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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu Dan Tempat 

 Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2019 sampai bulan Februari 2019 

yang berlokasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resort Ranu Pani 

daerah Ranu Regulo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Jawa Timur 

dengan luas wilayah 107 ha. 

Gambar 3.1. Peta Penelitian Kawasan Ranu Regulo Resort Ranu Pani Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru. 

3.2 Alat dan 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 
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macam tumbuhan invasif, litelatur tentang tumbuhan invasif dan hutan alam 

sebagai tempat penelitian.  

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Jenis Data 

A. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat langsung di lokasi penelitian, 

data yang dikumpulkan dari setiap jenis pohon adalah nama latin dan nama 

lokal, diameter batang setinggi dada (DBH = Diameter at Breast Height, 130 

cm), keliling batang, tinggi pohon. Sedangkan data dari tumbuhan bawah 

meliputi identifikasi jenis dan jumlah vegetasi tersebut. 

B. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperlukan dan diperoleh 

dari berbagai literature yang meliputi letak geografis lokasi penelitian, 

kondisi umum, topografi, dan kondisi iklim di lokasi penelitian. 

3.3.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Beberapa prosedur dalam pengumpulan data akan di jelaskan di bawah ini : 

1.  Penentuan Jumlah Plot 

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 
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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 

Ranu Regulo 107 ha maka dapat diambil IS sebesar 2,13% 

Dik : Luas kawasan - luas danau 

 =  107 – 35 = 75 ha 

= 750.000 m² 

IS = 
 

   
 x 750.000 m² 

    = 
         

   
 = 38 petak minimal 

2. Penentuan pengambilan plot 

 Penentuan pengambilan plot menggunakan metode purposive sampling. 

Jarak antar plot adalah 20 m. Bilamana ditemukan kendala seperti tebing atau 

sungai, maka jarak antar plot boleh di tambah atau dikurangi hingga lokasi dapat 

membuat plot utuh, tujuan dari menggunakan metode ini diharapkan data yang 

akan di dapat akan lebih representatif. 

3. Pembuatan Plot Penelitian  

 Bentuk plot persegi untuk setiap tingkatan vegetasi menurut Badan 

Standardisasi Nasional (2011). 
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Gambar 3.2. Pengambilan Plot Sampel 

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 

1) Pengambilan Sampel Data Analisis Vegetasi 

A. Pengambilan Sampel Data 

 Melakukan identifikasi jenis tumbuhan bawah di dalam plot yang telah 

dibuat meliputi petak 2x2 untuk tumbuhan bawah dengan ketentuan tumbuhan 

bawah seperti anakan dengan tinggi <1,5 m dan tumbuhan bawah/semak/herba 

kemudian dilanjutkan dengan petak 5x5 untuk jenis pacang, 10x10 untuk tiang 

dan 20x20 untuk jenis pohon. 

 

B. Pengukuran Tinggi Pohon 

 Pengukuran tinggi pohon dilakukan dengan menggunakan Hagameter 

dengan sistem kerja seperti berikut: 
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Gambar 3.3. Hagameter 

 Memilih jarak yang sesuai dengan skala yang ada yaitu antara 15, 20, 25, atau 

30 m dari pohon, 

 Memastikan ujung atas tanaman dapat terlihat.  

 Mengukur dan menandai jarak antara pangkal pohon dengan titik bidik bawah. 

Agar lebih mudah, alangkah baiknya menggunakan ukuran 1,3 m (DBH) 

 Memilih skala jarak yang sesuai pada batang berputar.  

 Melepaskan pointer dengan menekan tombol pelepas kunci. 

 Membidik pangkal pohon (atau bisa juga pada tinggi 1,3 m), lalu tekan tombol 

pengunci. Membaca dan mencatat angka yang muncul pada skala ( ) misalkan 

2,5 

 Menekan tombol pelepas kunci 

 Membidik ujung pohon, lalu menekan tombol pengunci. Membaca dan 

mencatat angka yang muncul pada skala ( ) misalkan 21 
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 Melakukan perhitungan tinggi pohon sebenarnya dengan cara     –  ) + 1,3 = 

(21 – 2,5) + 1.3 = 19,8, maka dapat diketahui bahwa tinggi pohon sebenarnya 

adalah 19,8   

 Perlu diingat bahwa angka disebelah kanan 0 adalah minus (-). Bilamana 

terdapat angka minus, perhitungan dilakukan menurut hukum matematika. 

Sebagai contoh: diketahui a = -1 dan b = 16 maka rumus yang digunakan 

adalah (16 – (-1)) + 1.3 = (16 +1) + 1,3 = 18,3 m. 

C. Pengkuran Diameter Pohon  

 Pengukuran diameter pohon dilakukan dengan mengguanakn Phi Band 

dengan langkah langkah seperti berikut : 

 

Gambar 3.4. Phi Band 

 Menyiapakan phi band dan menentukan pohon yang akan kita ukur. 

 Lilitkan melingkar phi band pada pohon setinggi 130 cm dari permukaan 

tanah atau setinggi dada. 

 Mengamati skala yang tertera pada pita phi band (angka/skala yang di 

tunjukan merupakan diameter dari pohon tersebut). 
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3. 4 Analisis Data 

 Parameter vegetasi yang diukur untuk mendeskripsikan kondisi vegetasi 

adalah (Departemen Kehutanan, 2004) : 

Kerapatan (K) = 
           

                          
 

Kerapatan relatif (KR) = 
                  

                     
 x 100 % 

Frekuensi (F) = 
                             

                         
 

Frekuensi relatif (FR) =
                  

                     
 x 100% 

Dominansi = 
               

         
 

Dominansi relatif (DR) = 
              

                    
 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  = 
  

 
 

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 
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spesies. menurut Ludwig dan Reynolds (1988) indeks ini dapat dihitung dengan 

rumus: 

    E = 
  

    
 

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).  

Adapun  rumus morishita menurut Morishita (1965) diacu dalamPrinando (2011 ) 

adalah sebagai berikut:  

Iδ = n
         

           
 

Dimana: Iδ    = Derajat penyebaran Morishita  

   n     = Jumlah petak ukur 

     ΣXi
2 

= 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 = 
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Dimana:  

X
2
0,975 = 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 =
                

     
 

Dimana:   

X
2
0,025    = 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 ( 
     

     
) 

2. Bila Mc>Iδ ≥ 1.0, maka dihitung:  

Ip = 0,5  (
     

    
) 

3. Bila 1,0> Iδ>Mu, maka dihitung: 

Ip = -0,5 (
    

    
 ) 

4. Bila 1,0> Mu>Iδ, maka dihitung:  

Ip = -0,5 + 0,5 ( 
    

    
 ) 

Perhitungan nilai Ip akan menunjukkan pola penyebaran spesies tumbuhan yang 

dominan dalam suatu komunitas. Nilai dan pola penyebaran spesies tersebut 

adalah sebagai berikut:  
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Ip = 0, Spesies tumbuhan memiliki penyebaran acak (random)  

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

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

3.4.3 Parameter kerusakan ekosistem akibat tumbuhan invasif 

 Kerusakan ekositem akibat tumbuhan invasif sangat berdampak bagi 

kehidupan di sekitar kawasan tersebut. Data yang diperoleh untuk mengetahui 

kawasan tersebut telah terinvasi oleh tumbuhan invasif dengan mengetahui 

seberapa besar biaya rehabilitasi yang dikeluarkan untuk merehabilitasi kawasan 

yang terdominasi oleh tumbuhan asing invasif. Menurut Wahyuni (2010) Rumus 

yang digunakan untuk mengetahui biaya rehabilitasi total adalah sebagai berikut : 

TBR =          

 Dimana : 

    = Biaya rehabilitasi berdasarkan tahun penetapan biaya rehabilitasi 

(Rp/hektar). 

    = Luas areal yang akan di rehabilitasi (hektar). 

 


