
III. MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus sampai September 2013 di

kawsan Kampus UIN Suska Riau, kemudian semut yang didapatkan di

identifikasi di Laboratorium Patologi, Entomologi, dan Mikrobiologi (PEM)

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau, Jalan H.R. Soebrantas No. 115 Km 18. Kelurahan Simpang Baru,

Kecamatan Tampan-Pekanbaru.

3.2. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Pekanbaru terletak pada titik koordinat 101º14’-101º34’ BT dan 0º25-

0º45’ LU. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kampar, sebelah timur

berbatasan dengan kabupaten siak dan kabupaten pelalawan, sebelah utara

berbatasan dengan kabupaten siak dan Kampar, sebelah selatan berbatasan dengan

kabupaten Kampar dan pelalawan. Kota Pekanbaru terletak pada ketinggian antara

10-50 m/dpl dengan kemiringan lereng 0%-2% yaitu mempunyai wilayah yang

datar (BMKG, 2012). Penelitian dilakukan di kawasan kampus Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tiga jenis tempat dijadikan penelitian, yaitu

hutan sekunder, sekitar bangunan, dan lahan pertanian.

Kondisi kota pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara

maksimum berkisar antara 31,6ºC-33,7ºC dan suhu minimum berkisar antara

22,1ºC-23,3ºC. Keadaaan musim di kota Pekanbaru, musim hujan bulan

September hingga Februari dan musim kemarau Maret sampai dengan Agustus.



Kelembaban maksimum antara 94%-96%, sedangkan kelembaban minimum

antara 59%-69% (BMKG, 2012).

3.3. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas plastik, pinset,

kertas label, jarum serangga (jarum pentul), tisu, kotak kardus, pensil, pena, tali

rafia, sterofoam, botol spesimen, kamera, jarum suntik, plastik, karet, dan

mikroskop, sedangkan bahan yang digunakan adalah alkohol 70% dan larutan air

sabun.

3.4. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tiga lokasi yaitu hutan sekunder bergambut

samping rektorat, sekitar bangunan, dan lahan pertanian agroteknologi, masing-

masing lokasi diambil 10 titik secara acak. Pengambilan sampel dilakukn pada

pagi hari (07.00-09.00).
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Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pengambilan sampel

semut menggunakan dua metode (pitfall trap dan hand collection), pengawetan

semut, identifikasi semut, pemberian label, dan analisis data.

3.5. Pengambilan Sampel

Pengukuran terhadap keanekaragaman semut menggunakan metode

perangkap jebak dan Hand sorting / Hand Collection. Pitfall trap merupakan

perangkap pasif untuk mengkoleksi semut yang bisa menggambarkan kelimpahan

individu yang ada pada suatu habitat (Rizali et al., 2002).

Perangkap yang dipasang berupa gelas plastik yang berukuran diameter ±

5,5 cm dan tinggi ± 10 cm kemudian perangkap dibenamkan di dalam tanah

dengan permukaan gelas sejajar dengan permukaan tanah, pada bagian atas diberi

atap dengan jarak dari permukaan tanah ± 15 cm. Perangkap selanjutnya diisi

dengan air sabun dan dibiarkan selama 24 jam untuk kemudian dikoleksi,

sebelumnya dikumpulkan dan dimasukkan kedalam botol yang telah berisi

alkohol dengan tujuan untuk mengawetkan sementara agar tidak rusak sebelum

dilakukan pengawetan kering, dan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan

identifikasi (Setiani et al., 2010). Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari

dari jam 07.00 WIB – 09.00 WIB. Perangkap jebak  terlihat pada (gambar 3.2).

Hand collection merupakan pengambilan sampel yang dilakukan secara

langsung. Setiap jenis semut yang ditemukan dikoleksi menggunakan pinset

kemudian di masukkan kedalam botol micro tube yang telah berisi alkohol 70%

(Satria, 2010). Waktu pengambilan sampel dengan metode hand collection yaitu 2

menit dari satu titik perangkap sampel keperangkap yang lainnya kemudian

sampel dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengawetan kering (metode



karding) dan diidentifikasi. Semut yang diperoleh diidentifikasi di laboratorium

mengacu pada Bolton (1994) sampai pada tingkat genus.

Pengambilan sampel dilakukan di tiga lokasi, yaitu : lokasi I : hutan rawa

gambut yang berada di samping rektorat, lokasi II : lahan pertanian agroteknologi,

dan lokasi III : lahan yang di alih fungsikan menjadi bangunan (sekitar gedung-

gedung), masing-masing lokasi terdiri dari 10 titik pengambilan sampel.

Peletakan perangkap dengan menggunakan metode line transect

(Latumahina 2011), seperti terlihat pada (gambar 3.4). Masing-masing jarak antar

titik 20 meter (Setiani et al., 2010) Lokasi pengambilan sampel  terlihat pada

(gambar 3.3).

Gambar 3.2. Pitfall trap (Ruslan, 2009)



Gambar 3.3. Peta lokasi pengambilan sampel

Gambar 3.4. Metode Line Transect

3.6. Analisis Data

Keragaman serangga semut dihitung menggunakan indeks

keanekaragaman Shannon-Wiener (Maguran, 1988). Menganalisis

Keanekaragaman semut, dalam hal ini rumus yang digunakan untuk menghitung

keanekaragaman, Indeks kemerataan, dominasi spesies adalah sebagai berikut:



1) Indeks keragaman Shannon-Wiener, sebagai berikut:

H’  = -∑ Pi.Ln Pi

H’ = indek keanekaragaman jenis

Pi  = proporsi spesies ke-i dari total individu

Ln = Logaritma natural

Jika indeks keanekaragaman (H’) < 1 berarti keragaman rendah, nilai

indeks keanekaragaman (H’) 1-3 berarti keanekaragaman sedang, dan nilai indeks

keanekaragaman (H’) 3-5 berarti keanekaragaman tinggi.

2) Indeks kemerataan spesies E’= H’/Ln S

S = Spesies

Indeks kemerataan jenis menunjukkan perataan penyebaran individu dari

jenis-jenis organisme yang menyusun suatu ekosistem. Nilai indeks kemerataan

antara 0 – 1.

3) Indeks Simpson

D = ∑ Pi2

Indeks dominansi digunakan untuk menghitung dominasi spesies yang ada

pada suatu lokasi, untuk menentukan spesies yang dominan di dalam suatu lokasi

digunakan indeks Simpson. Indeks ini digunakan untuk membandingkan spesies

yang dominan yang berada di dua lokasi atau lebih. Nilai indeks Simpson berkisar

antara 0 – 1, dimana semakin kecil nilai indeks dominansi menunjukkan bahwa

tidak ada spesies yang mendominasi sebaliknya semakin besar nilai indeks

dominansi menunjukan ada spesies tertentu yang mendominasi (Maguran, 1988).


