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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di Desa Umatoos Kecamatan Malaka Barat, 

Kabupaten Malaka. Proses pengidentifikasian sampel akan dilakukan di UPT 

Laboratorium Universitas Katolik Widya Mandira dengan waktu penelitian yaitu 

bulan Agustus sampai dengan September, 2018. Peta lokasi penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Keterangan: 

 : Desa Umatoos 

 : Ekosistem Pertanian (EP) 

 : Ekosistem cemara laut (ECL) 

 

 

Gambar 3.1 Peta Desa Umatoos (Sumber: Aplikasi google maps, April 2018) 
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3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: GPS untuk 

menentukan titik koordinat lokasi (stasiun dan petak) pengambilan sampel, 

disectingnet untuk mengidentifikasi sampel, digital soil tester meter 4 in 1 untuk 

mengukur pH tanah, suhu tanah, dan kelembaban tanah, role meter (100 m) untuk 

mengukur panjang dan interval petak pengamatan, tali rafia untuk membantu 

membentuk petak pengamatan, kayu patok untuk membentuk sudut petak 

pengamatan, besi gali/linggis untuk menggali tanah sebagai tempat pemasangan 

pitfall trap, plastik aqua gelas sebagai wadah untuk menjebak Arthropoda tanah, 

saringan dari kain putih transparan untuk memisahkan Arthropoda tanah dengan 

larutan perangkap, plastik bening (plastik es) untuk menyimpan sampel tanah, 

kertas label untuk memberi nama (kode) dan penomoran pada setiap sampel, 

saringan stainlees steel untuk mengukur water holding capasity, timbangan 

analitik untuk menimbang sampel tanah, mikroskop dan kaca slide untuk 

pengamatan Arthropoda tanah di laboratorium, pipet tetes untuk meneteskan 

larutan dalam proses identifikasi, cawan petri untuk meletakan sampel, penggaris 

untuk mengukur tinggi humus dalam sampel tanah, alat tulis untuk mencatat 

sampel-sampel yang didapat dan camera untuk untuk pengambilan data visual 

(foto) jenis Arthropoda tanah dan dokumentasi proses penelitian.  

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Alkohol 70% untuk 

menarik Arthropoda tanah dimana alkohol bertindak sebagai feromon dan 
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mengawetkan sampel Arthropoda tanah yang terperangkap, larutan deterjen untuk 

membunuh Artropoda tanah, sampel tanah untuk analisis faktor abiotik, lugol 

untuk memperjelas tampilan Arthropoda tanah pada pengamatan di mikroskop, 

buku identifikasi untuk mengidentifikasi sampel Arthropoda tanah, dan panduan 

penentuan warna tanah berdasarkan Munsell Soil Color Chart. 

 

3.3 Deskripsi Lokasi Penelitian 

Secara geografis Kabupaten Malaka terletak di antara koordinat 124
o 

38’ 

32.17” BT – 125
o 

5’ 21.38” BT dan 9
o 

18’ 7.19” LS – 9
o 

47’ 26.68” LS. Keadaan 

topografi Kabupaten Malaka bervariasi antara ketinggian 0 sampai dengan ±806 

m.dpal. Variasi ketinggian rendah (0-269 m.dpal) mendominasi wilayah bagian 

selatan, dimana daerah pertanian Desa Umatoos termasuk salah satu bagian 

wilayah ini. Kabupaten Malaka memiliki temperatur rata-rata 24
o
C-34

o
C, beriklim 

tropis, umumnya berubah-ubah setiap setengah tahun, berganti dari musim 

kemarau dan musim penghujan dengan musim kemarau yang lebih dominan. 

Kondisi curah hujan di Kabupaten Malaka bervariasi antara 16-172 mm/bulan,  

dengan kondisi curah hujan rendah yaitu (16-68 mm/bulan) (Potensi distrik 

Kabupaten Malaka, 2017). 

Sebagai salah satu wilayah geografis Kabupaten Malaka, Desa Umatoos 

Kecamatan Malaka Barat, merupakan salah satu wilayah  yang tidak pernah luput 

dari peristiwa banjir. Kecamatan Malaka Barat merupakan salah satu dari tiga 

Kecamatan di Kabupaten Malaka yang sangat rentan terhadap peristiwa banjir 

(Baria, 2017). 
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Banjir di Desa Umatoos berkontribusi mengubah lahan pertambakan dan  

hutan cemara sejak tahun 2000. Banjir yang terjadi, berlangsung secara kontinu, 

yaitu pada tahun 2000, 2002, 2008, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017 dan 2018 

(Pers.com, 2018; Warta Ekonomi, 2013; Citizen6, 2013). Banjir berdampak 

terhadap aspek-aspek ekologis lahan pertanian dan  hutan cemara, seperti 

perubahan kondisi biologis, fisik dan kimia tanah. 

Daerah pertanian Desa Umatoos memiliki luas ±12 Ha dengan perluasan 

lahan yang telah mendekati perumahan warga. Daerah pertanian ini merupakan 

peralihan fungsi dari daerah pertambakan karena peristiwa banjir terparah yang 

terjadi pada tahun 2000. Penimbunan kerak banjir pada beberapa sudut daerah 

pertanian ini telah mencapai 3 m – 6 m (Pers.com, 2017). 

Posisi daerah pertanian Desa Umatoos yaitu di sebelah Timur berbatasan 

dengan Desa Fafoe, sebelah barat berbatasan dengan Desa Rabasa, sebelah 

Selatan berbatasan dengan perumahan warga, dan sebelah Utara berbatasan 

dengan kawasan hutan cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana). Daerah 

pertanian ini merupakan gabungan dari petak-petak kebun masyarakat dengan luas 

tiap petak yaitu 45 m x 50 m s/d 50 m x 75 m (Pers.com, 2017). Masyarakat 

menggunakan tanaman pisang, ubi kayu atau kelapa untuk membatasi setiap lahan 

pertanian. Jenis tanaman di daerah pertanian ini berupa tanaman pangan utama 

yaitu jagung dan tanaman lain seperti sorgum, pisang, ubi kayu, kelapa, kacang 

tanah, kacang panjang, sawi, lombok, bawang merah, kangkung darat, pepaya, 

terung, semangka, dan pare.  
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Ekosistem cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana) membentang 

di sepanjang Pantai Abudenok dengan luas ±9 Ha (Pers.com, 2017). Ekosistem ini 

merupakan kawasan hutan pantai yang berada di atas garis pasang air laut. Kadar 

garam di dalam tanah pada ekosistem hutan ini cukup tinggi. Cemara laut 

(Casuarina equisetifolia var. incana) merupakan salah satu vegetasi yang mampu 

tumbuh pada kondisi lingkungan yang ekstrim karena ketahanannya terhadap 

kekeringan dan mempunyai perakaran yang kuat. Cemara laut (Casuarina 

equisetifolia var. incana) dapat dipergunakan untuk memperbaiki tanah pesisir 

pantai karena memiliki bintil akar yang di dalamnya banyak mengandung frankia, 

sehingga mampu menambat nitrogen dari udara (Ndari, 2014). Selain itu, cemara 

laut (Casuarina equisetifolia var. incana) mampu menangkap gerakan butir-butir 

pasir sehingga dapat terjadi akumulasi pasir pada lahan cemara laut (Harjadi, 

2017).  

Jenis cemara ini mampu memiliki tinggi hingga mencapai 25 m dengan 

batang bebas cabang 10-15 m, memiliki batang luar berwarna coklat keabu-abuan, 

berlekuk tidak dalam, banir akar kecil atau tidak ada sama sekali. Daun berbentuk 

sisik, bunganya dalam karangan yang terdiri dari 7-8 bunga (Steenis, 2008 dalam 

Ndari, 2014). Cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana) juga merupakan 

tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam upaya konservasi kawasan 

pesisir, sebagai penahan angin dan abrasi air laut (Marlin dkk., 2010).  

Posisi kawasan hutan cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana) 

Desa Umtoos yaitu di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Fafoe, sebelah Barat 

berbatasan dengan hutan mangrove, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun 
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warga dan hutan mangrove, dan sebelah Utara berbatasan dengan Pantai 

Abudenok. Kawasan hutan cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana) 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber kayu bakar yang memiliki nilai 

ekonomis, tempat rekreasi, dan sebagai akses menuju Pantai Abudenok 

(Pers.com, 2017).  

 

3.4 Prosedur Kerja 

3.4.1 Penentuan Lokasi Pengambilan Sampel Arthropoda Tanah 

Penentuan lokasi pengambilan sampel Arthropoda tanah dilakukan melalui 

metode eksplorasi sedangkan metode pencuplikan yang digunakan yaitu metode 

transek sistematis. Di setiap ekosistem ditentukan 3 stasiun pengamatan dan 

dilakukan pengambilan titik koordinat (Lampiran 16 dan Lampiran 17). 

Penentuan stasiun pada ekosistem pertanian didasarkan pada jenis tumbuhan 

penyusun sedangkan pada ekosistem cemara laut berdasarkan tutupan tajuk. Pada 

ekosistem pertanian, stasiun satu terdiri atas tanaman bawang merah, kacang 

hijau, terung, kangkung, jagung dan pare; stasiun 2 terdiri atas jagung dan pare; 

dan stasiun 3 terdiri atas labu kuning, tomat, jagung, dan terung. Sedangkan 

tutupan tajuk pada ekosistem cemara laut secara berurut dari yang paling rapat 

yaitu stasiun 1, diikuti stasiun 2 dan stasiun 3. Adapun tumbuhan bawah pada 

masing-masing stasiun di ekosistem cemara laut yaitu pada stasiun 1 terdiri atas 

tumbuhan widuri; stasiun 2 terdiri atas tumbuhan widuri; dan stasiun 3 terdiri atas 

jenis rumput teki. 

Pada setiap stasiun tersebut ditarik transek kuadran sepanjang 100 m dan 

diletakan 7 petak pengamatan berukuran 5 m x 5 m dengan jarak antar petak yaitu 
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5 m (merupakan jarak minimal) (Suin, 2012). Berdasarkan jumlah petak yang 

digunakan maka luas setiap stasiun pengamatan yaitu 175 m
2
. Dalam setiap petak 

pengamatan diletakkan 3 pitfall traps pada posisi diagonal petak sehingga jumlah 

perangkap pada setiap stasiun yaitu sebanyak 21 dengan jumlah keseluruhan 

dalam setiap ekosistem sebanyak 63 pitfall traps. Total pitfall traps pada kedua 

ekosistem yaitu sebanyak 126 pitfall traps. 

Berikut merupakan ilustrasi petak pengamatan dan peletakan pitfall trap. 

 

 

3.4.2 Pengambilan Sampel Arthropoda Tanah 

Pengambilan sampel Arthropoda tanah menggunakan teknik pitfall trap. 

Penggunaan pitfall trap dapat memberikan perbandingan dari komunitas habitat 

Arthropoda tanah yang berbeda (Ardillah dkk., 2014). Pitfall trap adalah 

perangkap yang terbuat dari gelas bekas minuman yang ditanam di tanah (Gambar 

3.3). Perangkap ini dapat digunakan untuk menangkap Arthropoda tanah yang 

aktif pada siang maupun malam hari (Tambunan dkk., 2013).  

Dalam penelitian ini, setiap gelas akan diberi penomoran dan diisi dengan 

larutan perangkap yang terdiri dari alkohol dan larutan deterjen (Samudra dkk., 

2013). Kemudian gelas ditanam pada kedalaman tanah ±10 cm dengan posisi 

permukaan gelas diatur sejajar dengan permukaan tanah. Pemasangan pitfall trap 

Gambar 3.2 Ilustrasi petak pengamatan dan peletakan pitfall trap  
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dilakukan pada posisi diagonal petak dengan jumlah masing-masing petak 

sebanyak 3 pitfall traps. Jangka waktu pemasangan pitfall trap yaitu selama 3 hari 

(Sari, 2014).  

Arthropoda tanah yang telah terperangkap dipisahkan dari larutan 

perangkap dengan menggunakan kain putih transparan. Selanjutnya akan 

dilakukan perhitungan jumlah spesies dan proses pengidentifikasian di UPT 

Laboratorium Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dimana proses 

identifikasi dilakukan dengan menggunakan kunci identifikasi Borror et al., 

(1996), Borror & White (1970), Suin (1997), serta browsing internet pada website  

group.insectidentification dan website www.bugguide.net yang dikelola oleh Iowa 

State University Entomology. Berikut merupakan sketsa pemasangan pitfall trap: 

 

 

3.4.3 Pengukuran Parameter Lingkungan Abiotik 

Pengukuran faktor abiotik meliptui tekstur tanah, kelembaban tanah, pH 

tanah, suhu tanah, suhu udara, humus, water holding capasity, dan warna tanah. 

Pengukuran kelembaban tanah, pH tanah, suhu tanah, suhu udara serta penentuan 

warna tanah akan dilakukan secara langsung di lapangan, sedangkan penentuan 

tekstur tanah, pengukuran humus dan water holding capasity (WHC) akan 

dilakukan di UPT Laboratorium Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. 

Gambar 3.3 Sketsa pemasangan pitfall trap (Sumber: Ali, 2017) 
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a. Tekstur Tanah 

Penentuan tekstur tanah di lapangan berdasarkan kelas tekstur tanah 

menurut perasaan yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Suin, 

2012): tanah sebanyak 100 gram dibasahi dengan air dan dipijat-pijat dengan 

jari telunjuk dan ibu jari. Kemudian sambil dirasakan, dibentuk bola lembab, 

digulung-gulung dan dilihat daya tahannya terhadap tekanan dan kelekatannya 

sewaktu jari telunjuk dan ibu jari dipisahkan. Dari hasil pembentukan bola, 

kelekatan gulungan dan rasa licin/kasar, dapat ditentukan tekstur tanah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Kelas tekstur tanah menurut perasaan  

No Kelas Tekstur Rasa dan Sifat Tanah 

1. Pasir Terasa kasar, tidak dapat dibentuk menjadi 

bola, gulungan, dan tidak melekat 

2. Pasir 

berlempung 

Terasa kasar, dapat dibentuk manjadi bola 

tetapi mudah hancur, sedikit melekat 

3. Lempung 

berpasir 

Agak kasar, membentuk bola agak keras, 

mudah hancur, dan melekat 

4. Lempung 

berdebu 

Terasa licin, dapat membentuk bola, dan 

melekat 

5. Lempung Tidak kasar dan tidak licin; dapat 

membentuk bola teguh, dapat digulung dan 

permukaannya mengkilat, melekat  

6. Debu  Terasa licin sekali, dapat membentuk bola 

teguh, dapat digulung dan permukaannya 

mengkilat, agak melekat 

7. Lempung 

berkilat 

Terasa agak kasar, dapat membentuk bola 

agak teguh, dapat dibentuk menjadi 

gulungan jika dipijit, gulungan mudah 

hancur, melekat 

8. Lempung  liat 

berpasir 

Terasa agak kasar, dapat dibentuk 

membentuk bola agak teguh, membentuk 

gulungan jika dipijit, gulungan mudah 

hancur dan melekat 

9. Lempung liat 

berdebu 

Terasa licin dengan jelas, dapat membentuk 

bola teguh, dapat membentuk gulungan 

berkilat dan melekat 

10. Liat berpasir Terasa licin agak kasar, membentuk bola 



40 
 

dalam keadaan kering sukar dipijit, mudah 

digulung dan melekat 

11. Liat berdebu Rasa agak licin, membentuk bola, dalam 

keadaan kering sukar dipijit, mudah 

digulung dan sangat melekat 

12. Liat Terasa berat, dapat membentuk bola yang 

baik, dan melekat sekali 

13. Liat berat Terasa berat sekali, dapat membentuk bola 

dengan baik dan sangat melekat 

Sumber: Suin (2012). 

b. Kelembaban tanah, pH tanah, dan suhu tanah 

Pengukuran kelembaban tanah, pH tanah, dan suhu tanah menggunakan 

digital soil tester meter 4 in 1 yang langsung ditancapkan pada tanah 

kemudian ditunggu beberapa menit sampai konstan dan dicatat nilai yang 

tertera pada layar. 

c. Suhu udara 

Pengukuran suhu udara menggunakan termometer suhu udara yang 

digantungkan setinggi 50 cm dari permukaan tanah sampai hasil pengukuran 

mencapai nilai konstan.  

d. Humus 

Cara pengkuran humus yaitu sebagai berikut: 

a) Mengambil sampel tanah dalam keadaan kering dan mencampur dengan cara 

meremas-remas hingga merata.  

b) Menimbang sampel tanah sebanyak 50 gram. 

c) Memasukkan sampel tanah ke dalam plastik bening.  

d) Menambahkan air bersih sampai hampir penuh dan mengikat ujung plastik 

dengan karet.  

e) Mengocok sampel sampai tanah dan air benar-benar merata. 
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f) Menyimpan plastik dengan posisi tegak selama satu jam. 

g) Setelah benar-benar mengendap maka dilakukan pengukuran tinggi lapisan 

humus dengan menggunakan penggaris. Humus biasanya tersusun pada 

lapisan tanah paling atas setelah air dan berwarna hitam (Hendra, 2013). 

Perhitungan persentasi kandungan humus menggunakan rumus 

Hendra (2013) sebagai berikut: 

Humus = 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  (𝑡𝑒𝑏𝑎𝑙 ) ℎ𝑢𝑚𝑢𝑠

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡  𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙  𝑡𝑎𝑛𝑎 ℎ  
× 100% 

e. Water holding capasity 

Cara pengukuran water holding capasity yaitu sebagai berikut: 

1) Menyiapkan sampel tanah.  

2) Menimbang sampel tanah sebanyak 200 gr. 

3) Menuangkan 200 gr sampel tanah pada saringan stainlees. 

4) Meneteskan air sedikit demi sedikit pada sampel tanah yang terdapat 

pada saringan stainlees dan menghentikan penetesan apabila tanah 

telah berada dalam keadaan jenuh (pada saat itu terlihat air telah 

merembes melewati saringan).  

5) Nilai water holding capasity diperoleh dari berapa jumlah tetesan 

sebelum mencapai kondisi jenuh. 

(Semiun, 2016). 

 

h) Warna tanah 

Penentuan warna tanah dalam penelitian ini menggunakan “Munsell Soil 

Color Charts” (Lampiran 1). Dalam petunjuk pemakaian buku Munsell 

terdapat istilah “hue” yang menunjukkan warna utama tanah, yaitu merah (R), 
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kuning (Y), hijau (G), dan coklat (B); “value” yang menunjukkan intensitas 

warna tersebut dan “chroma” menunjukkan kejernihan warna (Suin, 2012). 

Penentuan nilai hue dimulai dari spektrum dominan paling merah (5R) sampai 

spektrum dominan paling kuning (5Y). Value tanah bernilai antara 2–8. 

Semakin tinggi nilai value, maka warna tanah makin terang, yang menandakan 

bahwa jumlah sinar yang dapat dipantulkan oleh tanah tersebut semakin 

banyak. Nilai value pada lembar buku MSCC terbentang secara vertikal dari 

bawah ke atas dengan angka 2 menunjukkan warna paling gelap dan angka 8 

menunjukkan warna paling terang. Nilai chroma tanah pada lembar buku 

MSCC dibagi dengan rentang 1–8. nilai chroma yang tinggi menunjukkan 

kemurnian spektrum atau kekuatan warna spektrum yang makin meningkat 

dan begitu pula sebaliknya (Priandana dkk., 2014). Adapun kondisi optimum 

dalam membaca warna tanah yaitu menggunakan cahaya alami, dalam 

keadaan terang (sunny day/midday), cahaya dalam sudut yang jelas, dan tanah 

berada dalam keadaan lembab (tidak kering dan basah) dimana tanah tersebut 

mudah dibentuk dengan ibu jari dan jari telunjuk (Hammonds, 2013). 

Langkah-langkah pengamatan warna tanah mengacu pada Nursa’ban 

(2006) yaitu sebagai berikut: 

1) Menyiapkan alat-alat dan bahan yang akan digunakan  

2) Meletakan terlebih dahulu beberapa kertas putih di media yang cukup 

datar dan luas. Jumlah kertas sesuai dengan jumlah contoh tanah.  

3) Meletakan kurang lebih segenggam contoh tanah pada masing-masing 

kertas putih (satu kertas diisi satu contoh tanah). 
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4) Memulai pengamatan masing-masing warna pada contoh tanah yang ada 

dengan menentukan jenis warna tanah sesuai dengan penglihatan mata 

secara langsung.  

5) Setelah mencatat berdasarkan penglihatan secara langsung kemudian 

membandingkan warna tanah pada masing-masing contoh tanah dengan 

warna pada Munsell soil color charts.  

6) Mencatat klasifikasi masing-masing warna tanah sesuai dengan 

pengklasifikasian pada Munsell soil color charts.  

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data variabel 

keanekaragaman Arthropoda tanah dan data variabel lingkungan abiotik. Data 

variabel keanekaragaman meliputi indeks nilai penting, kekayaan spesies, 

kelimpahan spesies, keanekaragaman spesies Shannon-Wiener, kemerataan 

spesies, dan kesamaan jenis Jaccard yang akan ditampilkan dalam bentuk 

diagram. Sementara itu data variabel lingkungan abiotik meliputi tekstur tanah, 

kelembaban tanah, pH tanah, suhu tanah, suhu udara, humus, water holding 

capasity dan warna tanah akan ditampilkan dalam bentuk tabel. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan software Ms. 

Excel 2007 dengan rumus perhitungan sebagai berikut: 

a. Nilai Kekayaan Spesies Margalef (Richness Index) (Wibowo & Wulandari, 

2014) 

Keterangan 

DMg = Indeks kekayaan jenis Margalef 

𝐷𝑀𝑔 =
(𝑆 − 1)

ln𝑁
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S = Jumlah jenis yang ditemukan 

N = Jumlah individu seluruh jenis 

  

                                           Nilai kriteria Dmg menurt Maguran (2004) dalam 

Arista (2018) 

Dmg < 3,5 =   Kekayaan jenis rendah 

3,5 < Dmg < 5 =   Kekayaan jenis sedang 

Dmg > 5 =   Kekayaan jenis tinggi 

 

b. Perhitungan Nilai Indeks Keanekaragaman (Diversity Index) 

Indeks keanekaragaman (H’) Shannon-Weaner (Magurran, 2004) 

Keterangan 

 H’ = Indeks keanekaragaman jenis 

 Pi = Jumlah jenis (ni/N) 

 Ni = Jumlah individu jenis ke-i 

 N = Total individu seluruh jenis 

 

Nilai kriteria H’ menurt Banilodu dan Saka (1993) 

 <1,5  = Keanekaragaman sangat rendah 

 1,5 – 2,0  = Keanekaragaman rendah 

 2,1 – 2,5 = Keanekaragaman sedang 

 2,6 – 3,5 = Keanekaragaman baik 

 > 3,5 = Keanekaragaman sangat baik 

c. Indeks Nilai Penting 

Indeks nilai penting digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh yang diberikan suatu jenis organisme terhadap komunitasnya. Hasil 

perhitungan Indeks Nilai Penting (INP) menunjukkan serangga yang paling 

dominan ada di blok/stasiun. Menurut Sugianto (1994) dalam Afandhi dkk., 

(2015), struktur komunitas serangga tanah dapat dihitung dengan rumus INP 

sebagai berikut: 

i) Frekuensi (F) dengan rumus : 

Keterangan 

Fi =  Frekuensi untuk spesies ke-i 

Ji =  Jumlah plot yang terdapat spesies ke-i 

H′ = − 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖 

 

𝐹𝑖 =
𝐽𝑖

𝐾
 



45 
 

K =  Jumlah total plot yang dibuat 

ii) Frekuensi relatif (Fr) dengan rumus : 

Keterangan 

Fr =  Frekuensi relatif spesies ke-i 

Fi =  Frekuensi untuk spesies ke-i 

F = Jumlah total frekuensi untuk semua 

spesies 

iii) Kelimpahan (K) dengan rumus : 

Keterangan 

 Ki =  Kelimpahan spesies untuk spesies ke-i 

 Ni =  Jumlah total individu spesies ke-i 

 A =  Luas total daerah yang disampling 

iv) Kelimpahan relatif (Kr) dengan rumus : 

Keterangan 

Kr =  Kelimpahan relatif spesies ke-i 

Ki =  Kelimpahan untuk spesies ke-i 

K =  Jumlah kelimpahan semua spesies 

v) Indeks Nilai Penting (INP) dengan rumus : 

Keterangan 

Kr =  Kelimpahan relatif 

Fr =  Frekuensi relatif 

Nilai penting berkisar antara 0 – 2 (200%). 

 

d. Kemerataan Jenis (Eveness Index) (Magurran, 2004) 

Keterangan  

E =  Kemerataan spesies 

H’ =  Keanekaragaman spesies 

S =  Jumlah spesies 

 

Nilai E berkisar antara 0 – 1. Nilai E yang mendekati 0 menunjukkan bahwa 

suatu jenis menjadi dominan dalam komunitas. Jika nilai E mendekati 1, 

menunjukkan seluruh jenis memiliki tingkat kemerataan jenis yang hampir 

sama. 

 

𝐹𝑟 =
𝐹𝑖

∑𝐹
× 100% 

𝐾𝑖 =
𝑛𝑖

𝐴
 

𝐾𝑟 =
𝐾𝑖

∑𝐾
× 100% 

𝐼𝑁𝑃 = 𝐾𝑟 + 𝐹𝑟 

𝐸 =
𝐻′

ln(𝑆)
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e. Nilai Indeks Kesamaan Jenis Jaccard (Similarity Index) (Juliansyah, 2016) 

Keterangan 

Cj =  Indeks kesamaan jenis Jaccard 

J =  Jumlah spesies yang ditemukan pada habitat a & b 

A =  Jumlah spesies yang ditemukan pada habitat a 

B =  Jumlah spesies yang ditemukan pada habitat b  

 

Menurut Magurran (1988) dalam Kusuma (2013), nilai indeks kesamaan jenis 

Jaccard (Cj) mendekati 1 menunjukkan tingkat kesamaan jenis antar habitat 

tinggi. Jika nilai indeks kesamaan jenis Jaccard (Cj) mendekati 0 menunjukkan 

tingkat kesamaan jenis antar habitat rendah. 

f. Uji t-berpasangan 

  Uji t-berpasangan digunakan untuk mengetahui perbedaan 

keanekaragaman spesies Arthropoda tanah pada ekosistem pertanian dan 

ekosistem hutan cemara laut (Casuarina equisetifolia var. incana). Uji t-

berpasangan dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SPSS 

versi 16.0. 

g. Analisi Regresi Linear Berganda. 

 Pengaruh parameter abiotik terhadap keanekaragaman Arthropoda tanah 

ditentukan melalui analisis statistik regresi linear berganda. Analisis dilakukan 

dengan open source software SPSS versi 16.0. 

 
 

𝐶𝑗 =
2𝑗

𝑎 + 𝑏
 

 


