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   BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keanekaragaman lichen di TWA Camplong 

 Dari hasil penelitian yang di lakukan pada Blok 3 di Taman Wisata Alam 

Camplong, peneliti menemukan 2.001 individu lumut kerak (lichen), dari 120 plot 

pada transek tegak lurus dan transek sejajar jalan peneliti lebih banyak 

menemukan spesies lichen toleran di bandingkan dengan jenis lichen sensitif. 

Pada transek tegak lurus yaitu Grapis Sp 330 jenis, Grapis Sp 1 200, Parmelia Sp 

110, Laudela Elaechroma 100, Dinirania Picta 40, dan Usnea 200. Sedangkan 

pada transek sejajar yaitu Grapis Sp 300 jenis, Grapis Sp 1 210 jenis, Parmelia Sp 

290, Laudela Elaechroma 101, Dinirania Picta 100, dan Usnea 120 jenis. 

Dari hasil penelitian yang di lakukan pada Blok 4 TWA Camplong, peneliti 

menemukan 3.114 individu lumut kerak (lichen) dari 120 plot pada transek tegak 

lurus dan transek sejajar jalan peneliti lebih banyak menemukan spesies lichen 

toleran di bandingkan dengan spesies lichen sensitif. Pada transek tegak lurus 

yaitu Grapis Sp 310 jenis, Grapis Sp 1 300 , Parmelia Sp 210, Laudela 

Elaechroma 200, Dinirania Picta 197, Grapis Picta 320 dan Usnea Sp 68, Usnea 

Sp 1 40. Sedangkan pada transek sejajar yaitu Grapis Sp 320 Jenis, Grapis Sp 1 

270 Jenis, Parmelia Sp 210 jenis , Grapis Picta 200 jenis, Laudela Elaechroma 

90 jenis, Dinirania Picta 90 jenis, Usnea Sp 110 jenis, Usnea Sp 1 100 jenis, 

Usnea Sp 2 99 jenis. 

Hasil dari penelitian lichen pada dua lokasi pengamatan yaitu pada Blok 3 

dan Blok 4 TWA Camplong ditemukan sebanyak 9 spesies lichen yang meliputi 

Grapis Sp, Grapis Sp 1, Parmelia Sp, Lecidella Elacochroma, dinirania picta, 
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Grapis Picta, Usnea Sp, Usnea Sp 1, Usnea Sp 2 dan dapat dilihat pada 

tabelberikut ini : 

No Family Spesies Morfologi 

1 Graphidaceae 1. Grapis Sp 

2. Grapis Sp1 

3. Grapis Picta 

Crustose 

2 Parmeliaceae Parmelia Sp Crustose 

3 Lecanoraceae Lecidella 

Elaeochroma 

Crustose 

4 Physciaceae Dinirania Picta Crustose 

5 Parmeliaceae 1. Usnea sp 

2. Usnea sp 

3. Usnea sp 

Fruticose 

Tabel 4.1. Indeks Lichen 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada lokasi pengamatan diperoleh nilai rata-rata 

indeks keanekaragaman lichen pada Blok 3 TWA Camplong berkisar antara 0,42-

2,67. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa pada Blok 3 TWA Camplong 

kestabilan hutannya sedang hal ini dilihat dari kondisi lokasi penelitian dengan 

kondisi penutup hutan yang terbuka dan substrat tempat tumbuhnya lichen yang di 

dominasi oleh Tectona Grandis.  

Sedangkan pada di Blok 4 TWA Camplong rata-rata indeks keanekaragaman 

lichen brkisar antara 1,67-3,33, hal ini dapat diartikan bahwa kestabilan hutan 

pada Blok 4 TWA Camplong berada pada kategori tinggi. Pada lokasi penelitian 

ini lebih banyak ditemukan jenis-jenis lichen karena pada lokasi ini lebih banyak 
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di dominasi oleh pohon-pohon besar serta memiliki tajup mahkota yang rapat, hal 

ini di dukung oleh pendapat Indriyanto, (2006), bahwa suatu komunitas dikatakan 

memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi jika komunitas itu disusun oleh banyak 

spesies. Sebaliknya suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman yang rendah 

jika komunitas itu disusun oleh sedikit spesies dan jika hanya sedikit saja yang 

dominan.  

Pertumbuhan lichen dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, antara lain 

suhu udara, kelembaban udara, suhu, pH, tanaman inang dan kualitas udara. 

Lichen memiliki kisaran toleransi suhu yang cukup luas. Lichen dapat hidup baik 

pada suhu yang sangat rendah atau pada suhu yang sangat tinggi. Lichen akan 

segera menyesuaikan diri bila keadaan lingkungannya  kembali normal. Salah 

satu contoh alga jenis Trebouxia tumbuh baik pada kisaran suhu 12-24°C, dan 

fungi penyusun lichen pada umumnya tumbuh  baik  pada  suhu  18-21°C  

(Ahmadjian  dan Venon, 1993). 

Suhu  dan  kelembaban  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi 

pertumbuhan   dan   perkembangan   talus   lumut   kerak   pada   suatu   wilayah. 

baban yang tinggi menunjukan bahwa wilayah tersebut memiliki banyak ngan   

air   di   udara.   Air   tersebut   diabsorbsi   oleh   lumut   kerak   guna olisme dan 

pertumbuhan. Suhu memiliki hubungan terbalik yaitu semakin suhu tinggi maka 

keanekaragamannya rendah.  Hal ini dibuktikan pada penelitian nah et al. (2013). 

Intensitas cahaya merupakan faktor penting yang membantu menentukan 

penyebaran dan pembentukan keanekaragaman tumbuhan. Intensitas cahaya 

berpengaru dalam fotosintesis lumut kerak, menurut Rey (1972) nilai intensitas 
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cahaya terendah yang diperlukan lichen untuk berfotosintesis secara efektif adalah 

1025 lux. Terlalu banyak atau terlalu sedikit intensitas cahaya sangat 

mempengaruhi suatu tumbuhan.  Berdasarkan adaptasinya terhadap cahaya, ada 

jenis-jenis tumbuhan yang memerlukan cahaya penuh, juga ada tumbuhan yang 

tidak memerlukan cahaya penuh. Beberapa lichen yang termasuk ganggang 

cyanophyta (cynobacterium) yang tumbuh tersebar di hutan tropika mampu hidup 

pada intensitas cahaya yang rendah. Lichen juga mampu bertahan hidup pada 

kondisi lingkungan yang memiliki intensitas cahaya yang tinggi dan juga rendah, 

hal ini ditandai dengan adanya lichen yang hidup di gurun dan di utara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Analisis Deskriptif 
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a)   Analisis Deskriptif Pada Transek Tegak Lurus Dan Transek Sejajar 

Gradient Jalan Di Blok 3 TWA Camplong. 

 

Data indeks keanekaragaman jenis lichen dan factor abiotik (intensitas cahaya 

dan kelembaban udara) dari 120 plot pada transek tegak lurus dan transek sejajar 

gradien jalan di Blok 3 TWA Camplong, data lengkap dapat di lihat pada 

lampiran 2 dan disajikan dalam bentuk diagram di bawah ini. 

 

Gambar 4.1. Diagram Hasil Analisis Deskriptif Indeks lichen dan factor 

abiotik pada transek  tegak lurus dan transek sejajar gradient 

jalan pada Blok 3 TWA Camplong 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 diperoleh nilai rata-rata dari indeks lichen pada 

transek tegak lurus adalah 1,7163 dengan intensitas cahaya 53,4 dan kelembaban 

udara 29,07. Indeks lichen terendah yaitu 0,42 dan tertinggi yaitu 2,87, intensitas 

cahaya terendah yaitu 20 dan intensitas cahaya tertinggi yaitu 75 dan kelembaban 

udara terendah yaitu 10 dan kelembaban udara tertinggi yaitu 43. Sedangkan pada 

transek sejajar diperoleh nilai rata-rata dari indeks lichen pada transek tegak lurus 

adalah 1,898 dengan intensitas cahaya 41,00 dan kelembaban udara 27,80. Indeks 
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lichen terendah yaitu 1,25 dan tertinggi yaitu 2,67, intensitas cahaya terendah 

yaitu 20 dan intensitas cahaya tertinggi yaitu 75 dan kelembaban udara terrendah 

yaitu 10 dan kelembaban udara tertinggi yaitu 42.  (lampiran 3) 

 

 

Gambar 4.2  Diagram Hasil Analisis Deskriptif Indeks lichen dan factor 

abiotik pada transek  tegak lurus dan transek sejajar gradient 

jalan pada Blok 4 TWA Camplong 

 

Berdasarkan Gambar 4.2. diperoleh nilai rata-rata dari indeks lichen pada 

transek tegak lurus adalah 2,2427 dengan intensitas cahaya 40,10 dan kelembaban 

udara 77,70. Indeks lichen terendah yaitu 1,67 dan tertinggi yaitu 3,00, intensitas 

cahaya terendah yaitu 15 dan intensitas cahaya tertinggi yaitu 70 dan kelembaban 

udara terrendah yaitu 70 dan kelembaban udara tertinggi yaitu 82. Sedangkan 

pada transek sejajar diperoleh nilai rata-rata dari indeks lichen pada transek tegak 

lurus adalah 1,898 dengan intensitas cahaya 41,00 dan kelembaban udara 27,80. 

Indeks lichen terendah yaitu 2,00 dan tertinggi yaitu 3,33, intensitas cahaya 

terendah yaitu 10 dan intensitas cahaya tertinggi yaitu 57 dan kelembaban udara 

terrendah yaitu 62 dan kelembaban udara tertinggi yaitu 80.  (lampiran 3). 
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Hubungan antara kelembapan dan keanekaragaman jenis lumut kerak 

berbanding lurus. Semakin  tinggi  kelembapan  di  suatu  wilayah,  maka akan  

semakin  meningkat keanekaragaman jenis lumut kerak di wilayah tersebut. Hal 

ini dapat dipahami karena wilayah dengan kelembapan yang tinggi akan memiliki 

banyak kandungan air yang kemudian akan diabsorpsi oleh lumut kerak. Air yang 

diabsoprsi tersebut membantu metabolisme dan pertumbuhan lumut kerak. 

 

b).  Uji Regresi Linear Berganda Data Indeks Keanekaragaman Jenis 

Lichendan Factor Abiotik (Intensitas Cahaya dan Kelembaban Udara) 

di Blok 3-4 TWA Camplong. 

 

Hipotesis yang digunakan (H0) adalah faktor abiotik (intensitas cahaya dan 

kelembaban udara) tidak berpengaruh terhadap indeks keanekaragaman jenis 

lichen pada transek tegak lurus dan sejajar gradient jalan di TWA Camplong. 

Dalam penelitian ini di gunakan analisis regresi linear berganda  karena variable 

bebasnya lebih dari  satu yaitu intensitas cahaya dan kelembabaan udara. Hasil 

analisis uji regresi berganda pada transek tegak lurus dan transek sejajar gradient 

jalan di Blok 3-4 TWA Camplong dapat dilihat pada lampiran 4 dan di sajikan 

pada table di bawah ini.  

Tabel . 4.3  Hasil Analisis Uji Regresi Linear Berganda indeks keanekaragaman 

jenis lichen dan factor abiotik (intensitas cahaya dan kelembaban 

udara) pada transek tegak lurus dan transek sejajar gradien jalan di 

Blok 3 TWA Camplong (sumber.softwere spss statistic 16). 

 

Variable 

 

Transek tegak lurus Transek sejajar 

 R R
2 

F Sig R R
2 

F Sig 

Indeks 

Linhen + 

Intensitas 
0,532 0,283 5.325 0.011 0,334 0,111 1,692 0, 203 
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Cahaya + 

Kelembaba

n  Udara 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas ditunjukan bahwa koefisien nilai R dari dua 

variable factor abiotik berupa intensitas cahaya dan kelembaban udara pada 

transek tegak lurus di Blok 3 TWA Camplong adalah 0.532. Hal tersebut 

menunjukan bahwa pengaruh dua variable factor abiotik berupa intensitas cahya 

dan kelembaban udara terhadap indeks keanekaragaman jenis lichen pada transek 

tegak lurus di Blok 3 TWA Camplong berkolerasi sedang (Sugiyono,2004). 

Sedangkan nilai R
2
 dari dua variable factor abiotik berupa intensitas cahaya dan 

kelemaban udara adalah 0,283, hal tersebut menunjukan bahwa pengaruh dari dua 

variable factor abiotik (intensitas cahaya dan kelembaban udara) sebesar 28,3% 

terhadap indeks keanekaragaman jenis lichen pada transek tegak lurus di Blok 3 

TWA Camplong, dan sisanya 71,7 % di pengaruhi oleh factor lain yang tidak di 

ukur dalam penelitian ini. Nilai F adalah 5.325 dengan nilai signifikan 0.011. Hal 

ini menunjukan dari dua variable abiotik berupa intensitas cahaya dan kelembaban 

udara terhadap indeks keanekaragaman jenis lichen memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap indeks keanekaragaman jenis lichen pada transek tegak lurus 

di Blok 3 TWA Camplong.  

Koefisien uji signifikan parameter individual pada transek tegak lurus di 

Blok 3 TWA Camplong menunjukan hasil nilai Unstandardizet Beta Coeffisient 

untuk intensitas cahaya adalah 0,017 dengan nilai signifikan 0.033. Hal ini 

menunjukan secara parsial pengaruh intensitas cahaya terhadap indeks lichen 

tidak signifikan pada taraf kepercayaan 5% (α = 0,05), dimana sig > 0,05 , jadi 
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hipotesis H0 diterimah dan H1 ditolak. Sedangkan kelembaban udara adalah 0,001 

dengan nilai signifikan 0.913, hal ini menunjukan secara parsial pengaruh 

kelembaban udara tidak signifikan teradap indeks dengan taraf kepercayaan 5% (α 

= 0,05), dimana sig > 0,05 jadi hipotesis H0 diterimah dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa intensitas cahaya dan kelembaban udara tidak memberikan 

pengaruh terhadap indeks lichen di TWA Camplong. 

Keanekaragaman spesies lichen dipengaruhi oleh factor abiotik dengan 

persamaan regresi :  keanekaragaman spesies = 0,787 + 0,017 – 0,001 + e. 

Koefisien konstanta bernilai positif menyatakan asumsi bahwa ada variabel 

intensitas cahaya dan kelembaban maka keanekaragaman spesies cenderung 

mengalami peningkatan. Nilai koefisien regresi untuk variabel intensitas cahaya 

maka variable indeks lichen meningkat sebesar  0,017 dengan asumsi bahwa 

variable independen lain dari model regresi ini adalah tetap. Nilai koefisien 

regresi kelembaban udara adalah sebesar 0,001 dan bertanda posotif, hal ini 

berarti bahwa setiap peningkatan kelembaban udara maka vaariabel indeks lichen 

akan meningkat sebesar 0,001, dengan asumsi bahwa bahwa variabel bebas yang 

lain dari model regresi adalah tetap. 

Sedangkan koefisien nilai R dari dua variabel faktor abiotik pada transek 

sejajar gradien jalan adalah 0.334. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh dua 

variabel abiotik berupa intensitas cahaya dan kelembaban udara terhadap indeks 

keanekargaman jelis lichen pada transek sejajar gradien jalan dianggap rendah 

(Sugiyono, 2004). Sedangkan nilai R
2
 dari dua variabel faktor abiotik (intensitas 

cahaya dan kelembaban udara) adalah 0,111, hal tersebut menunjukan pengaruh 
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dari dua variabel abiotik (intensitas cahaya dan kelembaban udara) yaitu 11,1% 

terhadap indeks keanekaragaman jenis lichen pada transek sejajar gradien jalan 

dan sisianya sebesar 99,8% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur lam 

penelitian ini. Nilai F adalah 1,692 dengan nilai signifikan adalah 0,203. Hal ini 

menunjukan dari dua variael berupa intensitas cahaya dan kelembababan udara 

terhadap indeks kenekaragaman jenis lichen pada transek sejajar gradien jalan 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keanekaragaman jenis 

lichen di TWA Camplong.  

Koefisien uji signifikan parameter individual pada transek sejajar gradien 

jalan di Blok 3 TWA Camplong menunjukan hasil nilai Unstandardizet Beta 

Coeffisient untuk intensitas cahaya adalah 0,010 dengan nilai signifikan 0,109. 

Hal ini menunjukan secara parsial pengaruh intensitas cahaya terhadap indeks 

lichen tidak signifikan pada taraf kepercayaan 5% (α = 0,05), dimana sig > 0,05 , 

jadi hipotesis H0 diterimah dan H1 ditolak. Sedangkan kelembaban udara adalah 

0,005 dengan nilai signifikan 0,562, hal ini menunjukan secara parsial pengaruh 

kelembaban udara tidak signifikan teradap indeks dengan taraf kepercayaan 5% (α 

= 0,05), dimana sig > 0,05 jadi hipotesis H0 diterimah dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa intensitas cahaya dan kelembaban udara tidak memberikan 

pengaruh terhadap indeks lichen di TWA Camplong. 

Keanekaragaman spesies lichen dipengaruhi oleh factor abiotik dengan 

persamaan regresi :  keanekaragaman spesies = 1,335 + 0,010 – 0.005 + e. 

Koefisien konstanta bernilai positif menyatakan asumsi bahwa ada variabel 

intensitas cahaya dan kelembaban maka keanekaragaman spesies cenderung 
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mengalami peningkatan. Nilai koefisien regresi untuk variabel intensitas cahaya 

adalah 0,010 dan bertanda positif, ini menunjukan bahwa setiap peningkatan 

intensitas cahaya maka variabel indeks lichen akan meningkat sebesar 0,010 

dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 

Nilai koefisien regresi kelembaban udara adalah sebesar 0,005 dan bertanda 

positif, hal ini mengandung arti bahwa setiap peningkatan kelembaban udara 

maka variabel indeks lichen akan meningkat sebesar 0,005, dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel . 4.4 Hasil Analisis Uji Regresi Linear Berganda indeks keanekaragaman 

jenis lichen dan factor abiotik (intensitas cahaya dan kelembaban 

udara) pada transek tegak lurus di Blok 4 TWA Camplong 

(sumber.softwere spss statistic 16). 

 

Variable 

 

Transek Tegak Lurus Transek Sejajajr 

 R R
2 

F Sig R R
2 

F Sig 

Indeks 

Linhen + 

Intensitas 

Cahaya + 

Kelembaba

n  Udara 

0,373 0,139 2,096 0,143 0,682 0,465 6.073 0,01 3 
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas ditunjukan bahwa koefisien nilai R dari dua 

variable factor abiotik berupa intensitas cahaya dan kelembaban udara pada 

transek tegak lurus di Blok 4 TWA Camplong adalah 0,373. Hal tersebut 

menunjukan bahwa pengaruh dua variable factor abiotik berupa intensitas cahya 

dan kelembaban udara terhadap indeks keanekaragaman jenis lichen pada transek 

tegak lurus di Blok 4 TWA Camplong berkolerasi rendah (Sugiyono,2004). 

Sedangkan nilai R
2
 dari dua variable factor abiotik berupa intensitas cahaya dan 

kelemaban udara adalah 0,139, hal tersebut menunjukan bahwa pengaruh dari dua 

variable factor abiotik (intensitas cahaya dan kelembaban udara) 13,9 % terhadap 

indeks keanekaragaman jenis lichen pada transek tegak lurus di Blok 4 TWA 

Camplong, dan sisanya sebesar 99,8 % di pengaruhi oleh factor lain yang tidak di 

ukur dalam penelitian ini. Nilai F adalah 2,096 dengan nilai signifikan 0,143. Hal 

ini menunjukan dari dua variable abiotik berupa intensitas cahaya dan kelembaban 

udara terhadap indeks keanekaragaman jenis lichen tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap indeks keanekaragaman jenis lichen pada transek tegak 

lurus di Blok 4 TWA Camplong. 

Koefisien uji signifikan parameter individual pada transek tegak lurus di 

Blok 4 TWA Camplong menunjukan hasil nilai Unstandardizet Beta Coeffisient 

untuk intensitas cahaya adalah 0,001 dengan nilai signifikan 0,833. Hal ini 

menunjukan secara parsial pengaruh intensitas cahaya terhadap indeks lichen 

tidak signifikan pada taraf kepercayaan 5% (α = 0,05), dimana sig > 0,05 , jadi 

hipotesis H0 diterimah dan H1 ditolak. Sedangkan kelembaban udara adalah 0,040 

dengan nilai signifikan 0,057, hal ini menunjukan secara parsial pengaruh 
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kelembaban udara tidak signifikan teradap indeks dengan taraf kepercayaan 5% (α 

= 0,05), dimana sig > 0,05 jadi hipotesis H0 diterimah dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa intensitas cahaya dan kelembaban udara tidak memberikan 

pengaruh terhadap indeks lichen di transek tegak lurus di Blok 4 TWA Camplong. 

Keanekaragaman spesies lichen dipengaruhi oleh factor abiotik dengan 

persamaan regresi :  keanekaragaman spesies = 0,921 + 0,001 – 0,040 + e. Nilai 

koefisien regresi untuk variabel intensitas cahaya adalah 0,001 dan bertanda 

positif, hal ini mengandung arti bahwa setiap peningkatan intensitas cahaya maka 

variabel indeks lichen akan meningkat sebesar 0,001, dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai koefisien regresi 

kelembaban udara adalah sebesar 0,040, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan 

kelembaban udara maka vaariabel indeks lichen akan meningkat sebesar 0,040, 

dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 

Sedangkan koefisien  nilai R dari dua variabel factor abiotik berupa 

intensitas cahaya dan kelembaban udara pada transek sejajar gradien jalan adalah 

0,682. Hal tersebut menunjukan bahwa pengaruh dua variabel faktor abiotik 

terhadap indeks keanekaragaman jenis lichen pada transek tansek sejajar gradien 

jalan di Blok 4 TWA Camlong berkolerasi kuat (Sugiyonno, 2004). Sedangkan 

nilai R
2
 dari dua variabel faktor abiotik berupa intensitas cahaya dan kelembaban 

udara adalah 0,465, hal tersebut menunjukan bahwa pengruh dari faktor abiotik 

berupa intensitas cahaya dan kelembaban udara adalah 46,5% terhadap 

keanekaragaman jenis lichen pada transek sejajar gradien jalan dan sisanya 

sebesar 53,5% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian 
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ini. Nilai F adalah 6,073 dengan nilai signifikan 0,013, hal ini menunjukan dari 

dua variabel abiotik berupa intensitas cahaya dan kelembababan udara terhadap 

indeks keanekaragaman jenis lichen memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap indeks keanekaragaman jenis lichen pada transek sejajar gradien jalan  di 

Blok 4 TWA Camplong. 

Koefisien uji signifikan parameter individual pada transek sejajar gradien 

jalan di Blok 4 TWA Camplong menunjukan hasil nilai Unstandardizet Beta 

Coeffisient untuk intensitas cahaya adalah -0,008 dengan nilai signifikan 0,114. 

Hal ini menunjukan secara parsial pengaruh intensitas cahaya terhadap indeks 

lichen tidak signifikan pada taraf kepercayaan 5% (α = 0,05), dimana sig > 0,05 , 

jadi hipotesis H0 diterimah dan H1 ditolak. Sedangkan kelembaban udara adalah 

0,038 dengan nilai signifikan 0,067, hal ini menunjukan secara parsial pengaruh 

kelembaban udara tidak signifikan teradap indeks dengan taraf kepercayaan 5% (α 

= 0,05), dimana sig > 0,05 jadi hipotesis H0 diterimah dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa intensitas cahaya dan kelembaban udara tidak memberikan 

pengaruh terhadap indeks lichen di transek sejajar di Blok 4 TWA Camplong. 

Keanekaragaman spesies lichen dipengaruhi oleh factor abiotik dengan 

persamaan regresi :  keanekaragaman spesies = 0.324 + 0,008 – 0,038 + e. Nilai 

koefisien regresi untuk variabel intensitas cahaya adalah 0,008 dan bertanda 

negatif, ini menunjukan bahwa intensitas cahaya mempunyai hubungan yang 

berlawanan arah, hal ini mengandung arti bahwa setiap peningkatan intensitas 

cahaya maka variabel indeks lichen akan menurun sebesar 0,008, dengan asumsi 

bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai koefisien 
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regresi kelembaban udara adalah sebesar 0,038, hal ini berarti bahwa setiap 

peningkatan kelembaban udara maka vaariabel indeks lichen akan meningkat 

sebesar 0,038, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi 

adalah tetap. 

 

 

 

 

 

 


