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3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tali rafia warna (biru, 

kuning, merah, hijau) untuk membuat transek garis dan petak contoh (plot), 

kompas untuk menentukan arah transek garris, chrysten meter sebagai alat ukur 

tinggi pohon, diameter tape (Phi band) untuk mengukur diameter pohon, tally 

Sheet dan alat tulis untuk mencatat data pohon, kamera untuk 

mendokumentasikan hasil kerja di lapang, dan peta kerja serta referensi 

pendukung lainnya. 

3.2.2 Bahan 

Vegetasi di hutan lindung petak 39 RPH Gunungsari BKPH Glenmore 

KPH Banyuwangi Barat. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengamatan secara langsung oleh peneliti untuk mengambil data 

berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan maksud penelitian. kondisi tegakan 

diduga dengan analisis vegetasi dengan menggunakan metode line transek secara 

sistematis dan menggunakan intensitas sampling 10% karena luas lokasi 

penelitian yang kurang dari 1000 ha yaitu sebesar 22 ha. Kondisi Hutan Lindung 

berdasarkan survey yang telah dilakukan, dimana tutupan pada wilayah petak 39 

terdapat perbedaan tutupan yaitu rapat dan kurang. Dengan begitu sehingga 

pengamatan tutupan di bagi atas 2 wilayah, untuk menentukan dimana tutupan 

yang rapat dengan yang tidak. 

Lokasi penelitian di Desa Gunungsari Petak 39 dibagi menjadi 55 petak, 

dimana dalam setiap petak ukur tersebut dibagi menjadi 5 line transek  dengan 
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ukuran 20 x 20 m untuk vegetasi tingkat pohon, 10 x 10 m untuk vegetasi tingkat 

tiang, 5 x 5 m untuk vegetasi tingkat pancang, 2 x 2 m untuk vegetasi tingkat 

semai dan tumbuhan liar. Pengambilan sampel penelitian dibagi 2 wilayah, yang 

mana wilayah petama berada di bagian utara, sedangkan wilayah kedua berada di 

bagian selatan. 

Sampel luas areal penelitian 22 Ha x 10% = 2,2 Ha (22.000 m²) 

Luas plot pengamatan 20 m x 20 m = 400 m² 

Jarak antar jalur pengamatan 200 meter 

Seperti gambar denah bawah ini:  

 

Gambar 3.2 Gambar Denah Patak Contoh dengan Menggunakan Metode Petak 

Ganda yang dibuat Secara Sistematis 
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Keterangan : 

a : Pengamatan untuk pohon ukuran 20x20m 

b : Pengamatan untuk tiang ukuran 10x10m 

c : Pengamatan untuk pancang ukuran 5x5 m 

d : Pengamatan untuk semai ukuran 2x2 m 

 

2 



20 
 

Gambar 3.3 Gambar denah pemetaan pada kawasan penelitian. 

Sumber : Peta wilayah petak 39, 2018 

Keterangan :              adalah petak ukur  

   Kawasan hutan pinus 

   Kawasan hutan lindung rimba campuran 

 

Pengukuran jenis pohon menurut Sorianegara dan Indrawan, bahwa 

“menggunkan kriteria pertumbuhan sebagai berikut: 

a. Seedling (semai) permudaan mulai kecambah sampai setinggi 1,5 m (dibagi 

dalam kelas-kelas tinggi 0-30 cm dan 30-150 cm) 

b. Sapling (spihan, pancang) permudaan yang tingginya 1,5 m dan lebih 

sampai pohon-pohon muda yang berdiameter kurang dari 10 cm (dibagi 

dalam kelas-kelas) ukuran tinggi 1,5-3 m, 3 m sampai pohon-pohon muda 

berdiameter kurang dari 5 cm, dan pohon muda berdiameter 5-10 cm 

c. Pole (tiang) pohon-pohon muda yang berdiameter 10-35 cm 

d. Pohon dewasa yang berdiameter batang minimal 35 cm” (Sorianegara dan 

Indrawan, 1998) 

3.4 Analisa Data 

 Untuk mengetahui gambaran tentang komposisi jenis dan data ekologi 

tumbuhan bawah, dilakukan perhitungan terhadap parameter yang meliputi 

Indeks Nilai Penting (INP), Indeks Dominansi, Indeks Keanekaragaman Jenis, 

Indeks Kekayaan Jenis, Indeks Kemerataan jenis,  dan indeks kesamaan 

komunitas. 

1 

2 
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3.4.1 Indek Nilai Penting (INP) 

 Menurut Soerianegara dan Indrawan, bahwa “Indeks Nilai Penting (INP) 

adalah parameter kuantitatif yang dapat dipakai untuk menyatakan tingkat 

dominansi (penguasaan) spesies-spesies dalam suatu komunitas tumbuhan” 

(Soerianegara dan Indrawan 2008). INP merupakan penjumlahan dari nilai 

Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR) dan Dominansi Relatif (DR). 

Dalam pengamatan ini nilai INP yang dihitung hanya pada tingkat tumbuhan 

bawah dengan rumus  INP = KR + FR + DR 

Rumus yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut:  

1.    Kerapatan (K)  

   K (ind/ha) = Jumlah individu suatu jenis 

              Jumlah petak contoh (ha) 

2. Kerapatan Relatif (KR) 

   KR (%) =   Kerapatan suatu jenis    x 100% 

     Kerapatan total seluruh jenis 

3. Frekuensi (F)  

   F =  Jumlah plot ditemukan suatu jenis i 

        Jumlah seluruh plot 

4. Frekuensi Relatif (FR) 

   FR (%) =  Frekuensi suatu jenis  x 100% 

     Frekuensi total seluruh jenis 

5. Dominasi (D) 

   D = Luas Bidang Dasar suatu jenis 

    Luas petak contoh 

6. Dominasi Relatif (DF)  

   DR = Dominasi suatu jenis x 100% 

             Dominasi seluruh jenis 

7. Indek Nilai Penting (INP) 
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   INP (%) = KR + FR (Untuk Tiang dan Pohon) 

   INP (%) = KR + FR + DR (Untuk Semai dan Pancang) 

3.4.2 Indek Keanekaragaman Jenis (H’) 

 Menurut Odum, bahwa “Indeks Keanekaragaman Jenis menggambarkan 

ciri tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologinya. Keanekaragaman 

jenis juga dapat digunakan guna menyatakan struktur komunitas dan stabilitas 

komunitas dalam suatu ekosistem. Keanekaragaman jenis ditentukan dengan 

menggunakan rumus Shanon Index of General Diversity” (Odum, 1993). 

    ∑(
  

 
  

  

 )

 

   

 

Dimana : H’ = Indek Keanekaragaman Jenis 

  ni = INP jenis i 

  N = INP total 

  Nilai indeks keanekaragaman jenis dapat diklasifikassikan dalam 

beberapa tingkatan, yaitu :   

a. Rendah jika H' < 2 

b. Sedang jika 2 ≤ H' < 3 

c. Tinggi jika H' ≥ 3 

3.4.3 Indek Kekayaan Jenis (R₁) 

  Untuk mengetahui Indeks Kekayaan jenis digunakan rumus yaitu : 
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Dimana: R₁ = Indek Kekayaan Jenis 

  S  = Jumlah jenis yang ditemukan 

  N = Jumlah total individu 

  Berdasarkan Magurran, bahwa“nilai R1 < 3,5 menunjukkan 

kekayaan jenis yang tergolong rendah, R1 = 3,5–5,0 menunjukkan kekayaan 

jenis tergolong sedang, sedangkan nilai R1 > 5,0 menunjukkan kekayaan jenis 

yang tergolong tinggi”. (Magurran, 1988) 

3.4.4 Indek Kemerataan Jenis (E) 

  Rumus indeks kemerataan jenis yang secara umum digunakan oleh 

para ekologis adalah :  

   
  

     
 

Dimana :  E  = Indek Kemerataan jenis 

  H’ = Indek Keanekaragaman Jenis 

   S  = Jumlah jenis 

  Berdasarkan Magurran, bahwa“besaran E < 0,3 menunjukkan 

kemerataan jenis rendah, E = 0,3 - 0,6 menunjukkan kemerataan jenis 

tergolong sedang dan   E > 0,6 kemerataan jenis tergolong tinggi”. (Magurran, 

1988) 






