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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Pantai Raikatar, Desa Jenilu, 

Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada bulan 

Agustus-September 2018. Secara administratif Kabupaten Belu adalah salah satu 

kabupaten di NTT dengan  luas wilayah 2.445,57 Km
2 

(5,16 % dari luas wilayah 

NTT) yang terletak pada 124
0
-126

0
 BT dan 9

0
-10

0
 LS dengan panjang garis pantai 

yang membentang dari barat ke timur pada bagian utara pulau Timor sepanjang 

32,22 km. Secara umum wilayah Kabupaten Belu merupakan daerah datar 

berbukit dengan suhu rata-rata 24-34
0
 C  (Belu Dalam Angka, 2009). 

Secara administrasi Pantai Raikatar berada di Desa Jenilu, Kecamatan 

Kakuluk Mesak. Kecamatan Kakuluk Mesak ini sendiri baru mengalami 

pemekaran dari Kabupaten Belu pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Belu No. 12 tahun 2001 dengan luas wilayahnya 187,54 km
2
 atau 

sekitar 14,60% dari luas total Kabupaten Belu dan terbagi menjadi 6 desa yaitu, 4 

desa pesisir dan 2 desa bukan pesisir (Belu Dalam Angka 2015). Pantai ini 

terletak pada titik koordinat 8°59'59.43" LS dan 124°51'30.50" BT. Di sepanjang 

pantai ini terdapat hamparan hutan mangrove di sisi barat dan pelabuhan kapal di 

sisi timur. Substrat yang terdapat di wilayah pantai ini didominasi oleh substrat 

lumpur berpasir dan ditumbuhi oleh lamun yang membentang luas di seluruh sisi 

pantai. Ketika terjadi pasang surut, hamparan lamun yang luas dapat terlihat 
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dengan jelas dari bibir pantai. Selain itu, pantai ini mudah dijangkau karena 

berada di pinggir jalan yang menjadi pusat transportasi yang menghubungkan 

wilayah Kabupaten Belu dengan wilayah Republik Demokratik Timor Leste 

(RDTL).  

 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa kondisi Pantai Raikatar 

adalah pantai dengan topografi yang datar.  Dilihat juga pada gambar tiga stasiun 

yang menjadi titik peletakan transek dan plot. Stasiun tersebut diletakan 

berdasarkan perbedaan tipe substrat yang ada di pantai tersebut, dimana stasiun 1 

memiliki substrat karaang berpasir, stasiun 2 dengan substrat berpasir, dan stasiun  

substrat lumpur berpasir. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Darsono (2007) 

bahwa Holothuroidea (teripang) adalah hewan bentik yang lambat geraknya, 

hidup pada dasar dengan substrat pasir, lumpur maupun dalam lingkungan 

Gambar 3.1 Peta Pantai Raikatar, Belu 

Sumber: Google Earth, 2018 
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terumbu. Dalam struktur trofik (trophic levels), Holothuroidea berperan sebagai 

pemakan deposit (deposit feeder) dan pemakan suspensi (suspensi feeder). 

Pada tahap rencana penelitian peletakan stasiun didasari pada perbedaan 

tipe substrat, dimana staiun 1 substrat berbatu, stasiun 2 substrat berpasir, dan 

stasiun 3 substrat berlumpur. Namun ketika melakukan penelitian terjadi 

perubahan peletakan stasiun 1 karena keadaan di lokasi penelitian tidak 

memungkinkan untuk dijadikan titik peletakan stasiun seperti yang telah 

ditentukan sebelumnya. Hal ini karena substrat yang ada pada stasiun 1 sama 

seperti substrat yang ada pada stasiun 3 yang didominasi oleh lumpur. Oleh 

karena hal tersebut sehingga stasiun 1 diletakan pada substrat karang berpasir. 

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan ketika penelitian, pantai 

Raikatar memiliki panjang daerah intertidal mencapai ±735 meter pada saat surut 

terendah mencapai 0,3 meter. Dengan keadaan yang demikian dapat memudahkan 

peneliti untuk meletakan stasiun pengamatan. Di pantai ini terdapat tegakan 

mangrove yang cukup luas dengan panjang ±390 meter, sehingga substrat di 

sekitar tegakan mangrove tersebut adalah berlumpur. Selain substrat berlumpur 

juga terdapat substrat berpasir dan karang berpasir. Substrat karang berpasir dapat 

dijumpai pada jarak ±590 meter dari pasang tertinggi. Karena adanya perbedaan 

tipe substrat yang ada di pantai Raikatar ini sehingga peletakan stasiun 

pengamatan didasarkan pada tipe substrat yang ada. Stasiun 1 dengan tipe substrat 

karang berpasir, stasiun 2 substrat berpasir, dan stasiun 3 lumpur berpasir. Hal ini 

sesuai yang dikatakan oleh Darsono (2007) bahwa Holothuroidea (teripang) 

adalah hewan bentik yang lambat geraknya, hidup pada dasar dengan substrat 
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pasir, lumpur maupun dalam lingkungan terumbu. Dalam struktur trofik (trophic 

levels), Holothuroidea berperan sebagai pemakan deposit (deposit feeder) dan 

pemakan suspensi (suspensi feeder). Habitat bersubstrat lunak ditandai oleh tipe 

dasar yang bervariasi antara lumpur halus sampai pasir kasar. Teripang dapat 

hidup bebas di atas permukaan substrat, atau ada yang mempunyai kebiasaan 

membenamkan diri dalam lumpur atau pasir, atau melapisi tubuhnya dengan 

selapis pasir halus (Aziz, 1995).  

Peletakan stasiun pengamatan tersebut juga telah diambil titik koordinat 

pada masing-masing transek setiap stasiun dimana stasiun 1 transek 1 

(08
0
59’48,1” LS dan 124

0
51’23,8” BT), transek 2 (08

0
59’48,2” LS dan 

124
0
51’23,4” BT), dan transek 3 (08

0
59’47,9” LS dan 124

0
51’22,8” BT), stasiun 

2 transek 1 (08
0
59’56,7” LS dan 124

0
51’27,0” BT), transek 2 (08

0
59’56,6” LS 

dan 124
0
51’26,8” BT), dan transek 3 (08

0
59’56,4” LS dan 124

0
51’26,4” BT), dan 

stasiun 3 transek 1 (08
0
59’56,0” LS dan 124

0
51’31,8” BT), transek 2 

(08
0
59’56,2” LS dan 124

0
51’31,5” BT), dan transek 3 (08

0
59’56,5” LS dan 

124
0
51’31,1” BT). 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam peelitian ini adalah, Meter rol (untuk 

mengukur jarak dalam pembuatan garis transek dan plot),  pipa paralon (untuk 

membuat plot), GPS (untuk mengukur titik koordinat lokasi penelitian), 

termometer batang (untuk mengukur suhu perairan laut), pH meter digital (untuk 
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mengukur pH (derajat keasaman) perairan laut), refraktometer (untuk mengukur 

salinitas perairan laut), lux meter (untuk mengukur intensitas cahaya), kamera 

(untuk mendokumentasi semua kegiatan yang berlangsung selama penelitian), dan 

alat tulis menulis (untuk menulis segala sesuatu yang diperoleh selama penelitan 

berlangsung). 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Alkohol 70% (untuk 

mengawetkan sampel Holothuroidea yang belum dapat teridentifikasi pada lokasi 

penelitian), aquades (untuk membersihkan alat-alat ukur penelitian), stoples 

(untuk menyimpan sampel Holothuroidea yang belum dapat teridentifikasi pada 

lokasi penelitian), kertas label (untuk memberi kode pada sampel yang belum 

dapat teridentifikasi pada lokasi penelitian), dan tisu untuk mengeringkan alat 

penelitian. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki 

sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk di teliti. 

Populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau barang-

barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Dengan demikian, populasi 

merupakan seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat 

beberapa kesimpulan (Amirullah, 2015). Adapun populasi dari penelitian ini 
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adalah seluruh spesies Holothuroidea di pantai Raikatar, Kecamatan Kakuluk 

Mesak, Kabupaten Belu. 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk 

digunakan dalam penelitian. Dalam berbagai situasi, bahkan informasi yang 

paling diandalkan yang dihasilkan dari survai seluruh populasi akan kurang 

berguna karena akan diperoleh hasil atau kesimpulan hanya karena sudah 

terlambatnya kesimpulan-kesimpulan ini berguna dalam kerangka kerja. 

Pengambilan sampel dapat mempercepat pengumpulan data dalam rangka 

membuat data memenuhi tujuan penelitian. Ketepatan yang lebih tinggi untuk 

seluruh populasi dapat diperoleh melalui sampel yang terbatas (Amirullah, 2015). 

Sampel dalam penelitian ini adalah spesies Holothuroidea yang terdapat di setiap 

plot masing-masing stasiun pengamatan pada zona intertidal, pantai Raikatar, 

Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. 

 

3.4 Prosedur Kerja 

3.4.1 Penentuan Lokasi Pengambilan Sampel Holothuroidea 

Penentuan lokasi pengambilan sampel Holothuroidea dilakukan 

berdasarkan perbedaan tiga tipe substrat pada lokasi penelitian, yaitu substrat 

karang berpasir, berpasir, dan lumpur berpasir. 

3.4.2 Teknik Penarikan Sampel  

Pengambilan sampel Holothuroidea dilakukan dengan menggunakan 

metode transek plot sistematis yaitu dengan meletakan plot secara sistematis di 
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sepanjang garis transek (Hendrawan, 2015). Teknik pelaksanaannya yaitu dengan 

menentukan letak sumbu utama dari  garis pantai sejauh 200 meter. Transek 

tersebut akan diletakan pada 3 stasiun dengan jarak tiap stasiun 100 m yang dinilai 

dapat mewakili perbedaan tipe substrat pada lokasi penelitian. Setiap stasiun akan 

diletakan 3 transek tegak lurus dengan panjang masing-masing transek adalah 100 

m dan jarak setiap transek 10 m. Di setiap transek dibuat petak atau plot dengan 

ukuran 5 x 5 m
2
 dengan interval setiap plot adalah 5 m. Sehingga setiap transek 

terdapat 10 plot. Begitu pula dengan transek lainnya pada stasiun yang berbeda.  

Dengan begitu pada setiap stasiun terdapat 30 plot. Secara keseluruhan, 3 

stasiun tersebut memiliki total plot atau petak pengamatan sebanyak 90 plot. 

Berkaitan dengan peletakan plot pada saat pengamatan akan digunakan plot yang 

terbuat dari pipa paralon yang telah dirancang yang disesuaikan dengan ukuran 

plot pengamatan yaitu 5m x 5m. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 

pengambilan sampel dan lebih efektif dalam penggunaan waktu. 

Penelitian yang telah dilakukan mengenai keanekaragaman spesies 

Holothuroidea pada daaerah intertidal Pantai Raikatar menggunakan metode 

transek plot sistematis dengan menentukan letak sumbu utama dari pasang 

tertinggi terlebih dahulu. Ketika melakukan penelitian terjadi perubahan peletakan 

stasiun 1 karena keadaan di lokasi penelitian tidak memungkinkan untuk dijadikan 

titik peletakan stasiun seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini karena 

substrat yang ada pada stasiun 1 sama seperti substrat yang ada pada stasiun 3 

yang didominasi oleh lumpur. Karena hal tersebut peletakan stasiun 1 yaitu pada 

daerah dengan substrat karang berpasir dimana letak stasiun tersebut berjarak 300 
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m dari letak sumbu utama. Pengambilan spesies Holothuroidea dilakukan pada 

waktu sore hari hingga menjelang malam hari saat pasang surut dimana 

disesuaikan dengan tabel pasang surut yang diperoleh dari LANTAMAL VII 

Kupang, NTT. Pasang tertinggi mencapai 3,2 m 01.00 dan surut terendah ketika 

pengambilan data mencapai 0,2 m  pada pukul 20.00 WITA. 

Secara garis besar penarikan sampel Holothuroidea dengan metode transek 

plot sistematis dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data Holothuroidea 

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan 

kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan 

kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut 

pengumpulan data. 

Gambar 3.2 Ilustrasi Peletakan Plot Pengamatan (Peneliti, 2018) 
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Jenis data utama pada penelitian ini adalah data spesies Holothuroidea. 

Sedangkan data tambahan berupa data hasil pengukuran faktor abiotik (suhu, pH, 

salinitas, intensitas cahaya, dan substrat). Setiap spesies Holothuroidea yang 

ditemukan dicatat dan diidentifikasi. Pada setiap plot pengamatan peneliti 

melakukan hal-hal sebagai berikut:  

1) Pengambilan data akan dibantu oleh teman-teman seangkatan yang dibentuk 

dalam sebuah tim kerja, serta dibantu juga oleh seorang pemandu lokal. 

2) Identifikasi spesies Holothuroidea. Identifikasi dilakukan langsung pada saat 

pengambilan sampel bagi spesies-spesies yang diketahui, sedangkan untuk 

spesies yang belum teridentifikasi di lokasi di masukan ke dalam stoples berisi 

alkohol 70% untuk diidentifikasi dengan beberapa cara diantaranya, 

menggunakan buku identifikasi Echinodermata “Monograph of Shallow-Water 

Indo-West Pacific Echinoderms” oleh Clark dan Rowe 1971, mencocokkan 

spesies yang diperoleh dengan spesies yang ada di dalam jurnal-jurnal yang 

relevan, bertanya pada ahli dan membandingkan foto yang diperoleh selama 

pengamatan dengan referensi dari Internet.  

3) Menghitung jumlah individu masing-masing spesies. Jumlah individu spesies 

Holothuridea yang ditemukan pada saat penelitian akan dicatat 
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3.4.4 Pengukuran Parameter Abiotik 

Dalam penelitian ini parameter abiotik yang diukur adalah suhu, pH 

(derajat keasaman), salinitas, intensitas cahaya, dan substrat. Cara pengukuran 

parameter-parameter tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Suhu. Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan termometer batang 

dengan cara memasukkan termometer ke dalam air laut pada stasiun 

pengamatan selama ± 2 menit atau hingga stabil, kemudian dilihat dan dicatat 

hasil pengukurannya. Pengukuran ini dilakukan pengulangan sebanyak tiga 

kali dan setiap pengulangan ujung termometer dikeringkan. Data yang 

diperoleh langsung ke dalam tabel pengamatan faktor abiotik. 

b) pH. Pengukuran pH (derajat keasaman) dilakukan dengan menggunakan pH 

meter. pH meter dikalibrasi terlebih dahulu dengan cara membersihkan 

ujungnya dengan aquades, kemudian mencelupkan pH meter ke dalam air laut 

sampai angka yang muncul berhenti. 

c) Salinitas. Pengukuran salinitas air laut menggunakan refraktometer dengan 

cara refraktometer dikalibrasi terlebih dahulu dengan cara membersihkan 

ujungnya dengan aquades. Kemudian teteskan air laut pada kaca prisma dan 

dibaca skala yang ditunjukan oleh alat tersebut. Setiap pengukuran tersebut 

dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. 

d) Intensitas Cahaya. Pengukuran intensitas cahaya dilakukan dengan 

menggunakan lux meter. Nyalakan lux meter kemudian pilih range yang akan 

diukur. Arahkan sensor cahaya pada lux menuju ke lokasi yang akan diukur 

intensitas cahayanya. Skala yang muncul pada lux meter kemudian dicatat. 



11 
 

e) Substrat. Pengamatan substrat dilakukan langsung secara sederhana dengan 

cara melihat, memegang, dan meraba substrat kemudian ditentukan jenis 

substrat tersebut. 

 

3.5 Analis Data 

Jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil identifikasi spesies Holothuroidea dan 

hasil wawancara. Sedangkan untuk data kuantitatif berupa perhitungan jumlah 

individu tiap spesies, da nilai keanekaragaman untuk mendeteksi perubahan 

spesies tiap plot. 

a) Indeks Kelimpahan Jenis 

Indeks kelimpahan digunakan untuk mengetahui kepadatan individu dalam 

suatu ekosistem. Untuk menghitung kelimpahan relativ digunakan rumus 

(Sriyanto, 2013) yaitu: 

      pi = 
  

 
 

 

Keterangan: pi ( Kelimpahan jenis), ni ( jumlah suatu jenis), dan N (jumlah 

total jenis). 

b) Indeks Keanekaragaman 

Indeks keanekaragaman adalah jumlah total spesies dalam suatu area sebagai 

jumlah spesies antar jumlah total individu dari spesies yang ada di dalam suatu 

komunitas. Keanekaragaman dihitung dengan menggunakan rumus Shannon-

Wiener dalam Pelawi (2009): 
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    H’ = -∑ 
  

 
ln
  

 
 

Keterangan : H’ (Indeks Keanekaragam Shanon-Wiener), ni (jumlah suatu 

jenis) dan N ( jumlah seluruh jenis yang ada). 

Tingkat keanekaragam dapat dianalisis dalam beberapa kriteria Odum (1993) 

seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3-1. Kriteria Indeks Keanekaragaman 

No. Keanekaragaman (H’) Kategori 

1. H’ < 1,0 Rendah 

2. 1,0 ≤ H’ ≤ 3,322 Sedang 

3. H’ ˃ 3,322 Tinggi 

 

c) Indeks Dominansi 

Indeks dominansi digunakan untuk mengetahui spesies yang mendominasi 

dalam suatu ekosistem. Untuk menghitung indeks dominansi digunakan rumus 

(Odum, 1993 dalam Hasbullah, 2017), yaitu: 

    C = 

2

 








N

ni
 

Keterangan: C (nilai dominansi), ni (jumlah individu jenis i), N (jumlah total 

individu seluruh jenis). Nilai dominansi dapat dianalisis dalam beberapa 

kriteria (Odum, 1993) seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3-2. Kriteria Indeks Dominansi 

No. Dominansi (C) Kategori 

1. 0,00 < C < 0,50 Rendah 

2. 0,50 < C < 0,75 Sedang 

3. 0,75 < C < 1,00 Tinggi 
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d) Uji Regresi Linear Berganda 

Uji regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor abiotik terhadap 

keanekaragaman Holothuroidea. Untuk mempermudah dalam menganalisis 

pengaruh faktor abiotik dengan keanekaragaman Holothuroidea dapat 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 16.0. 

e) Uji T-berpasangan 

Uji T-berpasangan digunakan untuk mengetahui perbandingan terhadap 

keanekaragaman Holothuroidea. Untuk mempermudah dalam menganalisis 

perbandingan dengan keanekaragaman Holothuroidea tersebut dapat 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 16.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


