan tumbuhan yang mampu menambat nitrogen dan tumbuh cepat agar mampu 

memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu juga untuk menutup tanah 

dan mengurangi erosi. Kawasan reklamasi tambang batubara PT. Adaro Indonesia 

Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan memiliki keanekaragaman segi flora 

maupun fauna yang sampai saat ini belum dilakukan penelitian. Seiring bertambahnya 

usia maka akan tumbuh tanaman baru dibawah tanaman pokok seperti rumput-

rumputan, alang-alang, semak dan perdu yang merupakan tumbuhan pioner, terjadinya 

perubahan pada lahan pasca pertambangan yang telah dilakukan reklamasi akan 

berdampak terhadap keanekaragaman spesies, baik tumbuhan herba, semak maupun 

yang berhabitus pohon. Kondisi tumbuhan pada kawasan reklamasi PT. Adaro 

Indonesia Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan setelah berumur 2 tahun 

(2012-2014), ada dua kemungkinan yaitu akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan 

spesies atau bahkan mengalami penurunan jumlah pada familia Mimosaceae. 

Tumbuhan dari familia Mimosaceae merupakan kelompok tumbuhan yang 

sering bersimbiosis dengan bakteri pengikat N dan merupakan ciri khas dari tanaman 

polong-polongan dengan jumlah lebih dari 90% dari anggota Mimosaceae. Kelebihan 

yang dimiliki oleh tumbuhan pengikat N adalah kemampuan untuk tumbuh pada tanah 

miskin hara, mampu bersaing dengan rumput yang umumnya tumbuh dominan pada 

area yang rusak, mampu tumbuh pada kondisi musim kemarau panjang dan serasahnya 

dapat memperkaya unsur hara tanah (Indriyanto, 2010). Lahan reklamasi yang 

kekurangan unsur hara sangat cocok untuk ditanami dengan tumbuhan dari familia 

Mimosaceae yang mana kelompok ini diharapkan dapat mengembalikan kesuburan 

tanah, selain itu juga dapat sebagai penutup tanah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Dinamika Vegetasi Mimosaceae Di Kawasan Reklamasi Tambang Batubara PT. 

Adaro Indonesia Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, karena sampai saat 

ini penelitian tentang spesies dari familia Mimosaceae di tempat tersebut belum pernah 

dilakukan. 
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Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik observasi yaitu 

mengamati secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data. Metode yang 

digunakan adalah metode kuadran (plot). Teknik pengambilan sampel dilakukan pada 

kawasan reklamasi seluas 9,7 ha dengan membagi 4 stasiun pengamatan dan membuat 3 

titik pengamatan dengan ukuran setiap titik pengamatan adalah 20 m x 50 m untuk 

habitus pohon dan 5 m x 5 m untuk semak, sehingga berjumlah 12 titik sampel untuk 

pohon dan 60 titik sampel untuk semak. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua spesies tumbuhan yang termasuk 

dalam familia Mimosaceae yang terdapat di kawasan reklamasi tambang batubara PT. 

Adaro Indonesia Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang berumur 2 

tahun (2012-2014). Sampel dalam penelitian ini adalah semua spesies tumbuhan yang 

termasuk dalam familia Mimosaceae berhabitus pohon dalam 12 titik sampel dengan 

ukuran 20 m x 50 m dengan jarak 100 m dan berhabitus semak dalam 60 titik sampel 

dengan ukuran 5 m x 5 m yang ditetapkan secara total pada seluruh kawasan seluas 9,7 

ha yang terdapat di kawasan reklamasi tambang batubara PT. Adaro Indonesia 

Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tali rafia, rol meter, kamera 

digital, plastik sampel, kertas label, kertas milimeter blok, kertas koran, soil tester, 

higrometer, anemometer, termometer, luxmeter, altimeter, pisau/cutter, serta tabel kerja 

dan alat tulis untuk mencatat hasil penelitian di lapangan. Sedangkan bahan dalam 

penelitian ini adalah peta lokasi untuk mengetahui posisi atau tempat penelitian dan 

spesies familia Mimosaceae yang terdapat di kawasan reklamasi tambang batubara PT. 

Adaro Indonesia Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. 

Prosedur kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengamatan Spesies 

(1) Menentukan lokasi yang terdapat spesies tumbuhan yang termasuk dalam 

familia Mimosaceae di kawasan reklamasi tambang batubara PT. Adaro Indonesia 

Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan seluas 9,7 ha. (2) Menetapkan 4 

stasiun pengamatan secara sistematis: tiap stasiun pengamatan dibuat 3 titik pengamatan 

dengan ukuran setiap titik pengamatan adalah 20 m x 50 m untuk habitus pohon dan 5 

m x 5 m untuk semak, sehingga berjumlah 60 titik sampel. (3) Melakukan pengamatan 
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terhadap spesies tumbuhan familia Mimosaceae yang ditemukan pada tiap titik sampel. 

(4) Mengambil sampel tumbuhan familia Mimosaceae yang ditemukan pada semua titik 

sampel. (5) Mengambil foto setiap spesies tumbuhan familia Mimosaceae yang 

ditemukan pada tiap titik sampel. (6) Mendeskripsikan jenis tumbuhan familia 

Mimosaceae yang ditemukan dengan cara mengisi tabel pencandraan. (7) Spesies 

familia Mimosaceae yang belum diketahui dibuat herbarium dan diamati di 

Laboratorium Biologi PMIPA FKIP UNLAM Banjarmasin, kemudian diidentifikasi 

menggunakan panduan pustaka determinasi. 

b. Pengamatan Kemelimpahan 

Tahapan pertama sama seperti yang dijelaskan pada point (1) dan (2) di atas. 

Menghitung jumlah individu setiap spesies dari familia Mimosaceae yang ditemukan di 

setiap titik sampel. Menghitung jumlah penutupan (covered) setiap spesies dari familia 

Mimosaceae yang ditemukan di setiap titik sampel. Dalam kuadran 20 m x 50 m untuk 

yang berhabitus pohon dan kuadran 5 m x 5 m untuk yang berhabitus semak. 

Mentabulasi data yang didapat ke dalam tabel pengamatan untuk memperoleh nilai 

kerapatan (K), kerapatan relatif (KR), frekuensi (F), frekuensi relatif (FR), dominansi 

(D), dominansi relatif (DR), nilai penting (NP) dan indeks keanekaragaman (H’). 

Mengukur parameter lingkungan abiotik yaitu intensitas cahaya, pH tanah dan 

kelembaban tanah, kelembaban udara, suhu udara, kecepatan angin, dan ketinggian 

tempat. Pengukuran parameter lingkungan ditetapkan pada 4 stasiun yang dibagi 

berdasarkan arah mata angin, dengan 3 kali pengulangan pada setiap stasiun. 

Melakukan pengambilan sampel tanah dan menganalisis kandungan unsur hara pada 

tanah yaitu N, Ca, C, Al dan Fe di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Banjarbaru. 

Spesies Mimosaceae dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pustaka 

sebagai berikut : Dasuki (1994), Tjitrosoepomo (2007), Steenis (2008), Suryowinoto 

(2001), Soerjani (1987) dan pustaka yang relevan. Dinamika vegatasi Mimosaceae 

digunakan untuk mengetahui optimalisasi dari spesies yang hidup di kawasan reklamasi 

dengan menggunakan rumus-rumus yang dikemukakan oleh Fachrul (2012) sebagai 

berikut : 

Kerapatan (K)   =  
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Kerapatan Relatif (KR) =  

Frekuensi (F)   =  

Frekuensi Relatif (FR) =  

Dominansi (D)  =  

Dominansi Relatif (DR) =  x 100% 

Nilai Penting (NP) dicari dengan persamaan: 

NP    = KR + FR + DR 

Indeks Keanekaragaman (H’) dihitung dengan menggunakan rumus Shannon-

Winner dalam Michael (1995) adalah sebagai berikut: 

H
’
  = - ∑ Pi Ln Pi 

Pi  =  

Keterangan : Pi  =  Kemelimpahan proporsional 

  n  =  Jumlah individu suatu spesies 

  N  =  Jumlah total individu semua spesies dalam komunitas 

  H’ =  Nilai Indeks Keanekaragaman Shannon-Winner 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kawasan reklamasi tambang 

batubara PT. Adaro Indonesia Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, 

tumbuhan familia Mimosaceae yang ditemukan pada kawasan tersebut yaitu 9 spesies 

yang terdiri dari 6 spesies berhabitus pohon dengan genus diantaranya Acacia, Albizzia, 

Calliandra, Leucaena dan Samanea serta 3 spesies yang berhabitus semak dengan genus 

Mimosa. Spesies tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Dinamika Vegetasi Mimosaceae Berdasarkan Spesies Dari Familia Mimosaceae 

No Genus Data Spesies 

(tahun 2012) 

Data Spesies 

(tahun 2014) 

Nama Umum/Lokal 

1 
Acacia Acacia auricoliformis Acacia auricoliformis Akasia/Ori

(1) 

Acacia Acacia mangium Acacia mangium Akasia/Nak
(1)

 

2 Albizzia Albizzia falcate Albizzia falcate Sengon/Jeungjing
(2) 

3 Calliandra Calliandra callothyrsus Calliandra callothyrsus Kaliandra/Kaliandra 

merah
(3) 

4 Leucaena Leucaena glauca Leucaena glauca Lamtoro/Petai cina
(2)

 

5 Mimosa - Mimosa invisa Putri malu/Jukut 
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borang
(4)

 

Mimosa - Mimosa pigra Kamayahan/Jukut 

garut
(4)

 

Mimosa - Mimosa pudica Putri malu/Jukut riut
(4)

 

6 Samanea Samanea saman Samanea saman Trembesi/Ki Hujan
(2)

 

Ket : 
(1)

Wartaputra (1987), 
 (2)

Steenis (2008), 
(3)

Suryowinoto (2001), 
(4)

Dasuki (1994) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kawasan reklamasi tambang 

batubara PT. Adaro Indonesia Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, 

dinamika vegetasi Mimosaceae yang ada di kawasan tersebut, ditinjau dari jumlah 

individu awal yang ditanam oleh PT. Adaro Indonesia pada tahun 2012 dapat dilihat 

pada tabel 2 kolom 3, adapun jumlah individu hasil pengamatan dalam penelitian dapat 

dilihat pada tabel 2 kolom 4 di bawah ini : 

Tabel 2. Dinamika Vegetasi Mimosaceae Berdasarkan Kemelimpahan ditinjau  dari Jumlah 

Individu 

Berdasarkan hasil perhitungan, kemelimpahan spesies dari familia Mimosaceae 

yang ada di kawasan reklamasi tambang batubara PT. Adaro Indonesia Kabupaten 

Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dapat ditinjau dari nilai penting untuk yang 

berhabitus pohon dari tiap spesies pada tabel 3 di bawah ini : 

Tabel.3. Dinamika Vegetasi Mimosaceae Berdasarkan Kemelimpahan ditinjau dari Nilai 

Penting untuk yang Berhabitus Pohon 

No. Nama Spesies 
∑ individu Awal dalam 

9,7 ha (tahun 2012) 

∑ individu dalam 9,7 ha 

(tahun 2014) 

1 Acacia auricoliformis 175 234,42 

2 Acacia mangium 175 299,08 

3 Albizzia falcata 355 323,33 

4 Calliandra callothyrsus 1360 355,67 

5 Leucaena glauca 885 2707,92 

6 Mimosa invisa 0 9247,33 

7 Mimosa pigra 0 5949,33 

8 Mimosa pudica 0 7695,33 

9 Samanea saman 2411 185,92 

  5361 26998,33 

No. Nama Spesies  Ind KR (%) FR (%) DR (%) NP 

1 Leucaena glauca 335 65,94 65,94 22,89 154,78 

2 Acacia mangium 37 7,28 7,28 40,05 54,62 

3 Calliandra callotthyrsus 44 8,66 8,66 11,37 28,69 

4 Acacia auricoliformis 29 5,71 5,71 10,91 22,32 

5 Albizzia falcata 40 7,87 7,87 5,34 21,09 

6 Samanea saman 23 4,53 4,53 9,45 18,51 

 Jumlah 508 100,00 100,00 100,00 300,00 
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Berdasarkan hasil perhitungan, kemelimpahan spesies dari familia Mimosaceae 

yang ada di kawasan reklamasi tambang batubara PT. Adaro Indonesia Kabupaten 

Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dapat ditinjau dari nilai penting untuk yang 

berhabitus semak dari tiap spesies pada tabel 4 di bawah ini : 

Tabel.4. Dinamika Vegetasi Mimosaceae Berdasarkan Kemelimpahan ditinjau dari Nilai 

Penting untuk yang Berhabitus Semak 

Hasil perhitungan indeks keanekaragaman (H’) spesies familia Mimosaceae di 

kawasan reklamasi tambang batubara PT. Adaro Indonesia Kabupaten Tabalong 

Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:  

Tabel.5. Keanekaragaman Spesies Familia Mimosaceae yang Ditemukan di Kawasan Penelitian 

Hasil pengukuran terhadap beberapa parameter lingkungan dan uji kandungan 

unsur hara tanah di kawasan reklamasi tambang batubara PT. Adaro Indonesia  dapat 

dilihat pada tabel 6 berikut ini. 

Tabel 6. Data Hasil Pengukuran Parameter Lingkungan dan Uji Kandungan Unsur Hara 

Tanah Familia Mimosaceae  

No. Parameter dan Satuan Kisaran 

(tahun 2012)
(9)

 

Kisaran 

(tahun 2014) 

Pustaka 

1 Suhu udara (
o
C) 34-35 33-35 18-27

(1)
 

2 Kelembaban Udara (%) 55-65 55-84 50-75
(1)

 

3 Intensitas cahaya (Lux) 6.820-8.210 2.400-4.760 3.580-6.140
(2)

 

4 Kecepatan angin (m/s) 3,79-4,25 0,48-3,89 0-0,84
(3)

 

5 Kelembaban tanah (%) 70-80 60-80 40-80
(4)

 

6 pH tanah 5-6,8 4,8-6,2 6-7,8
(4)

 

7 Ketinggian tempat (mdpl) 100 100 1-1800
(5)

 

8 N-total pada tanah (%) 0,39 0,81 0,21-1,5
(6)

 

9 Ca-dd (me/100 g) 1,63 2,35 3,01-8,72
(7)

 

No. Nama Spesies  Ind KR (%) FR (%) DR (%) NP 

1 Mimosa invisa 143 40,40 40,40 37,50 118,29 

2 Mimosa pudica 119 33,62 33,62 43,31 110,55 

3 Mimosa pigra 92 25,99 25,99 19,18 71,16 

 Jumlah 354 100,00 100,00 100,00 300,00 

No. Nama Spesies  Ind Pi -Pi Ln Pi 

1 Leucaena glauca 335 0,66 0,27 

2 Mimosa invisa 143 0,40 0,37 

3 Mimosa pudica 119 0,34 0,37 

4 Mimosa pigra 92 0,26 0,35 

5 Acacia mangium 37 0,07 0,19 

6 Calliandra callotthyrsus 44 0,09 0,21 

7 Acacia auricoliformis 29 0,06 0,16 

8 Albizzia falcate 40 0,08 0,20 

9 Samanea saman 23 0,05 0,14 

 Jumlah 862 2,00 H’=2,26 
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10 C-total (%) 2,07 2,66 45 %
(6)

 

11 Al-dd (me/100g) 0,00 0,19 1,7-6,
25(7)

 

12 Fe(ppm) 0,00 48,43 100
(6)

 

13 Tekstur tanah Lempung 

berpasir 

Lempung,liat 

berpasir 

Lempung 

berpasir atau 

lempung 

berdebu
(8)

 
Ket : 

(1)
Buharman (2011)  

(5)
Suryowinoto (2001) 

(9)
AMDAL (2012) 

(2)
Maulida (2011)  

(6)
Lakitan (2011) 

(3)
Krisnawati (2010)  

(7)
Yustika (2006)

 

(4)
Sasmitamihardja (1996) 

(8)
Hanafiah (2005) 

Pembahasan 

Menurut Hardiansyah (2010) faktor yang menentukan perubahan spesies pada 

tumbuhan familia  Mimosaceae  adalah faktor  abiotik, yang meliputi faktor iklim 

(kondisi lingkungan), tanah (kandungan unsur hara), topografi (ketinggian tempat) dan 

faktor biotik. 

Cahaya merupakan faktor yang sangat penting sebagai faktor energi utama bagi 

ekosistem. Tanaman reklamasi memiliki penguasaan area yang lebih besar, sehingga 

cahaya yang didapatkan oleh tanaman reklamasi tersebut lebih banyak. Menurut 

Suryowinoto (2001) familia Mimosaceae dapat hidup dengan baik di tempat-tempat 

yang terbuka dan kena sinar matahari secara langsung. Tumbuh-tumbuhan Mimosaceae 

mempunyai batas toleransi dengan suhu optimal antara 18-27 °C dan kelembaban udara 

berkisar antara 50-75 %. (Buharman, 2011). Spesies familia Mimosaceae dalam hal 

perkembangbiakannya terjadi dengan perantaraan angin (Syafei dan Taufikurrahman, 

1994). 

Berdasarkan data pada tabel 6 dan uraian di atas, diduga cahaya, kelembaban 

udara dan angin merupakan faktor penentu sekaligus bukan faktor pembatas, sedangkan 

suhu udara di kawasan penelitian juga merupakan faktor penentu sekaligus faktor 

pembatas terhadap keberadaan spesies familia Mimoaceae di kawasan reklamasi 

tambang batubara PT. Adaro Indonesia Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

Berdasarkan hasil uji tanah, tekstur tanah yang didapatkan dari hasil uji tersebut 

yaitu tanah lempung dan liat bepasir. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan familia 

Mimosaceae dapat hidup dengan kondisi tanah seperti yang ada di kawasan tersebut. 
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Berdasarkan data pada tabel 6 di atas maka kandungan N dianggap cukup bagi 

tumbuhan, kandungan Ca dan C termasuk dalam kategori rendah dan konsentrasi unsur 

Al dan Fe kurang mencukupi dalam jaringan tumbuhan di kawasan penelitian. 

Rendahnya kandungan sebagian besar unsur hara pada tanah di kawasan reklamasi 

tambang batubara PT. Adaro Indonesia Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan 

Selatan diduga ditentukan oleh pH tanah yang cenderung asam. Menurut 

Sasmitamihardja & Siregar (1996) secara umum tumbuhan akan mudah menyerap 

mineral dari lingkungannya, apabila pH-nya mendekati normal, yaitu berkisar antara 6-

7,8. 

Ketinggian tempat di kawasan penelitian adalah 100 mdpl. Diduga ketinggian 

tempat merupakan faktor penentu namun secara umum juga bukan merupakan faktor 

pembatas terhadap keberadaan spesies familia Mimosaceae di kawasan reklamasi 

tambang batubara PT. Adaro Indonesia Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan 

Selatan, karena menurut Suryowinoto (2001) secara umum tumbuhan dari familia 

Mimosaceae dapat tumbuh sampai ketinggian 1-1800 mdpl. 

Selain faktor abiotik, faktor-faktor biotik juga menentukan keberadaan 

tumbuhan. Menurut Loveless (1999) faktor biotik adalah faktor-faktor yang ditimbulkan 

oleh makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan terhadap komunitas tumbuhan. 

Seperti yang telah diketahui bahwa sebagian tumbuhan familia Mimosaceae akarnya 

bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen, hal ini merupakan salah satu bentuk 

hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. 

Berdasarkan dari nilai penting (NP), Leucaena glauca memiliki kemelimpahan 

tertinggi untuk yang berhabitus pohon dengan NP = 154,78, walaupun bukan 

merupakan spesies yang memiliki dominansi relatif tertinggi di kawasan penelitian. 

Namun hal yang menjadikan Leucaena glauca memiliki kemelimpahan tertinggi tidak 

hanya ditentukan oleh dominansi relatif saja, tetapi juga ditentukan oleh frekuensi relatif 

dan kerapatan relatifnya di kawasan penelitian tersebut. Leucaena glauca memiliki 

frekuensi relatif dan kerapatan relatif tertinggi dibandingkan spesies lain yaitu 65,94%. 

hal ini diduga karena spesies tersebut sudah membentuk organ generatif dengan 

menghasilkan bunga dan memproduksi biji. Menurut Sativani (2011) pembentukan 

bunga pada Leucaena glauca tidak tergantung pada faktor lingkungan, karena dapat 

dilaksanakan secara terus menerus, dengan menghasilkan bunga dan produksi benih 
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yang terjadi sepanjang tahun, dan umumnya siklus ini terjadi setiap enam bulan. Selain 

itu bentuk morfologi dari buah Leucaena glauca berbentuk polong dan mempunyai 

banyak biji, dan biji-biji tersebut jika telah tua dan mengering, akan mudah tersebar di 

kawasan tersebut, karena dengan bantuan angin. 

Kemelimpahan tertinggi untuk yang berhabitus semak diduduki oleh Mimosa 

invisa dengan NP =118,29. Hal ini diduga bahwa kandungan unsur hara N yang sudah 

memenuhi batas normal, karena Mimosa invisa memiliki kemampuan mengikat nitrogen 

dari udara bebas, karena mampu bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium. Selain itu, 

diduga karena siklus reproduksi yang sangat cepat dan perkembangbiakannya dibantu 

oleh angin sehingga dapat menerbangkan biji-biji tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan 

semak merambat yang mampu menguasai area (Steenis, 2008). Walaupun spesies 

tersebut kurang mendominasi, akan tetapi spesies Mimosa invisa memiliki kerapatan 

relatif dan frekuensi relatif yang tinggi untuk yang berhabitus semak yaitu sebesar 40,40 

%, hal inilah yang menyebabkan bahwa kerapatan dan nilai penting dari spesies tersebut 

relatif lebih tinggi dari spesies yang lain. Spesies Mimosa invisa mampu beradaptasi 

terhadap kondisi lingkungan yang serba terbatas sehingga mampu melakukan 

pertumbuhan dan perkembangbiakan pada kawasan tersebut. 

Samanea saman memiliki kemelimpahan terendah untuk yang berhabitus pohon 

dibandingkan dengan spesies lain dengan NP = 18,51. Hal ini diduga ditentukan oleh 

rendahnya kerapatan relatif dan frekuensi relatif tersebut. Kerapatan relatif dan 

frekuensi relative spesies ini hanya 4,53 %. Jika dilihat dari dominansi relatifnya 

Samanea saman memiliki nilai 9,45 %, lebih tinggi dibandingkan dengan Albizzia 

falcata yang memiliki dominansi relatif terendah dibandingkan dengan spesies lain 

yaitu 5,34 %. 

Rendahnya nilai penting Samanea saman diduga karena lamanya siklus 

reproduksi dan pada saat penelitian belum ada ditemukannya bunga atau alat 

perkembangbiakan pada spesies tersebut, selain itu spesies ini kurang mampu 

menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan di kawasan penelitian tersebut. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Effendy (2010) karena Samanea saman dapat beradaptasi 

dengan lingkungan pada pH tanah yang sedikit asam hingga netral berkisar 6,0-7,4, 

sedangkan pada kawasan penelitian pH tanah berkisar antara 4,8-6,2. Hal ini diduga 

bahwa pH tanah merupakan faktor penentu sekaligus faktor pembatas terhadap 
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keberadaan Samanea saman di kawasan reklamasi tambang batubara PT. Adaro 

Indonesia Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. 

Mimosa pigra memiliki kemelimpahan terendah untuk yang berhabitus semak 

dibandingkan dengan spesies lain dengan NP = 71,16. Hal ini diduga ditentukan oleh 

rendahnya kerapatan relatif, frekuensi relatif dan dominansi relatif dibandingkan dengan 

spesies semak lainnya. Rendahnya nilai penting Mimosa pigra diduga spesies ini kurang 

mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan di kawasan penelitian tersebut. 

Hal ini disebabkan karena tumbuhan tersebut kurang dapat berkompetisi dengan 

tumbuhan lain disekitarnya untuk mendapatkan makanan, air ataupun cahaya, karena 

semakin banyaknya suatu tumbuhan maka banyak pula asupan nutrisi yang 

dibutuhkannya. 

Dinamika vegetasi familia Mimosaceae dari tahun ke tahun berikutnya akan 

menuju ke arah perubahan yang kompleks, hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan 

berdasarkan spesies penyusun dan kemelimpahan. Berdasarkan hasil pengamatan 

spesies dari familia Mimosaceae di kawasan reklamasi tambang batubara PT. Adaro 

Indonesia awalnya tidak terdapat tumbuhan yang berhabitus semak, namun pada saat 

pengamatan muncullah spesies-spesies baru yang berhabitus semak. Selain itu, untuk 

beberapa spesies seperti Samanea saman dan Albizzia falcata yang belum berbunga 

pada saat penelitian beberapa waktu yang akan datang spesies tersebut akan berbunga. 

Seiring bertambah usianya tumbuhan di kawasan tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa dinamika vegetasi Mimosaceae mengalami perubahan, dimana terdapat anakan, 

tiang dan sapihan yang merata. Penurunan jumlah individu setiap tahunnya dikarenakan 

perkembangan spesies yang habitus pohon semakin lama semakin besar dan 

menyebabkan penguasaan area yang lebih luas. Semakin luas penguasaan area yang 

dimiliki oleh spesies yang berhabitus pohon maka akan semakin kecil intensitas cahaya 

yang akan diterima oleh spesies yang berhabitus semak yang tumbuh di bawahnya. 

Semakin besar tanaman reklamasi maka semakin banyak pula asupan unsur hara tanah 

yang diperlukannya. Menurut Rosmarkam dan Nasih (2006) akar tanaman legume 

mempunyai dua kali Kapasitas Penukaran Kation (KPK-akar) tanaman monokotil, 

termasuk serealia (padi-padian) dan rerumputan. Hal inilah yang menentukan ada dan 

tidaknya keberadaan tumbuhan familia Mimosaceae di kawasan tersebut. 
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Berdasarkan data pada tabel 5 indeks keanekaragaman (H’) spesies familia 

Mimosaceae di kawasan penelitian adalah 2,26. Hal ini menunjukkan bahwa 

keanekaragaman spesies familia Mimosaceae di kawasan reklamasi tambang batubara 

PT. Adaro Indonesia Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan adalah sedang 

menurut aturan Shannon-Winner (Fachrul, 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

vegetasi pada kawasan reklamasi tambang batubara PT. Adaro Indonesia merupakan 

vegetasi yang sedang mengalami perkembangan menuju dinamika yang kompleks atau 

melimpah seiring dengan proses suksesi yang sedang terjadi pada kawasan tersebut. 

Kesimpulan 

Spesies dari familia Mimosaceae yang di Kawasan Reklamasi Tambang 

Batubara PT. Adaro Indonesia Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan pada tahun 

2014 yaitu Acacia auricoliformis, Acacia mangium, Abizzia falcata, Calliandra 

callothyrsus, Leucaena glauca,  Mimosa invisa, Mimosa pigra, Mimosa pudica dan 

Samanea saman. Berdasarkan spesies dari familia Mimosaceae terjadi penambahan 

spesies baru dan penambahan jumlah individu serta penurunan jumlah individu. 

Tumbuhan familia Mimosaceae yang mengalami penambahan spesies baru yaitu 

Mimosa invisa, Mimosa pigra, Mimosa pudica. Spesies yang mengalami penambahan 

jumlah individu yaitu Leucaena glauca, Acacia auricoliformis dan Acacia mangium dan 

yang mengalami penurunan jumlah individu yaitu Calliandra callothyrsus, Albizzia 

falcata dan Samanea saman. 

Nilai penting tertinggi untuk yang berhabitus pohon adalah Leucaena glauca 

(154,78), sedangkan spesies yang memiliki nilai penting terendah adalah Samanea 

saman (18,51). Spesies memiliki nilai penting tertinggi untuk yang berhabitus semak 

adalah Mimosa invisa (118,29), sedangkan spesies yang memiliki nilai penting terendah 

adalah Mimosa pigra (71,16). Keanekaragaman spesies familia Mimosaceae di kawasan 

penelitian dengan H’ = 2,26 dalam kategori sedang. 
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