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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian kali ini terhitung selama satu bulan dilakukan mulai bulan  

Januari 2018 sampai bulan Februari 2018 yang dilaksanakan di BKPH Sandue, 

Kecamatan Sanggar, di Resort Sanggar dan di Resort Tambora, Nusa Tenggara 

Barat. 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan selama penelitian ini adalah, GPS untuk mengambil 

titik keberadaan musang, panduan wawancara, thallysheet, tali rafia, meteran, 

kamera, buku tulis, dan compas. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pakan musang yaitu pisang, ayam dan kopi arabika. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Metode Prilaku Musang 

Metode perilaku menggunakan adlobitum ini dilakukan dengan mencatat 

semua bentuk aktivitas satwa (dalam kelompok) yang dijumpai. Aktivitas harian 

yang dicatat selama pengamatan dikelompokan ke dalam suatu rangkaian perilaku 

secara keseluruhan, yaitu : 

Istirahat : duduk, berbaring, dan berdiri  

Berpindah  : berjalan, berlari , dan memanjat  

Makan   : memegang, memetik, dan memasukan ke dalam mulut 
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Aktifitas sosial : bermain, kawin, grooming dan bersuara   

Hasil yang didapatkan berupa durasi dan frekuensi tingkah laku yang 

muncul selama pengamatan (Martin & Bateson 1993). Pengamatan aktivitas 

harian dilakukan bersamaan dengan pengamatan pakan wilayah jelajah musang di 

Resort Sanggar dann Resort Tambora mulai pukul 17:00-21:00. Posisi satwa 

dalam pengamatan juga dicatat sebagai data penggunaan ruang oleh Musang  

3.3.2 Karakteristik vegetasi habitat musang  

vegetasi untuk habitat musang dilakukan dengan meletakan plot seluas 20 

m x 20 m saat berjumpa dengan satwa. Petak contoh yang telah dibuat akan dibagi 

menjadi petak ukur sesuai pertumbuhan tiap vegetasinya (Gambar 4). 
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Gambar 1. petak ukur untuk pengamatan vegetasi 

Keterangan : 

a. Petak ukur (20 m x 20 m) 

3.4. Analisis Data 

 Hasil data pengukuran lapangan dianalisisi untuk mengetahui kondisi 

kawasan yang diukur secara kuantitatif. Beberapa rumus yang digunakan untuk 

menghitung analisis vegetasi antara lain : 

1. Kerapatan (frekuensi), berkenaan dengan keseragaman/keteraturan sebaran 

dari suatu kelompok. Kekerapan digambarkan dengan persentase 

kehadiran jenis tersebut dalam petak-petak contoh (plot).  
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Frekuensi =  
Jumlah petak contoh yang ditempati suatu jenis

Jumlah semua petak yang dibuat
 

 

Frekuensi Relatif  = 
Jumlah petak contoh yang ditempatin suati jenis

Total frekuensi seluruh jenis
 X100% 

 

2. Kerapatan, merupakan jumlah individu suatu jenis yang terdapat dalam 

suatu area contoh. 

Kerapatan  =  
Jumlah individu suatu jenis

Luas area sampel
  

   

Kerapatan  Relatif =  
Jumlah individu suatu jenis

Total seluruh jenis
 X 100% 

     

3. Dominansi, Dominasi dapat diartikan sebagai penguasaan dari satu jenis 

terhadap jenis lain (bisa dalam hal ruang ,cahaya dan lainnya),sehingga 

dominasi dapat dinyatakan dalam besaran, besaran dominan yang 

digunakan adalh LBH dengan pertimbangan lebih mudah dan cepat,yaitu 

dengan melakukan pengukuran diameter pohon pada ketinggian setinggi 

dada (diameter breas heigt-dbh). Dominasi dapat diukur dengan: 

4. Dominansi      LBDS suatu jenis 

           Luas area sampel 

Dominansi relatif     luas basal area suatu jenis  

           Total dominansi seluruh jenis 

5. Indeks Nilai Penting (INP) 

Indeks nilai penting (INP) merupakan gambaran lengkap mengenai 

karakter sosiologi suatu spesies dalam komunitas. Nilainya diperoleh dari 

menjumlahkan nilai kerapatan relatif, dominasi relatif dan frekuensi 

relatif, sehingga jumlah maksimalnya 300%. Makin besar suatu komunitas 

maka semakin mantap pula komunitas tersebut. Nilai INP = 0 dapat terjadi 

bila hanya satu spesies dalam satu contoh (sampel) dan INP maksimal bila 

X 100 % = 

= 
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semua jenis mempunyai jumlah individu yang sama dan ini menunjukkan 

kelimpahan terdistribusi secara sempurna. 

Perhitungan INP dilakukan berdasarkan rumus Dombois dan Ellenberg 

(1974) 

INP = DR + KR + FR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


