
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Keanekaragaman Lichen di Blok 3 TWA Bipolo 

 

Dari hasil penelitian jenis Lichen dari 120 plot transek tegak lurus dan transek 

sejajar gradien jalan  di Blok 3 TWA Bipolo peneliti menemukan 6 jenis lumut 

kerak yaitu 1 jenis lumut kerak sensitif adalah usnea species dan 5 jenis lumut kerak 

toleran adalah crustose sp a, crustose, squamulose, foliose dan crustose sp b  dengan 

jumlah 2.077 individu yaitu pada transek tegak lurus lichen crutose sp a  497 , 

crustose 146 , squamulose 115, foliose 111, crustose sp b 72 dan lumut kerak 

sensifit yaitu usnea specie 39 individu. Sedangkan pada transek sejajar gradien yaitu  

crustose sp a 666 , crustose 150 , Squamulose 99 , foliose dan crustose sp b 76  dan 

lumut kerak sensitif usnea specie 30 individu. Jadi TWA Bipolo merupakan 

kawasan yang tidak tercemar. Di mana di kawasan ini  ditemukan lebih banyak  

lichen toleran. 

Dari keempat morfologi lumut kerak terdapat tiga jenis lumut kerak sebagai 

indikator pencemaran udara yaitu fruticose, foliose, dan crustose. Fruticose menjadi 

jenis lumut kerak yang paling sensitif terhadap pencemaran udara contohnya usnea 

species kemuldian foliose dan jenis crutose masih sedikit mentoleransi pencemaran 

udara. Sehingga jika di suatu daerah tidak terdapat fruticose maka daerah tersebut 

dapat dikatakan tercemar. Perubahan jenis lumut kerak juga terjadi sesuai dengan 

pencemaran yang terjadi di daerah tersebut. Kepekaan lumut kerak berada dalam 

berbagai berbagai radius dari sumber pencemaran (Pratiwi, 2006). 



Lichen adalah salah satu organisme yang digunakan sebagai bioindikator 

pencemaran udara. Hal ini disebabkan lichen sensitif terhadap pencemaran udara, 

memiliki sebaran geografis yang luas (kecuali di daerah perairan) keberadaannya 

melimpah, sesil, perennial, memiliki bentuk morfologi yang relatif tetap dalam 

jangka waktu yang lama dan tidak memiliki lapisan kutikula sehingga lichen dapat 

menyerap gas dan partikel polutan secara langsung melalui permukaan talusnya. 

Penggunaan lichen sebagai bioindikator dinilai lebih efisien dibandingkan 

menggunakan alat atau mesin indikator ambien yang dalam pengoperasiaanya 

membutukan biaya yang besar dan penanganan khusus (loopi et.al 200) 

 

4.1.1 Analisis Deskriptif di Blok 3 TWA Bipolo 

 

Data lengkap indeks keanekaragaman lichen dan faktor abiotik (intensitas 

cahaya dan kelembaban udara) dari 120 plot pada transek garis tegak lurus dan 

transek sejajar gradien jalan di Blok 3 TWA Bipolo.Data lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 4a dan 4b dan disajikan dalam bentuk diagram di bawah ini. 

 



 
 

          Gambar 4.1. Diagram Hasil Analisis Deskriptif  Transek Tegak Lurus dan 

Transek Sejajar di Blok 3 TWA Bipolo 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 pada transek tegak lurus di peroleh nilai rata-rata 

dari indeks lichen 2,503, intensitas cahaya 54,2 dan kelembaban udara 92,27. 

Sedangkan pada transek sejajar gradien jalan diperoleh nilai rata-rata dari indeks 

lichen 2,885, intensitas cahaya 543,37 dan kelembaban udara 81,27. 

Faktor lingkungan seperti kondisi iklim mikro yaitu suhu, kelembaban, air, 

nutrisi, dan intensitas cahaya mempunyai peranan yang penting dalam besarnya 

keanekaragaman lumut kerak. Jumlah keanekaragaman lumut kerak dapat diambil 

sebagai perkiraan kualitas lingkungan yaitu semakin banyak jumlah lumut kerak 

menunjukan kepada kondisi lingkungan yang baik, begitupun sebaliknya (Asta et.al, 

2002) 
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kelembaban udara sangat penting dalam distribusi lichen. Lichen akan tumbuh 

optimal pada lingkungan yang lembab yaitu pada kelembaban 80-95%. Nurssal et.al 

(2005) 

. 

4.1.2 Uji Regresi Linear Berganda di Blok  3 TWA  Bipolo  

 

Hipotesis yang digunakkan (H0) adalah: Faktor abiotik (intensitas cahaya dan 

Kelembaban udara)  tidak berpengaruh terhadap indek keanekaragaman jenis lumut 

kerak Pada Transek Tegak Lurus di Blok 3 TWA Bipolo. Dalam menguji hipotesis 

ini digunakkan analisis regresi  linear berganda  karena variabel bebas dalam 

penelitian ini lebih dari satu yaitu intensitas cahaya dan kelembaban udara. Hasil 

lengkap regresi linear berganda dapat dilihat pada Lampiran 7c dan 7d dan secara 

ringkas disajikkan pada Tabel 4.2 di bawah ini. 

 

Tabel 4.1. Hasil Analisis Uji Regresi Linear Berganda Indeks Keanekaragaman 

Lichen dan Faktor Abiotik (Intensitas Cahaya dan Kelembaban Udara) 

pada Transek Tegak Lurus dan Transek Sejajar Gradien Jalan di  Blok 3 

TWA Bipolo 

 

Variabel 

Transek Tegak Lurus Transek Sejajar 

R R
2
 F Sig R R

2
 F Sig 

(Intensitas Cahaya + 

Kelembaban Udara)        

         Indeks Lichen 

0,584 0,341 6,999 0,004 0,488 0,238 4,220 0,025 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas ditunjukan bahwa koefisien nilai R  transek 

tegak lurus dari dua variabel   intensitas cahaya dan kelembaban udara terhadap 

indeks lichen adalah 0,584.  Hal tersebut menunjukan bahwa faktor intensitas 



cahaya dan kelembaban udara secara bersama-sama berkorelasi sedang terhadap 

indeks lichen sesuai standar koefisien korelasi (Sugiyono, 2013). Sedangkan nilai 

R
2 

dari dua variabel intensitas cahaya dan kelembaban udara adalah 0,341, hal 

tersebut menunjukkan bahwa pengaruh  intensitas cahaya dan kelembaban udara 

sebesar 34,1 % terhadap  indeks keanekaragaman jenis lichen pada transek tegak 

lurus di Blok 3 TWA Bipolo, dan sisanya sebanyak 65,9 % dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak di ukur dalam penelitian ini. Nilai F adalah 6,999 dengan nilai 

signifikan 0,004 atau( sig < 0,05), hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, 

intensitas cahaya dan kelembaban udara secara bersama-sama memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap indeks keanekaragaman jenis lichen pada transek 

tegak lurus di Blok 3 TWA Bipolo.  

Faktor lingkungan seperti kondisi iklim mikro yaitu suhu, kelembaban, air, 

nutrisi, dan intensitas cahaya mempunyai peranan yang penting dalam besarnya 

keanekaragaman lumut kerak. Jumlah keanekaragaman lumut kerak dapat diambil 

sebagai perkiraan kualitas lingkungan yaitu semakin banyak jumlah lumut kerak 

menunjukan kepada kondisi lingkungan yang baik, begitupun sebaliknya (Asta et.al, 

2002). 

Koefisien uji signifikan parameter individual pada transek tegak lurus di Blok 

3 TWA Bipolo yang dapat dilihat pada (Lampiran 7e) menunjukan hasil nilai 

Unstandardizet Beta Coefficient untuk intensitas cahaya adalah 0,000, dengan nilai 

signifikan 0,812. Hal ini menunjukan secara persial pengaruh intesitas cahaya 



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

sig > 0,05, jadi hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak,  dan untuk kelembaban udara 

adalah -0,035, dengan nilai signifikansi 0,005. Hal ini menunjukkan secara parsial 

pengaruh kelembaban udara  signifikan terhadap indeks Lichen pada taraf 

kepercayaan 5% (𝛼 = 0,05), dimana sig < 0,05, jadi hipotesis H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini juga menunjukkan bahwa intensitas cahaya tidak memberikan 

pengaruh terhadap indeks lichen sedangkan kelembaban udara  memberikan pengaruh 

terhadap indeks lichen pada transek tegak lurus di Blok 3 TWA Bipolo. 

kelembaban udara sangat penting dalam distribusi lichen. Lichen akan tumbuh 

optimal pada lingkungan yang lembab yaitu pada kelembaban 80-95% Nurssal at el 

(2005) 

Variabel keanekaragaman jenis dipengaruhi oleh faktor abiotik dengan 

persamaan kofisien regresi sebagai berikut: keanekaragaman jenis = 5,777 + 0,000 

intesitas cahaya + -0,035 kelembaban udara = 5,742 hal tersebut berarti indek 

keanekaragaman jenis akan terus meningkat pada nilai 5,742. Jika tidak ada 

perubahan pada variabel intensitas cahaya dan kelembaban udara. Kofisien konstan 

bernilai positif menyatakan asumsi bahwa ada variabel intesitas cahaya dan 

kelembaban udara, maka keanekaragaman jenis lumut kerak cendrung mengalami 

peningkatan. Kofisien regresi intesitas cahaya bernilai positif menyatakan dengan 

asumsi bahwa tidak ada variabel independen lainnya, maka apabila karbon organik 

meningkat, keanekaragaman jenis lichen juga mengalami peningkatan. Kofisien 



regresi kelembaban udara bernilai negatif menyatakan dengan asumsi  bahwa ada 

variabel independen lainnya, maka apabila kelembaban udara menurun, 

keanekaragaman jenis lichen juga mengalami penurunan.  

Pada transek sejajar gradien jalan (Tabel 4.1 ) koefsien nilai R dari  variabel   

intensitas cahaya dan kelembaban udara terhadap indeks lichen adalah 0,488.  Hal 

tersebut menunjukan bahwa faktor intensitas cahaya dan kelembaban udara secara 

bersama-sama berkorelasi sedang terhadap indeks lichen sesuai standar koefisien 

korelasi (Sugiyono, 2013). Sedangkan nilai R
2 

dari dua variabel intensitas cahaya 

dan kelembaban udara adalah 0,238, hal tersebut menunjukan bahwa pengaruh  

intensitas cahaya dan kelembaban udara sebesar 23,8 % terhadap  indeks 

kaenekaragaman jenis lichen pada transek sejajar di Blok 3 TWA Bipolo, dan 

sisanya sebanyak 76,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di ukur dalam 

penelitian ini. Nilai F adalah 4,220 dengan nilai signifikan 0,025 atau sig < 0,05), 

jadi hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, intensitas cahaya dan kelembaban 

udara secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap indeks 

keanekaragaman jenis lichen pada transek sejajar gradien jalan di Blok 3 TWA 

Bipolo. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada pengaruh intesitas cahaya dan 

kelembaban udara terhadap indeks lichen pada transek sejajar gradien jalan di Blok 

3 TWA Bipolo. 

Faktor lingkungan seperti kondisi iklim mikro yaitu suhu, kelembaban, air, 

nutrisi, dan intensitas cahaya mempunyai peranan yang penting dalam besarnya 

keanekaragaman lumut kerak. Jumlah keanekaragaman lumut kerak dapat diambil 



sebagai perkiraan kualitas lingkungan yaitu semakin banyak jumlah lumut kerak 

menunjukan kepada kondisi lingkungan yang baik, begitupun sebaliknya (Asta et.al, 

2002). 

Koefisien uji signifikan parameter individual pada transek sejajar gradien 

jalan di Blok 3 TWA Bipolo yang dapat dilihat pada (Lampiran 8e)  menunjukan 

hasil nilai  Unstandardizet Beta Coefficient untuk intensitas cahaya adalah 0,001, 

dengan nilai signifikan 0,815. Hal ini menunjukan secara persial pengaruh intesitas 

cahaya terhadap indeks lichen tidak signifikan pada taraf kepercayaan 5% (𝛼 = 0,05), 

dimana sig > 0,05, hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak  dan untuk kelembaban udara 

adalah 0,030, dengan nilai signifikansi 0,005. Hal ini menunjukkan secara parsial 

pengaruh kelembaban udara  signifikan terhadap indeks Lichen pada taraf 

kepercayaan 5% (𝛼 = 0,05), dimana sig < 0,05, hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. 

Hal ini juga menunjukkan bahwa intensitas cahaya  tidak memberikan pengaruh 

terhadap indeks lichen sedangkan kelembaban udara  memberikan pengaruh terhadap 

indeks lichen pada transek sejajar gradien jalan di Blok 3 TWA Bipolo. 

Kelembaban udara sangat penting dalam distribusi lichen. Ketika thallus 

lichen basah, lichen secara fisiologi aktif dan sensitif terhadap pencemaran udara 

dibandingkan ketika kering (Wetmore, 1983). Lichen banyak ditemukan pada pohon 

yang berada dekat dengan sungai, diduga karena pengaruh kelembaban (Zedda et al, 

2009). Walaupun lichen tahan pada kekeringan dalam jangka waktu yang cukup 

panjang, namun lichen tumbuh dengan optimal pada lingkungan yang lembab 



(Ronoprawiro,1989). Tingkat kelembaban yang berbeda menunjukkan variasi 

spesies dalam komunitas lichen. Keberadaan suatu komunitas lichen dapat 

menunjukkkan tingkat kualitas udara (McCune, 2000). 

Variabel keanekaragaman jenis dipengaruhi oleh faktor abiotik dengan 

persamaan kofisien regresi sebagai berikut: keanekaragaman jenis = 0,427 + 0,001 

intentesitas cahaya + 0,030 kelembaban udara = 0,458 hal tersebut berarti indek 

keanekaragaman jenis akan terus meningkat pada nilai 0.458. Jika tidak ada 

perubahan pada variabel intensitas cahaya dan kelembaban udara. Kofisien konstan 

bernilai positif menyatakan asumsi bahwa ada variabel intesitas cahaya dan 

kelembaban udara, maka keanekaragaman jenis lichen cendrung mengalami 

peningkatan. Kofisien regresi intesitas cahaya dan kelembaban udara bernilai positif 

menyatakan dengan asumsi bahwa tidak ada variabel independen lainnya, maka 

apabila intesitas cahaya dan kelembaban udara meningkat, keanekaragaman jenis 

lichen juga mengalami peningkatan.  

 

4.2  Keanekaragaman Lichen di Blok 4 TWA Bipolo 

 

Dari hasil penelitian jenis lumut kerak dari 120 plot transek tegak lurus dan 

transek sejajar gradien jalan  di Blok 4 TWA Bipolo peneliti menemukan 6 jenis 

lumut kerak yaitu 1 jenis lichen sensitif adalah usnea species dan 5 lichen toleran 

adalah crustose sp a, crustose, squamulose, foliose dan crustose sp b  dengan jumlah  

2.018  individu yaitu pada transek tegak lurus lichen crustose sp a  586 , crustose 

159 , squamulose 105, foliose 72, crustose sp b 69 dan lichen sensifit yaitu usnea 



specie 28 individu. Sedangkan pada transek sejajar gradien yaitu  crustose sp a 614 , 

crustose 140 , Squamulose 95 , crustose sp b 65 dan  foliose 63  dan lichen sensitif 

usnea specie 22 individu. Jadi jumlah keseluruhan individu lichen yang temukan 

pada transek tegak lurus dan transek sejajar gradien jalan di Blok 3-4 TWA Bipolo 

adalah 4.095  yaitu jenis yang paling banyak di temukan jenis lichen Crostose sp a  

2.363, crustose 595, squamulose 414, foliose 322, crustose sp b  282 dan usnea 

spesies 119 individu. Jadi TWA Bipolo merupakan kawasan yang tidak tercemar. Di 

mana di kawasan ini  ditemukan lebih banyak  lichen toleran. 

. Lichen terdistribusi secara luas, yang di temukan dari tepi pantai sampai di 

atas gunung-gunung yang tinggi. Lichen terdapat dalam jumlah yang berlimpah 

pada habitat yang berbeda-beda, biasanya pada lingkungan yang agak kering. 

Lichen tumbuh pada batang-batang dan cabang-cabang pohon, batu-batu, dan tanah-

tanah gundul dengan permukaan yang stabil (Polunin, 1990 dalam Lukmana, 2012). 

4.2.1 Analisis Deskriptif di Blok 4 TWA Bipolo 

 

Data lengkap indeks keanekaragaman lichen dan faktor abiotik (intensitas 

cahaya dan kelembaban udara) dari 120 plot pada transek garis tegak lurus dan 

transek sejajar gradien jalan di Blok 4 TWA Bipolo, data lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 6a dan 6b dan disajikan secara ringkas dalam bentuk diagram di bawah 

ini. 



 

 

Gambar 4.2. Diagram Hasil Analisis Deskriptif Transek Tegak Lurus dan Transek 

Sejajar gradien jalan di Blok 4 TWABipolo 

 

Berdasarkan Gambar 4.3 di peroleh nilai rata-rata dari indeks lichen 2,672, 

intensitas cahaya 18,9 dan kelembaban udara 68,37. Sedangkan pada transek sejajar 

gradien jalan. di peroleh nilai rata-rata dari indeks lichen 3,0333, intensitas cahaya 

16,93 dan kelembaban udara 66,5. 

Faktor lingkungan seperti kondisi iklim mikro yaitu suhu, kelembaban, air, 

nutrisi, dan intensitas cahaya mempunyai peranan yang penting dalam besarnya 

keanekaragaman lumut kerak. Jumlah keanekaragaman lumut kerak dapat diambil 

sebagai perkiraan kualitas lingkungan yaitu semakin banyak jumlah lumut kerak 

menunjukan kepada kondisi lingkungan yang baik, begitupun sebaliknya (Asta et.al, 

2002) 
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4.2.2 Uji Regresi Linear Berganda di Blok 4 TWA  Biopolo  

 

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

Kelembaban udara)  tidak berpengaruh terhadap indek keanekaragaman jenis lichen 

pada transek tegak lurus dan transek sejajar grdien jalan di Blok 4 TWA Bipolo. 

Dalam menguji hipotesis ini digunakkan analisis regresi berganda yang dapat dilihat 

pada Lampiran 9c dan 9d dan secara ringkas disajikan pada Tabel 4.5 di bawah 

ini. 

 

Tabel 4.2. Hasil Analisis Uji Regresi Linear Berganda Indeks Keanekaragaman 

                     Lichen dan Faktor Abiotik (Intensitas Cahaya dan kelembaban udara) 

                     pada Transek Tegak  Lurus dan Transek Sejajar Gradien Jalan di Blok 4 

                     TWA Bipolo 

 

Variabel 

Transek Tegak Lurus Transek Sejajar 

R R
2
 F Sig R R

2
 F Sig 

(Intensitas Cahaya +

 Kelembaban 

Udara)      

Indeks Lichen 

0,152 0,023 0,321 0,723 0,251 0,063 0,910 0,414 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas ditunjukan bahwa koefisien nilai R transek 

tegak lurus  dari dua variabel   intensitas cahaya dan kelembaban udara terhadap 

indeks lichen adalah 0,152.  Hal tersebut menunjukan bahwa faktor intensitas cahaya 

dan kelembaban udara secara bersama-sama berkorelasi sangat rendah terhadap 

indeks lichen sesuai standar koefisien (Sugiyono, 2013). Sedangkan nilai R
2 

dari dua 

variabel intensitas cahaya dan kelembaban udara adalah 0,023. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengaruh  intensitas cahaya dan kelembaban udara sebesar 2,3 



% terhadap  indeks kaenekaragaman jenis lichen pada transek tegak lurus di Blok 4 

TWA Bipolo, dan sisanya sebanyak 97,7 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di 

ukur dalam penelitian ini. Nilai F adalah 0,321 dengan nilai signifikan 0,723 atau( sig 

> 0,05), hipotesis diterima. Jadi,  intensitas cahaya dan kelembaban udara secara 

bersama-sama memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap indeks 

keanekaragaman jenis lichen pada transek tegak lurus di Blok 4 TWA Bipolo. Hal ini 

juga menunjukan bahwa  tidak ada pengaruh intesitas cahaya dan kelembaban udara 

terhadap indek lichen di Blok 4 TWA Bipolo. 

Koefisien uji signifikan parameter individual pada transek tegak lurus di Blok 

4 TWA Bipolo yang dapat di lihat pada (Lampiran 9e)  menunjukan hasil nilai  

Unstandardizet Beta Coefficient untuk intensitas cahaya adalah -0,002, dengan nilai 

signifikan 0,430. Hal ini menunjukan secara persial pengaruh intesitas cahaya 

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

sig > 0,05 , hipotesis diterima dan untuk kelembaban udara adalah 0,000, dengan nilai 

signifikansi 0,973. Hal ini menunjukkan secara parsial pengaruh kelembaban udara  

tidak signifikan terhadap indeks Lichen pada taraf kepercayaan 5% (𝛼 = 0,05), 

dimana sig > 0,05, hiptesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh  

dari intesitas cahaya dan kelembaban udara terhadap indeks lichen pada transek tegak 

lurus di Blok 4 TWA Bipolo.  

Variabel keanekaragaman jenis dipengaruhi oleh faktor abiotik dengan 

persamaan kofisien regresi sebagai berikut: keanekaragaman jenis = 2,738 + -0,002 



intensitas cahaya + 0,000 kelembaban udara = 2,736 hal tersebut berarti indek 

keanekaragaman jenis akan terus meningkat pada nilai 2,736. Jika tidak ada 

perubahan pada variabel intensitas cahaya dan kelembaban udara. Kofisien konstan 

bernilai positif menyatakan asumsi bahwa ada variabel intesitas cahaya dan 

kelembaban udara, maka keanekaragaman jenis lichen cendrung mengalami 

peningkatan. Kofisien regresi intesitas cahaya bernilai negatif menyatakan dengan 

asumsi bahwa ada variabel independen lainnya, maka apabila intesitas cahaya 

menurun, keanekaragaman jenis lichen juga mengalami penurunan. Kofisien regresi 

kelembaban udara bernilai negatif menyatakan dengan asumsi bahwa ada variabel 

independen lainnya, maka apabila karbon organik menurun, keanekaragaman jenis 

lichen juga akan mengalami penurunan.  

Pada transek sejajar gradien jalan (Tabel 4.2) koefisien nilai R dari  variabel   

intensitas cahaya dan kelembaban udara terhadap indeks lichen adalah 0,251.  Hal 

terssebut menunjukan bahwa faktor intensitas cahaya dan kelembaban udara secara 

bersama-sama berkorelasi rendah terhadap indeks lichen sesuai standar koefisien 

(Sugiyono, 2004). Sedangkan nilai R
2 

dari dua variabel intensitas cahaya dan 

kelembaban udara adalah 0,063, hal tersebut menunjukan bahwa pengaruh  intensitas 

cahaya dan kelembaban udara sebesar 6,3 % terhadap  indeks kaenekaragaman jenis 

lichen pada transek sejajar di Blok 3 TWA Bipolo, dan sisanya sebanyak 93,7 % 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di ukur dalam penelitian ini. Nilai F adalah 

0.910 dengan nilai signifikan 0,414 atau(sig > 0,05), hipotesis diterima. Jadi, intesitas 

cahaya dan kelembaban udara secara bersama-sama memberikan pengaruh yang tidak 



signifikan terhadap indeks keanekaragaman jenis lichen pada transek sejajar gradien 

jalan di Blok 4 TWA Bipolo. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak  ada pengaruh 

intesitas cahaya dan kelembaban udara terhadap indeks lichen di Blok 4 TWA 

Bipolo. 

Koefisien uji signifikan parameter individual pada transek sejajar gradien 

jalan di Blok 4 TWA Bipolo yang dapat di lihat pada (Lampiran 10e) menunjukan 

hasil nilai  Unstandardizet Beta Coefficient untuk intensitas cahaya adalah -0,004, 

dengan nilai signifikan 0,664. Hal ini menunjukan secara persial pengaruh intesitas 

cahaya terhadap indeks lichen tidak signifikan pada taraf kepercayaan 5% (𝛼 = 0,05), 

dimana sig > 0,05, hipotesis diterima  dan untuk kelembaban udara adalah 0,046, 

dengan nilai signifikansi 0,240. Hal ini menunjukkan secara parsial pengaruh 

kelembaban udara tidak signifikan terhadap indeks Lichen pada taraf kepercayaan 5% 

(𝛼 = 0,05), dimana sig > 0,05, hipotesis diterima. Hal ini juga menunjukkan bawah  

tidak ada pengaruh intesitas cahaya dan kelembaban udara terhadap indeks lichen 

pada transek sejajar gradien jalan di Blok 4 TWA Bipolo.  

Variabel keanekaragaman jenis dipengaruhi oleh faktor abiotik dengan 

persamaan kofisien regresi sebagai berikut: keanekaragaman jenis = 0,046 + -

0,004 intensitas cahaya + 0,046 kelembaban udara = 0,088 hal tersebut berarti 

indek keanekaragaman jenis akan terus meningkat pada nilai 0,088. Jika tidak ada 

perubahan pada variabel intensitas cahaya dan kelembaban udara. Kofisien konstan 

bernilai positif menyatakan asumsi bahwa ada variabel intesitas cahaya dan 



kelembaban udara, maka keanekaragaman jenis lichen cendrung mengalami 

peningkatan. Kofisien regresi intesitas cahaya bernilai negatif menyatakan dengan 

asumsi bahwa ada variabel independen lainnya, maka apabila intesitas cahaya 

menurun, keanekaragaman jenis lichen juga mengalami penurunan. Kofisien regresi 

kelembaban udara bernilai negatif menyatakan dengan asumsi bahwa ada variabel 

independen lainnya, maka apabila karbon organik menurun, keanekaragaman jenis 

lichen juga akan mengalami penurunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


