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BAB III   

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan tempat pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2019, di kawasan Hutan Kota 

Malabar Kota Malang,  Hutan Malabar terletak di jalan Malabar, Oro-Oro Dowo, 

Klojen, Malang. Tepatnya pada 7
o
58’06,95” LS dan 112

o
37’35,41” BT 

3.2 Alat dan bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah GPS (Global Positioning 

System) untuk menentukan koordinat titik pohon, pita meter untuk mengukur 

diameter pohon, haga meter untuk mengukur tinggi pohon, klinometer untuk 

menentukan kelerengan, serta alat tulis untuk mencatat jenis pohon, diameter, 

tinggi dan titik koordinat pohon. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pohon yang tumbuh di Hutan Malabar. 

3.3 Metode kerja 

Metode kerja dilakukan dengan 3 cara yaitu  

1. Observasi pohon berpotensi roboh dengan 3 kriteria kerusakan hama dan 

penyakit, mekanik, teknik. 

2. Pencatatan pancang, tiang, pohon, diameter, tinggi. 

3. Penitikan lokasi pohon degan mengguanakan GPS dan UTM geo map  

Terdapat 3 kriteria penetapan status pohon berpotensi rebah yaitu : 

1) Kerusakan oleh hama dan penyakit  

Penilaian terhadap pohon yang mengalami kerusakan, diberikan ketika 

kerusakan tersebut melebihi 50%. Salah satu contohnya yaitu keropos pada batang 
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pohon yang memiliki keropos lebih dari 50% dari seluruh batang pohon sehingga 

diberikan nilai atau skor 5. Hal ini berdasarkan kerusakan hama dan penyakit pada 

pohon dapat bertingkat-tingkat mulai dari yang ringan sampai berat. Oleh karena 

itu skoring diberikan ketika kerusakan melebihi 50% karena kerusakan tersebut 

dapat membahyakan seperti tumbangnya pohon. Pengamatan kerusakan yang 

disebabkan hama dan penyakit tanaman dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

a) kerusakan hama dan penyakit pada pangkal akar di permukaan tanah dan 

batang Tabel 3.1. 

b) kerusakan hama dan penyakit tanaman pada cabang dan daun Tabel 3.2. 

Tabel 3.1 Kerusakan hama dan penyakit pada pangkal akar di permukaan tanah 

dan batang 

No Kerusakan Hama dan Penyakit Nilai 

1 Tidak ada kerusakan 0 

2 Tumbuhan tidak parasit 1 

3 Tumbuhan parasit (jamur, benalu) 2 

4 Batang kering/lapuk; Akar kering /lapuk 3 

5 Batang busuk; akar busuk 4 

6 Keropos pada batang utama 5 

 Tabel 3.2 Kerusakan hama dan penyakit tanaman pada cabang dan daun 

No Kerusakan Hama dan Penyakit Nilai 

1 Tidak ada kerusakan 0 

2 Tumbuhan tidak parasit; ulat; embun jelaga 1 

3 Tumbuhan parasit (jamur, benalu 2 

4 Klorosis 3 

5 Nekrosis 4 

6 Percabangan lapuk 5 
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Untuk menghitung tingkat kerusakan karena hama dan penyakit pada pangkal 

akar dan batang digunakan rumus : 

    
        

   
 

Keterangan  

Tab : Tingkat kerusakan hama/penyakit pada pangkal akar dan batang (%) 

Ni       : Nilai 

Σ ni : Jumlah total nilai dari kerusakan hama dan penyakit pada pangkal akar 

dan batang 

Sedangkan tingkat kerusakan hama dan penyakit pada cabang dan daun dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

    
        

   
 

Keterangan  

Tcd : Tingkat kerusakan hama/penyakit pada cabang dan daun (%) 

Ni : Nilai 

Σ ni : Jumlah total nilai dari kerusakan hama dan penyakit pada cabang dan 

daun 

Untuk menghitung total tingkat kerusakan hama dan penyakit menggunakan 

rumus : 

 
    

          
 

 

Keterangan  

Thpt : Tingkat kerusakan oleh hama dan penyakit pohon (%) 

Tab  : Tingkat kerusakan hama/penyakit pada pangkal akar dan batang (%) 
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Tcd  : Tingkat kerusakan hama/penyakit pada cabang dan daun (%) 

Tingkat kerusakan hama dan penyakit yang telah diperoleh kemudian 

dikategorikan dalam peringkat sebagai berikut Tabel 3.3  

Tabel 3.3 Tingkat kerusakan hama dan penyakit pada pohon 

No Kualifikasi  Serangan (%) 

1 Sangat baik 0 ≤ Thpt <15 

2 Baik 15 ≤ Thpt < 30 

3 Buruk 30 ≤ Thpt < 50 

4 Sangat buruk Thpt ≥ 50 

2) Kerusakan mekanik 

Kerusakan mekanik merupakan kerusakan pada pohon yang disebabkan oleh 

kontak dengan benda-benda fisik. Pengamatan yang dilakukan berdasarkan sistem 

nilai Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Kerusakan mekanik pada pohon 

No Kerusakan Mekanik Nilai 

1 Tidak ada kerusakan mekanik 0 

2 Corat coret 1 

3 Goresan 2 

4 Sayatan 3 

5 Patah cabang 4 

6 Tersambat petir 5 

Selanjutnya tingkat kerusakan mekanik pada pohon dapat dihitung menggunakan 

rumus : 

   
        

   
 

Keterangan  
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Tm  : Tingkat kerusakan mekanik pada pohon (%) 

ni  : Nilai 

Σ ni  : Jumlah total nilai dari kerusakan mekanik pada pohon 

Tingkat kerusakan mekanik yang diperoleh kemudian dikategorikan dalam 

peringkat sebagai berikut Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Tingkat Kerusakan mekanik pada pohon 

No Kualifikasi Serangan (%) 

1 Sangat baik 0 ≤ TM < 15 

2 Baik 15 ≤ TM < 30 

3 Buruk 30 ≤ TM < 50 

4 Sangat buruk TM ≥ 50 

3) Kerusakan teknik 

Kerusakan mekanik merupakan kerusakan pada pohon yang disebabkan oleh 

kesalahan pada teknis penanaman, penempatan, dan pemeliharaan pohon. 

Pengamatan yang dilakukan berdasarkan sistem nilai Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Kerusakan teknik pada pohon 

No Kerusakan Teknik Nilai 

1 Tidak ada kerusakan teknik 0 

2 Kesalahan penanaman 1 

3 Kesalahan penempatan 2 

4 Jarak tanam terlalu dekat 3 

5 Kesalahan pemangkasan 4 

6 Kesalahan teknik penyembuhan 5 

Selanjutnya tingkat kerusakan teknik pada pohon dapat dihitung menggunakan 

rumus : 
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Keterangan  

Tt  : Tingkat kerusakan teknik pada pohon 

ni   : Nilai 

Σ ni  : Jumlah total nilai dari kerusakan teknik pada pohon 

Tingkat kerusakan mekanik yang diperoleh kemudian dikategorikan dalam 

peringkat sebagai berikut Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Tingkat kerusakan teknik pada pohon 

No Kualifikasi Serangan (%) 

1 Sangat baik 0 ≤ TT < 15 

2 Baik 15 ≤ TT < 30 

3 Buruk 30 ≤ TT < 50 

4 Sangat buruk TT ≥ 50 

Sumber: Grey and Deneke 1978 

Catatan: pohon mati menjadi prioritas utama rekomendasi tebang, berapunskornya. 

Pada perhitungan kerusakan pohon dilakukan pembobotan dengan 

perbandingan 60%:10%:30% untuk kerusakan hama dan penyakit, kerusakan 

mekanik, dan kerusakan teknik. Pembobotan dilakukan berdasarkan pengaruh 

kerusakan yang paling besar terhadap tumbangnya pohon. Kerusakan yang paling 

berpengaruh secara signifikan adalah kerusakan hama dan penyakit seperti batang 

busuk, akar busuk, batang keropos yang dapat memicu terjadinya pohon tumbang. 

Kerusakan mekanik seperti adanya corat-coret atau goresan tidak membahayakan 

sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap tumbangnya pohon. Untuk kerusakan 

teknik seperti kesalahan penanaman, penempatan, dan pemangkasan sedikit 
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memberikan pengaruh yang memicu tumbangnya pohon  (Grey and Deneke 

,1978). 

3.4. Batasan Penelitian 

Penelitian ini terdapat batasan-batasan sebagai berikut: 

 Obyek penelitian adalah pacang, tiang, pohon 

 Obyek penelitian adalah pohon yang ada di seluruh kawasan hutan Kota 

Malabar, baik pohon hasil penghijauan ataupun anakan alam 

 Pengambilan data dilapang menurut kriteria kerusakan pohon yaitu kerusakan 

hama dan penyakit, mekanik, teknik. Kondisi pohon difokuskan pada 

kenampakan fisik kodisi di atas tanah (uppergound), penelitian tidak sampai 

menilai atau melihat kodisi perakaran pohon 

3.5. Metode pengambilan data  

Pengabilan data terbagi menjadi 2 tahapan yaitu : 

1) Tahap Persiapan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan terdiri atas penetapa tujuan, 

penyusunan rencana kerja dan biaya, pengumpulan data dan informasi, konsultasi 

usulan penelitian serta perbaikan, dan perizinan. 

2) Tahap Survei 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data meliputi: 

a. Data sekunder keberadaan dan pemeliharaan pohon di Hutan Kota Halabar  

Data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti 

Dinas PERKIM (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Malang 

b. Data fisik pohon kota di Hutan Kota Halabar  
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Dilakukan dengan menginventarisasi pohon yang terdapat di Hutan Kota 

Malabar. Data yang diambil meliputi 

 Data diameter batang setinggi dada (Diameter at Breast Height (DBH)) 

diukur dengan pita ukur. Pengukuran DBH batang pohon dilakukan kurang 

lebih 140-145 cm dari permukaan tanah. Data DBH kemudian 

diklasifikasikan ke dalam empat kategori kelas Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 kategori kelas DBH pohon 

Kelas Kualifikasi Diameter  

Semai   : tinggi  sampai 1,5 m 

Pancang   : pohon dengan tinggi 1,5 m DBH < 10 cm 

Tiang   : pohon memiliki DBH 10 cm - 20 cm 

Pohon   : tumbuhan berkayu memiliki DBH > 21  

Sumber : Daniel, Helms, Baker (1995) 

 Data tinggi yang diukur dengan menggunakan Hagameter untuk memperoleh 

sudut bawah dan sudut atas pohon. Data tinggi pohon kemudian 

dikalsifikasikan berdasarkan Booth, 1983 . Tinggi pohon diperoleh melalui 

perhitungan dengan rumus, sebagai berikut: 

T = (Tan (α) + Tan (β))*d 

Keterangan: 

T : tinggi pohon (meter) 

α : sudut atas ( º ) 

β : sudut bawah ( º ) 

d : jarak pengamatan (meter) 
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 Mengamati dan mencatat kerusakan setiap pohon yang terdapat di Hutan 

Kota Malabar 

 Penitikan lokasi pohon berpotensi rebah dengan Data lokasi tumbuh pohon 

yang diperoleh dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) 

jenis garmin dan UTM Geo Map.  

3.6 Analisis data 

Pada tahap ini meliputi pengolahan data dengan menggunakan perangkat 

lunak Microsoft Excel dan Sistem Informasi Geografi (SIG) berupa Arc GIS 10.3. 

Microsoft Excel digunkan untuk mempermudah proses perhitugan hasil 

inventrisasi. Software Arcview GIS 3.2 digunakan dalam mengolah data posisi 

pohon berpotensi rebah yang didapat dari GPS (Global Positioning System) 

ataupun UTM Geo Map. Langkah selanjutnya yaitu dengan menganalisis secara 

deskriptif mengenai kondisi pohon. 

1) Pengolahan data kerusakan pohon 

Pengolahan data kerusakan pohon yaitu dengan membuat tabel data fisik 

pohon yang berupa data DBH pohon, tinggi pohon dan data kondisi kerusakan 

pohon. Setelah data tabel dibuat kemudian dianalisis mengunakan fasilitas 

(filtering) atau penyaringan pada Microsoft Excel untuk mengetahui jumlah data 

fisik pohon dan data kerusakan pohon. Data tingkat kerusakan pohon yang 

diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan peringkat sesuai dengan metode 

Grey and Deneke (1978): 

a. Peringkat 1 (sangat baik) 
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Pohon sehat dan vigor. Rata-rata kerusakan hama/penyakit, teknik dan 

mekanik 0% ≤ kerusakan < 15%. Sedikit atau tidak memerlukan tindakan 

perbaikan. 

b. Peringkat 2 (baik) 

Pohon cukup baik. Rata-rata kerusakan hama/penyakit, teknik dan mekanik 

15% ≤ kerusakan < 30%. Memerlukan tindakan perbaikan. 

c. Peringkat 3 (buruk) 

Pohon kurang baik dan kurang sehat. Rata-rata kerusakan hama/penyakit, 

teknik dan mekanik 30%≤ kerusakan < 50%. Memerlukan banyak tindakan 

perbaikan. 

d. Peringkat 4 (sangat buruk) 

Pohon dengan rata-rata kerusakan hama/penyakit, teknik dan mekanik > 50 % 

atau terancam mati, atau mati. Direkomendasikan untuk dilakukan penebangan 

pohon. 
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