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B. Desain Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. 

Desain penelitian survey eksploratif dan didahului dengan penelitian survey awal. Model 

survey eksploratif didukung oleh pendekatan dan teknik pengumpulan informasi yang 

bersifat partisipatif,  pendekatan ini meliputi : wawancara, semi terstruktur, observasi 

partisipatif. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi 

dan menggunakan kuesioner  sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 

1989). Adapun desain penelitiannya sebagai berikut:

1. Penelitian uji khasiat obat tumbuhan walikadep di lakukan di laboratorium berupa 

eksperimen uji panggung (open -field-test) dan panggung berlubang (hole-board –test) 

untuk mengetahui efek stimulansia pada eksudat dan ekstrak batang dan daun 

walikadep.

2. Penelitian terhadap pertumbuhan populasi dan eksploitasi dengan melakukan 

observasi dan analisis lapangan dilakukan untuk melihat pertumbuhan populasinya

dan eksploitasinya. Kemudian dibandingkan dengan pertumbuhannya setian bulanya.  

Observasi lapangan dengan analisis diskriptif dilakukan untuk mengetahui 

pertumbuhan dan perkembangan vegetasi stek batang secara in-situ dan ex-situ.

3. Penelitian pada masyarakat untuk memperoleh data sosial ekonomi dan kesehatan 

desain menggunakan survey eksploratif deskriptif 

4. Penelitian tentang dampak lingkungan menggunakan desain analisis vegetasi 

dilakukan untuk mengetahui dampak lingkungan akibat eksploitasi terhadap 

biodiversitas / keanekaragaman hayati.
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C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah tanaman walikadep yang tumbuh alami di kawasan 

HLGP wilayah Candiroto, stek walikadep yang ditanam secara in-situ di HLGP, dan 

stek walikadep yang ditanam secara ex-situ di green house desa Blumah. Selain itu, 

populasi  penelitian ini adalah penduduk desa Blumah yang berjumlah 1295 jiwa  dan 

terdiri 488 KK yang berada di dua dukuh yakni dukuh Jiwan dan dukuh Blumah.

2. Sampel Penelitian

Hutan Lindung Gunung Prau terdiri dari 13 petak, namun dalam penelitian ini 

peneliti mengambil sampel walikadep yang tumbuh alami dari 3 tiga petak. Satu 

diantaranya digunakan untuk kontrol. Sampel ini ditetapkan dengan cara purposive 

sampling (tidak mengambil secara acak tetapi menentukan sendiri atas dasar 

pertimbangan karena medan yang sulit dan sangat luas). Plot-plot contoh dibuat 

dilokasi ditemukannya walikadep. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel 

berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan dengan pertimbangan tertentu  

yaitu luasnya area dan sulitnya medan. 

Pemilihan stasiun sampel didasarkan pada keberadaan vegetasi walikadep. Petak 

tersebut dinamakan petak I, petak II, dan petak III. Petak I berada pada ketinggian 

1000 dpal, petak II berada pada ketinggian 1300 dpal, dan petak III berada pada 

ketinggian 1600 dpal  berdasarkan ketinggian tempat. Petak yang dijadikan kontrol 

adalah petak I. Walikadep tidak ditemukan di petak ini. Masing-masing petak berjarak 

± 2 km dan masing-masing petak berukuran kurang lebih 20 m x 20 m. Di dalam 

setiap petak terdapat tiga plot, yaitu plot tingkat Semai, plot tingkat Pancang, plot 
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Tiang dan plot Pohon. Untuk plot tingkat semai berukuran 2 m x 2 m, untuk tingkat 

pancang berukuran 5 m x 5 m, untuk transek tiang berukuran 10 m x 10 m . dan untuk 

tingkat pohon 10m x 20m.

Untuk sampel walikadep yang tumbuh dengan stek batang  berjumlah 90 stek 

batang, dengan perincian 45 stek ditanam secara in-situ di HLGP dan 45 stek ditanam 

secara ex-situ di green house yang dibangun di desa Blumah. Sedangkan untuk sampel 

responden diambil secara acak (random sampling) yaitu 10 % dari jumlah penduduk 

488 KK desa Blumah terpilih 48 orang (anak-anak, remaja dan dewasa) . 

D. Variabel Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur 

yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi 

instrumen penelitian adalah suatu  alat  yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel 

penelitian (Sugiyono, 2004).

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :  

1. Variabel yang diukur untuk mengetahui efek stimulansia :  variabel bebas adalah dosis 

pemberian ekstrak dan eksudat walikadep, sedang variabel terikatnya yaitu efek 

stimulansia pergerakan pada uji open field test dan hole board test.  

2. Variabel yang untuk mengukur laju pertumbuhan populasi dan eksploitasi:  Sebagai 

variabel bebasnya yaitu eksploitasi. Variabel terikatnya adalah pertumbuhan populasi.

3. Variabel untuk mengukur pertumbuhan stek secara in-situ dan ex-situ: Sebagai 

variabel bebasnya macam-macam stek. Variabel terikatnya pertumbuhan tinggi 

batang, diameter dan jumlah daun.
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4. Variabel perantara (pendukung).

Variabel antara dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat Blumah. Variabel ini berkaitan 

dengan  laju eksploitasi (pemanfaatan) tumbuhan walikadep.

b. Kondisi lingkungan : Variabel ini berkaitan dengan kondisi alam iklim, curah 

hujan, ketinggian, kelembaban udara, kerawanan lingkungan (banjir, erosi, longsor 

dan kebakaran hutan).

5. Implikasi lingkungan menggunakan analisis vegetasi baik sebelum dan sesudah 

pengambilan)

Variabel : kepadatan, kekerapan, dan kerapatan.

Untuk lebih jelasnya definisi operasional variabel dapat dilihat pada matrik Tabel 3
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Tabel 1

Matrik Definisi Oprasional Variabel

Variabel
Cara Pengukuran

Pengumpulan Data
Skala 

variabel
Satuan 

variabel
Rentang

nilai

1. Kasiat kadar obat 
Stimulansia Sampel 
berupa cairan dari 
batang(Eksudat) 
dan ekstrak daun 
dan batang 
tumbuhan 
Walikadep

Menggunakan standar baku 
dalam bidang  Farmasi 
kedokteran. Menggunakan 
uji pendahuluan dengan 
metoda Rotary road 
dilanjutkan uji  open-field-
test /uji panggung &hole-
board test/ uji panggung 
berlubag.

Rasio Dosis 
mg/Kg

BB

-

2. Laju pertambahan 
populasi

Menghitung pertumbuhan  
rata- rata pertambahan 
populasi walikadep setiap  
bulannya pada plot 
pengamtan  

Rasio Populasi/ 
petak/ 
waktu 

  1-12 
bulan

3. Laju eksploitasi Menghitung rata-rata 
tumbuhan walikadep yang 
terambil setiap bulannya 

Rasio Populasi/ 
petak/ 
waktu 

1-12 bulan

4. Pertumbuhan stek 
batang  in-situ dan 
ex-situ

5. Dampak lingkungan 

Menghitung diameter, 
tinggi batang, jumlah daun 

Menghitung perbandingan 
keanekaragaman sebelum 
dan sesudah Eksploitasi 

Pertumbu
han / 
bulan

Populasi/ 
petak / 
waktu

-
5 bulan 

1 bulan

6. Umur Observasi, wawancara, dan 
kuesioner

Rasio

7. Tingkat pendidikan Observasi, wawancara, dan 
kuesioner

Nominal

8. Tingkat pendapatan Observasi, wawancara, dan 
kuesioner

Interval
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E. Materi Penelitian

        Materi dalam penelitian ini adalah tumbuhan walikadep dari hutan lindung gunung 

Prau diambil data cairan, kasiat dan uji Farmakologinya. Penelitian meliputi penyiapan 

bahan, tumbuhan yang dimaksud untuk dilihat secara morfologinya. Determinasi botani, 

determinasi dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari tumbuhan, dilakukan dengan cara 

membandingkan dengan herbarium dan data pustaka. Determinasi dilakukan di Kebun 

Raya Bogor. Data hasil determinasi menyatakan bahwa tumbuhan tersebut adalah benar 

Tetrastigma glabratum (Blume) Planch, tumbuhan ini termasuk famili vitaceae.

Pemeriksaan makroskopis pada daun segar dilakukan pengamatan makroskopis meliputi 

warna, bau, rasa dan bentuk daun. Pemeriksaan mikroskopis pada pertulangan serbuk 

daun Tetrastigma glabratum (Blume) Planch untuk melihat komponen yang khas dengan 

menggunakan mikroskop. Jenis tumbuhan ikutan yang berasosiasi dilakukan inventarisasi 

sebagian diambil untuk di identifikasi lebih lanjut. 

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data dikumpulkan berasal dari :

Data sekunder dikumpulkan dengan kajian pustaka. Sedangkan data primer 

dilakukan wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner, pita rekaman atau 

tape recorder, diskusi kelompok dengan menggunakan pedoman diskusi, pengamatan, 

pemeriksaan, pengumpulan data dengan menggunakan alat: barometer, skala, kompas, 

Altimeter, termoigrometer, rol meter, tali rafia, kamera dan alat-alat tulis. Bahan-

bahan yang diperlukan antara lain : label mikolin beserta talinya, label kertas bersama 
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talinya, alkohol 70%, kantong plastik, golok, kertas tissue, amplop biji dan gunting 

stek. 

Tahapan eksplorasi atau survey awal yaitu melakukan wawancara dengan 

seseorang (informan) pengenal jenis tumbuhan obat khusus yang tumbuh di hutan 

lindung gunung Prau. Kemudian melakukan penjelajahan disekitar lokasi penelitian 

untuk mengetahui semua jenis tumbuhan ikutan yang ada di sekitar pohon meranak

yang dirambati walikadep, kemudian mengumpulkan tumbuhan yang akan diteliti dan 

dijadikan spesimen herbarium dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang 

lengkap mengenai morfologi maupun anatomi secara mikroskopis maupun 

makroskopis baik dalam keadaan hidup maupun sesudah menjadi herbarium.

Eksplorasi dilaksanakan secara bertahap dengan mengandalkan narasumber dan 

sumber informasi, baik langsung dari pemberi informasi utama (key informan) 

maupun data kepustakaan (Bompard dan Kostermans 1985; Purnomo 1987). Dalam 

kaitan ini dilakukan penggalian informasi keberadaan contoh tanaman, pengumpulan 

contoh tanaman dan deskripsi tanaman, konservasi contoh tanaman hasil eksplorasi. 

Eksplorasi didukung oleh keterangan petani tentang preferensi mereka terhadap 

plasma nutfah. Keterangan dari petani berupa tempat tumbuh tanaman yang akan 

dijadikan pertimbangan dalam karakterisasi dan deskripsi. Eksplorasi adalah kegiatan 

pelacakan atau penjelajahan guna mencari, mengumpulkan, dan meneliti jenis plasma 

nutfah tertentu untuk mengamankan dari kepunahan (Kusumo et al. 2002). Plasma 

nutfah yang ditemukan diamati sifat fisik asalnya. 

Eksplorasi merupakan langkah awal dari konservasi tanaman. Kegiatan tersebut 

diawali dengan inventarisasi tanaman obat yang ada di lokasi penelitian Langkah 



73

pertama praeksplorasi adalah mencari informasi ke dinas-dinas dan instansi terkait 

lainnya untuk memperoleh informasi tentang jenis dan habitat tumbuhnya. Informasi 

ini kemudian dikembangkan pada saat eksplorasi ke lokasi sasaran yang umumnya 

daerah asal dan penyebaran jenis tanaman. 

Plasma nutfah tanaman hasil eksplorasi dipelihara di kebun koleksi atau green 

house. Tanaman koleksi diamati pertumbuhannya, diukur semua organ tanaman, dan 

dicatat sifat-sifat morfologinya. Bahan yang dikumpulkan berupa bibit, biji, dan umbi.

2. Metode Penelitian

a. Metode Uji Kasiat Obat Efek stimulansia cairan walikadep

Uji kasiat obat Stimulansia dari walikadep. Sampel berupa cairan/eksudat dari 

batang walikadep. Sampel yang berupa air dimasukkan dalam botol berwarna 

gelap ukuran 1 liter, lalu pengujian dilakukan di laboratorium Farmasi Universitas 

Wahid Hasyim Semarang. Hewan percobaan yang digunakan adalah mencit putih 

jantan yang sehat dari galur DDY dengan berat badan kurang lebih 20-30 gram 

kurang lebih berumur 3 bulan, sebanyak 75 ekor. Sebelum penelitian dilakukan, 

mencit diaklimatisasi selama 7 hari. Hewan dinyatakan sehat apabila selisih berat 

badan sebelum dan sesudah dipastikan tidak lebih dari 10% dan secara visual 

menunjukan perilaku normal (Depkes RI, 1998).

Perhitungan dosis eksudat tanaman walikadep sebagai berikut: Kontrol positf 

menggunakan coffein dengan dosis 15,6 mg/KgBB berdasarkan jurnal penelitian 

mahasiswa ITB dengan judul Uji Efek Stimulan Ekstrak Air Biji Pronojiwo 

(Sterculia Javanica R. Br) . Terhadap Sistem Syaraf Pusat pada Mencit dan Tikus 

Putih. (Bidayati N. C. Soegiarso, 1990) Kontrol negatif diberikan aquades 0,5 
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ml/20gram. Kelompok peringkat dosis 1 diasumsikan pada manusia 50 kg = 200 

ml (1 gelas air minum) Sehingga perhitungan untuk manusia 70 kg adalah 280 ml.

Untuk mencit dengan bobot 20 gram = 280 ml × 0,0026 = 0,728 ml (0,73 ml), 

dimana 0,0026 merupakan faktor konversi dari manusia ke mencit. Kelompok 

peringkat dosis 2. Dosis dibuat dengan sistem kelipatan dua sehingga peringkat 

dosis 2 adalah 0,73 x 2 = 1,46 ml. Dosis ini untuk mencit dengan bobot 20 gram.

Kelompok peringkat dosis 3. Peringkat dosis 3 berarti 1,46 x 2 = 2,92 ml. Dosis ini 

untuk mencit dengan bobot 20 gram. Petunjuk kerja tentang semua uji kasiat  obat 

stimulansia dengan uji panggung dan uji panggung berlubang dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada lampiran 5 dan 6. 

b. Metode Eksperimen laju pertumbuhan populasi dan laju eksploitasi 

Eksperimen laju pertumbuhan dan laju eksploitasi walikadep habitat aslinya 

dengan cara menghitung pertambahan jumlah populasi dari jumlah awal 

pengamatan sampai dengan jangka waktu 1 tahun. Setiap bulan diamati dan 

dihitung pertambahannya, sedangkan untuk mengukur laju eksploitasi dilakukan 

penghitungan jumlah rata-rata tumbuhan walikadep yang terambil setiap bulannya. 

Penelitian ini diamati selama 12 bulan dengan 3 stasiun pengamatan yang sudah 

diketahui ada walikadepnya.

c. Metode Pengambilan data Pengamatan/observasi lapangan 

Pengambilan data pengamatan morfologi tumbuhan walikadep yang hidup di 

hutan lindung Gunung Prau. Pemeriksaan cairan dari batang walikadep di 

laboratorium. Pengumpulan data tentang anatomi: batang, daun, akar, bunga, buah 

dengan menggunakan mikroskop atau lope. Mengukur ketinggian tempat hidup 
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tumbuhan walikadep dengan altimeter. Mengukur suhu dengan termometer, 

kelembaban dengan higrometer, pH tanah dengan menggunakan soil pH dan kertas 

pH. Mengamati pola pengambilan (jumlah, volume, bagian tanaman, dan sistem 

pengepulan) walikadep oleh penduduk mulai Januari sampai Desember 2010. 

Dengan bertanya kepada para informan dari desa dan dari narasumber hutan 

lindung yang biasa mengambil air walikadep.

d. Metode pengambilan data konservasi walikadep secara insitu dan ex-situ.

1) Bahan dan Alat

Bahan tanaman  digunakan  adalah  batang walikadep  telah berumur 2 

tahun dengan diameter batang  0,5 - 1,5 cm. Batang dipotong  (stek) kurang 

lebih 5cm  terdiri dari batang bagian atas/ujung, (SU= stek ujung) batang 

bagian tengah  (ST= Stek Tengah) dan bagian batang bagian pangkal (SP=Stek 

Pangkal). Penelitian dilakukan penanaman stek selama 5 bulan (Juni–Oktober 

2010) di hábitat aslinya  yaitu di hutan lindung Gunung Prau Candiroto 

wilayah Kedu utara pada ketinggian 1300 m dpl. dan di Green House desa 

Blumah ketinggian 1000 m dpl yang masing - masing terdiri dari 45 stek 

batang (SU=15, ST=15, SP =15) dengan media tanam menggunakan pupuk 

(A= Pupuk Kandang, B= Pupuk Kompos, C= Pupuk VermiKompos, D = 

Pupuk Urea, E = Tanpa Pupuk/ Kontrol) dengan perbandingan tanah dan 

pupuk  3 :1, dengan percobaan ini terdiri atas 15 kombinasi perlakuan dan 

setiap kombinasi dilakukan pengulangan sebanyak 3 ulangan.

2) Pelaksanaan 

        Penelitian ini menggunakan bibit yang telah berumur kurang lebih 2 tahun 

terhitung semenjak stek pertama saat dipindahkan dari polibag ke dalam drum. 
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Penyiraman bibit dilakukan setiap hari sekali untuk memberikan air pada 

keseluruhan bibit. Setiap penyiraman diberikan 3 liter air untuk tiap bibit dalam 

drum (Harjadi, 1986). Namun karena di desa Blumah sering banyak hujan 

maka penyiraman ketika tida hujan.

3) Pengamatan: 

Variabel atau peubah yang diamati adalah:

1. Tinggi tanaman. 

Tinggi tanaman diukur dari batas sambungan (tempat penempelan / 

okulasi) antara batang sampai dengan titik tumbuh. Pengamatan dilakukan 

dua minggu sekali.

2. Jumlah daun. 

Dihitung dari daun-daun yang muncul setelah tanaman pecah tunas dan 

daun telah terbentuk sempurna pada satu tanaman, dengan pengamatan dua 

minggu sekali.

3. Diameter batang. 

Batang yang diukur meliputi batang bawah, tengah dan batang atas. Batang 

diukur diameternya dengan menggunakan jangka sorong. Bagian batang 

yang diukur diberi tanda dengan menggunakan spidol anti air yang 

berwarna hitam. Pengamatan dilakukan satu bulan sekali

e. Metode pengambilan data vegetasi

Metode pengambilan data vegetasi dilakukan dengan cara petak tunggal 

sebanyak 3 plot dengan luasan masing-masing 0,2 ha: ukuran plot 20 x 20 m2  

untuk pohon, 10 x 10 m2 untuk tingkat tiang (poles), 5 x 5 m2 untuk tingkat 
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pancang (sapling) dan 2 x 2 m2 untuk semai (seedling) dengan teknik nested 

sampling (Soerianegara, at. al., 2008).

Keanekaragaman dibedakan pada tingkat semai, pancang, tiang dan pohon. Pada 

tingkat semai diameter < 2 cm yaitu permudaan mulai dari kecambah sampai 

anakan kurang dari 1.5 m, pada tingkat pancang yaitu permudaan dengan tinggi 

1.5 m sampai anakan berdiameter kurang dari 10 cm, atau diameter 2-10 cm. Pada 

tingkat tiang pohon muda berdiameter 10 cm sampai kurang dari 20 cm., dan pada 

tingkat pohon yaitu tumbuhan yang memiliki kayu besar, tinggi dan memiliki satu 

batang atau tangkai utama dengan ukuran diameter lebih dari 20 cm. diameter > 10 

cm (Suryanegara et al., 1988).

f. Metode Analisis Vegetasi 

Uji ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasi pemanfaatan walikadep 

yang diperoleh di lapangan, kemudian dilakukan penghitungan. Kondisi yang 

diperhitungkan adalah struktur vegetasi tumbuhan disekitar tumbuhan walikadep 

hidup dan mati terhadap kerapatan dan kerapatan relative, frekuensi dan frekuensi 

relative, dominansi dan dominansi relative, serta indeks nilai penting (Smith,

1980). Data yang diperoleh dari kegiatan pengukuran di lapangan kemudian diolah 

dengan menggunakan formulasi metode petak kuadrat untuk menghitung besarnya 

kerapatan (individu/ha), frekuensi dan dominasi (m2/ha) dan indeks nilai penting

(INP). Nilai penting digunakan untuk mengamati dominansi jenis tumbuhan dalam 

kelompok bentuk hidup maupun kelompok umur disetiap petak pengamatan.  Nilai 

penting didapatkan dari hasil penjumlahan kerapatan relatif dan dominansi relatif 
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yang jika dijumlahkan bernilai 200% untuk tingkat semai dan 300% untuk tingkat 

tiang dan tingkat pohon. Formula dari masing-masing jenis sebagai berikut :

1. Kerapatan Jenis

Kerapatan (K) = ∑ individu

            Luas petak contoh

K Relatif (KR) = K suatu jenis

                 K total seluruh jenis

2. Frekuensi

Frekuensi (F) = ∑ Sub petak ditemukan suatu spesies

           ∑ Seluruh Sub petak contoh

F Relatif (FR) = F Suatu jenis

            F Total seluruh jenis

3. Dominasi

Dominasi (D) = Luas bidang dasar suatu spesies

   Luas Petak Contoh

D Relatif (DR) = D Suatu jenis

     D Total seluruh jenis

INP = KR + FR + DR (untuk tingkat tiang dan pohon)

INP = KR + FR (untuk tingkat semai dan pancang)

Untuk mengetahui implikasi pemanfaatan walikadep ditentukan dari 

perubahan besar INP tumbuhan atau keanekaragaman vegetasi di areal hutan / 

X 100 %

X 100 %

X 100 %
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hilangnya jenis pada masa tertentu dapat digunakan beberapa indeks sebagai 

berikut :

4. Indeks Keanekaragaman Jenis

Keanekaragaman jenis adalah parameter yang berguna untuk 

membandingkan dua komunitas terutama untuk mempengaruhi dari gangguan 

biotik atau untuk mengetahui tingkat suksesi atau kestabilan dari suatu jenis. 

Keanekaragaman dikuantitatifkan dengan menghitung indeks keragaman 

jenis/indeks (Barbour et al. 1987) sebagai berikut:

H’ : Indeks keragaman Shanon-Weiner

nᵢ : Nilai penting tiap jenis

N : Total nilai penting

Keterangan:

Adapun penafsiran makna nilai indeks diversitas jenis sebagai berikut, jika:

H’ = 0 – 1,0 termasuk kategori sangat rendah

H’ = 1,1 – 2,0 termauk kategori rendah

H’ = 2,1 – 3,0 termasuk kategori sedang

H’ = 3,1 – 4,0 termasuk kategori tinggi

H’ = > 4 termasuk kategori sangat tinggi

(Barbour et al., 1987 dalam Prasetyo, 2006)

H’ =  -∑[ⁿᶤ]log -∑[ⁿᶤ]
NN
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5. Indeks Simpson’s

Formula yang digunakan untuk melihat indeks keragaman Simpson’s adalah :

D = 1 - ∑ Pi2

Keterangan :

D = Indeks Simpson’s

Pi = Kelimpahan relative dari spesies ke-1

Pi2 = (Ni/Nt)2

Ni = Jumlah individu spesies ke-1

Nt = Jumlah total untuk semua individu

6. Indeks Shannon_Wienner

Formula yang digunakan untuk melihat indeks keragaman Shannon_Wienner 

adalah :

D = - ∑ Pi (Log e Pi)

I = 1

D = Indeks Shannon_Wienner

Pi = Kelimpahan relatif dari spesies ke-I

Pi2 = (Ni/Nt)2

Ni = Jumlah individu spesies ke-I

Nt = Jumlah total untuk semua individu

Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Nilai Kerapatan

(K), Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi (F), Frekuensi Relatif (FR), Dominasi

(D), Dominasi Relatif (DR), Indeks Simson’s dan Indeks Shannon_Wienner

(H’) dimaknai dengan mengkaitkannya terhadap pengelolaan dan kelestarian 



81

hasil hutan khusus tumbuhan obat walikadep. Untuk mengetahui implikasi 

lingkungan maka dilihat perbandingan nilai keanekaragaman sebelum dan 

sesudah eksploitasi.

G. Pengolahan dan Analisis Data

        Data diproses dan dianalisis diskriptif statistik dengan menggunakan software. Proses

pengolahan data adalah membuat kategorisasi data, melakukan coding dan membuat 

ringkasan data dalam lembaran master. Kemudian data diolah dengan menggunakan 

software SPSS V.16. Analisis Statistik Pemanfaatan walikadep sebagai obat stimulansia.

Analisis data untuk menjawab tujuan penelitian kasiat obat stimulansia digunakan analisis 

uji laboratorium dan Anova (Sugiyono, 2002). Analisa Data laju eksploitasi dan laju

pertumbuhan Tetrastigma glabratum (Blume) Planch dengan menggunakan analsis 

diskriptif. Perbandingan pertumbuhan in-situ dan ex-situ menggunakan analisis T- Test 

dan diskriptif. (Sugiyono, 2002). Keanekaragaman hayati degan menggunakan analisis 

vegetasi struktur populasi Shannon Weinner.

H. Alur Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, maka disusun alur penelitian yang mencakup semua langkah kegiatan 

penelitan yang dilaksanakan untuk menggambarkan konsep penelitian, input yang 

digunakan, proses yang akan dijalankan serta output yang diharapkan. Alur pelitian yang

telah dilaksanakan dapat dilihat pada Gambar 6 sebagai berikut :
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Diagram Alir Kegiatan :

Gambar 6

Alur Penelitian

Observasi awal

INPUT

Studi literatur

Identifikasi masalah

Pengumpulan data

Data Sekunder :
 Monografi Daerah
 Jumlah Penduduk
 Mata Pencaharian
 Parameter sebagai obat
 Data Utilitas

Data Primer :
 Observasi
 Kuisioner
 Pengambilan sample air 

walikadep dari hutan.
 Penelitian laboratorium
 Analisis vegetasi

Analisis Data

Kesimpulan

Out Put









BAB IV

METODE PENELITIAN



A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian di Hutan Lindung Gunung Prau (HLGP) wilayah Kedu Utara yang berbatasan dengan desa Blumah Kabupaten Kendal. Lokasi pengambilan data dikonsentrasikan pada habitat walikadep didekat desa Blumah di HLGP BKPH Candiroto. Waktu penelitian adalah selama 12 bulan.

Lokasi penelitian responden yaitu penduduk di desa Blumah dan tumbuhan walikadep di Hutan Lindung Gunung Prau. Adapun peta wilayah administratif desa Blumah dapat dilihat pada Gambar 6 sebagai berikut: 
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B. Desain Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Desain penelitian  survey eksploratif dan didahului dengan penelitian survey awal. Model survey eksploratif didukung oleh pendekatan dan teknik pengumpulan informasi yang bersifat partisipatif,  pendekatan ini meliputi : wawancara, semi terstruktur, observasi partisipatif. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner  sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1989). Adapun desain penelitiannya sebagai berikut:

1. Penelitian uji khasiat obat tumbuhan walikadep di lakukan di laboratorium berupa eksperimen uji panggung (open -field-test) dan panggung berlubang (hole-board –test) untuk mengetahui efek stimulansia pada eksudat dan ekstrak batang dan daun walikadep. 

2. Penelitian terhadap pertumbuhan populasi dan eksploitasi dengan melakukan observasi dan analisis lapangan dilakukan untuk melihat pertumbuhan populasinya dan eksploitasinya.  Kemudian dibandingkan dengan pertumbuhannya setian bulanya.  Observasi lapangan dengan analisis diskriptif dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan vegetasi stek batang secara in-situ dan ex-situ.

3. Penelitian pada masyarakat untuk memperoleh data sosial ekonomi dan kesehatan desain menggunakan survey eksploratif deskriptif 

4. Penelitian tentang dampak lingkungan menggunakan desain analisis vegetasi dilakukan untuk mengetahui dampak lingkungan akibat eksploitasi terhadap biodiversitas / keanekaragaman hayati.



C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah tanaman walikadep yang tumbuh alami di kawasan HLGP wilayah Candiroto, stek walikadep yang ditanam secara in-situ di HLGP, dan stek walikadep yang ditanam secara ex-situ di green house desa Blumah. Selain itu, populasi  penelitian ini adalah penduduk desa Blumah yang berjumlah 1295 jiwa  dan terdiri 488 KK yang berada di dua dukuh yakni dukuh Jiwan dan dukuh Blumah.



2. Sampel Penelitian

Hutan Lindung Gunung Prau  terdiri dari 13 petak, namun dalam penelitian ini  peneliti mengambil sampel walikadep yang tumbuh alami dari 3 tiga petak. Satu diantaranya digunakan untuk kontrol. Sampel ini ditetapkan dengan cara purposive sampling (tidak mengambil secara acak tetapi menentukan sendiri atas dasar pertimbangan karena medan yang sulit dan sangat luas). Plot-plot contoh dibuat dilokasi ditemukannya walikadep. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan dengan pertimbangan tertentu  yaitu luasnya area dan sulitnya medan. 

Pemilihan stasiun sampel didasarkan pada keberadaan vegetasi walikadep. Petak tersebut dinamakan petak I, petak II, dan petak III. Petak I berada pada ketinggian 1000 dpal, petak II berada pada ketinggian 1300 dpal, dan petak III berada pada ketinggian 1600 dpal  berdasarkan ketinggian tempat. Petak yang dijadikan kontrol adalah petak I. Walikadep tidak ditemukan di petak ini. Masing-masing petak berjarak ± 2 km dan masing-masing petak berukuran kurang lebih 20 m x 20 m. Di dalam setiap petak terdapat tiga plot, yaitu plot tingkat Semai, plot tingkat Pancang, plot Tiang dan plot Pohon. Untuk plot tingkat semai berukuran 2 m x 2 m, untuk tingkat pancang berukuran 5 m x 5 m, untuk transek tiang berukuran 10 m x 10 m . dan untuk tingkat pohon 10m x 20m. 

Untuk sampel walikadep yang tumbuh dengan stek batang  berjumlah 90 stek batang, dengan perincian 45 stek ditanam secara in-situ di HLGP dan 45 stek ditanam secara ex-situ di green house yang dibangun di desa Blumah. Sedangkan untuk sampel responden diambil secara acak (random sampling) yaitu 10 % dari jumlah penduduk  488 KK desa Blumah terpilih  48 orang (anak-anak, remaja dan dewasa) . 



D. Variabel Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu  alat  yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2004). 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :  

1. Variabel yang diukur untuk mengetahui efek stimulansia :  variabel bebas adalah dosis pemberian ekstrak dan eksudat walikadep, sedang variabel terikatnya yaitu efek stimulansia pergerakan pada uji open field test dan hole board test.  

2. Variabel yang untuk mengukur laju pertumbuhan populasi dan eksploitasi:  Sebagai variabel bebasnya yaitu eksploitasi. Variabel terikatnya adalah pertumbuhan populasi.

3. Variabel untuk mengukur pertumbuhan stek secara in-situ dan ex-situ: Sebagai variabel bebasnya macam-macam stek. Variabel terikatnya pertumbuhan tinggi batang, diameter dan jumlah daun.

4. Variabel perantara (pendukung).

Variabel antara dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat Blumah. Variabel ini berkaitan dengan  laju eksploitasi (pemanfaatan) tumbuhan walikadep.

b. Kondisi lingkungan : Variabel ini berkaitan dengan kondisi alam  iklim, curah hujan, ketinggian, kelembaban udara, kerawanan lingkungan (banjir, erosi, longsor dan kebakaran hutan).

5. Implikasi lingkungan menggunakan analisis vegetasi baik sebelum dan sesudah pengambilan)

Variabel 	: kepadatan, kekerapan, dan kerapatan.

Untuk lebih jelasnya definisi operasional variabel dapat dilihat pada matrik Tabel 3




Tabel 1 



Matrik Definisi Oprasional Variabel





		Variabel

		Cara Pengukuran

Pengumpulan Data

		Skala variabel

		Satuan variabel

		Rentang

nilai



		1. Kasiat kadar obat Stimulansia Sampel berupa cairan dari batang(Eksudat) dan ekstrak daun  dan batang tumbuhan Walikadep



		Menggunakan standar baku dalam bidang  Farmasi kedokteran. Menggunakan uji pendahuluan dengan metoda Rotary road dilanjutkan uji  open-field-test /uji panggung &hole-board test/ uji panggung berlubag.

		Rasio 

		 Dosis mg/Kg

BB



		-



		2. Laju pertambahan populasi

		Menghitung pertumbuhan  rata- rata pertambahan populasi walikadep setiap  bulannya pada plot pengamtan  

		Rasio 

		Populasi/ petak/ waktu 

		  1-12 bulan



		3. Laju eksploitasi 

		Menghitung rata-rata tumbuhan walikadep yang terambil setiap bulannya 

		Rasio 

		Populasi/ petak/ waktu 

		1-12 bulan



		

4. Pertumbuhan stek batang  in-situ dan ex-situ



5. Dampak lingkungan 

		

Menghitung diameter, tinggi batang, jumlah daun 



Menghitung perbandingan keanekaragaman sebelum dan sesudah Eksploitasi 

		











		

Pertumbuhan / bulan



Populasi/ petak / waktu

		-

5 bulan 







1 bulan



		

		

		

		

		



		6.  Umur

		Observasi, wawancara, dan kuesioner

		Rasio

		

		



		7. Tingkat pendidikan 

		Observasi, wawancara, dan kuesioner

		Nominal

		

		



		8. Tingkat pendapatan

		Observasi, wawancara, dan kuesioner

		Interval

		

		











E. Materi Penelitian

        Materi dalam penelitian ini adalah tumbuhan walikadep dari hutan lindung gunung Prau diambil data cairan, kasiat dan uji Farmakologinya. Penelitian meliputi penyiapan bahan, tumbuhan yang dimaksud untuk dilihat secara morfologinya. Determinasi botani, determinasi dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari tumbuhan, dilakukan dengan cara membandingkan dengan herbarium dan data pustaka. Determinasi dilakukan di Kebun Raya Bogor. Data hasil determinasi menyatakan bahwa tumbuhan tersebut adalah benar Tetrastigma glabratum (Blume) Planch, tumbuhan ini termasuk famili vitaceae. Pemeriksaan makroskopis pada daun segar dilakukan pengamatan makroskopis meliputi warna, bau, rasa dan bentuk daun. Pemeriksaan mikroskopis pada pertulangan serbuk daun Tetrastigma glabratum (Blume) Planch untuk melihat komponen yang khas dengan menggunakan mikroskop. Jenis tumbuhan ikutan yang berasosiasi dilakukan inventarisasi sebagian diambil untuk di identifikasi lebih lanjut. 



F. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data dikumpulkan berasal dari :

Data sekunder dikumpulkan dengan kajian pustaka. Sedangkan data primer dilakukan wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner, pita rekaman atau tape recorder, diskusi kelompok dengan menggunakan pedoman diskusi, pengamatan, pemeriksaan, pengumpulan data dengan menggunakan alat: barometer, skala, kompas, Altimeter, termoigrometer, rol meter, tali rafia, kamera dan alat-alat tulis. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain : label mikolin beserta talinya, label kertas bersama talinya, alkohol 70%, kantong plastik, golok, kertas tissue, amplop biji dan gunting stek. 

Tahapan eksplorasi atau survey awal yaitu melakukan wawancara dengan seseorang (informan) pengenal jenis tumbuhan obat khusus yang tumbuh di hutan lindung gunung Prau. Kemudian melakukan penjelajahan disekitar lokasi penelitian untuk mengetahui semua jenis tumbuhan ikutan yang ada di sekitar pohon meranak yang dirambati walikadep,  kemudian mengumpulkan tumbuhan yang akan diteliti dan dijadikan spesimen herbarium dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai morfologi maupun anatomi secara mikroskopis maupun makroskopis baik dalam keadaan hidup maupun sesudah menjadi herbarium.

Eksplorasi dilaksanakan secara bertahap dengan mengandalkan narasumber dan sumber informasi, baik langsung dari pemberi informasi utama (key informan) maupun data kepustakaan (Bompard dan Kostermans 1985; Purnomo 1987). Dalam kaitan ini dilakukan penggalian informasi keberadaan contoh tanaman, pengumpulan contoh tanaman dan deskripsi tanaman, konservasi contoh tanaman hasil eksplorasi. 

Eksplorasi didukung oleh keterangan petani tentang preferensi mereka terhadap plasma nutfah. Keterangan dari petani berupa tempat tumbuh tanaman yang akan dijadikan pertimbangan dalam karakterisasi dan deskripsi. Eksplorasi adalah kegiatan pelacakan atau penjelajahan guna mencari, mengumpulkan, dan meneliti jenis plasma nutfah tertentu untuk mengamankan dari kepunahan (Kusumo et al. 2002). Plasma nutfah yang ditemukan diamati sifat fisik asalnya. 

Eksplorasi merupakan langkah awal dari konservasi tanaman. Kegiatan tersebut diawali dengan inventarisasi tanaman obat yang ada di lokasi penelitian Langkah pertama praeksplorasi adalah mencari informasi ke dinas-dinas dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh informasi tentang jenis dan habitat tumbuhnya. Informasi ini kemudian dikembangkan pada saat eksplorasi ke lokasi sasaran yang umumnya daerah asal dan penyebaran jenis tanaman. 

Plasma nutfah tanaman hasil eksplorasi dipelihara di kebun koleksi atau green house. Tanaman koleksi diamati pertumbuhannya, diukur semua organ tanaman, dan dicatat sifat-sifat morfologinya. Bahan yang dikumpulkan berupa bibit, biji, dan umbi.

2. Metode Penelitian 

a. Metode Uji Kasiat Obat Efek stimulansia cairan walikadep

Uji kasiat obat Stimulansia dari walikadep. Sampel berupa cairan/eksudat dari batang walikadep. Sampel yang berupa air dimasukkan dalam botol berwarna gelap ukuran 1 liter, lalu pengujian dilakukan di laboratorium Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Hewan percobaan yang digunakan adalah mencit putih jantan yang sehat dari galur DDY dengan berat badan kurang lebih 20-30 gram kurang lebih berumur 3 bulan, sebanyak 75 ekor. Sebelum penelitian dilakukan, mencit diaklimatisasi selama 7 hari. Hewan dinyatakan sehat apabila selisih berat badan sebelum dan sesudah dipastikan tidak lebih dari 10% dan secara visual menunjukan perilaku normal (Depkes RI, 1998). 

Perhitungan dosis eksudat tanaman walikadep sebagai berikut: Kontrol positf menggunakan coffein dengan dosis 15,6 mg/KgBB berdasarkan jurnal penelitian mahasiswa ITB dengan judul Uji Efek Stimulan Ekstrak Air Biji Pronojiwo (Sterculia Javanica R. Br) . Terhadap Sistem Syaraf Pusat pada Mencit dan Tikus Putih. (Bidayati N. C. Soegiarso, 1990) Kontrol negatif diberikan aquades 0,5 ml/20gram. Kelompok peringkat dosis 1 diasumsikan pada manusia 50 kg = 200 ml (1 gelas air minum) Sehingga perhitungan untuk manusia 70 kg adalah 280 ml. Untuk mencit dengan bobot 20 gram = 280 ml × 0,0026 = 0,728 ml (0,73 ml), dimana 0,0026 merupakan faktor konversi dari manusia ke mencit. Kelompok peringkat dosis 2. Dosis dibuat dengan sistem kelipatan dua sehingga peringkat dosis 2 adalah 0,73 x 2 = 1,46 ml. Dosis ini untuk mencit dengan bobot 20 gram. Kelompok peringkat dosis 3. Peringkat dosis 3 berarti 1,46 x 2 = 2,92 ml. Dosis ini untuk mencit dengan bobot 20 gram. Petunjuk  kerja tentang semua uji kasiat  obat stimulansia dengan uji panggung dan uji panggung berlubang  dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 5 dan 6. 

b. Metode Eksperimen laju pertumbuhan populasi dan laju eksploitasi 

Eksperimen laju pertumbuhan  dan laju eksploitasi walikadep habitat aslinya dengan cara menghitung pertambahan jumlah populasi dari jumlah awal pengamatan sampai dengan jangka waktu 1 tahun. Setiap bulan diamati dan dihitung pertambahannya, sedangkan untuk mengukur laju eksploitasi dilakukan penghitungan jumlah rata-rata tumbuhan walikadep yang terambil setiap bulannya. Penelitian ini diamati selama 12 bulan dengan 3 stasiun pengamatan yang sudah diketahui ada walikadepnya.

c. Metode Pengambilan data Pengamatan/observasi lapangan 

Pengambilan data pengamatan morfologi tumbuhan walikadep yang hidup di hutan lindung Gunung Prau. Pemeriksaan cairan dari batang walikadep di laboratorium. Pengumpulan data tentang anatomi: batang, daun, akar, bunga, buah dengan menggunakan mikroskop atau lope. Mengukur ketinggian tempat hidup tumbuhan walikadep dengan altimeter. Mengukur suhu dengan termometer, kelembaban dengan higrometer, pH tanah dengan menggunakan soil pH dan kertas pH. Mengamati pola pengambilan (jumlah, volume, bagian tanaman, dan sistem pengepulan) walikadep oleh penduduk mulai Januari sampai Desember 2010. Dengan bertanya kepada para informan dari desa dan dari narasumber hutan lindung yang biasa mengambil air walikadep. 

d. Metode pengambilan data konservasi walikadep secara insitu dan ex-situ. 

1) Bahan dan Alat

Bahan tanaman  digunakan  adalah  batang walikadep  telah berumur 2 tahun dengan diameter batang  0,5 - 1,5 cm. Batang dipotong  (stek) kurang lebih 5cm  terdiri dari batang bagian atas/ujung, (SU= stek ujung) batang bagian tengah  (ST= Stek Tengah) dan bagian batang bagian pangkal (SP=Stek Pangkal). Penelitian  dilakukan penanaman stek selama 5 bulan (Juni–Oktober 2010) di hábitat aslinya  yaitu di hutan lindung Gunung Prau Candiroto wilayah Kedu utara pada ketinggian 1300 m dpl. dan di Green House desa Blumah ketinggian 1000 m dpl yang masing - masing terdiri dari 45 stek batang (SU=15, ST=15, SP =15) dengan media tanam menggunakan pupuk (A= Pupuk Kandang, B= Pupuk Kompos, C= Pupuk VermiKompos, D = Pupuk Urea, E = Tanpa Pupuk/ Kontrol) dengan perbandingan tanah dan pupuk  3 :1, dengan percobaan ini terdiri atas 15 kombinasi perlakuan dan setiap kombinasi dilakukan pengulangan sebanyak 3 ulangan. 

2) Pelaksanaan  

        Penelitian ini menggunakan bibit yang telah berumur kurang lebih 2 tahun terhitung semenjak stek pertama saat dipindahkan dari polibag ke dalam drum. Penyiraman bibit dilakukan setiap hari sekali untuk memberikan air pada keseluruhan bibit. Setiap penyiraman diberikan 3 liter air untuk tiap bibit dalam drum (Harjadi, 1986). Namun karena di desa Blumah sering banyak hujan maka penyiraman ketika tida hujan.

3) Pengamatan: 

Variabel atau peubah yang diamati adalah:

1. Tinggi tanaman. 

Tinggi tanaman diukur dari batas sambungan (tempat penempelan / okulasi) antara batang  sampai dengan titik tumbuh. Pengamatan dilakukan dua minggu sekali.

2. Jumlah daun. 

Dihitung dari daun-daun yang muncul setelah tanaman pecah tunas dan daun telah terbentuk sempurna pada satu tanaman, dengan pengamatan dua minggu sekali.

3. Diameter batang. 

Batang yang diukur meliputi batang bawah, tengah dan batang atas. Batang diukur diameternya dengan menggunakan jangka sorong. Bagian batang yang diukur diberi tanda dengan menggunakan spidol anti air yang berwarna hitam. Pengamatan dilakukan satu bulan sekali

e. Metode pengambilan data vegetasi

Metode pengambilan data vegetasi dilakukan dengan cara petak tunggal sebanyak 3 plot dengan luasan masing-masing 0,2 ha: ukuran plot 20 x 20 m2  untuk pohon, 10 x 10 m2 untuk tingkat tiang (poles), 5 x 5 m2 untuk tingkat pancang (sapling) dan 2 x 2 m2 untuk semai (seedling) dengan teknik nested sampling (Soerianegara, at. al., 2008).

Keanekaragaman dibedakan pada tingkat semai, pancang, tiang dan pohon. Pada tingkat semai diameter < 2 cm yaitu permudaan mulai dari kecambah sampai anakan kurang dari 1.5 m, pada tingkat pancang yaitu permudaan dengan tinggi 1.5 m sampai anakan berdiameter kurang dari 10 cm, atau  diameter 2-10 cm. Pada tingkat tiang pohon muda berdiameter 10 cm sampai kurang dari 20 cm., dan pada tingkat pohon yaitu  tumbuhan yang memiliki kayu besar, tinggi dan memiliki satu batang atau tangkai utama dengan ukuran diameter lebih dari 20 cm. diameter > 10 cm (Suryanegara et al., 1988). 

f. Metode Analisis Vegetasi 

Uji ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasi pemanfaatan walikadep yang diperoleh di lapangan, kemudian dilakukan penghitungan. Kondisi yang diperhitungkan adalah struktur vegetasi tumbuhan disekitar tumbuhan walikadep hidup dan mati terhadap kerapatan dan kerapatan relative, frekuensi dan frekuensi relative, dominansi dan dominansi relative, serta indeks nilai penting (Smith, 1980). Data yang diperoleh dari kegiatan pengukuran di lapangan kemudian diolah dengan menggunakan formulasi metode petak kuadrat untuk menghitung besarnya kerapatan (individu/ha), frekuensi dan dominasi (m2/ha) dan indeks nilai penting (INP). Nilai penting digunakan untuk mengamati dominansi jenis tumbuhan dalam kelompok bentuk hidup maupun kelompok umur disetiap petak pengamatan.  Nilai penting didapatkan dari hasil penjumlahan kerapatan relatif dan dominansi relatif yang jika dijumlahkan bernilai 200% untuk tingkat semai dan 300% untuk tingkat tiang dan tingkat pohon.  Formula dari masing-masing jenis sebagai berikut :



1. Kerapatan Jenis

Kerapatan (K) 	= ∑ individu

		         		   Luas petak contoh

 (
X 100 %
)K Relatif (KR) 	= K suatu jenis	

		              	   K total seluruh jenis

2. Frekuensi

Frekuensi (F) 		= ∑ Sub petak ditemukan suatu spesies

		        		   ∑ Seluruh Sub petak contoh

 (
X 100 %
)F Relatif (FR) 	= F Suatu jenis		

		         		   F Total seluruh jenis

3. Dominasi

Dominasi (D) 	= Luas bidang dasar suatu spesies

				   Luas Petak Contoh

 (
X 
100 %
)D Relatif (DR) 	= D Suatu jenis

			  	   D Total seluruh jenis

INP = KR + FR + DR (untuk tingkat tiang dan pohon)

INP = KR + FR (untuk tingkat semai dan pancang)



Untuk mengetahui implikasi pemanfaatan walikadep ditentukan dari perubahan besar INP tumbuhan atau keanekaragaman vegetasi di areal hutan / hilangnya jenis pada masa tertentu dapat digunakan beberapa indeks sebagai berikut :



4. Indeks Keanekaragaman Jenis

Keanekaragaman jenis adalah parameter yang berguna untuk membandingkan dua komunitas terutama untuk mempengaruhi dari gangguan biotik atau untuk mengetahui tingkat suksesi atau kestabilan dari suatu jenis. Keanekaragaman dikuantitatifkan dengan menghitung indeks keragaman jenis/indeks (Barbour et al. 1987) sebagai berikut:

 (
H’ 
=  -
∑[ⁿ
ᶤ
]
log 
 -
∑[ⁿ
ᶤ
]
N
N
)





H’	: Indeks keragaman Shanon-Weiner

nᵢ	: Nilai penting tiap jenis

N	: Total nilai penting



Keterangan:

Adapun penafsiran makna nilai indeks diversitas jenis sebagai berikut, jika:

H’ = 0 – 1,0 termasuk kategori sangat rendah

H’ = 1,1 – 2,0 termauk kategori rendah

H’ = 2,1 – 3,0 termasuk kategori sedang

H’ = 3,1 – 4,0 termasuk kategori tinggi

H’ = > 4 termasuk kategori sangat tinggi

	(Barbour et al., 1987 dalam Prasetyo, 2006)

5. Indeks Simpson’s

Formula yang digunakan untuk melihat indeks keragaman Simpson’s adalah :

D = 1 - ∑ Pi2

Keterangan :

D = Indeks Simpson’s

Pi = Kelimpahan relative dari spesies ke-1

Pi2 = (Ni/Nt)2

Ni = Jumlah individu spesies ke-1

Nt = Jumlah total untuk semua individu

6. Indeks Shannon_Wienner

Formula yang digunakan untuk melihat indeks keragaman Shannon_Wienner adalah :

D 	= - ∑ Pi (Log e Pi)

I 	= 1

D 	= Indeks Shannon_Wienner

Pi 	= Kelimpahan relatif dari spesies ke-I

Pi2	= (Ni/Nt)2

Ni 	= Jumlah individu spesies ke-I

Nt	= Jumlah total untuk semua individu

Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Nilai Kerapatan (K), Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi (F), Frekuensi Relatif (FR), Dominasi (D), Dominasi Relatif (DR), Indeks Simson’s  dan Indeks Shannon_Wienner (H’) dimaknai dengan mengkaitkannya terhadap pengelolaan dan kelestarian hasil hutan khusus tumbuhan obat walikadep. Untuk mengetahui implikasi lingkungan maka dilihat perbandingan nilai keanekaragaman sebelum dan sesudah eksploitasi.



G. Pengolahan dan Analisis Data

        Data diproses dan dianalisis diskriptif statistik dengan menggunakan software. Proses pengolahan data adalah membuat kategorisasi data, melakukan coding dan membuat ringkasan data dalam lembaran master. Kemudian data diolah dengan menggunakan software SPSS V.16. Analisis Statistik Pemanfaatan walikadep sebagai obat stimulansia. Analisis data untuk menjawab tujuan penelitian kasiat obat stimulansia digunakan analisis uji laboratorium dan Anova (Sugiyono, 2002). Analisa Data laju eksploitasi dan laju pertumbuhan Tetrastigma glabratum (Blume) Planch dengan menggunakan  analsis diskriptif. Perbandingan pertumbuhan in-situ dan ex-situ menggunakan analisis T- Test dan  diskriptif. (Sugiyono, 2002). Keanekaragaman hayati degan menggunakan analisis vegetasi struktur populasi Shannon Weinner.



H. Alur Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka disusun alur penelitian yang mencakup semua langkah kegiatan penelitan yang dilaksanakan untuk menggambarkan konsep penelitian, input yang digunakan, proses yang akan dijalankan serta output yang diharapkan. Alur pelitian yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Gambar 6 sebagai berikut :



Diagram Alir Kegiatan :

 (
Observasi awal
) (
INPUT
Studi literatur
Identifikasi masalah
Pengumpulan data
Data Sekunder
 :
Monografi Daerah
Jumlah
 Penduduk
Mata Pencaharian
Parameter sebagai obat
Data Utilitas
Data Primer :
Observasi
Kuisioner
Pengambilan sample air walikadep dari hutan.
Penelitian laboratorium
Analisis vegetasi
Analisis Data
Kesimpulan
Out Put
)



























Gambar 6

Alur Penelitian
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