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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Identifikasi jenis tumbuhan berkayu di blok 1 transek tegak 

lurus dan transek sejajar TWA Camplong. 

 

 Dari hasil penelitian, peneliti menemukan 27 jenis Tumbuhan berkayu 

pada transek tegak lurus dan transek sejajar gradien jalan di blok 1 TWA 

Camplong dengan jumlah individu 869 dan hasil identifikasi tumbuhan berkayu 

dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini . 

Tabel 4.1   Daftar Spesies Tumbuhan Berkayu di Blok 1 TWA Camplong 

No Nama lokal Nama ilmiah Jumlah 

individu 

A Spesies asli   

1 Johar  Senna siamea 66 

2 Kesambi Schleicera oleosa 129 

3 Buni Cassia javanica 52 

4 Beringin Ficus saxovila 6 

5 Nitas  Steculia foetida 48 

6 Mangga Mangifera indica 7 

7 Anona Annona squamosa L. 15 

8 Pohon duri Gmelina elliptica 54 

9 Rita Alstonia scholaris R.Br 49 

10 Kapuk hutan Gosamperus melabonica 35 

11 Gala-gala Sesbania grandiflora 13 

12 Kamela Mallotus philippensis 76 

13 Asam  Tamarindus indica 12 

14 Kenanga Cananga odorata 62 

15 Jati Tectona grandis 37 

16 Bidara Sisirus mauruticuma 27 

17 Hue Eucalypus  alba 100 

18 Jeruk hutan Citrus deliciosa 15 

19 Lamantoro Leucaena leucocephala 9 

20 Serut Streblus asper 3 

21 Gewang Corypha gebanga 8 

22 Bonak Tetramules mundiflora 25 

23 Flamboyan Delonix regia 2 

 24 Jeruk Citrus sp 4 
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25 Buah tinta Phytollacca americana L 3 

26 Keladi tikus Typhonium flagelliforme 7 

27 Sengon Albazia falcataria 5 

    

 TOTAL  869  

 

 

 Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas, maka spesies penyusun komunitas 

kawasan hutan TWA Camplong yang paling dominan adalah Schleicera oleosa, 

sedangkan jumlah individu yang paling rendah yaitu Delonix regia. 

Schleicera oleosa merupakan Tanaman hasil reboisasi yang dilakukan sekitar 

tahun 1980-an pada TWA Camplong, sehingga pada hasil data di atas dapat 

dilihat bahwa jumlah Schleicera oleosa paling dominan. 

 

4.1.1 Hasil Uji analisis Deskriptif indeks keanekaragaman shannon-wiener 

dan Simpson serta faktor Abiotik ( intensitas cahaya, kelembapan 

tanah dan C-Organik ) pada transek Tegak lurus dan transek Sejajar 

Gradien Jalan di Blok 1 TWA Camplong 

 

 Data lengkap indeks keanekaragaman Shannon-wiener dan Simpson serta 

Faktor Abiotik ( intensitas cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik ) dari hasil 

analisis deskriptif dari 30 plot kuadran pada transek tegak lurus dan transek sejajar 

gradien jalan di blok 1 TWA Camplong, Data lengkap  dapat dilihat pada 

lampiran 1 dan 2 dan disajikan secara ringkas dalam bentuk diagram dibawah ini: 
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Gambar 4.1 Rerata faktor abiotik dan Indeks keanekaragaman pada Transek 

Tegak Lurus  Blok 1. 

 

Berdasarkan diagram diatas diperoleh nilai rata-rata dari indeks 

keanekaragaman shanon-wiener 1,24 ,indeks keanekaragaman simpson 0,25 

,intensitas cahaya 40,57, kelembapan tanah 70,37 dan C-Organik15,13 . dari 

diagram diatas dapat dijelaskan bahwa pengaruh faktor abiotik berpengaruh tidak 

signifikan terhadap indeks keanekaragaman. 
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Gambar 4.2 Rerata faktor abiotik dan Indeks Keanekaragaman pada Transek 

Tegak Sejajar Blok 1. 

Berdasarkan diagram diatas diperoleh nilai rata-rata dari indeks 

keanekaragaman shanon-wiener 1,27, indeks keanekaragaman simpson 0,24, 

intensitas cahaya 26,1, kelembapan tanah 69,2 dan C-Organik13,27. dari diagram 

diatas dapat dijelaskan bahwa pengaruh faktor abiotik berpengaruh tidak 

signifikan terhadap indeks keanekaragaman. 

 

4.1.2 Uji Regresi Berganda Data indeks keanekaragaman Shannon-wiener 

dan Simpson serta Pengaruh Faktor Abiotik ( Intensitas Cahaya, 

Kelembapan Tanah Dan C Organik) Pada Blok 1 TWACamplong 

 Hipotesis yang digunakan (H02) adalah faktor abiotik ( Intensitas cahaya, 

kelembapan tanah dan C-Organik) tidak berpengaruh terhadap keanekaragaman 

spesies tumbuhan berkayu pada transek tegak lurus dan transek sejajar blok 1 

TWA Camplong. Dalam menguji hipotesis ini digunakan analisis regresi linier 

berganda karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari satu yaitu Intensitas 
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cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik. Hasil lengkap regresi linier berganda 

dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini : 

 

Tabel 4.2 Uji Analisis Linier berganda indeks keanekaragaman shannon-

wiener   dan Simpson serta Faktor Abiotik ( intensitas cahaya, 

kelembapan tanah dan C-Organik ) pada transek tegak lurus 

dan transek sejajar Gradien jalan di blok 1 TWA Camplong. 

 

Variabel 

transek tegak lurus di blok 1 TWA 

Camplong 

transek sejajar di blok 1 TWA 

Camplong 

R  R
2 

F Sig R  R
2 

F Sig 

 (Intensitas cahaya , 

Kelembapan tanah, 

C-Organik) 

Indeks Shanon-

wiener  0,532 0,283  3,422  0,032  0,376 0,142  1,429 0,257  

  (Intensitas cahaya , 

Kelembapan tanah, 

C-Organik) 

Indeks Simpson 0,431  0,186  1,975  0,143  0,364  0,132  1,321  0,289 

  

 Berdasarkan Tabel diatas di tunjukan bahwa koofisien nilai R Transek 

tegak lurus dari Tiga Variabel, Intensitas Cahaya, kelembapan tanah dan C-

Organik terhadap indeks shannon-wiener adalah 0,532 dan terhadap indeks 

Simpson adalah 0,431. Hal tersebut menunjukan bahwa faktor Abiotik ( intensitas 

cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik ) secara bersama-sama berkorelasi 

sedang terhadap indeks shannon-wiener dan Simpson sesuai standar keofisien ( 

Sugiyono, 2013 ). Sedangkan nilai R
2
 dari tiga variabel, Intensitas Cahaya, 

kelembapan tanah dan C-Organik terhadap indeks shannon-wiener adalah 0,283 

dan terhadap indeks Simpson adalah 0,186. Hal tersebut menunjukan bahwa 

pengaruh intensitas cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik pada indeks 

Shannon-wiener sebesar 28,3 %  dan indeks Simpson sebesar 18,6 % pada transek 
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tegak lurus di Blok 1 TWA Camplong, dan sisanya sebanyak 71,7 % pada indeks 

Shannon-wiener dan  81,4 % pada indeks Simpson dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diukur dalam penelitian ini. Nilai F pada indeks Shannon-wiener 

adalah 3,422 dan indeks Simpson 1,975 dengan nilai Signifikasi masing-masing 

pada Indeks Shannon-wiener 0,032 atau ( Sig < 0,05) hipotesis H0 ditolak dan H1 

diterima, jadi intensitas cahaya, kelembapan tanah, dan C-Organik secara 

bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap indeks 

keanekaragaman jenis tumbuhan berkayu pada transek tegak lurus di blok 1 TWA 

Camplong. Sedangkan pada indeks Simpson 0,143 atau (sig > 0,05) hipotesis H0 

diterima dan H1 ditolak, jadi intensitas cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik 

secara besama-sama memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap indeks 

keanekaragaman Tumbuhan Berkayu pada transek tegak lurus di blok 1 TWA 

Camplong. 

Pada Transek Sejajar, koofisien nilai R dari Tiga Variabel, Intensitas 

Cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik terhadap indeks shannon-wiener adalah 

0,376 dan terhadap indeks Simpson adalah 0,364. Hal tersebut menunjukan bahwa 

faktor Abiotik ( intensitas cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik ) secara 

bersama-sama berkorelasi sedang terhadap indeks shannon-wiener dan Simpson 

sesuai standar keofisien ( Sugiyono, 2013 ). Sedangkan nilai R
2
 dari tiga variabel, 

Intensitas Cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik terhadap indeks shannon-

wiener adalah 0,142 dan terhadap indeks Simpson adalah 0,132. Hal tersebut 

menunjukan bahwa pengaruh intensitas cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik 

pada indeks Shannon-wiener sebesar 14,2 %  dan indeks Simpson sebesar 13,2 % 
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pada transek Sejajar di Blok 1 TWA Camplong, dan sisanya sebanyak 85,8 % 

pada indeks Shannon-wiener dan  86,8 % pada indeks Simpson dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Nilai F pada indeks Shannon-

wiener adalah 1,429 dan indeks Simpson 1,321 dengan nilai Signifikasi masing-

masing pada Indeks Shannon-wiener 0,257 atau ( Sig > 0,05) hipotesis H0 

diterima dan H1 ditolak, jadi intensitas cahaya, kelembapan tanah, dan C-Organik 

secara bersama-sama memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap indeks 

keanekaragaman jenis tumbuhan berkayu pada transek Sejajar di blok 1 TWA 

Camplong. Sedangkan pada indeks Simpson 0,289 atau (sig > 0,05) hipotesis H0 

diterima dan H1 ditolak, jadi intensitas cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik 

secara besama-sama memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap indeks 

keanekaragaman Tumbuhan Berkayu pada transek Sejajar di blok 1 TWA 

Camplong. 

 

4.2 Identifikasi jenis tumbuhan berkayu di blok 2 transek tegak lurus dan 

transek sejajar TWA Camplong. 

 

 Dari hasil penelitian, peneliti menemukan 34 jenis Tumbuhan berkayu 

pada transek tegak lurus dan transek sejajar gradien jalan di blok 2 TWA 

Camplong dengan jumlah individu 840 dan data keanekaragaman tumbuhan 

berkayu dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini : 

Tabel 4.3Daftar spesies Tumbuhan Berkayu di blok 2 TWA Camplong 

No Nama lokal Nama ilmiah Jumlah 

individu 

A Spesies asli   

1 Kembang merak Caesalpinia pulcherrima 16 
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2 Anona Annona squamosa L. 15 

3 Johar Senna siamea 38 

4 Kokbana Helicteres isora 11 

5 Jeruk Citrus sp. 6 

6 Asam  Tamarindus indica 22 

7 Aren Arenga pinnata 18 

8 Lamantoro Leucaena leucocephala 12 

9 Kesambi Schleicera oleosa 142 

10 Jambu air hutan Zyzigium sp. 19 

11 Keladi tikus  Typhonium flagelliforme 13 

12 Kamela Mallotus philippensis 52 

13 Jati Tectona grandis 38 

14 Rita Alstonia scholaris R.Br 48 

15 Mangga Mangifera indica 8 

16 Hue Eucalypus  alba 72 

17 bidara  Sisirus mauruticuma 21 

18 Pohon duri Gmelina elliptica 53 

19 Kenanga Cananga odorata 47 

20 Awar-awar Ficus septic 6 

21 Meniran Phyllanthus niruri 4 

22 Gala-gala Sesbania grandiflora 10 

23 Kapuk hutan Gosamperus melabonica 27 

24 Beringin Ficus saxovila 13 

25 Nitas Steculia foetida 27 

26 Bonak Tetramules mundiflora 25 

27 Gamal Gliricidia sepium 5 

28 Paku pedang Nephrolepis biserrata 9 

29 Marungga Moringa sp. 5 

30 Sengon Albazia falcataria 2 

31 Jeruk hutan Citrus deliciosa 8 

32 Buah tinta Phytollacca americana L 12 

33 Buni Cassia javanica 2 

B Spesies Masukan (Eksotis)   

34 Bunga putih Chromolaena odorata 34 

 TOTAL  840  

 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.3 di atas, maka spesies penyusun komunitas 

kawasan hutan TWA Camplong yang paling dominan adalah Schleicera oleosa, 

sedangkan jumlah individu yang paling rendah yaitu Cassia javanica dan Albazia 
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falcataria. Seperti pada penjelasan pada tabel 4.1 Schleicera oleosa merupakan 

Tanaman hasil reboisasi yang dilakukan sekitar tahun 1980-an pada TWA 

Camplong, sehingga pada hasil data di atas dapat dilihat bahwa jumlah Schleicera 

oleosa paling dominan. 

 

4.2.1 Hasil Uji Deskriptif Keanekaragaman Jenis Tumbuhan berkayu dan 

faktor abiotik (intensitas cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik) 

di Blok 2 TWA Camplong 

 

 Data hasil analisis deskriptif dari 30 plot kuadran pada transek tegak lurus 

dan transek sejajar gradien jalan di blok 2 TWA Camplong, Hasil analisis dapat 

dilihat pada lampiran 1 dan 2 dan disajikan secara ringkas dalam bentuk diagram 

dibawah ini : 

 

Gambar 4.3 Rerata faktor abiotik dan Indeks keanekaragaman pada Transek 

Tegak Lurus  Blok 2. 
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Berdasarkan diagram diatas diperoleh nilai rata-rata dari indeks 

keanekaragaman shanon-wiener 1,44 ,indeks keanekaragaman simpson 0,97 

,intensitas cahaya 40,57,2, kelembapan tanah 68,2 dan C-Organik 14,97 . dari 

diagram diatas dapat dijelaskan bahwa pengaruh faktor abiotik berpengaruh tidak 

signifikan terhadap indeks keanekaragaman. 

 

Gambar 4.4  Rerata faktor abiotik dan Indeks keanekaragaman pada Transek 

Sejajar Blok 2. 

 

Berdasarkan diagram diatas diperoleh nilai rata-rata dari indeks 

keanekaragaman shanon-wiener 1,36 ,indeks keanekaragaman simpson 0,21 dan 

komponen abiotik, intensitas cahaya 25,83, kelembapan tanah 69,2 dan C-Organik 

19,13 . dari diagram diatas dapat dijelaskan bahwa pengaruh faktor abiotik 

berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks keanekaragaman. 
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4.2.2 Uji Regresi Linier Berganda Pengaruh Faktor Abiotik ( Intensitas 

Cahaya,KelembapanTanah dan C Organik) Pada Blok 1 

TWACamplong. 

 

Hipotesis yang digunakan (H02) adalah faktor abiotik ( Intensitas cahaya, 

kelembapan tanah dan C-Organik) tidak berpengaruh terhadap keanekaragaman 

spesies tumbuhan berkayu pada transek tegak lurus dan transek sejajar blok 1 

TWA Camplong. Dalam menguji hipotesis ini digunakan analisis regresi linier 

berganda karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari satu yaitu Intensitas 

cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik 

Tabel 4.4 Uji Analisis Linier berganda indeks keanekaragaman shannon-

wiener   dan Simpson serta Faktor Abiotik ( intensitas cahaya, 

kelembapan tanah dan C-Organik ) pada transek tegak lurus 

dan transek sejajar Gradien jalan di blok 2 TWA Camplong 

 

Variabel 

transek tegak lurus di blok 2 TWA 

Camplong 

transek sejajar di blok 2 TWA 

Camplong 

R  R
2 

F Sig R  R
2 

F Sig 

 (Intensitas cahaya , 

Kelembapan tanah, 

C-Organik) 

Indeks Shanon-

wiener  0,427 0,183  1,938 0,148   0,158 0,025 0,222 0,880 

  (Intensitas cahaya , 

Kelembapan tanah, 

C-Organik) 

Indeks Simpson 0,471  0,222 2,476  0,084  0,214  0,046  0,415  0,743 

  

Berdasarkan Tabel diatas di tunjukan bahwa koofisien nilai R Transek 

tegak lurus dari Tiga Variabel, Intensitas Cahaya, kelembapan tanah dan C-

Organik terhadap indeks shannon-wiener adalah 0,427 dan terhadap indeks 

Simpson adalah 0,471. Hal tersebut menunjukan bahwa faktor Abiotik ( intensitas 

cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik ) secara bersama-sama berkorelasi 
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sedang terhadap indeks shannon-wiener dan Simpson sesuai standar keofisien ( 

Sugiyono, 2013 ). Sedangkan nilai R
2
 dari tiga variabel, Intensitas Cahaya, 

kelembapan tanah dan C-Organik terhadap indeks shannon-wiener adalah 0,183 

dan terhadap indeks Simpson adalah 0,222. Hal tersebut menunjukan bahwa 

pengaruh intensitas cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik pada indeks 

Shannon-wiener sebesar 18,3 %  dan indeks Simpson sebesar 22,2 % pada transek 

tegak lurus di Blok 2 TWA Camplong, dan sisanya sebanyak 81,7 % pada indeks 

Shannon-wiener dan  77,8 % pada indeks Simpson dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diukur dalam penelitian ini. Nilai F pada indeks Shannon-wiener 

adalah 1,938 dan indeks Simpson 2,476 dengan nilai Signifikasi masing-masing 

pada Indeks Shannon-wiener 0,148 atau ( Sig > 0,05) hipotesis H0 diterima dan H1 

ditolak, jadi intensitas cahaya, kelembapan tanah, dan C-Organik secara bersama-

sama memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap indeks 

keanekaragaman jenis tumbuhan berkayu pada transek tegak lurus di blok 2 TWA 

Camplong. Sedangkan pada indeks Simpson 0,084 atau (sig > 0,05) hipotesis H0 

diterima dan H1 ditolak, jadi intensitas cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik 

secara besama-sama memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap indeks 

keanekaragaman Tumbuhan Berkayu pada transek tegak lurus di blok 2 TWA 

Camplong. 

Pada Transek Sejajar, koofisien nilai R dari Tiga Variabel, Intensitas 

Cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik terhadap indeks shannon-wiener adalah 

0,158 dan terhadap indeks Simpson adalah 0,214. Hal tersebut menunjukan bahwa 

faktor Abiotik ( intensitas cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik ) secara 
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bersama-sama berkorelasi rendah terhadap indeks shannon-wiener dan Simpson 

sesuai standar keofisien ( Sugiyono, 2013 ). Sedangkan nilai R
2
 dari tiga variabel, 

Intensitas Cahaya, kelembapan tanah dan C-Organik terhadap indeks shannon-

wiener adalah 0,025 dan terhadap indeks Simpson adalah 0,046.  

Hal tersebut menunjukan bahwa pengaruh intensitas cahaya, kelembapan 

tanah dan C-Organik pada indeks Shannon-wiener sebesar 2,5 %  dan indeks 

Simpson sebesar 4,6 % pada transek Sejajar di Blok 2 TWA Camplong, dan 

sisanya sebanyak 97,5 % pada indeks Shannon-wiener dan  95,4 % pada indeks 

Simpson dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Nilai 

F pada indeks Shannon-wiener adalah 0,222 dan indeks Simpson 0,415 dengan 

nilai Signifikasi masing-masing pada Indeks Shannon-wiener 0,880 atau ( Sig > 

0,05) hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak, jadi intensitas cahaya, kelembapan 

tanah, dan C-Organik secara bersama-sama memberikan pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap indeks keanekaragaman jenis tumbuhan berkayu pada transek 

Sejajar di blok 2 TWA Camplong. Sedangkan pada indeks Simpson 0,743atau 

(sig > 0,05) hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak, jadi intensitas cahaya, 

kelembapan tanah dan C-Organik secara besama-sama memberikan pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap indeks keanekaragaman Tumbuhan Berkayu pada 

transek Sejajar di blok 2 TWA Camplong. 
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4.3 PEMBAHASAN 

      a.  Data indeks keanekaragaman spesies tumbuhan berkayu pada 

transek tegak lurus dan transek sejajar di blok 1 dan 2 TWA 

Camplong. 

 

Keanekaragaman jenis tumbuhan berkayu sangat berhubungan erat dengan 

jumlah  spesies tumbuhan berkayu dan jumlah individu spesies pohon. 

Keanekaragaman jenis tumbuhan berkayu dapat dilihat dan diukur dengan 

berbagai parameter. Parameter tersebut antara lain menggunakan indeks 

keanekaragaman shannon-wiener dan indeks keanekaragaman Simpson. Kedua 

indeks keanekaragaman ini menunjukan hubungan antara jumlah spesies dan 

dengan jumlah individu yang menyusun suatu komunitas (Heddy, 1994). 

Keanekaragaman jenis merupakan hasil dari interaksi beberapa faktor antara lain : 

1.) Panjang waktu, karena keanekaragaman jenis dalam suatu komunitas 

tumbuhan merupakan hasil dari evolusi. 

2.) Heterogenitas ruang, komunitas tumbuhan yang terbentuk akan sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Semakin heterogen dan kompleks 

maka akan dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. 

3.) Adanya persaingan antara individu disuatu komunitas merupakan salah 

satu bagian dari seleksi alam, dengan demikian jenis penyusun yang ada 

pada suatu waktu merupakan jenis yang mampu bersaing (Odum, 1993). 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks keanekaragaman shannon-wiener pada 

diagram 4.2  transek tegak lurus dan transek sejajar di blok 1 TWA Camplong 

yaitu 1,247 (transek tegak lurus) dan 1,276 (sejajar), yang apabila 

dipertimbangkan  berdasarkan kategori indeks keanekaragaman komunitas 
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tumbuhan tergolong buruk, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan indeks 

keanekaragaman Simpson untuk indeks keanekaragaman komunitas tumbuhan 

yaitu 0,259 (transek tegak lurus) dan  0,242 (transek sejajar), apabila 

dipertimbangkan berdasarkan kategori indeks keanekaragaman komunitas 

dikawasan hutan TWA Camplong tergolong sangat rendah. 

Indeks keanekaragaman shannon-wiener pada diagram 4.6transek tegak 

lurus dan transek sejajar di blok 2 TWA Camplong yaitu 1,446 (transek tegak 

lurus) dan 1,369 (transek sejajar) sedangkan pada indeks keanekaragaman 

Simpson yaitu 0,9767 (transek tegak lurus) dan 0,2133 (transek sejajar). jika 

dibandingkan antara kedua indeks diatas tampak menunjukan hasil yang sama 

yaitu karena indeks Shannon-wiener dan Simpson, meskipun indeks Shannon-

wiener lebih peka terhadap distribusi sedangkan indeks Simpson lebih peka ke 

jenis dominan. 

Adapun yang dapat dijelaskan dari peneliti bahwa dari keseluruhan jenis 

individu tumbuhan pada hasil penelitian diatas dapat dibagi menjadi jenis 

tumbuhan asli dan jenis tumbuhan eksotis. Beberapa jenis tumbuhan masukan 

atau eksotis memberikan kontribusi dalam keanekaragaman pada hutan ini. 

Kedatangan jenis tumbuhan masukan ini disebabkan oleh salah satunya ialah 

hadirnya jalan raya ditengah hutan yang membuat peluang menjadi lebih besar 

hadirnya spesies masukan. Daftar tumbuhan jenis asli dan tumbuhan  jenis eksotik 

dapat dilihat pada tabel 4.1. 
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b. Pengaruh Intensitas cahaya, kelembaban tanah, dan C-organik 

terhadap Keanekaragaman Spesies Tumbuhan Berkayu di Blok 1 dan 

2  TWA Camplong. 

 

Dari hasil penelitian di 30 plot di blok 1-2 kawasan hutan TWA 

Camplong, ditemukan 34 spesies tumbuhan berkayu dengan jumlah individu 

1709.  

Pada Hasil indeks keanekaragaman shannon-wiener dan Simpson 

menunjukan bahwa ketiga variabel ( intensitas cahaya, kelembapan tanah dan C-

organik) mempunyai hasil yang berbeda yaitu berpengaruh tidak signifikan 

terhadap keanekaragaman tumbuhan berkayu di TWA Camplong . 

Dengan kondisi lingkungan ini, diperkirakan mempunyai faktor-faktor penyebab 

antara lain persaingan dalam memperoleh air,udara dan unsur hara di dalam tanah 

(Indriyanto, 2006). 

Persaingan akan meningkatkan daya saing untuk mempertahankan hidup, 

yang kuat akan menang dan spesies yang kalah mempunyai tingkat pertumbuhan 

yang rendah dan meyebabkan spesies tersebut akan kurang bahkan musnah 

sehingga kepadatannya juga akan sedikit (Odum, 1993). 

Tekstur tanah dan musim juga sangat berpengaruh dalam proses tumbuh 

kembangnya spesies tumbuhan berkayu di TWA Camplong, maka menurut 

Banilodu dan Ndukang (2014) menunjukkan bahwa secara fisiognomi, hutan 

camplong dapat dikenal sebagai hutan liana keranggas, yang sebagian jenis 

penyusunnya menggugurkan daunnya pada musim kemarau dan menghijau pada 

musim penghujan. 
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Jenis pohon dapat tumbuh di suatu lokasi dan cepat pertumbuhannya 

sangat ditentukan oleh faktor tempat tumbuh hutan (faktor tapak). Tempat tumbuh 

hutan merupakan tempat yang dipandang dari segi faktor ekologinya mempunyai 

kemampuan untuk menghasilkan vegetasi lainnya. Dengan kata lain, tempat 

tumbuh merupakan gabungan kondisi biotik, iklim dan tanah pada suatu tempat. 

Kualitas tempat tumbuh merupakan gabungan dari banyak faktor lingkungan, 

misalnya jenis tanah, kedalaman tanah, tekstur tanah, karakteristik propel tanah, 

komposisi mineral, kecuraman lereng, arah lereng, dan iklim mikro (indriyanto, 

2008:36). 

Keanekaragaman spesies tumbuhan berkayu di blok 1 dan 2 TWA 

Camplong mempunyai kondisi yang sangat minim, oleh sebab banyak faktor yang 

mempengaruhi keanekaragaman spesies tumbuhan berkayu selain variabel bebas 

(intensitas cahaya, kelembapan tanah dan C-organik). 

Dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2 pada blok 1 dan 2, dari kedua tabel ini 

menunjukkan mana spesies yang paling banyak dan mana spesies yang paling 

sedikit jumlah individunya, dan yang paling dominan adalah Schleicera 

oleosadengan jumlah 271 individu, sedangkan spesies yang paling rendah yaitu 

Delonix regia dengan jumlah 2 individu. 

 


