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ABSTRACT
Tin mining in Bangka has resulted degraded lands among others in the form of overburden required to be
rehabilitated. In the early stage, revegetation is conducted by planting legume cover crops (LCC) to protect
soil and increase soil organic matter. Several issues need to be considered in selecting LCC i.e., the ability to
adapt the environment, to cover the soil surface and to produce biomass. Suitable species, cropping pattern
and soil microorganisms’ play important role to boost the growth of LCC. This study tested the planting of
two LCC species namely Calopogonium mucunoides and Pueraria javanica combined with the application of
mycorrhiza and rhizobium, with two kinds of planting patterns. The aim was to determine the effect of
treatments to the survival rate, growth, and biomass. The analysis revealed that six months after planting the
two species showed ability to adapt well enough as shown in average by 83.3% of survival rate. P. javanica
significantly showed higher ability to cover the soil surface (1.3 m2), and produce higher biomass (308.8 g)
than the C. mucunoides. Row planting patterns are able to cover soil surface (1.2 m2) faster and produce
higher biomass (380.7 g) than spread pattern.
Keywords: Overburden, LCC, viability, soil cover ability, biomass

ABSTRAK
Penambangan timah di Pulau Bangka mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan terdegradasi, salah satunya
dalam bentuk hamparan overburden yang perlu direhabilitasi. Tahap awal revegetasi dilakukan dengan
penanaman legume cover crops (LCC) yang selain berfungsi sebagai pelindung tanah dari butiran hujan dan
aliran permukaan, juga berperan meningkatkan bahan organik tanah. Pemilihan jenis LCC hendaknya
memperhatikan kemampuannya dalam beradaptasi pada lingkungan bekas tambang timah, menutup
permukaan tanah serta menghasilkan biomassa. Selain jenis yang tepat, pola tanam dan dukungan
mikroorganisme tanah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan LCC. Penelitian ini mengujicobakan
penanaman dua jenis LCC, yaitu Calopogonium mucunoides dan Pueraria javanica yang dikombinasikan
dengan aplikasi mikoriza dan rhizobium, dengan dua macam pola tanaman. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang dicobakan terhadap kemampuan hidup, pertumbuhan, dan
biomassanya. Hasil analisis menunjukkan enam bulan setelah penanaman kedua jenis LCC memiliki
kemampuan beradaptasi dengan baik pada overburden lahan bekas tambang timah dengan rata-rata
kemampuan hidup mencapai 83,3%. Jenis P. javanica memiliki kemampuan lebih tinggi dalam menutup
permukaan tanah dan menghasilkan biomassa (308,8 g) dibandingkan jenis C. mucunoides. Pola tanam baris
dapat menutup permukaan tanah (1,2 m2) lebih cepat dan menghasilkan biomassa lebih tinggi (380,7 g)
dibandingkan penerapan pola tersebar.
Kata kunci: Overburden, LCC, kemampuan hidup, kemampuan menutup tanah, biomassa

I. PENDAHULUAN
Penambangan timah di Pulau Bangka yang dimulai sejak abad 18 dan dilakukan dengan
sistem terbuka telah meninggalkan lahan-lahan terdegradasi yang menurunkan fungsi
produksi dan hidroorologisnya. Lahan bekas penambangan tersebut dapat dijumpai dalam
bentuk hamparan overburden (tanah/batuan penutup) maupun tailing kuarsa. Overburden
merupakan material yang dipindahkan pada waktu pengupasan (stripping) permukaan
15

Indonesian

Forest Rehabilitation Journal Vol. 2 No. 1, Maret 2014: 15-24
tanah hingga pada lapisan ditemukannya bijih timah. Overburden mempunyai sifat
heterogen yang tidak kompak, terdiri dari campuran tanah, bahan induk tanah, pasir,
kerikil, dan lain-lain (Novera, 2008). Kandungan pasirnya relatif lebih rendah
dibandingkan pada tailing kuarsa, sedangkan kandungan debu dan liatnya lebih tinggi
(Pusat Penelitian Bioteknologi Hutan dan Lingkungan IPB, 2002).
Upaya revegetasi overburden di bekas tambang timah diawali dengan memperbaiki
kualitas tanah dan meminimalkan tingkat erosi tanah. Teknologi yang dipilih harus tepat
guna yaitu mudah, murah, efektif, dan efisien seperti penggunaan tanaman penutup tanah
terutama dari famili legum (legume cover crops/LCC) dan aplikasi mikoriza atau
rhizobium. Legume cover crops selain berfungsi sebagai pelindung tanah dari butiran
hujan dan aliran permukaan, juga berperan dalam meningkatkan bahan organik dalam
tanah (sebagai pupuk hijau maupun mulsa). Legum lebih sesuai untuk dijadikan tanaman
penutup tanah, karena dapat menambah nitrogen tanah dan perakarannya tidak
memberikan kompetisi yang berat terhadap tanaman pokok. Selain fungsi di atas, banyak
jenis tanaman LCC yang potensial sebagai pakan ternak (Arsyad, 2000).
Tulisan ini lebih jauh mengulas kondisi awal ujicoba penanaman dua jenis LCC, yaitu
Calopogonium mucunoides Desv. dan Pueraria javanica Benth. yang dikombinasikan
dengan aplikasi mikoriza dan rhizobium, dengan dua jenis pola tanaman. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang dicobakan terhadap kemampuan hidup,
luas penutupan tanah, dan biomassanya.

II. BAHAN DAN METODE
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan pada tahun 2012-2013 di hamparan overburden bekas tambang
timah PT. Kobatin di Kabupaten Bangka Tengah. Daerah ini memiliki iklim tropis dengan
tipe A. Data dari Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang menunjukkan rata-rata bulanan
curah hujan pada tahun 2011 adalah 241,6 mm dengan suhu udara rata-rata antara 26,028,1C. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 73-87 % (Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah, 2013).
Kabupaten Bangka Tengah memiliki bentuk wilayah (land form) berupa dataran
berbahan induk batuan sedimen kasar masam. Reliefnya datar sampai berombak dengan
kemiringan lereng <8%. Jenis tanah didominasi oleh Podzolik Coklat Kekuningan
(Lembaga Penelitian Tanah, 1966).
B. Bahan dan Alat Penelitian
Bahan penelitian yang digunakan adalah benih C. mucunoides dan P. javanica, inokulan
endomikoriza jenis Glomus sp. produk Laboratorium Mikrobiologi Puskonser, inokulan
rhizobium untuk LCC produk Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian UGM, kapur
(dolomit), top soil, dan kompos. Alat penelitian yang digunakan antara lain drum untuk
sterilisasi media, tungku api, ayakan, timbangan, gerobak dorong, cangkul, dan sekop.
C. Metode Penelitian
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan pola
faktorial 2 x 2 x 4. Faktor yang diujikan adalah dua jenis cover crop C. mucunoides dan P.
javanica (α1 dan α2), pola tanam baris dan pola tanam tersebar (β1 dan β2), dan penggunaan
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mikoriza, rhizobium, mikorisa+rhizobium, dan kontrol (1, 2, 3, dan 4). Penanaman
dilakukan dengan membuat lubang tanam sesuai pola seperti pada Gambar 1 dengan
ukuran lubang ± 15 x15 x 15 cm3. Jumlah lubang untuk tiap kelompok LCC pada pola
tanam baris sebanyak 10 lubang sedangkan pada pola tanam tersebar sebanyak lima
lubang.
Selanjutnya pada tiap lubang ditambahkan pupuk NPK 50 g dan kapur 450 g, kompos
satu kg dan top soil satu kg sesuai komposisi tambahan media tanam di overburden pada
penelitian sebelumnya. Penanaman benih LCC langsung dilakukan di lapangan dengan
terlebih dahulu direndam dalam air panas selama dua jam. Tiap lubang ditanami tiga - lima
butir benih. Perlakuan pemberian mikoriza dilakukan dengan memberikan sebanyak lima
gram inokulan mikoriza pada tiap lubang sebelum benih ditanam. Untuk rhizobium,
pemberiannya dilakukan dengan mencampurkan 500 gram bubuk rhizobium dan
keseluruhan benih LCC yang akan diaplikasi. Selanjutnya campuran tersebut ditambahkan
air sedikit demi sedikit, sehingga membentuk pasta dan inokulan rhizobium dapat
menempel pada benih. Selanjutnya benih ditanam pada media yang telah disiapkan di
lubang tanam.

Keterangan.(Remark):
= Lubang tanam pohon (Tree
planting hole)
= Lubang tanam LCC (LCC
planting hole)

(a)

(b)

Gambar (Figure) 1. Pola tanam baris (a) dan tersebar (b) (Line (a) and scatter (b) planting patterns)

Pengamatan dilakukan enam bulan setelah penanaman, meliputi kemampuan hidup, luas
penutupan tajuk dan biomassa (berat kering). Kemampuan hidup dan luas penutupan tajuk
dihitung dengan formulasi masing-masing sebagai berikut:
Kemampuan hidup (%) =

H

 100%

L

Di mana:
 H = Jumlah lubang tanam yang tanamannya hidup;  L = Total jumlah lubang tanam
Luas penutupan tajuk (m2) = p x l
Di mana:
p = Panjang dari penutupan tajuk (m); l = Lebar dari penutupan tajuk (m)
Pada pola tanam baris, luasan penutupan dihitung setengah dari luasan yang ada, karena
pola ini memiliki jumlah lubang tanam dua kali lipat dibandingkan pola tersebar.
Biomassa cover crops merupakan berat kering dari seluruh bagian tanaman. Data ini
diperoleh dengan melakukan pemanenan total terhadap seluruh bagian tanaman, mulai dari
akar, batang dan daun, selanjutnya seluruh bagian tanaman tersebut dioven pada suhu 70C
selama 48 jam dan ditimbang untuk mendapatkan data berat keringnya.
Analisis statistik terhadap data pengamatan tersebut dilakukan menurut prosedur
PROC-GLM (General Linear Model) pada software SAS 9.0 menggunakan model
matematis linier sebagai berikut (SAS Institute Inc., 2004):
Yijkl = μ + αi+ βj + k+ (αβ)ij + (α)ik + ( β)jk + (αβ)ijk + εijkl
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Di mana:
µ = Nilai tengah umum
αi = Pengaruh perlakuan faktor jenis tanaman ke-i
βj = Pengaruh perlakuan faktor pola tanam ke-j
k = Pengaruh perlakuan faktor mikroba ke-k
εijkl = Pengaruh galat
Analisis keragaman dilakukan dengan uji F untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang
diberikan. Jika hasilnya menunjukkan pengaruh yang nyata, analisis dilanjutkan dengan uji
jarak berganda Duncan (Duncan Multiple Range Test) pada taraf 5%, sehingga diketahui
perbedaan pengaruh antar perlakuan (Steel & Torrie, 1993). Data kemampuan hidup yang
diperoleh adalah dalam bentuk persentase sehingga sebelum dilakukan analisis, dilakukan
transformasi terlebih dahulu menggunakan transformasi akar kwadrat (Gaspersz, 1990),
yaitu:
Transformasi kemampuan hidup = persentase tanaman yang hidup

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemulihan lahan pasca penambangan timah sering terkendala akibat karakteristik tanah
yang buruk sehingga lahan-lahan tersebut tidak dapat berfungsi baik sebagai media tumbuh
bagi tanaman. Tanah overburden umumnya memiliki kandungan unsur-unsur hara utama
seperti N, P, K, Ca, dan Mg yang tergolong rendah sampai sangat rendah, sedangkan Na
pada taraf sedang (Inonu, 2010). Pada kondisi yang demikian diperlukan manipulasi
lingkungan dan pemilihan jenis tanaman yang mampu beradaptasi dengan baik. Pada
penelitian ini, analisis kemampuan hidup menunjukkan kedua jenis LCC memiliki
kemampuan yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan bekas tambang timah. Selain
itu media tanam yang ditambahkan mampu menghasilkan perkecambahan mencapai 100%
dan mendukung pertumbuhan kedua jenis tanaman tersebut.
Analisis keragaman terhadap hasil pengamatan kemampuan hidup, penutupan tanah,
dan biomassa secara ringkas disajikan pada Tabel 1.
Tabel (Table) 1. Analisis keragaman pada kemampuan hidup tanaman, penutupan tanah, dan biomassa (Analysis of variance on survival rate, land covered and plant biomass)
Pr > F
Sumber keragaman (Variance source)
Kemampuan hidup Penutupan tanah Biomassa tanaman
(Survival rate)
(Land covered)
(Plant biomass)
Jenis (Species)
0,33
0,030
0,018
Pola (Pattern)
0,76
0,0085
<0,0001
Jenis*pola (Species*pattern)
0,60
0,540
0,545
Mikroorganisme (Microorganism)
0,48
0,156
0,223
Jenis*mikroorganisme (Species*microorganism)
0,0021
0,012
0,946
Pola*mikroorganisme (Pattern*microorganism)
0,59
0,8218
0,781
Jenis*pola*mikroorganisme
0,48
0,603
0,651
(Species*pattern*microorganism)

Hasil analisis keragaman menunjukkan sumber keragaman memberikan pengaruh yang
berbeda-beda terhadap variabel yang diamati. Faktor tunggal jenis tanaman, pola tanam,
dan mikroorganisme yang diaplikasikan tidak berpengaruh nyata terhadap kemampuan
hidup, sedangkan pada penutupan tanah dan biomassa faktor tunggal jenis dan pola tanam
memberikan pengaruh nyata. Hasil analisis tersebut juga menunjukkan adanya interaksi
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yang nyata antara jenis tanaman dengan mikroorganisme terhadap kemampuan hidup dan
luas penutupan tanah.
1. Kemampuan Hidup
Pengamatan di lapangan pada umur enam bulan setelah tanam menunjukkan
kemampuan hidup LCC dapat mencapai 100% pada beberapa kombinasi perlakuan. Ratarata hasil pengamatan kemampuan hidup pada tiap kombinasi perlakuan disajikan pada
Tabel 2.
Tabel (Table) 2. Kemampuan hidup tanaman (%) pada tiap kombinasi perlakuan (Plants survival rate on
each treatment)
Mikroorganisme (Microorganism)
Jenis tanaman
Pola tanam
Rata-rata
Mikoriza +
Tanpa
(Species)
(Plant pattern)
(Average)
Mikoriza Rhizobium
Rhizobium
(Without)
P. javanica
Tersebar (Scattered)
60,0
93,3
100
80,0
83,3
Baris (Line)
53,3
100
100
80,0
83,3
C. mucunoides Tersebar (Scattered)
100
93,3
46,7
53,3
73,3
Baris (Line)
100
66,7
70,0
76,7
78,4
Rata-rata (Average)
78,3
88,3
79,2
72,5

Interaksi jenis tanaman dengan mikroorganisme menunjukkan pengaruh yang nyata
sehingga dilanjutkan dengan uji Duncan yang hasilnya terlihat pada Tabel 3.
Tabel (Table) 3. Hasil uji Duncan terhadap kemampuan hidup (Duncan test result on survival rate)
Kemampuan hidup
Simpangan baku
(Survival rate) (%)
(Standard deviation)
Mikoriza pada C. mucunoides
96,4 A
3,3
Rhizobium pada P. javanica
89,3 A
4,5
P. javanica kontrol
89,0 A
6,8
Mikoriza+rhizobium pada C. mucunoides
81,0 A
10,9
Mikoriza pada P. javanica
73,7 AB
12,0
C. mucunoides kontrol
70,3 AB
15,6
Mikoriza+rhizobium pada P.javanica
70,3 AB
12,6
Rhizobium pada C. mucunoides
46,0 B
12,4
Keterangan (Remark) : Nilai tengah yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
(Means followed by the same letter indicate insignificant difference)
Perlakuan (Treatment)

Mikoriza yang diaplikasikan pada LCC jenis C. mucunoides di hamparan overburden
menunjukkan kemampuan hidup tertinggi sedangkan kemampuan terendah teramati pada
jenis C. mucunoides yang diaplikasi dengan rhizobium.
Kedua jenis LCC yang dicobakan, pada akhir pengamatan menunjukkan kemampuan
hidup yang tinggi (73 – 83%) pada hamparan overburden bekas tambang timah, termasuk
pada kontrol yang tidak diinokulasi dengan mikoriza atau rhizobium. P. javanica termasuk
LCC berumur panjang yang mampu beradaptasi pada tanah tidak subur dan masam miskin
hara, dengan pH 3,5 – 5,5, atau pada tanah tergenang. Sistem perakarannya yang
mencapai 1 – 6 meter ke dalam tanah dan meluas, mendukung kemampuannya bertahan
hidup di musim kemarau meskipun daunnya meranggas (Direktorat Jenderal Peternakan,
1980; Cook, 2005). C. mucunoides mampu beradaptasi pada tanah miskin hara dan masam
dengan pH 4,5-5,0, hidup sepanjang tahun, dan toleran terhadap genangan air namun
kurang toleran terhadap kemarau panjang (Morales et al., 1995; Jamin et al,. 2002; Cook,
2005). Jenis ini memiliki pertumbuhan awal yang cepat dan memiliki kemampuan
membersihkan logam kontaminan pada limbah penambangan emas (Armecin et al., 2004;
Hidayati et al., 2006).
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Kemampuan hidup tertinggi (88,3%) dijumpai pada aplikasi rhizobium sedangkan
terendah pada kontrol (72,5%). Penggunaan mikoriza atau rhizobium maupun kombinasi
keduanya tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap kemampuan hidup. Hal
ini diduga selain karena kedua jenis tersebut memiliki daya adaptasi yang tinggi, juga
didukung oleh adanya penambahan bahan pembenah tanah pada semua lubang tanam
berupa top soil, kompos, kapur, dan pupuk NPK. Pemberian kompos dapat memperbaiki
karakteristik overburden baik secara fisik, kimia maupun biologi. Dengan meningkatnya
bahan organik di dalam tanah maka struktur tanah menjadi lebih baik, daya simpan air
meningkat dan unsur hara tanah meningkat sehingga mendukung pertumbuhan tanaman.
Pada skala luas di lapangan, aplikasi ini dapat menurunkan bahaya erosi (Tejada et al.,
2009; Yuksel, 2004). Secara umum jenis P. javanica memiliki kemampuan menutup
permukaan tanah yang lebih cepat dibandingkan C. mucunoides. Hal ini dikarenakan P.
javanica memiliki perakaran yang lebih intensif, percabangan yang banyak, dan
mempunyai batang stolon dapat mengeluarkan akar dari tiap ruas batang yang
bersinggungan dengan tanah (Rukmana, 2005; Reksohadiprodjo, 1985).
2. Luas Penutupan Tanah
Luas penutupan tanah yang diukur per pola tanam menunjukkan jenis P. javanica yang
ditanam dengan pola baris dengan tambahan mikoriza dan rhizobium dalam jangka waktu
6 bulan mampu menutup permukaan tanah dengan luas rata-rata 2,7 m2. Tabel 4
menunjukkan secara umum jenis ini menutup permukaan tanah lebih cepat dibandingkan
jenis C. mucunoides.
Tabel (Table) 4. Rata-rata luas penutupan tanah (m2) pada tiap perlakuan (Average of land covered area (m2)
on each treatment)
Jenis tanaman
(Species)

Pola tanam
(Plant pattern)

P. javanica

Tersebar (Scattered)
Baris (Line)
C. mucunoides Tersebar (Scattered)
Baris (Line)
Rata-rata (Average)

Mikroorganisme (Microorganism)
Mikoriza +
Tanpa
Mikoriza Rhizobium
Rhizobium
(Without)
0,5
0,3
2,5
0,5
0,6
1,6
2,7
1,1
0,3
0,2
0,1
0,1
1,8
0,6
0,7
1,4
0,8
0,7
1,5
0,8

Rata-rata
(Average)
1,0
1,6
0,2
1,1

Kedua jenis tanaman menghasilkan luas penutupan yang lebih besar pada pola baris
dibandingkan pola tersebar, seperti terlihat pada Gambar 2.

a

b

Gambar (Figure) 2. Pola tanam baris, a dan tersebar, b (Line planting pattern, a and scatter planting pattern,
b)

Faktor jenis tanaman dan pola tanam masing-masing berpengaruh nyata terhadap luas
penutupa tanah. Tabel 5 menunjukkan jenis P. javanica menghasilkan penutupan tanah dua
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kali lipat lebih besar dibandingkan jenis C. mucunoides. Pada faktor pola tanam, penerapan
pola baris menghasilkan luas penutupan tanah sekitar dua kali lipat dibandingkan pada pola
tersebar. Pada pengaruh interaksi jenis tanaman dengan mikroorganisme, terlihat jenis
P.javanica yang tidak diinokulasi dengan mikroorganisme justru menghasilkan luas
penutupan tertinggi walaupun tidak berbeda nyata dengan yang diinokulasi rhizobium.
Tabel (Table) 5. Hasil uji Duncan luas penutupan tanah (m2) pada faktor jenis dan pola tanam (Result of
Duncan test on land covered area (m2) of species and plant patterns factors)
Nilai tengah
Simpangan baku
(Mean) (m2)
(Standard deviation)
Jenis (Species)
P. javanica
1,3 A
0,3
C. mucunoides
0,6 B
0,1
Pola (Pattern)
Baris
1,2 A
0,2
Tersebar
0,7 B
0,2
Jenis*mikro
P. javanica kontrol
1,9 A
0,4
organisme
Rhizobium pada P. javanica
1,5 AB
0,9
(Species*microMikoriza+rhizobium pada P. javanica
1,3 ABC
0,4
organism)
Mikoriza+rhizobium pada C. mucunoides
1,2 ABC
0,3
C. mucunoides kontrol
1,0 ABC
0,3
Mikoriza pada P. javanica
0,4 BC
0,1
Mikoriza pada C. mucunoides
0,2 BC
0,1
Rhizobium pada C. mucunoides
0,1
C
0,0
Keterangan (Remark): Nilai tengah yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
(Means followed by the same letter indicate insignificant difference)
Faktor (Factor)

Penerapan pola tanam baris secara nyata menghasilkan luas penutupan tanah yang lebih
cepat. Meskipun pola ini memiliki jumlah lubang tanam dua kali lipat dibandingkan pola
tersebar, namun luas penutupan tanahnya dapat mencapai lima kali lipat. Hal ini
dikarenakan pada sistem baris, ketersediaan unsur hara terutama yang berasal dari
tambahan top soil dan kompos lebih terjangkau oleh perakaran tanaman dibandingkan pada
pola tersebar yang letak antar lubang tanamnya berjauhan.
Kemampuan menutup permukaan tanah merupakan fungsi yang sangat penting dari
LCC dalam hal mengurangi kekuatan dispersi air hujan dan mengurangi jumlah serta
kecepatan aliran permukaan sehingga diharapkan dapat menekan erosi dan meningkatkan
infiltrasi. Selain itu, kemampuan menutup tanah identik dengan kemampuan tanaman
menghasilkan bahan organik, yang tergambar pada data berat kering yang dihasilkan.
Dengan meningkatnya kandungan bahan organik tanah, maka akan memperbaiki dan
mempertahankan karakteristik tanah (Sembiring et al., 1991).
Setelah tanaman penutup tanah tumbuh, pada tahap selanjutnya tanaman dapat
menghasilkan biomassa berupa seresah yang membantu peningkatan bahan organik tanah.
Peningkatan ini menurut Hardjowigeno (2003) akan memperbaiki struktur tanah,
memperbaiki porositas, tambahan sumber unsur hara N, P, S, dan unsur mikro lainnya,
menambah kemampuan tanah menahan air, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah dan
sumber energi bagi mikroorganisme. Dengan demikian akan memudahkan tanaman jenis
lain tanaman untuk tumbuh karena kondisi tanah yang lebih baik.
3. Biomassa
Hasil pengukuran biomassa tanaman yang dinyatakan oleh berat kering ovennya (Tabel
6) menunjukkan jenis P. javanica menghasilkan biomassa lebih tinggi dibandingkan jenis
C. mucunoides. Seperti halnya pada peubah luas penutupan tanah, biomassa tanaman yang
ditanam dengan pola baris menghasilkan biomassa lebih tinggi dibandingkan pada pola
tersebar.
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Tabel (Table) 6. Rata-rata biomassa tanaman (g) pada tiap perlakuan (Average of plant biomass (g) on each
treatment)
Jenis tanaman
(Species)
P. javanica

Pola tanam
(Plant pattern)
Tersebar (Scattered)
Baris (Line)
Tersebar (Scattered)
Baris (Line)

C. mucunoides
Rata-rata (Average)

Mikroorganisme (Microorganism)
Rata-rata
Mikoriza + Tanpa
(Average)
Mikoriza Rhizobium
Rhizobium (Without)
196,7
101,3
220,3
209,0
181,8
500,3
396,3
476,7
368,7
435,5
131,8
112,5
156,0
61,3
115,4
417,7
262,0
310,3
313,7
325,9
311,6
218,0
290,8
238,2

Hasil analisis keragaman menunjukkan faktor jenis tanaman dan pola tanam yang
diterapkan, masing-masing berpengaruh nyata terhadap biomassa tanaman, sehingga
dilanjutkan dengan uji Duncan yang hasilnya disajikan pada Tabel 7.
Tabel (Table) 7. Hasil uji Duncan biomassa tanaman (g) pada faktor jenis dan pola tanam (Result of Duncan
test on plant biomass of species and plant patterns factors)
Nilai tengah (Mean)
Simpangan baku
(g)
(Standard deviation)
Jenis (Species)
P. javanica
308,8 a
35,2
C. mucunoides
220,8 b
31,9
Pola tanam (Plant pattern) Baris
380,7 a
31,8
Tersebar
148,9 b
15,7
Keterangan (Remark): Nilai tengah yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
(Means followed by the same letter indicate insignificant difference)
Faktor (Factor)

Tabel 7 menunjukkan bahwa jenis P. javanica secara nyata menghasilkan biomassa
lebih besar dibandingkan jenis C. mucunoides. Pada faktor pola tanam, penerapan pola
baris secara nyata menghasilkan biomassa dua kali lipat dibandingkan pola tersebar.
Menurut Rukmana (2005), dengan percabangan dan perakarannya yang intensif, P.
javanica mampu menghasilkan hamparan dengan ketebalan 60 – 75 cm dan menghasilkan
hijauan bahan kering 5 – 10 ton/ha.
Hasil penelitian Dinesh et al. (2004) yang menggunakan LCC jenis Atylosia
scarabaeoides, Centrosema pubescens, C. mucunoides dan P. javanica menunjukkan
bahwa P. javanica secara konsisten menghasilkan biomassa tertinggi yaitu 10,2 ton/ha/th,
sedangkan C. mucunoides hanya menghasilkan 3,8 ton/ha/th. Secara umum tiap kg
biomassa LCC ini secara signifikan mampu mengnyumbangkan 1,9 – 4,6 g C organik dan
0.52–0.78 g N total. Nilai P Bray dan K juga meningkat berturut-turut 1,3 – 2,3 dan 3,2 –
4,2 mg/100 g biomassa. Penambahan hara ke dalam tanah ini secara signifikan dijumpai
lebih besar pada jenis P. javanica sebagai respon dari tingginya bahan organik yang
disumbangkan oleh jenis ini (Dinesh et al., 2004).
Jenis C. mucunoides juga potensial menyumbangkan bahan organik bagi tanah. Pada
kondisi lahan yang sesuai, jenis ini mampu membentuk hamparan setinggi 45 cm dengan
berat kering mencapai 7 – 10 ton/ha (Rukmana, 2005; Fanindi dan Prawiradiputra, 2003).
Sedangkan menurut Arsyad (2000), pada kondisi optimal, jenis C. mucunoides dalam
waktu 5 – 6 bulan mampu menghasilkan biomassa 20 ton yang setara dengan 200 – 300 kg
N dan 20 – 30 kg P2O5 tersedia.
Selain kemampuan LCC meyumbangkan bahan organik tanah melalui produksi
seresahnya, tanaman ini juga memiliki potensi besar dalam menyediakan pakan ternak dan
menekan pertumbuhan gulma. Hal ini sangat bermanfaat terutama bagi perusahaan
pertambangan yang melakukan reklamasi dengan mempertimbangkan manfaat ikutan yang
dapat diambil oleh masyarakat sekitar tambang.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Dalam masa enam bulan pengamatan kedua jenis LCC dapat beradaptasi pada
overburden lahan bekas tambang timah dengan rata-rata kemampuan hidup mencapai
83,3%.
2. Jenis P. javanica memiliki kemampuan lebih tinggi dalam menutup permukaan tanah
(1,3 m2) dan menghasilkan biomassa (308,8 g) dibandingkan jenis C. mucunoides.
3. Pola tanam baris dapat menutup permukaan tanah (1,2 m2) lebih cepat dan
menghasilkan biomassa lebih tinggi (380,7 g) dibandingkan penerapan pola tersebar.
B. Saran
1. Perlu dipelajari lebih lanjut jarak antar baris tanaman agar diperoleh penutupan tanah
yang optimal dan efisien.
2. Faktor tunggal penggunaan mikoriza atau rhizobium maupun kombinasi keduanya
belum menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap kemampuan hidup, penutupan
tanah, dan biomassa tanaman, sedangkan interaksinya dengan jenis tanaman
berpengaruh nyata terhadap kemampuan hidup dan penutupan tanahnya.
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