
III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 2009 di kawasan

Gunung Betung Barat Desa Suka Harum, Propinsi Lampung (Gambar 2) yang

dalam pengelolaannya termasuk dalam Taman Hutan Raya Wan Abdul

Rachman (Tahura WAR) terletak di 05º23'47,03" − 05°33'34,86" LS dan

105°21'42,01 −" 105°13'42,09" BT . Desa ini mempunyai tiga habitat yang

berbeda yaitu pekarangan, kebun campuran dan hutan.

Gambar 2. Peta lokasi penelitian (Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, 2007)

B. Pelaksanaan Penelitian
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1. Survei Keanekaragaman Kupu-kupu Pieridae

Survei keanekaragaman bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman

kupu-kupu Pieridae dan keanekaragaman tumbuhan inangnya. Pada survei

ini juga dilakukan inventarisasi spesies kupu-kupu Pieridae. Kegiatan

inventarisasi ini dilakukan melalui dua langkah yaitu koleksi spesimen dan

identifikasi.

Kupu-kupu yang ada di lokasi penelitian ditangkap dengan menggunakan

jaring kupu-kupu/butterfly net dengan ukuran diameter 35 cm, panjang

jaring 47 cm dan panjang tangkai 126 cm. Sebelum disimpan dalam

amplop kertas/papilot kupu-kupu disuntik dengan menggunakan alkohol

70 % agar spesimen tidak rusak.

Hasil tangkapan dibawa ke laboratorium Taman Kupu-Kupu Gita Persada,

kemudian kupu-kupu disuntik kembali dengan alkohol 70% agar spesimen

kupu-kupu lebih mudah direntangkan. Kupu-kupu kemudian diset pada

papan set, setelah itu dilakukan pengambilan gambar spesimen. Kemudian

diidentifikasi berdasarkan buku Smart (1975) dan Fleming (1991). Hasil

spesimen yang didapat dimasukkan dalam lembar kerja. Dalam survei ini

juga dilakukan  pengamatan tentang tumbuhan penghasil nektar maupun

tumbuhan inang kupu-kupu Pieridae pada setiap lokasi pengamatan.

Tumbuhan penghasil nektar dan tumbuhan inang yang ada pada lokasi

pengamatan dicatat sesuai dengan nama spesiesnya.

2. Survei Kemelimpahan Kupu-kupu Famili Pieridae
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a. Penentuan Plot Pengamatan

Untuk mengetahui kemelimpahan kupu-kupu famili Pieridae maka

dilakukan survei populasi. Metode yang digunakan untuk menghitung

populasi kupu-kupu ini yaitu dengan menggunakan plot pengamatan.

Langkah awal penelitian dilakukan dengan menentukan 3 lokasi

pengamatan dengan kondisi habitat yang berbeda (Gambar 3), dengan

menggunakan GPS. Setiap lokasi pengamatan mempunyai luas ± 1 ha dan

pada lokasi ini ditentukan 10 plot pengamatan dengan ukuran 10 x 10 m

(Gambar 4). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati kupu-kupu

yang melintas pada setiap plot pengamatan dengan waktu pengamatan

± 5 menit. Survei populasi ini dilakukan pada pukul 08.00-13.00 WIB.

Pada survei ini juga dilakukan pencatatan jumlah tumbuhan pakan larva

dan tumbuhan penghasil nektar pada setiap plot pengamatan.

Gambar 3. Lokasi penelitian ( Google Earth, 2009)
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Keterangan :

L1 = Lokasi pengamatan I (pekarangan penduduk) terdapat pada titik
koordinat : 050 0

L2 = Lokasi pengamatan II (kebun campuran) terdapat pada titik
koordinat : 05025.680 selatan, 105010.7

L3 = Lokasi pengamatan III (hutan) terdapat pada titik
koordinat : 05025.923 selatan, 1050

P = Plot pengamatan

Gambar 4. Lokasi penelitian yang koordinatnya ditentukan dengan GPS
merk Garmin tipe 60csx.

b. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Pekarangan Penduduk

Pada pekarangan penduduk dengan vegetasi pohon dan rerumputan

dengan tutupan kanopi yang terbuka serta didominasi oleh perumahan

warga (Gambar 5). Pekarangan penduduk berada pada ketinggian 420 m

dpl. Berbagai tumbuhan pada pekarangan penduduk antara lain pisang

(Musa paradisiaca), alpukat (Persea americana), petai (Parkia spesiosa)

dan sengon (Albazia falcataria).
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Gambar 5. Pekarangan penduduk

2. Kebun Campuran

Lokasi ini berupa lahan konversi yang beralih fungsi menjadi kebun

yang didominansi oleh pohon kakao (Theobroma cacao), alpukat

(Persea americana), kopi (Coffea arabica), duren (Durio sp) dan

ditumbuhi semak serta rerumputan di sela-sela pohon-pohon. Kebun

campuran berada pada ketinggian berkisar  450-600 m dpl.

(Gambar 6).

Gambar 6. Kebun campuran

3. Hutan

Vegetasi pada lokasi ini didominansi oleh pepohonan dan semak serta

rumput-rumput di sekitar  pepohonanan. Daerah hutan berada pada

ketinggian 800 m dpl. Pepohonan yang mendominasi adalah tumbuhan
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berkayu seperti rasamala (Antingia excelsa), medang (Litsea firmahoa)

dan kemiri (Aleurites moluccana) (Gambar 7).

Gambar 7. Vegetasi hutan

3. Analisis data

Penyebaran populasi Pieridae setiap transek ditentukan dengan menghitung

nilai kemelimpahan relatif (%) dan Indeks Keanekaragaman spesies Shannon-

Winner (Magurran, 1988; Odum, 1993).

Kemelimpahan Relatif (KR) :

Nilai kemelimpahan relatif (KR) dihitung untuk mengetahui spesies apa saja

yang mendominasi disetiap plot pengamatan.

Keterangan :

%100x
N

Ni
KR
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Ni = Jumlah individu pada spesies i
N = Jumlah total individu

Indeks Keanekaragaman (H') Shannon-Winner :

Indeks keanekaragaman menunjukkan proporsi dan kekayaan suatu spesies

dengan spesies lainnya. Indeks keanekaragaman (H') Shannon-Winner

digunakan untuk membandingkan keanekaragaman kupu-kupu pada masing-

masing lokasi pengamatan.

Keterangan :

Pi  = Proporsi individu spesies
Ni = Jumlah individu pada spesies i
N  = Jumlah total individu

Indeks Similaritas (S )

Indeks similaritas atau indeks kesamaan (S') adalah nilai yang menunjukkan

tingkat kesamaan spesies antar lokasi pengamatan. Indeks ini dapat diketahui

dengan rumus sebagai berikut.

PiPiH ln'

N

Ni
Pi
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Keterangan :

A = Jumlah spesies yang terdapat pada lokasi A

B = Jumlah spesies yang terdapat pada lokasi B

C = Jumlah spesies yang sama pada lokasi A dan B

Bagan alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 8.

Survei I survei II
(survei keanekaragaman spesies (survei kemelimpahan spesies
di tiga habitat pengamatan) di tiga habitat pengamatan)

Metode jelajah Menentukan 3 habitat
pengamatan yang berbeda dengan
menggunakan GPS.

Laboratorium Habitat pengengamatan :
- Perumahan penduduk

Identifikasi - Kebun campuran
- Hutan

Inventarisasi kupu-kupu

Mendata tumbuhan inang dan
tumbuhan nektar

Menentukan 10 plot pengamatan
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Gambar 8. Bagan alir penelitian


