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III. MATERI DAN METODE

3.1.Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2014 di

areal kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Identifikasi

serangga dilakukan 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. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah plastik gula, pinset, kaca

pembesar (lup), kamera digital, botol spesimen, fortable mikroskop, ember,

plastik klip, kuas, nampan, alat tulis. Bahan yang digunakan adalah alkohol 70 %,

kertas tissue, kertas label, tanaman kantong semar.

3.3.Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui eksplorasi dengan metode purposive

sampling untuk memperoleh data primer yang berupa jenis serangga pada dua

jenis Nepenthes (kantong semar) yaitu N. ampularia, N. gracillis. Jenis kantong

semar yang diambil yaitu kantong bawah dan kantong atas.  Karakteristik yang di

amati dari kantong semar yaitu pengukuran terhadap diameter mulut kantong,

tinggi kantong, volume cairan kantong dan pH cairan kantung Nepenthes spp.

Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi hutan yang ada di kampus UIN SUSKA

RIAU ( Dapat dilihat pada gambar 3.1.). Sampel yang digunakan dalam penelitian

ini sebanyak 12 kantong semar (Nepenthes) jenis Nepenthes ampularia dan 12

kantong semar (Nepenthes) jenis Nepenthes grasilis. Penentuan sampel dilakukan

secara purposive sampling, pengambilan sampel dilakukan 2 hari  sekali  selama

satu bulan.Waktu pengambilan sampel dilakukan pada pagi hingga sore hari

(06.00-16.00 WIB ).
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Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian

Keterangan:

A: Hutan Samping Laboratorium Genetik dan Pemuliaan

B : Hutan Belakang Asrama Putri
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II

Gambar 3.3. Alur Perencanaan Penelitian

Persiapan

Prapenelitian dan Survey Lokasi

Penentuan lokasi pengamatan

Beri label dan bawa ke laboratorium

Preservasi

Identifikasi dan Beri Label kelompok
serangga dan deskripsi serangga

Analisis data

Pengambilan sampel
(pengambilan serangga)
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Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu survei lokasi,

penentuan kantong semar sebagai sampel , pengambilan serangga dari kantong

semar, pengawetan serangga, identifikasi serangga, pemberian label dan analisis

data.

A. Pengambilan Serangga dari Kantong Semar

Pengambilan serangga ini dilakukan dengan memasukkan pipet tetes

plastik kedalam kantung semar. Serangga yang terdapat di dalam kantung diambil

secara perlahan agar serangganya tidak rusak dan kantongnya tidak  berlubang.

Serangga yang telah berhasil didapatkan kemudian dimasukkan kedalam wadah

(plastik gula) yang berisi alkohol 70 % agar serangga tidak rusak dan hancur.

Serangga yang telah dimasukkan ke dalam plastik kemudian diikat dengan karet

agar serangga tidak keluar.

B. Pengawetan Serangga

Serangga yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian diawetkan.

Pengawetan serangga dilakukan dengan pengawetan kering dan basah, dengan

cara spesimen yang didapatkan dari lapangan dimasukkan ke dalam botol yang

memiliki penutup erat, berisi larutan pengawet (Alkohol 70 %) . Selanjutnya

diberi label tentang lokasi (Desa/kelurahan, kecamatan, kabepaten/kota, Provinsi

dan titik koordinat), tanggal koleksi, dan kolektor. Label identifikasi meliputi

famili serangga dan tahun identifikasi( Suhara, 2009).

C. Identifikasi

Serangga yang diperoleh diidentifikasi di laboratorium dengan mengacu

pada Borror et al. (2005), Kunci Determinasi Serangga (Sulthoni dan Subyanto,

1991). Identifikasi dilakukan sampai tingkat famili. Karakter morfologi tubuh

serangga yang penting dalam penelusuran identifikasi diantaranya adalah bagian

kepala ( alat mulut, antena) dada ( sayap, kaki) dan perut (ruas perut, cercus).
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D. Analisis data

Analisis jenis serangganya dihitung dengan menggunakan rumus indeks

keragaman Shannon-Wiener (Widiarta et al., 2006) sebagai berikut :

Indeks Keanekaragaman : H’= - ∑ Pi.Ln.Pi

Indeks Kemerataan : E = H’/In (S)

Indeks Dominasi : D’ = ∑ Pi2

Keterangan :

H’ = Indeks keanekaragaman jenis

Pi = Proporsi jumlah individu spesies jenis ke-i terhadap jumlah individu

total (ni/N)

Ln = Logaritma Natural

N = Jumlah total individu semua spesies

E = Sebaran kemerataan

D = Indeks dominansi

S = Spesies

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 (Hamziah,

2006).

Nilai indeks kemerataan berkisar antara 0-1. Jika nilai indeks kemerataan

E<1, maka dalam ekosistem ada kecenderungan terjadi dominasi spesies yang di

sebabakan oleh adanya ketidakstabilan faktor-faktor lingkungan dan populasi.

Bila indeks kemerataan E ≥1, maka hal ini menunjukkan bahwa ekosistem

tersebut dalam kondisi yang relatif stabil yaitu jumlah individu tiap spesies relatif

sama ( Hamziah, 2006).

Indeks dominasi digunakan untuk menghitung dominasi spesies yang ada

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

digunakan indeks Dominasi. 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 dominasi menunjukan bahwa tidak

ada spesies yang mendominasi sebaliknya semakin besar nilai indeks dominasi
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menunjukan ada spesies tertentu yang mendominasi dari suatu ekosistem

(Migurran, 1988).


