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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pertambangan Batubara 

2.1.1 Definisi Pertambangan Batubara 

Permenhut RI Nomor P.4/Menhut-II/2011 menjelaskan pertambangan 

merupakan sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian 

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau barubara yang terdiri dari penyelidikan 

umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.  

Batubara merupakan salah satu sumber energi di dunia. Batubara adalah 

campuran yang sangat kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, 

oksigen, dan hidrogen dalam sebuah rantai karbon (Arif, 2014). Menurut Undang-

Undang No 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, menjelaskan bahwa 

batubara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk alamiah dari 

sisa tumbuh-tumbuhan dan sisa terbakar. Pengertian lain dari batubara adalah 

batuan sedimen berasal dari tumbuhan yang dapat terbakar, serta berwarna coklat 

hingga hitam, yang sejak proses pengendapan terjadi secara fisika dan kimia yang 

menjadikan batubara kaya akan kandungan karbonnya (Arif, 2014). 

 

2.1.2 Metode Pertambangan Batubara 

Kegiatan pertambangan terdiri dari prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, 

pengolahan (pemurnian). Menurut World Coal Institute (2005), industri 

pertambangan tergantung pula pada pemilihan metode yang digunakan, metode 
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penambangan sangat ditentukan oleh unsur geologi endapan batubara. 

Penambangan batubara terdiri dari dua metode, antara lain: 

1. Penambangan permukaan (terbuka), memberikan proporsi endapan batubara 

yang lebih banyak dibanding tambang bawah tanah karena seluruh lapisannya 

dapat dieksploitasi. Nilai ekonomis dari tambang ini didapatkan apabila 

lapisan berada dekat dengan permukaan tanah yaitu dengan perbandingan 

tebal batuan penutup dengan tebal lapisan batubara sebesar 5:1 atau 6:1. 

Kegiatan penambangan terbuka umumnya terdiri dari penggalian, pemisahan, 

pemuatan, pengangkutan, dan pemupukan atau pembuangan.  

2. Penambangan bawah tanah (dalam) 

Penambangan bawah tanah terdiri dari tiga cara yaitu: 

a. Room and pillar 

b. Longwall caving 

c. Cut and fill 

Penambangan di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara terbuka atau 

open pit mining. Pengambilan biji tambang dilakukan terlebih dahulu dengan 

membersihkan area tambang dari revegetasi (land clearing) diikuti dengan 

mengupas lapisan-lapisan tanah hingga sampai pada deposit biji tambang. Lapisan 

tanah pucuk disisihkan di tempat khusus untuk digunakan pada saat penimbunan 

atau reklamasi. Setelah biji tambang terambil, lubang tambang diisi kembali 

dengan tanah bekas galian (overburden) dan tailing (tanah limbah sisa proses 

pengambilan biji tambang), dipadatkan dan kemudian ditutup dengan lapisan 

tanah pucuk yang sebelumnya sudah disisihkan untuk kemudian ditanami 

kembali. Oleh karena kondisi yang seperti itu maka lahan bekas tambang 
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umumnya memiliki ciri lapisan tanah pucuk dan sub soil yang tipis sehingga 

sedikit pula bahan organik tanah beserta mikroba tanah yang sangat diperlukan 

untuk pertumbuhan tanaman (Oktorina, 2018). 

 

2.2 Lahan Pasca Tambang 

2.2.1 Kerusakan Lahan Pasca Tambang akibat Kegiatan Pertambangan 

Isu lingkungan akibat penambangan batubara dilaporkan terjadi di berbagai 

wilayah seluruh dunia. Dampak lingkungan kegiatan penambangan bervariasi 

tergantung dari teknik penambangan yang dilakukan, faktor geologi batubara, 

tanah overburden, topografi bentang lahan serta iklim di areal pertambangan. 

Beberapa dampak yang tidak khusus terjadi pada tambang batubara dan terjadi 

pula pada setiap kegiatan penggalian dan konstruksi, selain itu adapula dampak 

khusus yang terjadi (Adman, 2012) 

Menurut Kusnoto dan Kusumodihardjo (1995) dalam Adman (2012), 

dampak lingkungan yang terjadi akibat penambangan dapat berupa penurunan 

produktivitas tanah, pemadatan tanah erosi dan sedimentasi, gerakan tanah dan 

longsoran, gangguan terhadap flora dan fauna, gangguan keamanan dan kesehatan 

penduduk serta perubahan iklim mikro. Kondisi kerusakan lahan pasca tambang 

dibagi menjadi kerusakan fisik, kimia serta biologi (Pattimahu, 2004). 

1. Kondisi Fisik Lahan 

Profil tanah normal menjadi terganggu karena pengerukan, penimbunan, dan 

pemadatan alat-alat berat. Hal tersebut mengakibatkan buruknya sistem tata air 

dan aerasi yang secara langsung memberi pengaruh terhadap fase dan 

pekembangan akar. Tekstur dan struktur tanah yang rusak mempengaruhi 
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kapasitas tanah untuk menampung air dan nutrisi. Pertumbuhan tanaman menjadi 

tidak kondusif karena lapisan tanah tidak berprofil sempurna. Angin juga 

mempengaruhi permukaan tanah yang tidak stabil, dimana tanah dapat 

diterbangkan, biji-bijian terbang dan dipindahkan ke areal tumbuh yang tidak 

diinginkan. Selain itu, bahan material yang digunakan pada saat proses 

pertambangan akan membatasi infiltrasi air yang menyebabkan kurangnya 

produksi asam dan erosi. Akibat pemdatan tanah ketika musim kering, tanah 

menjadi padat dan keras, penyerapan air menjadi lambat karena pori-pori tanah 

sangat kecil, sehingga meningkatkan laju aliran air di permukaan yang berdampak 

pada peningkatan laju erosi.  

2. Kondisi Kimia Lahan  

Kondisi kimia pada lahan bekas tambang menunjukkan kesuburan tanah, pH dan 

keberasaan nutrisi dalam tanah yang rendah, sedangkan keberadaan metal logam berat 

tinggi karena larutan dari metal sulfida. Unsur hara N dan P yang tedah dan reaksi tanah 

asam menjadi masalah utamanya. pH tanah yang rendah menyebabkan penurunan 

ketersediaan zat makanan seperti P, K, Mg, dan Ca yang berakibat pada tingginya suhu 

tanah. Keasaman tanah yang tinggi dapat berakibat antara lain: 

a. Rusaknya sistem penyerapan unsur P, Ca, Mg, dan K oleh tanaman. 

Kekurangan unsur P menjadi masalah karena rendahnya unsur P dalam 

sisa penambangan 

b. Meningkatnya ketersediaan Al, Mn, Fe, Cu, Zn, dan Ni 

c. Kondisi biotik yang merugikan seperti rusaknya fiksasi atau penyerapan 

unsur N, khususnya pH di bawah 6, tingginya aktifitas mikoriza sehingga 

kurang penyerapan unsur P dan K serta toksisitas tanah meningkat 
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d. Keasaman sisa penambangan juga selalu menyebabkan bertambahnya 

unsur Fe yang dapat menyebabkan toksik dan membahayakan 

pertumbuhan tanaman.  

3. Kondisi Biologi Lahan 

Penurunan populasi dan aktifitas mikroba tanah yang berfungsi dalam 

penyediaan unsur-unsur hara dan secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan 

tanaman disebabkan oleh terkikisnya lapisan top soil dan seresah yang digunakan 

sebagai sumber karbon dalam menyokong kelangsungan hidup mikroba tanah 

potensial. Rendahnya aktifitas mikroba tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor 

lingkungan seperti penurunan pH tanah, kelembaban tanah, kandungan bahan 

organik, daya pegang tanah terhadap air dan struktur tanah. Aktifitas mikroba 

tidak hanya berguna sebagai penyediaan unsur hara tetapi berperan pula dalam 

mendekomposisi seresah dan dapat memperbaiki sifat struktur tanah secara 

bertahap.  

 

2.3 Revegetasi  

Revegetasi berdasarkan Pedoman Reklamasi Hutan No. 4 Tahun 2011 

adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui 

kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan 

hutan. Menurut Darmawan & Irawan (2009), revegetasi umumnya dilakukan 

dalam tiga tahap, mulai dari penanaman vegetasi penutup tanah (cover crops), 

penanaman pohon cepat tumbuh (fast growing species), dan terakhir menanam 

tanaman sisipan dengan jenis pohon klimaks (climax species). Kriteria pemilihan 

jenis pohon untuk lahan bekas tambang antara lain: 
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1. Jenis Lokal Pioner, jenis pionir memerlukan banyak cahaya dan mampu 

tumbuh pada lahan marginal sehingga secara teoritis cocok untuk lahan bekas 

tambang yang terbuka dan miskin hara.  

2. Cepat tumbuh tetapi tidak memerlukan biaya yang tinggi, Jenis yang cepat 

tumbuh merupakan jenis yang relatif lebih efektif dalam menyerap air, unsur 

hara dan energi matahari serta CO2, karena percepatan pertumbuhan 

berkaitan erat dengan proses metabolisme fisiologis terutama fotosintesa. 

Jenis yang cepat tumbuh biasanya relatif lebih cepat membentuk strata tajuk 

yang dapat mengurangi laju angin. 

3. Menghasilkan serasah yang banyak dan mudah terdekomposisi, sebagian 

besar jenis tanaman cepat tumbuh biasanya juga menghasilkan serasah yang 

relatif banyak dan diharapkan mudah dan cepat terdekomposisi 

4. Sistem perakaran yang baik dan mampu bersimbiosis dan atau berhubungan 

timbal balik dengan mikroba tertentu, akar memiliki peran penting sebagai 

penopang tumbuhnya pohon, penyerap dan sekaligus alat transport air dan 

mineral bagi tanaman. Akar tanaman yang cocok untuk reklamasi lahan 

sebaiknya memiliki sistem perakaran yang baik dan dapat bersimbiosis 

dengan jamur mikoriza dan bakteri tertentu. 

5. Merangsang datangnya vektor pembawa biji, jenis terpilih sebaiknya 

memiliki daya tarik bagi hadirnya satwa liar misalnya memiliki bunga, buah, 

biji atau daunnya disuka satwa liar, tumbuhan yang disuka satwa liar buahnya 

adalah kelompok jenis Fiscus Sp.  

6. Mudah dan murah dalam perbanyakan, penanaman, dan pemeliharaan, jenis 

tumbuhan terpilih seharusnya dapat memproduksi buah dalam jumlah banyak, 
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mudah hidup serta relative murah dari segi penanaman dan pemeliharaan 

(Setyowati et al., 2017). 

Jenis-jenis tanaman yang bagus untuk reklamasi menurut Setyowati et al. 

(2017) Macaranga hypoleuca, Vitex pubescens, Trema orientalis, Endospermum 

diadenum, Mallotus spp.,  Hibiscus tiliaceus, Ficus spp., dan Melastoma sp. 

Revegetasi yang sukses tergantung pada pemilihan vegetasi yang adaptif, tumbuh 

sesuai dengan karakteristik tanah, iklim, dan tujuan pasca penambangan. Tujuan 

dari revegetasi akan mencakup reestablishment komunitas tumbuhan asli secara 

berkelanjutan untuk menahan erosi dan aliran permukaan, perbaikan biodiversitas 

dan pemulihan estetika lanskap. Pemulihan lanskap secara langsung 

menguntungkan bagi lingkungan melalui perbaikan habitat satwa liar, 

biodiversitas, produktivitas, dan kualitas air (Fahruddin, 2018) 

 

2.4 Tumbuhan Bawah  

2.4.1 Definisi Tumbuhan Bawah 

Pada pohon-pohon besar banyak sekali dikelilingi atau ditumbuhi oleh 

pohon-pohon kecil dalam berbagai bentuk tumbuhan salah satunya yaitu 

tumbuhan bawah. Tumbuhan bawah yaitu tumbuhan dengan keliling batang 

kurang dari 6,3 cm seperti anakan pohon, perdu, herba, paku-pakuan, tumbuhan 

yang memanjat dan menjalar (Whitemore, 1975 dalam Abdiyani, 2008). Selain itu 

pengertian dari tumbuhan bawah adalah komunitas tumbuhan yang menyusun 

stratifikasi bagian bawah permukaan tanah. Tumbuhan bawah umumnya terdiri 

dari rumput, herba, semak, atau berupa perdu rendah. Jenis vegetasi ini bersifat 

annual, biannual atau perennial dengan bentuk hidup yang soliter, berumpun, 

tegak, menjalar ataupun memanjat. Vegetasi ini banyak terdapat di tempat 
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terbuka, tepi jalan, tebing sungai, lantai hutan, lahan pertanian dan perkebunan. 

Pada stratifikasi hutan hujan tropika, tumbuhan bawah berada pada stratum D 

yaitu lapisan perdu, semak dan stratum E, lapisan tumbuhan penutup tanah 

(Soerianegara dan Indrawan, 2008 dalam Hilwan et al., 2013). 

 

2.4.2 Fungsi Ekologis Tumbuhan Bawah 

Tumbuhan bawah ini dapat dijumpai pada salah satu kondisi yang terganggu 

yaitu lahan terganggu akibat aktivitas pertambangan batubara atau lahan pasca 

tambang batubara. Menurut Setiawan et al. (2017), tumbuhnya secara alami 

tumbuhan bawah di lahan pasca tambang dikarenakan komunitas vegetasi tersebut 

bersifat hipertoleran dan hiperkumulator. Hipertoleran adalah mentolerir logam 

dengan konsentrasi tertentu sedangkan hiperkumulator yaitu mengakumulasi 

logam dengan konsentrasi tinggi pada jaringannya. Karakteristik dari tumbuhan 

yang bersifat hiperkumulator sendiri antara lain: (i) Tahan terhadap logam dalam 

konsentrasi yang tinggi pada jaringan akar dan tajuknya; (ii) Tingkat laju 

penyerapan logam dari tanah lebih tinggi dibanding tanaman lain; dan (iii) 

Memiliki kemampuan untuk proses translokasi dan akumulasi logam dari akar ke 

tajuk dengan laju yang tinggi (Hidayati, 2013). 

Tumbuhan bawah atau tumbuhan penutup tanah merupakan tumbuhan yang 

dapat tumbuh diantara pepohonan utama yang dapat memperkuat struktur tanah 

hutan. Tumbuhan penutup tanah ini berfungsi dalam proses penyerapan dan 

membantu jatuhnya air secara langsung. Tumbuhan bawah dapat mencegah erosi 

yang dapat berlangsung secara cepat, tumbuhan bawah ini juga toleran terhadap 

berbagai kondisi lingkungan seperti lingkungan yang kering, tandus, dan miskin 

unsur hara sehingga dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah karena 
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mendorong perkembangan biota tanah dan menambah bahan organik tanah 

sehingga resisten terhadap erosi (Maisyaroh, 2010). 

Menurut Setiawan et al. (2017), tumbuhan bawah banyak digunakan sebagai 

tumbuhan pionir guna merehabilitasi lahan marjinal dan terganggu salah satunya 

lahan pasca tambang batubara, sehingga tumbuhnya vegetasi ini dapat membantu 

dalam memulihkan kondisi lahan hutan yang terganggu akibat penambangan. 

Selain fungsi ekologi dari beberapa jenis tumbuhan bawah yang telah 

diidentifikasi sebagai tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, 

tumbuhan obat, dan sebagai sumber energi alternatif (Hilwan et al., 2013) 

 

2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhan Bawah 

Keanekaragaman jenis tumbuhan bawah dipengaruhi oleh beberapa macam faktor 

lingkungan antara lain cahaya, suhu, kelembaban, pH tanah, jenis tanah, tutupan tajuk 

pohon disekitar, dan tingkat kompetisi dari masing-masing jenis. Selain itu, struktur 

komunitas tumbuhan bawah dalam waktu tertentu dapat berubah-ubah. Perubahan 

tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pergantian musim, Indonesia 

memiliki musim kemarau yang mengakibatkan sebagian tumbuhan bawah mati karena 

kadar air dalam tanah menurun. Namun, pada saat musim penghujan, tumbuhan bawah 

kembali bermunculan dikarenakan kadar air tanah kembali melimpah. Hal itu 

dikarenakan air merupakan komponen yang sangat penting pada proses perkecambahan 

dan pertumbuhan tumbuhan bawah (Tsauri, 2017). 

Faktor yang mempengaruhi tumbuhan bawah lainnya yaitu penyebaran dan 

interaksi jenis. Tumbuhan bawah dapat tumbuh tersebar dengan bantuan air, 

angin, binatang maupun manusia. Pelaku penyebaran membawa bagian berupa 
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biji, spora, atau bagian vegetatifnya, sehingga pertumbuhan dari suatu jenis 

tumbuhan dapat ditemukan di tempat lain. Faktor interaksi jenis seperti alelopati, 

kompetisi, dan bentuk-bentuk dari simbiosis dapat mempengaruhi perubahan 

suatu komunitas tumbuhan (Tsauri, 2017). 

 

2.4.4 Tumbuhan Bawah sebagai Indikator Suksesi 

 Prinsip dasar dari suksesi yaitu adanya perubahan serangkaian komunitas 

tumbuhan bersamaan dengan perubahan tempat tumbuhnya. Perubahan tersebut 

terjadi berangsur-angsur dan melalui beberapa tahap mulai komunitas tumbuhan 

yang sederhana hingga klimaks. Suksesi hutan akan bertambah 

keanekaragamannya seiring berjalannya waktu. Tahapan pada suksesi terdiri dari 

tahap nudasi, invasi, kompetisi dan reaksi, serta stabilitas dan klimaks. Proses 

reklamasi dari suatu lahan pasca tambang batu bara setelah mengalami gangguan 

akibat aktivitas tambang termasuk dalam suksesi sekunder. Suksesi sekunder 

adalah suksesi yang terjadi pada lahan yang awalnya bervegetasi sempurna, 

kemudian akibat bencana alam atau aktivitas manusia maka lahan tersebut 

mengalami kerusakan namun tidak merusak secara total tempat tumbuh sehingga 

masih terdapat substrat lama dan kehidupan (Indriyanto, 2012) 

Isnaniarti, Ekyastuti, & Ekamawanti (2017), menyatakan ketika hutan 

hujan mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia maupun secara alam maka 

akan terjadi suksesi sekunder yang ditandai dengan keberadaan awal vegetasi 

rumput dan semak. Jika tidak terlalu banyak terjadi kerusakan pada tanah, maka 

15-20 tahun setelahnya akan terbentuk hutan sekunder muda, dan selanjutnya 50 
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tahun kemudian menjadi hutan sekunder tua yang berangsur mencapai klimaks. 

Keberadaan tumbuhan bawah merupakan proses awal suksesi yang 

menggambarkan reforestasi, sehingga tumbuhan bawah diduga dapat digunakan 

sebagai monitoring dari tingkat keberhasilan reforestasi (Puspaningsih, 2011). 

Berdasarkan hasil penelitian Mukhtar & Heriyanto (2012), pertumbuhan 

dan penambahan jenis pohon dan permudaan yang memperbaiki kualitas 

permukaan tanah menunjukkan bahwa proses suksesi alami terjadi enam tahun 

setelah hutan revegetasi terbentuk. Dalam kurun waktu enam tahun tersebut telah 

terjadi perubahan iklim mikro sehingga mendukung perkembangan keragaman 

jenis dan bertambahnya jenis pionir pada tahun selanjutnya. Dengan demikian 

semakin bertambahnya umur hutan tanaman revegetasi maka semakin banyak 

pula jenis yang tumbuh secara alami.  

 

2.4.5 Deskripsi Macam-Macam Tumbuhan Bawah 

Menurut Aththorick (2005), secara umum taksonomi dari tumbuhan 

bawah umunya berasal dari anggota suku Poaceae, Cyperaceae, Araceae, 

Asteraceae, paku-pakuan, dan lain-lain. Penelitian terdahulu oleh Setiawan et al. 

(2017), mengenai tumbuhan bawah yang berada di lahan revegetasi pasca 

tambang batubara di PT Kitadin site Tandung Mayang memberikan informasi 

hasil inventarisasi dalam petak pengamatan terdapat 43 jenis dari 22 famili 

tumbuhan bawah. Jenis tumbuhan bawah yang dijumpai di lahan revegetasi pasca 

tambang batubara terdapat pada Tabel 2.1  
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Tabel 2..1 Jenis Tumbuhan Bawah yang dijumpai di Lahan Revegetasi Pasca Tambang Batubara  

No. Nama Famili Habitus 

1. Chromolaena odorata Asteraceae Perdu 

2. Panicum repens L. Poaceae Herba 

3. Desmodium heterophyllum (Wild.) DC Papilionaceae Herba 

4. Imperata cylindrica (L.) Beauv Poaceae Herba 

5. Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br Lygodiaceae Herba 

6. Melastoma malabathricum L Melastomataceae Perdu 

7. Merremia peltata (L.) Merr. Convolvulaceae Liana 

8. Mikania micrantha Kunth Asteraceae Liana 

9. Ottochloa nodosa (Kuth) Dandy Poaceae Herba 

10. Paspalum sp. Poaceae Herba 

11. Acrostichum aureum L. Pteridaceae Herba 

12. Adenia macrophylla (Blume) Koord Passifloraceae Liana 

13. Blechnum sp. Rich Blechnaceae Herba 

14. Clidemia hirta (L.) D. Don Melastomataceae Perdu 

15. Dicranopteris linearis (Burm. F.) 

Underw 

Gleicheniaceae Herba 

16. Hyptis capitata Jacq. Lamiaceae Herba 

17. Mimosa pigra L Leguminosae Perdu 

18. Schefflera elliptica (Blume) Harms Araliceae Perdu 

19. Solanum jamaicence Mill. Solanaceae Perdu 

20. Urena lobata L.  Malvaceae Perdu 

21. Mimosa pudica L.  Leguminosae Perdu 

(Sumber : Setiawan et al. (2017) 

 

Deskripsi jenis-jenis tumbuhan yang dijumpai di areal reklamasi tambang 

batubara yang tumbuh secara alami dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2. Deskripsi dari Jenis Tumbuhan Bawah yang dijumpai di Lahan Revegetasi Pasca 

Tambang Batubara 

1. Chromolaena odorata (L.) R.M King & H.Rob.  (Asteraceae) 

Sumber: Chakraborty, Rambhade, & Patil, 

2011 

Nama daerah adalah krinyu. Habitat 

tumbuhan ini di lahan kering, pegunungan, 

dan lahan basah seperti rawa. Perdu tinggi 

mencapai 100-200 cm dengan batang tegak 

berkayu, terdapat rambu halus. Daun oval, 

bagian bawah lebar makin ke ujung makin 

runcing, tepi daun bergerigi, menghadap ke 

pangkal dan letaknya berhadapan. Bunga 

terletak di ujung cabang, warna bunga 

kebiruan menjadi coklat (Prawiradiputra, 

2007). 
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2. Cyperus rotundus L. (Cyperaceae) 

 Sumber: CABI, 2009 

Nama daerah rumput teki. Habitat di 

lapangan rumput, pinggir jalan, lahan 

terbuka dan lahan pertanian. Herba dengan 

batang segitiga bersudut tajam. Helaian 

daun bangun pita, bertulang sejajar, bertepi 

rata, permukaan atas hijau mengkilap. 

Perbungaan majemuk berkumpul 

membentuk payung, berwarna kuning 

kecoklatan. Buah batu, berbentuk 

memanjang sampai bulat telur sungsang. 

Umbi menjalar, berbentuk kerucut, 

berwarna coklat, berambut halus 

(Dalimartha, 2009). 

3. Desmodium heterophyllum (Wild.) DC.  (Papilionaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: National Parks Board, 2013 

 

 

 

Tumbuhan herba ini berhabitat di 

berbagai kondisi tanah dari tanah berpasir 

hingga liat dan bisa pula hidup di rawa.  

Akar muda tertutupi rambut halus berwarna 

coklat, ketika matang berkayu dan tidak 

memiliki rambut. Batang tumbuhan ini 

berkayu. Daun berwarna hijau, daun 

memiliki tepi yang halus dengan sedikit 

lekukan di ujung (emarginate). Daun 

tertutupi oleh bulu putih lembut. Bunga 

kecil berwarna merah muda dan seperti 

kacang. Buah polong kecil dengan tepi 

bergelombang. Biji berwarna coklat tua dan 

halus (National Parks Board, 2013). 

4. Imperata cylindrica (L.) Beauv. (Poaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Yassir dan Sitepu, 2014 

 

 

 

 

Nama daerah Ilalang, alang-alang. 

Habitat pada bekas hutan yang rusak, bekas 

ladang, dan lain-lain. Rumput dengan tinggi 

1-15 m, tunas panjang dan bersisik, 

merayap di bawah tanah meruncing tajam. 

Akar serabut dari pangkal batang dan ruas 

rimpang. Batang pendek, menjulang ke 

atas. Helaian daun berbentuk garis (pita 

panjang) ujung meruncing dan pangkal 

menyempit. Karangan bunga dalam malai, 

dengan anak bulir berambut panjang warna 

putih (Yassir & Sitepu, 2014). 
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5. Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br. (Lygodiaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Barcelona, 2013 

Tumbuhan paku yang berhabitat di 

daerah terbuka. Akar serabut berwarna 

coklat, batang berbentuk bulat, kecil, licin, 

dan berwarna hijau. Daun berwarna hjau 

muda dan permukaan licin. Pina berbentuk 

segitiga seperti jantung dan tersusun 

menyirip berseling. Ujung pina tumpul, 

basal nya rata, dan tepi bergerigi halus. 

Daun steril lebih kecil daripada daun fertil. 

Sporangium berwarna hijau muda tersusun 

dua baris pada daun fertil (Wulandari, 

Fitmawati, & Sofiyanti, 2014).  

6. Melastoma malabathricum L. (Melastomaceae) 

Sumber: National Parks Board, 2013 

Nama daerah senggani atau senduduk. 
Habitat di lereng gunung, semak belukar, dan 
lapangan yang tidak terlalu gersang. Perdu 
dengan tinggi 0,5-4 m, banyak bercabang, 
bersisik dan berambut. Daun tunggal, 
bertangkai, letak berhadapan silang, bentuk 
daun bundar telur hingga lonjong, ujung 
lancip, pangkal membulat, dan tepi rata. 
Permukaan daun berambut pendek jarang dan 
kaku. Bunga majemuk diujung cabang, warna 
ungu kemerahan. Buah berwarna ungu tua 
kemerahan (Dalimartha, 2000) 

7. Merremia peltata (L.) Merr. (Convolvulaceae) 

Sumber: CABI, 2009 

Nama daerah mantangan. Habitat di 
daerah terbuka seperti hutan yang ditebang. 
Tumbuhan liana yang memiliki batang 
memanjang dan licin, merambat dan 
membelit pada pucuk dengan akar yang 
mempunyai umbi. Daun bentuk jantung, 
halus. Bunga bertangkai membentuk tipe 
karangan bunga cyme, bentuk lonceng 
besar, mahkota bunga putih atau kuning. 
Biji berkeping dua dan pembungkus keras 
dan berambut (Mardiati, 2014). 

8. Mikania micrantha Kunth. (Asteraceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: National Parks Board, 2013 

Nama daerah tumbuhan ini sembung 
rambat. Habitat tumbuh di pinggiran hutan, 
pinggir sungai, sisi jalan, padang rumput, 
dan perkebunan. Liana dengan batang 
berwarna hijau dan berambut halus. Daun 
berbentuk segitiga bentuk hati, permukaan 
daun seperti mangkok dan tepi daun 
bergerigi. Bunga berwarna putih, kecil, 
tumbuh di ketiak daun. Biji berwarna coklat 
dalam jumlah besar (DEEDI, 2011).  
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9. Ottochloa nodosa (Kuth) Dandy (Poaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: ATRP, 2019 

Nama latin rumput sarang buaya. Herba 

dengan akar serabut berwarna coklat. 

Batang berbaring, tidak berkambium, 

berair, dan berwarna hijau. Daun bentuk 

lanset, berbulu halus di permukaan, daun 

tunggal, pangkal daun runcing, dan bangun 

daun berbentuk pita. Bunga unilateral dan 

buah berukuran kecil, terkumpul dalam 

bulir, termasuk buah sejati, berwarna 

coklat. Biji kekuningan dan memiliki 

endosperm (Van Steenis, 2005). 

10. Paspalum sp. (Poaceae)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Yassir dan Sitepu, 2014 

Nama daerah rumput paspalum. Habitat 

ditemukan pada lahan terbuka. Rumput 

menahun, membentuk rumpun besar, tanpa 

tunas menjalar. Batang berongga dan pipih. 

Helaian daun kasar, bunga berkarang pada 

tangkai bunga, biasanya 2 cabang dengan 

bentuk “V”. Karangan bunga terdiri dari 2-

18 bulir yang duduk berjauhan (Yassir & 

Sitepu, 2014).  

11. Acrostichum aureum L. (Pteridaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: National Parks Board, 2013 

Nama daerah paku laut. Habitat di tanah 
berlumpur dan daerah terbuka. Tumbuhan paku 
yang hidup merumpun. Rimpang berwarna coklat 
kehitaman dan berserabut. Daun majemuk, 
menyirip tunggal berhadapan. Tekstur daun tebal 
dan keras dan permukaannya licin berwarna 
hijau. Ujung daun meruncing, tepi rata, dan 
pangkal meruncing. Daun fertile di bagian atas 
ental. Daun fertile berukuran lebih kecil dari daun 
steril. Sporangium berwarna coklat muda di 
bawah permukaan daun (Ceri, Lovadi, & Linda, 
2014). 

12. Adenia macrophylla (Blume) Koord. (Passifloraceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: National Parks Board, 2013 

Tumbuhan liana dengan tinggi mencapai 25 m. 
Habitat tumbuhan ini di pinggir hutan dan tumbuh 
pada pohon di hutan. Daun berseling, daun 
memiliki tangkai kasar tebal yang berbentuk bujur 
sangkar dengan kelenjar berbentuk sendok di 
kedua sisi dasar. Bunga tunggal, bunga berwarna 
kuning, berbentuk tabung dan tersusun dalam 
kelompok menggantung. Buah merah mengkilap 
berbentuk kapsul dan terdapat garis yang membagi 
tiga dari puncak. Biji berwarna hitam ketika 
matang, pipih dan bulat (National Parks Board, 
2013) 
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13. Blechnum sp.Rich (Blechnaceae) 

Sumber: CABI, 2009 

Tumbuhan ini berhabitat epifit pada 

batang pohon besar. Tumbuhan paku 

dengan daun memanjang dan menyirip, 

tangkai daun terdapat bulu-bulu, sorus 

berbentuk garis pada sisi bawah daun. Ada 

indusium dari tepi daun itu, daun tidak 

terputus dari rimpang. Rhizoid tumbuhan 

ini lebat dan terdapat bulu-bulu putih (Van 

Steenis, 2005) 

14. Clidemia hirta (L.) D. Don (Melastomaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Yassir dan Sitepu, 2014 

Nama daerah harendong bulu. Habitat di 

pinggir hutan, semak, dan tepi jurang. 

Perdu dengan tinggi hingga 0,5-2 meter. 

Batang berkayu, bulat, berbulu rapat. Daun 

tunggal berbentuk bulat telur, berhadapan, 

ujung dan pangkal runcing, tepi rata, 

berbulu dan berwarna hijau. Akar tunggang 

berwarna coklat. Bunga majemuk, kelopak 

berlekatan, berbulu, benang sari berwarna 

merah merah muda, putik satu, kepala putik 

berbintik hijau, dan mahkota lima 

berbentuk bulat telur warna putih dan ungu. 

Buah buni, bulat telur berwarna ungu 

(Yassir & Sitepu, 2014). 

15. Dicranopteris linearis (Burm. F.) Underw. (Gleicheniaceae) 

 

Sumber: National Parks Board, 2013 

 

Habitat tumbuhan di daerah yang terbuka. 

Tumbuhan paku termasuk herba ini 

memiliki batang bulat, tegak, dan berwarna 

kuning kecoklatan. Akar serabut berwarna 

coklat. Daun berwarna hijau tua, daun muda 

yang ditutupi rambut halus berwarna putih. 

Pina berukuran kecil, rapat, dan letak 

berhadapan. Pina dengan ujung tumpul, 

basal rata, dan tepi rata. Sporangium di 

bagian abaksial daun fertil warna kuning 

dan tersebar tidak beraturan (Betty, Linda, 

& Lovadi, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

16. Hyptis capitata Jacq. (Lamiaceae) 

Sumber: Rupa, Sulistyaningsih, Dorly, & 

Ratnadewi, 2017 

Nama daerah tumbuhan ini hiptis. 

Tumbuhan ini berhabitat di padang rumput, 

pinggir jalan, dan hutan terbuka. Tumbuhan 

herba dengan akar serabut, batang 

berbentuk silindris berwarna hijau. Daun 

berbentuk bulat telur, tepi bergerigi, 

pangkal membentuk jantung membulat. 

Pada bunga terdapat banyak benang sari 

yang banyak dan pada kepala sari terdapat 

rongga. Terdapat septa pada benang sari . 

dan putik yang memiliki pelindung. Bakal 

biji terdapat di dalam putik. Buah tidak 

berbentuk polong (Cullen, 2006). 

 

 

17. Mimosa pigra L. (Leguminosae) 

Sumber: IPBiotics, 2014 

Nama lokal ki kerbau. Habitat di lahan yang 

berair dan lahan yang kering. Tumbuhan 

perdu dengan batang, daun, dan bagian 

muda berbulu padat dan kasar. Batang dan 

tangkai daun berduri. Daun berukuran kecil 

dan berbulu halus terutama pada bagian 

bawah. Bunga bonggol berkelompok, 

berwarna merah muda. Buah polong 

berbulu kasar dan bila kering berwarna 

hitam (IPBiotics, 2014). 

18. Schefflera elliptica (Blume) Harms (Araliaceae) 

Sumber: National Parks Board, 2013 

Nama daerah tanganan. Habitat 

tumbuhnya di hutan dengan ketinggian 

1200 meter dpl. Hidup memanjat dan epifit. 

Tumbuhan perdu dengan tinggi batang 

mencapai 10 m. Akar kuat dan daun 

majemuk menjari dengan anak daun 

berbentuk bulat telur sampai jorong, ujung 

runcing atau menumpul. Perbungaan 

dengan beberapa cabang sama panjang atau 

lebih pendek dari poros utama, bentuk 

payung. Buah membulat samapi bulat telur, 

kuning atau oranye kemudian akan 

menghitam (Wawangningrum, 2009) 
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19. Solanum jamaicence Mill. (Solanaceae) 

Sumber: Markle, Overholt, & Langeland, 

2014 

Nama daerah terong duri. Habitat 

semak-semak dan lahan terbuka. Semak, 

tinggi hingga 1,5 m. Cabang berduri dan 

kulit batang berbulu. Daun oval, tepi 

bergerigi, permukaan berbulu dan sedikit 

duri kecil. Bunga kecil, putih kekuningan 

pada tangkai bercabang. Buah bulat, 

berdaging, dan hijau keputihan menjadi 

kuning ketika matang (Yassir & Sitepu, 

2014). 

20. Urena lobata L. (Malvaceae) 

Sumber: Weber, 2017 

Tumbuhan perdu dengan habitat di tempat 

cerah cahaya matahari dan sedikit tedu di 

ketinggian 1-1.750 m. Batang tegak, 

berkayu, dan berwarna coklat. Daun 

bertangkai, berselang seling, bentuk oval 

dan berbulu. Bunga berada di ketiak, 

tangkai pendek dan berdiri sendiri. Daun 

kelopak berbentuk lanset. Kelopak berbagi 

lima. Daun mahkota berbentuk bulat telur 

terbalik, berwarna merah. Buah berlekuk 

lima, pecah menjadi kendaga berbiji satu 

yang tidak membuka (Van Steenis, 2005). 

21. Mimosa pudica L. (Leguminosae-Mim). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Yassir dan Sitepu, 2014 

Nama daerah putri malu. Habitat di 

lahan terbuka dan hutan sekunder. Terna 

merayap di atas tanah. Ditumbuhi bulu agak 

panjang dan duri keras yang bungkuk, 

warna hijau corak ungu, keras dan 

bercabang banyak. Daun majemuk 

berganda, akan menguncup pada waktu 

tersentuh. Bunga majemuk membulat warna 

merah jambu (Yassir & Sitepu, 2014). 
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2.5 Analisis Vegetasi 

 Analisis vegetasi merupakan cara yang dapat digunakan untuk 

mempelajari susunan komposisi spesies dan bentuk struktur vegetasi atau 

masyarakat tumbuh-tumbuhan yang ada di suatu wilayah. Analisis vegetasi 

memiliki dua hal penting yang perlu diperhatikan yakni nilai ekonomi dan nilai 

hayati (biologi). Nilai ekonomi diketahui dari potensi vegetasi tersebut dapat 

menghasilkan nilai ekonomi dari tumbuh-tumbuhan dalam bentuk pohon atau 

tumbuhan yang dapat menghasilkan getah atau kayu. Sedangkan nilai biologi 

dapat dikaji berdasarkan peran dan fungsi ekologi, semisal vegetasi hutan 

berperan sebahai habitat, sumber pakan bagi makhluk hidup, relung ekologi, 

pengatur iklim, tata guna tanah dan konservasi air, dan sebagai indikator ekologi 

unsur tanah, pH, dan pencemaran lingkungan (Winarni, Sulistiana, Prasetyo, & 

Novi, 2009). 

 

2.5.1 Komposisi Vegetasi  

Komposisi merupakan penyusun suatu tegakan yang meliputi jumlah 

jenis/famili ataupun banyaknya individu dari suatu jenis pohon. Disimpulkan 

bahwa komposisi vegetasi merupakan tegakan penyusun yang meliputi jumlah 

dan jenis suatu individu dalam suatu komunitas (Bakri, 2009). 

 

2.5.2 Struktur Vegetasi 

Struktur vegetasi adalah hasil penataan ruang oleh komponen penyusun 

tegakan dan bentuk hidup, stratifikasi dan penutupan vegetasi yang digambarkan 

melalui keadaan diameter, tinggi, penyebaran dalam ruang, keanekaragaman 

tajuk, serta kesinambungan jenis (Fachrul, 2012). 
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2.5.2.1Kerapatan 

Kerapatan adalah jumlah individu suatu spesies tumbuhan dalam suatu luasan 

tertentu. Frekuensi suatu spesies tumbuhan adalah jumlah petak contoh dimana 

ditemukannya jenis tersebut dari sejumlah petak contoh yang dibuat. Biasanya 

frekuensi dinyatakan dalam besaran presentase. Basal area merupakan suatu 

luasan areal dekat permukaan tanah yang dikuasai oleh tumbuhan. Untuk pohon, 

basal areal dapat diduga dengan mengukur diameter batang (Fachrul, 2012). 

 

2.5.2.2 Frekuensi 

Frekuensi adalah ukuran dari regularitas terdapatnya suatu spesies. Frekuensi 

digunakan sebagai parameter vegetasi yang menunjukkan sebaran atau distirbusi  

jenis tumbuhan dalam ekosistem dan dapat pula menggambarkan pola distribusi 

tumbuhan. Nilai yang didapatkan nantinya menunjukkan jumlah “sampling unit”  

yang mengandung jenis tumbuhan tertentu serta menjadi gambaran kapasitas 

reproduksi dan kemampuan adaptasi (Fachrul, 2012). 

 

2.5.2.3 Indeks Nilai Penting 

Indeks nilai penting adalah parameter kuantitatif yang menggambarkan 

peranan penting dari suatu jenis vegetasi dalam ekosistemnya. INP berfungsi 

menentukan dominansi jenis tumbuhan terhadap jenis tumbuhan lainnya. Jenis 

tumbuhan yang dominan dalam suatu komunitas akan memiliki INP yang tinggi. 

Apabila suatu spesies memiliki INP yang tinggi, maka spesies itu sangat 

mempengaruhi kestabilan ekosistem tersebut (Fachrul, 2012). 
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2.5.2.4 Indeks Keanekaragaman 

Indeks keanekaragaman jenis atau spesies terdiri dari dua komponen penting 

yakni jumlah jenis yang mengarah pada kekayaan suatu jenis (richness species) 

dan mengarah kepada kemerataan jenis (eveness species). Penggunaan indeks 

kekayaan pada penilaian keanekaragaman jenis memiliki tujuan untuk mengetahui 

jumlah jenis yang ditemukan pada suatu komunitas. Sedangkan penggunaan 

indeks kemerataan pada penilaian keanekaragaman jenis bertujuan sebagai 

petunjuk kemerataan kelimpahan individu diantara setiap jenisnya (Santosa, 

Ramadhan, & Rahman, 2008). 

 

2.5.2.5 Indeks Kesamaan 

Indeks kesamaan dapat mengetahui tingkat kesamaan dari beberapa 

tegakan yang berbeda, antara beberapa komunitas yang dibandingnya struktur dan 

komposisinya, ataupun antara beberapa unit contoh yang dibuat. Besar kecilnya 

nilai indeks kesamaan menggambarkan tingkat kesamaan komposisi jenis dan 

struktur jenis dari dua komunitas atau unit sampling maupun tegakan yang ingin 

dibandingkan (Laksana, 2017)  

 

2.6 Sumber Belajar  

2.6.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan bahan yang termasuk juga alat permainan yang 

diperlukan dalam proses pembelajaran sebagai pemberi informasi maupun berbagai 

keterampilan baik kepada guru maupun murid dalam bentuk buku referensi, buku 

cerita, nara sumber, gambar-gambar, hasil budaya, dan lingkungan sekitar yang dapat 

berfungsi untuk mengoptimalisasi hasil belajar (Purnomo et al., 2013). 
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Sumber belajar mencakup seluruh bahan yang dapat memfasilitasi proses 

seseorang dalam mencari pengalaman. Sumber belajar yang didapat melalui 

pengalaman digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan metode ilmiah 

dan sikap ilmiah. AECT (Association for Education and Communication 

Technology) menjelaskan mengenai sumber belajar baik berupa data, wujud 

tertentu, maupun orang dapat dimanfaatkan siswa dalam proses belajar, baik 

secara terpisah atau secara gabungan sehingga memudahkan siswa dalam 

mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu (Satrianawati, 2018). 

 

2.6.2 Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar  

Menurut Suhardi (2012) dalam Munajah & Susilo (2015), terdapat 

beberapa syarat agar suatu hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar. 

Syarat-syarat tersebut diantaranya kejelasan potensi, kejelasan tujuan, kejelasan 

sasaran, kejelasan informasi yang diungkap, kejelasan pedoman eksplorasi, dan 

kejelasan perolehan yang diharapkan. 

Syarat pertama kejelasan potensi, merupakan potensi suatu objek untuk 

diungkap untuk guna menghasilkan fakta-fakta dan konsep-konsep dari hasil penelitian 

yang harus dicapai dalam kurikulum dengan mempertimbangkan ketersediaan objek 

dan permasalahan. Kedua kesesuaian dengan tujuan, kesesuaian yang dimaksud adalah 

hasil penelitian dengan kompetensi dasar (KD). Ketiga kejelasan sasaran, sasaran 

kejelasan penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian.  

Syarat keempat kejelasan informasi yang diungkap, meliputi dua aspek 

yaitu proses dan produk penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum. Kelima 

kejelasan pedoman eksplorasi dalam prosedur kerja penelitian yang meliputi 
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penentuan sampel penelitian, alat dan bahan, cara kerja, pengolahan data dan 

penarikan kesimpulan. Keenam kejelasan perolehan yang diharapkan berupa 

proses dan produk penelitian yang meliputi perolehan kognitif, perolehan afektif, 

dan perolehan psikomotorik. 

Berdasarkan syarat-syarat sumber belajar yang meliputi kejelasan potensi, 

kejelasan tujuan, kejelasan informasi yang diungkap, kejelasan pedoman 

eksplorasi, dan kejelasan perolehan yang diharapkan, maka hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi. 

 

2.7 Kerangka Konsep 

Secara ringkas, skema konsep analisis vegetasi tumbuhan bawah pada 

lahan pasca tambang dengan kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi 

tumbuhan bawah terjadi pada Gambar 2.1  
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Gambar 2.1. Kerangka konsep 

penelitian 

Biotik 

Lahan revegetasi pasca tambang batubara PT. Mahakam 

Sumber Jaya 

Tanaman 

revegetasi lokal 

pionir 

Tumbuhan Bawah 

• Herba 

• Perdu 

• Rumputan 

• Liana 

 

• Suhu 

• Kelembaban 

• pH tanah 

• Intensitas cahaya 

• Jenis Tanah 

• Tegakan penutup tanah 

• Kompetisi jenis 

 

Abiotik 

Analisis vegetasi 

Komposisi vegetasi 

• Jenis 

• Jumlah 

 

Struktur vegetasi 

• INP 

• Indeks keanekaragaman 

• Indeks kesamaan 

 

Data hasil analisis diolah 

menjadi data base 

Data base dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar biologi 

kriteria lahan 

revegetasi periode 

8, 6 , dan 4 tahun 


