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I. MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Patologi, Entomologi, dan

Mikrobiologi (PEM) dan lahan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau Pekanbaru.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2014 sampai

September 2014.

3.2. Letak Giografis 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 Kampar, sebelah Selatan berbatasan dengan

kabupaten Kampar dan Pelalawan. Kota Pekanbaru terletak pada ketinggian

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

datar (BMKG, 2014). Penelitian dilakukan di kawasan kampus Universitas Isalam

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

yaitu hutan sekunder, lahan pertanian, dan areal PKM.

Kondisi Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu

udara maksimum berkisar antara 32,4oC-34,4oC dan suhu minimum berkisar

antara 23,3oC-24,7oC. Keadaan musim hujan bulan September hingga Februari

dan musim kemarau Maret sampai dengan Agustus. Kelembaban rata-rata dari

bulan Mei sampai September 74,9%-82% (BMKG, 2014).

3.3. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain adalah: Alkohol 70%,

dan aquades. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Berlese Tulgreen,

Cangkul, pisau, pH meter, botol koleksi, kertas label, labu ukur, pinset, kuas kecil,

Petridish, mikroskop, corong kaca, erlemayer, pipet, nampan, gelas ukur, kamera,

buku-buku identifikasi dan alat tulis.
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3.4. Metode Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei yang dilkukan pada tiga lokasi

yaitu hutan sekunder bergambut belakang Fakultas Tehnik seluas 5.200 m2, lahan

pertanian Agroteknologi seluas 6.720 m2, dan area disekitar PKM seluas 1.320

m2, masing-masing lokasi diambil 10 titik secara acak 5 titik ditumbuhan legum

dan 5 titik ditumbuhan non legum dengan tiga kali ulangan. Pengambilan sampel

dilakaukan pada pagi hari (07.00-11.00).

Persiapan

Pra penelitian dan survei dalam menentukan
tumbuhan legum dan non legum

Penentuan lokasi (pengamatan) dan
pengambilan tanah 25 x 25 cm

(pengambilan sampel dan sortir)

Pemasangan Berlese Tulgreen

Identifikasi

Analisis Data

Gambar 3.4. Alur penelitian

A. Survei Menentukan Tumbuhan legum dan Non legum

Survei yaitu peninjauan sebelum penelitian untuk menentukan tempat dan

tumbuhan, tumbuhan yang akan diteliti diidentifikasi terlebih dahulu untuk

tumbuhan legum dan non legum dengan menggunakan buku daftar spesies

prioritas nasional untuk kategori tumbuhan Indonesia, (Sugiarto, 2012) jenis

tumbuhan yang akan diteliti ditentukan pada saat survei karena akan

mempermudah  pada saat penelitian.

B. Penentuan Lokasi Pengamatan dan Pengambilan Tanah

Penentuan lokasi dilakukan dengan metode porposif sampling dengan

mengambil tanah berukuran 25 x 25 cm persegi dengan kedalaman 5 cm, tanah
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diambil sekitar perakaran tumbuhan legum dan non legum. Kemudian tanah

dimasukan ke dalam berlese tulgreen untuk pengamatan dan perangkapan

serangga atau Arthropoda.

C. Sortir atau Memilah

Sortir di sini adalah memilah tanah yang telah diambil dari perakaran

tumbuhan legum dan non legum. Jika ada Arthropoda ataupun serangga yang bisa

dilihat oleh mata diambil secara manual untuk diidentifikasi. Kemudian tanah

yang telah disortir dimasukkan dalam berlese tulgreen untuk mendapatkan

Arthropoda yang kecil. Arthropoda yang di sortir atau dipilah kemudian di

masukan dalam botol yang telah di isi alkohol 70% dan botol diberi label.

D. Penggunaan Berlese Tulgreen

Berlese Tulgreen adalah suatu alat yang digunakan untuk perangkap

organisme tanah terutama Arthropoda pada suatu sampel tanah. Berlese Tulgreen

berkerja dengan menciptakan gradien suhu atas sampel. Sebuah lampu kecil

dengan bola lampu berdaya rendah (5-40 Watt) memanaskan dan mengeringkan

tanah dari atas. Bola lampu harus diposisikan tepat di atas sampah, tetapi tidak

menyentuhnya. Sehingga organisme tanah akan menjauh dari suhu yang lebih

tinggi dan jatuh ke dalam bagian bawah berlese yang merupakan pemisahan

serangga tanah, dilakukan menggunakan corong berlese tulgreen selama 48-72

jam dengan proses fiksasi pengawetan menggunakan Alkohol 70 % (Patang,

2010). Sehingga Arthropoda ataupun serangga mengumpul dan lama kelamaan

akan mati dan diawetkan untuk diidentifikasi. Biasanya sampel tanah tidak hancur

dan bercamur dengan seresah sampah seperti daun tumbuhan yang membusuk

kemudian dituangkan ke dalam corong berlese tentunyahal ini pasti akan

menyebabkan jumlah tinggi partikel tanah dan pertikel seresah sampah dalam

cairan alkohol, sehingga membutuhkan pekerjaan untuk memilah organisme

tanah, walaupun sampel tanah ditempatkan pada atas saringan yang akan

memungkinkan organisme tanah untuk turun ke bagian bawah berlese bersamaan

dengan partikel-partikel tanah dan seresah-seresah sampah.

Tanah dan sampah yang mengandung invertebrata sebelum dimasukkan ke

corong berlese harus ditempatkan dalam kantong plastik dan disimpan ditempat
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yang sejuk dan gelap. Untuk penyimpanan sampel harus disimpan dalam

pendingin 4 oC. Untuk menghindari kerusakan pada organisme tanah, sampel

perlu ditangani dengan lembut. Dalam semua kasus sampel tanah dan sampah

perlu diberi label den tanggal dan lokasi sumber.

E. Pengawetan Arthropoda

Arthropoda yang didapat dilapangan kemudian dikoleksi dan diawetkan.

Pengawetan dilakukan dengan cara pengawetan basah, spesimen yang didapat dari

lapangan kemudian dimasukan ke dalam botol yang memiliki penutup kuat dan

berisi larutan pengawet (Alkohol 70%) (Suhara, 2009).

F. Identifikasi

Arthropoda yang diperoleh diidentifikasi di laboratorium dengan

menggunakan buku identifikasi serta mencocokkan sampel yang didapat dengan

sampel yang ada di laboratorium (Kamal et al., 2011). Identifikasi dilakukan

sampai tingkat famili, karakter morfologi, tubuh Arthropoda yang penting dalam

penelusuran identifikasi diantaranya adalah bagian kepala (Alat mulut, antena)

dada (sayap, kaki, perut, ruas perut, dan carcus) (Boror, 2005).

G. Pemberian Label

Penulisan label memuat tentang lokasi (Provinsi, kabupaten, dan lokasi

spesifik), tanggal lokasi, dan karakter, label identifikasi meliputi famili

Arthropoda dan tahun kolektor. Tulisan dalam label sebaiknya ditulis dengan jelas

(Suhara, 2009).

H. Analisis Data

Keanekaragamaan Arthropoda dihitung menggunakan rumus indeks

keanekaragamaan Shannom-wiener (Magurran, 1988). Analisis keragaman

Arthropoda akan mengacu pada nilai indeks keanekaragaman, Indeks kemerataan,

Indeks dominasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener,

H’ = - ∑ Pi. Ln. Pi

H’ = indeks keanekaragaman jenis

Pi  = proporsi spesies ke-I dari total individu
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Ln = Logaritma natural

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

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

keanekaragaman (H’) 3-5 berarti keanekaragaman tinggi, kisaran keanekaragaman

(H’) 0-5

2. Indeks kemerataan spesies

E’ = H’/Ln F

H’ = indeks keanekaragaman jenis

Ln = Logaritma natural

F = Famili

Indeks kemerataan famili menunjukkan perataan penyebaran individu dari

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

antara 0-1. Jika nilai Besaran E’ < 0.30 menunjukkan kemerataan tergolong

rendah, E’ = 0.30-0.60 kemerataan tergolong sedang dan E’ > 0.60 maka

kemerataaan famili tergolong tinggi.

3. Indeks Dominansi Simpson

D = ∑ Pi2

Pi  = proporsi famili ke-I dari total individu

Indeks dominansi digunakan untuk menghitung dominansi famili yang ada

pada suatu lokasi. Indeks ini digunakan untuk membandingkan famili yang

dominan yang berada di dua lokasi atau lebih. Nilai Kisaran Indeks dominansi

terletak antara 0-1. Angka dominan semakin mendekati 0 maka cenderung tidak

ada individu atau famili yang mendominansi komunitas yang biasanya diikuti

dengan nilai indeks keanekaragaman yang besar. Sebaliknya apabila mendekati 1,

berarti ada kecenderungan dominansi satu atau lebih individu dalam

komunitasnya dan biasanya diikuti dengan nilai indeks keanekaragaman yang

kecil (Magurran 1988).


