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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu Dan Tempat  

Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2017 s/d februari 2017 yang 

berlokasi di Taman Nasional Alas Purwo resort Sadengan Kecamatan Tegaldlimo 

Dan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dengan luas 

wilayah 84 ha  

3.2 Alat Ban Bahan 

Alat yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian adalah: alat ukur 

panjang phi-band meter, parang, gunting, pisau, alat tulis, tallysheet, kamera saku, 

teropong,  kompas, GPS (Global Positioning System), alat pengukur waktu (jam 

tangan). Bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah : macam 

macam tumbuhan invasive, litelatur tentang tumbuhan invasive dan hutan alam 

sebagai tempat penelitian. 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Penentuan Instensitas Sampling 

Instensitas sampling dapat dicari dengan menggunakan metode kurva 

spesies area (KSA) menurut (Soerinegara dan indrawan, 1998) dengan 

menggunakan kurva ini, maka dapat ditetapkan : (1) luas minimum suatu petak 

yang dapat mewakili habitat yang akan diukur, (2) jumlah minimal petak ukur 

agar hasilnya mewakili keadaan tegakan atau panjang jalur yang mewakili jika 

menggunakan metode jalur. Dengan Ketetuan <1.000 ha dapat diambil IS sebesar 

2% dan >1.000 ha dapat diambil 5% sampai 10%. sehingga dengan luas kawasan 

sedengan 84 ha maka dapat diambil IS sebesar 2% 
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Dik : N = 84 ha 

IS = 2% = 2% x 84ha = 1,68 ha 

LPC = 20m x20m = 0,04 ha 

jadi 

n = 
1,68

0,04
 = 42 petak 

3.3.2.   Penentuan Ukuran Petak Contoh Dan Jumlah Petak Contoh 

Pengambilan data dilapangan dilakukan dengan menggunakan teknik 

sampling melalui pembuatan petak-petak contoh. Penempatan petak contoh 

dilakukan secara acak mewakili keseluruhan populasi. Cara kerja pembuatan 

petak ukur antara lain : 

a) Menentukan lokasi jalur yang akan di survei (unit contoh) di atas peta, 

panjang masing-masing jalur di tentukan berdasarkan lebar hutan (dalam 

survei ini panjang jalur 500m per regu) jalur di buat dengan arah tegak lurus 

kontur (memotong garis kontur) 

b) Membuat contoh unit jalur dengan desain seperti gambar, dan tinggi ( tinggi 

total dan bebas cabang) untuk tingkat tiang dan pohon. Sedangkan untuk 

tingkat semai dan panjang hanya mengidentifikasi jenis dan jumlahnya saja. 

Mencatat data hasil pengukuran dalam tally sheet, menggunakan kegiatan 

surveikriteria pertumbuhan sbb: 

1. Semai adalah anakan pohon mulai kecambah sampai setinggi <1,5 cm 

2. Pancang adalah anakan pohon yang tingginya ≥1,5cm dan d= <7cm 

3. Tiang adalah pohon muda yang d = mulai 7 cm - <20 cm 

4. Pohon adalah pohon dewasa d = > 20 cm 



22 
 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

Keterangan : 

A : plot untuk tingkat semai yang berukuran 2mx2m 

B : plot untuk tingkat pancang yang berukuran 5mx5m 

C  : plot untuk tingkat tiang yang berukuran 10mx10m 

D : plot untuk tingkat pohon dengan ukuran 20mx20m 

c) Pembuatan petak contoh dengan ukuran 1m x 1m. Dari petak contoh dengan 

ukuran diatas dilakukan identivikasi jenis yang ada dalam petak tersebut. 

d) Setelah itu, dibuat petak dengan ukuran dua kali dari luasan semula yaitu 

dengan ukuran  5m x 5m, dan diidentivikasi jenis yang ada kemudian 

dilakukan pembandingan dengan petak ke dua untuk mendapatkan jumlah 

penambahan jenis. 

e) Penambahan luasan ini dilakukan sampai dengan penambahan individu ≤ 

10% yang merupakan ukuran petak contoh (Oosting, 1973 didalam 

Departemen Kehutanan, 2004). Untuk mendapatkan jumlah petak contoh 

yang dibuat perlu dilakukan penelitian pendahuluan data yang didapatkan dari 
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 B 

       A 
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kegiatan tersebut adalah keragaman jenis dari suatu populasi. Jumlah petak 

contoh yang dibuat dirumuskan ( Simin, 1977 dalam Alikodra 2002)  

n = 
𝑡² 𝑆² 𝑁

𝑁 (𝐴𝐸)2+ 𝑡² 𝑠²
 

dimana :  

n = Jumlah petak contoh yang dibuat 

S = Standart deviasi  

AE = Kesalahan yang diperkenankan 

t = Nilai t untuk taraf peluang tertentu 

N = Jumlah luas keseluruhan areal 

Nilai  AE ditentukan sebesar 10-20% (Sutarahardja, 1997) 

f)  Setiap kegiatan pengambilan data, data yang di dapat akan langsung di catat 

kedalam tallysheet agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. 

3.3.3.   Penentuan Spesies Tumbuhan Invasif 

Penetuan spasies tumbuhan invasif dilakukan stelah menginventarisasi 

seluruh spesies yang ada dilokasi penelitiaan. 

3. 4 Analis Data 

Parameter vegetasi yang diukur untuk mendeskripsikan kondisi vegetasi 

adalah (Departemen Kehutanan, 2004) : 

Kerapatan (K) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ
 

Kerapatan relatif (KR) = 
𝑘𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 

𝑘𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
 x 100 % 

Frekuensi (F) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑙𝑜𝑡 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑙𝑜𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛
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Frekuensi relatif (FR) =
𝑓𝑟𝑒𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
 x 100% 

Dominansi = 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘
 

Dominansi relatif (DR) = 
𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
 x 100% 

Indeks nilai penting (INP) = KR + FR + DR 

3.4.1 Tingkat Keanekaragaman Spesies Tumbuhan  

Keanekaragaman spesies tumbuhan dapat dihitung dengan menggunakan 

Indeks Keanekaragaman Shannon (H‟). menurut Magurran (2004) penghitungan 

indeks ini dengan rumus:  

H‟  = -Σ Pi ln Pi  

Pi  = 
ni

N
  

Dimana : H‟= Indeks keanekaragaman Shannon  

ni  = Jumlah INP suatu spesies  

N  = Jumlah INP seluruh spesies 

Tingkat kemerataan ditunjukkan oleh indeks kemerataan spesies (Evenness).  

Indeks kemerataan ini menunjukkan penyebaran individu di dalam spesies. 

menurut Ludwig dan Reynolds (1988) indeks ini dapat dihitung dengan rumus:  

E = 
H′

ln S
  

Dimana : H” = Indeks keanekaragaman Shannon 

 S    = Jumlah spesies 

 E    = Indeks kemerataan spesies (Evenness)  

3.4.2 Pola Penyebaran Spesies Tumbuhan Asing Invasif  

Penyebaran spesies dalam suatu komunitas tumbuhan dapat diketahui 

dengan rumus penyebaran Morishita. Rumus ini digunakan untuk mengetahui 

pola penyebaran spesies tumbuhan yang meliputi penyebaran merata (uniform), 

mengelompok (clumped), dan acak (random).  



25 
 

Adapun  rumus morishita menurut Morishita (1965) diacu dalam Prinando 

(2011 ) adalah sebagai berikut:  

Iδ = n  
∑ 𝑥𝑖2−∑𝑥𝑖 

 (∑𝑥𝑖)2−∑𝑥𝑖
  

 

Dimana: Iδ    = Derajat penyebaran Morishita  

   n     = Jumlah petak ukur 

     ΣXi2 = Jumlah kuadrat dari total individu suatu spesies pada suatu 

komunitas  

    ΣXi  = Jumlah total individu suatu spesies pada suatu komunitas  

 

Selanjutnya dilakukan uji Chi-square, dengan rumus:  

a. Derajat Keseragaman  

Mu = 
x20,975−n+ ∑xi

∑xi−1
  

Dimana:  

X20,975 = Nilai chi-squre dari tabel dengan db (n-1), selang kepercayaan 97,5% 

ΣXi        = Jumlah individu dari suatu spesies pada petak ukur ke –i  

N      = Jumlah petak ukur  

b. Derajat Pengelompokan 

Mc =  
x2 0,025−n+ ∑Xi 

∑Xi−1
  

Dimana:   

X20,025    = Nilai chi-squre dari tabel dengan db (n-1), selang kepercayaan 2,5%  

ΣXi         = Jumlah individu dari suatu spesies pada petak ukur ke –i  

N         = Jumlah petak ukur Standar derajat Morishita  

 

Standar derajat morishita (Ip) dihitung dengan empat rumus  

sebagai berikut:  

1. Bila Iδ≥Mc> 1.0, maka dihitung:  

Ip = 0,5 + 0,5 ( 
Iδ−Mc

𝑛−𝑀𝑐 
 ) 

2. Bila Mc>Iδ ≥ 1.0, maka dihitung:  

Ip = 0,5  (
 Iδ−1

Mc−1
) 

3. Bila 1,0> Iδ>Mu, maka dihitung: 

Ip = -0,5 ( 
Iδ−1

Mu−1
 ) 
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4. Bila 1,0> Mu>Iδ, maka dihitung:

Ip = -0,5 + 0,5 ( 
Iδ−1

Mu−1
 ) 

Perhitungan nilai Ip akan menunjukkan pola penyebaran spesies tumbuhan 

yang dominan dalam suatu komunitas. Nilai dan pola penyebaran spesies tersebut 

adalah sebagai berikut:  

Ip = 0, Spesies tumbuhan memiliki penyebaran acak (random)  

Ip >0, Spesies tumbuhan memiliki penyebaran mengelompok (clumped) 

Ip<0, Spesies tumbuhan memiliki penyebaran merata (uniform). 


