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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dilakukan dikawasan hutan mangrove pantai Randutatah 

Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo dengan luas kurang lebih 8,9  ha. 

Penelitian dilakukan bulan Juni 2017 sampai selesai. Berada di Jawa Timur 2 kilo 

meter dari jalan utama Pantura. Berada disebelah barat Kecamatan Kraksaan.  

Gambar 3.1 Peta lokasi Penelitian 
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3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: kompas untuk 

menentukan arah transek garis, pita meter/roll, camera, kalkulator, peta kerja 

dengan skala 1:1600, tally sheets seperti yang disajikan pada tabel mangrove, 

altimeter untuk mengukur ketinggian tempat dan crishtin meter untuk mengukur 

tinggi pohon. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah hutan mangrove yang 

ada di kawasan Wisata Pantai Randutatah Kecamatan Paiton dengan luas 8,9 ha. 

3.3 Metode pengambilan data 

Data yang digunakan dalam penelitian kali ini terdiri atas data primer dan data 

sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan, 

dengan melakukan pengukuran manual dan melakukan wawancara langsung 

dengan masyarakat dan pengelola wisata mangrove setempat. 

Metode yang digunakan dalam pengukuran dan pengamatan vegetasi 

mangrove adalah dengan menggunakan metode transek/jalur garis berpetak tunggal 

yakni suatu plot sampel yang diperpanjang, dimana data-data vegetasi dicatat agar 

spesies-spesies yang terdapat dalam plot terhitung.  

3.3.1 Pengambilan Data Karakteristik Mangrove 

Hal yang pertama dilakukan dalam pengambilan data yaitu dengan 

mensurvey lokasi yang akan dilakukan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan 
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dengan menentukan plot sampling. Teknik yang digunakan dalam karakteristik dan 

indeks kesesuaian wisata menggunakan analisis vegetasi dengan line transect 

dengan intensitas sampling 5% dari luasan area yaitu 8,9 ha dengan jumlah plot 

yaitu 12 petak ukur, dengan petak ukur 20 x 20. Berikut akan dipaparkan teknik 

pengambilan data analisis vegetasi dilapang: Pada petak ukur dengan ukuran 

(20x20) 𝑚2 untuk tingkat pohon, selanjutnya dibuat petak lebih kecil dengan 

ukuran (10x10) 𝑚2 untuk tiang. Sedangkan pada petak ukuran (5x5) 𝑚2 untuk 

tingkat pancang yang dikumpulkan pada data tingkat pancang dan pada petak 

ukuran (2x2) 𝑚2 untuk tingkat semai yang dikumpulkan pada data tingkat semai, 

seperti pada gambar dibawah ini. 

Data tingkat pohon antara lain : jenis pohon, tinggi, diameter pohon per jenis 

di ukur dengan tinggi 1,3 m atau 20 cm diatas banir akar akar tanjung yang paling 

atas, serta jumlah jenis dan data tiang serta panjang pengambilan datanya sama 

dengan pengambilan data pohon, sedangkan pada tingkat semai hanya diambil data 

jenis vegetasinya. 

Berikut merupakan gambaran dari plot 20 x 20 meter yang akan digunakan 

dalam menganalisa vegetasi. 
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Keterangan 

1 Petak ukur 2 x 2 untuk data semai (tinggi < 1,5 m) 

2 Petak ukur 5 x5 untuk data pancang ( tinggi 1,5 m dan diameter < 15 cm) 

3 Petak ukur 10 x 10 m untuk data tiang ( diameter < 20 cm ) 

4 Petak ukur 20 x 20 ) untuk pohon ( diameter > 20 cm ) 

 

Berikut merupakan gambaran pengambilan transek dari laut ke arah darat. 

 

 Arah darat  
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Gambar 3.2 Denah cara/tekhnik pengambilan contoh. 

Pada tiap petak ukur tersebut, diidentifikasi semua jenis tegakan, mengukur 

diameter, tinggi, dan menghitung jumlah masing-masing jenis tegakan. 

 

 

3.3.2 Pengambilan data kesesuaian wisata  
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Pengambilan data kesesuaian wisata yang pertama kali dengan menentukan 

objek biota, cara observasi lapangan dengan memanfaatkan biota apa saja yang ada 

di desa Randutatah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, yang kedua dengan 

mengumpulkan data tentang pasang surut air laut yang diambil dari data sekunder, 

kemudian untuk mencari karakteristik kawasan dan aksesibilitas dengan cara 

mewawancarai minimal 30 orang sebagai bahan pertimbangan.  

3.3.3 Analisa vegegetasi Data 

Identifikasi Komposisi jenis dan struktur vegetasi dilakukan dengan menganalisis 

parameter yang mengacu pada Natividad  dkk.(2015)  dalam  Setyawan (2008)  , 

yaitu: 

a. Kerapatan 

K = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ
 

b. Kerapatan relatif jenis ( 100%) 

KR = 
𝑘𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

𝑘𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
𝑋100% 

c. Frekuensi 

F = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑙𝑜𝑡 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑙𝑜𝑡
 

d. Frekuensi relatif jenis (%) 

FR = 
𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
 X 100% 

e. Dominasi 

D = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ
 

 

f. Dominasi relatif (%) 
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DR = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
 𝑋 100% 

g. Nilai penting jenis  

INP = KR + FR + DR 

3.3.4. Kesesuaian Wisata 

Kegiatan Wisata yang akan di kembangkan hendaknya di sesuaikan dengan 

potensi sumberdaya dan peruntukannya. Setiap kegiatan wisata mempunyai 

persyaratan sumberdaya dan lingkungan yang sesuai objek wisata yang akan di 

kembangkan. Rumus yang di gunakan untuk kesesuaian wisata pantai dan wisata 

bahari adalah (Yulianda, 2007):  

IKW= ∑ 
Ni

Nmax
x 100 % 

Keterangan :  

 IKW : Indeks kesesuaian ekosistem untuk ekowisata mangrove (  nilai 

maksimum = 88 ) 

 Ni : Nilai parameter ke -i (bobot x skor) 

 Nmax: Nilai maksimum dari kategori ekowisata mangrove. 

 S1 : Sangat sesuai, dengan nilai 80 % -100 % 

 S2 : Sesuai, dengan nilai 60 % -< 80 % 

 S3 : Sesuai bersyarat, dengan nilai 35 % -<60 % 

 N : Tidak sesuai, dengan nilai <35 %  

Kelas kesesuaian diperoleh dari perkalian antara bobot dan skor dari masing - 

masing parameter 
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Tabel 3.1 Matriks Kesesuain Lahan Untuk Pengembangan Ekowisata 

Mangrove  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 1-5 Yulianda (2007) dan 6-7 Murni (2000) 

A. Karakteristik kawasan ; Penilaian karakteristik kawasan di dasarkan pada 

pertimbangan  

1. Adanya objek yang menarik, baik flora, fauna maupun aspek fisik 

2. Terdapat panorama atau keindahan, yang memiliki daya tarik tertentu 

3. Bentang alam yang bagus  

4. Satwa dan tumbuhan langka / dilindungi 

Keterangan :  

 S1 : apabila terdapat 4 dari ketentuan karakteristik  

 S2 : apabila terdapat 3 dari ketentuan karakteristik  

 S3 : apabila terdapat 2 dari ketentuan karakteristik 

 N : apabila terdapat 1 dari ketentuan karakteristik 

B. Aksesibilitas  

Penilaian Aksesibilitas di dasarkan pada pertimbangan : 
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1. Jalan yang bagus untuk mencapai lokasi  

2. Banyak jalan alternatif untuk mencapai lokasi  

3. Banyak alat angkut / jenis transportasi ke lokasi  

4. Terdapat sarana pendukung dermaga dan terminal 

Keterangan :  

 S1 : apabila terdapat 4 dari ketentuan aksesibilitas 

 S2 : apabila terdapat 3 dari ketentuan aksesibilitas 

 S3 : apabila terdapat 2 dari ketentuan aksesibilitas 

 N : apabila terdapat 1 dari ketentuan aksesibilitas  

 

 

 


