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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan metode survai, yaitu pengambilan sampel semut pada 

tiga tipe kebun kakao di Desa Cipadang.  Secara administratif, Desa Cipadang 

berada di Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran-Provinsi Lampung.  

Secara geografis, desa ini  terletak pada 5° 23' 0" LS dan  105° 5' 0" BT. 

Ketinggian tempat Desa Cipadang antara 100-200 meter dpl. Desa Cipadang dan 

desa-desa lainnya di kecamatan Gedong Tataan memiliki iklim hujan tropis 

sebagaimana iklim Propinsi Lampung pada umumnya, dengan curah hujan per 

tahun berkisar antara 2.264 mm sampai dengan 2.868 mm dan hari hujan per 

tahun antara 90 sampai dengan 176 hari.  Angin di Kecamatan Gedong Tataan 

bertiup dari Samudra Indonesia dengan kecepatan rata-rata 70 km/hari atau 5,83 

km/jam.  Suhu udara berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C  rata-rata 28°C 

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2011). Kebun-kebun kakao yang 

diamati adalah milik petani setempat. 
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Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu pengambilan sampel semut di 

lapangan, identifikasi spesimen semut di laboratorium dan penulisan laporan. 

Pengambilan sampel semut dilakukan pada bulan Maret tahun 2013. Sampel 

semut yang diperoleh diidentifikasi di Laboratorium Artropoda Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung dari bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juli 2013. 

Penulisan laporan dan perbaikan laporan dilaksanakan dari bulan Oktober  2013 

sampai dengan bulan Februari 2014. 

 

3.2  Alat dan Bahan 

 

 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat pitfall 

(digunakan untuk memerangkap semut-semut penjelajah), perangkat winkler 

(digunakan untuk mengoleksi semut yang berasosiasi dengan seresah), kuadran 

berukuran 1 m
2
, kantung  pelastik bening, botol koleksi, mikroskop, dan semut 

pada kebun kakao.  

 

 

3.3 Pengambilan Sampel Semut 

 

 

Pengambilan sampel semut  dilaksanakan pada tiga kebun kakao yang berumur 

antara 4-6 tahun, sehingga diharapkan tidak ada perbedaan kemapanan atau 

kemantapan ekosistem.  Kebun pertama (Tipe 1) adalah kebun kakao dengan 

sedikit pohon penaung (6,9%).  Luas kebun ± 5.950 m
2
 (Gambar 2), dengan 

jumlah pohon kakao sebanyak 594 batang.  Di antara tanaman-tanaman kakao 

tersebut terdapat 44 tanaman lain (pohon penaung) yang terdiri dari pohon kelapa 
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(Cocos nucifera) sebanyak 23 batang, pohon dadap (Erythrina sp.) sebanyak tiga 

batang, pohon kemiri (Aleurites moluccana) sebanyak empat batang, pohon 

durian (Durio zibethinus) tiga batang, pohon bayur (Pterospermum javanicum) 

enam batang, dan pohon mangga (Mangifera indica) lima batang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Denah kebun kakao Tipe 1 

 

Kebun kedua (Tipe 2) adalah kebun kakao dengan  pohon penaung sedang 

(13,6%). Kebun ini memiliki luas ± 6.825 m
2
 (Gambar 3).  Pada kebun tersebut 

terdapat 670 batang tanaman kakao dan 106 pohon penaung yang terdiri dari 

pohon kelapa (Cocos nucifera) 37 batang batang, pohon nangka (Artocarpus 

heterophyllus) tiga batang, pohon bayur (Pterospermum javanicum) lima batang, 

pohon jati (Tectona grandis) dua batang, pohon alpukat (Persea americana) satu 

batang, pohon petai (Parkia speciosa) tujuh batang,  pohon durian (Durio 

zibethinus) satu batang, pohon kopi (Coffee Cannephora) 38 batang  dan pisang 

(Musa paradisiaca) 12 rumpun kecil.  
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Gambar 3. Denah kebun kakao Tipe 2. 

 

 

 

Kebun ketiga (Tipe 3) adalah kebun dengan banyak pohon penaung (52,3% pohon 

penaung).  Luas kebun ± 12.000 m
2
 (Gambar 4). Pada kebun ini terdapat 494 

pohon kakao dan 546 pohon karet (Havea brasiliensis). Jarak tanam tanaman 

karet adalah 7 × 3 m, kemudian di sela-sela tanaman karet ditanami kakao. 

Permukaan tanah pada kebun ini berbeda dengan kebun karet pada umumnya. 

Pada kebun ini tidak terdapat tanaman penutup tanah, sehingga permukaan tanah 

ditutupi oleh serasah daun karet dan daun kakao.   

 

 

 

 

 

 

 

           Keterangan : Tanaman kakao ditanam diantara tanaman karet 

Gambar 4. Denah kebun kakao Tipe 3. 
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Pada setiap tipe kebun ditentukan 15 titik sampel yang diambil secara acak. Setiap 

pohon kakao yang ditemukan diberi nomor berdasarkan baris. Pengacakan 

dilakukan dengan menggunakan angka acak pada microsoft excel.   

 

Pengambilan sampel semut pada masing-masing tipe kebun dilakukan dengan tiga 

metode, yaitu secara manual, dengan perangkap pitfall dan dengan metode 

winkler.  Metode manual ditujukan untuk mengoleksi semut yang aktif di tajuk 

pohon kakao. Pitfall dipasang untuk mengoleksi semut yang aktif di permukaan 

tanah. Ada pun penggunaan metode winkler ditujukan untuk mengoleksi semut 

pada serasah. 

 

 

3.3.1. Pengambilan Sampel Semut Secara Manual 

 

 

 

Pengambilan sampel semut secara manual dilakukan pada pohon yang terpilih 

sebagai titik sampel. Seluruh semut yang terdapat pada pohon (dari permukaan 

tanah sampai dahan yang dapat dijangkau) diambil dan dikolesi dalam botol vial  

yang berisi alkohol 70%. Waktu pengambilan sampel secara manual ini adalah 10 

menit pada setiap pohon  sampel.  

 

 

3.3.2. Pengambilan Sampel Semut Menggunakan Metode Perangkap Pitfall 

 

 

 

Titik sampel pada metode perangkap pitfall ditentukan berdasarkan pohon yang 

dijadikan titik sampel pada pengambilan sampel secara manual. Titik sampel 

pitfall ditentukan sejajar dengan batang pohon kakao dan berjarak satu meter ke 
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arah utara.  Pada titik tersebut dibuat lubang yang berukuran sesuai dengan wadah 

yang digunakan untuk perangkap pitfall. Wadah kemudian dibenamkan dalam 

lubang dengan bagian bibir wadah sejajar dengan permukaan tanah, kemudian 

wadah diisi 150 ml cairan alkohol 70%. Dengan demikan, semut yang aktif  di 

permukaan tanah pada titik itu dan jatuh ke dalam wadah akan terperangkap.  

Bagian atas perangkap diberi pelindung plastik mika untuk menghindari air masuk 

ke dalam wadah apabila terjadi hujan. Setelah 24 jam, pitfall diambil dan seluruh 

semut yang terperangkap  dikoleksi ke dalam botol-botol vial. 

 

 

3.3.3. Pengambilan Sampel Semut Menggunakan Metode Winkler 

 

 

Titik sampel winkler ditetapkan sejajar dengan dan berjarak 1 m dari pohon kakao 

(yang menjadi titik sampel metode manual)  ke arah timur. Pada titik tersebut 

diletakkan kuadran berukuran 1 m
2
, kemudian seluruh seresah yang terdapat pada 

kuadran di ambil dan dimasukkan ke dalam kantung kain winkler. 

 

 

Sebelum dilakukan inkubasi serasah terlebih dahulu disiapkan perangkat winkler 

yang telah digantungkan pada tiang-tiang bambu (Gambar 5). Pada bagian bawah 

winkler dipasang gelas plastik yang berisi alkohol 70% sebanyak ± 250 ml.  

Seresah yang sudah dikumpulkan pada kantung winkler diayak dengan 

menggunakan ayakan winkler. Seresah hasil ayakan  kemudian dimasukkan dalam 

kantung kasa berukuran 25 × 20 cm. Pemindahan seresah ke dalam kasa 

dilakukan di atas nampan yang berisi alkohol 70%, sehingga apabila terdapat 

semut yang jatuh dapat langsung dikoleksi pada botol koleksi yang telah diberi 
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label. Kasa yang berisi seresah kemudian dimasukkan ke dalam winkler dan 

digantungkan pada kait kawat yang tersedia di dalam winkler. Bagian atas winkler 

diikat agar tidak ada serangga lain yang masuk ke dalam aparatus winkler.  

 

 

Seresah tersebut diinkubasi selama 72 jam, tujuannya adalah agar seresah yang 

ada dalam winkler kering secara perlahan dan seluruh semut yang ada dalam 

seresah dapat jatuh ke dalam gelas plastik yang berisi alkohol 70%. Seluruh semut 

yang terdapat pada gelas plastik kemudian dimasukkan dalam vial yang juga 

berisi alkohol 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Perangkat winkler 
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3.3.4 . Identifikasi Semut  

 

Spesimen semut diidentifikasi di Laboratorium Artropoda Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung. Identifikasi dilakukan sampai tingkat genus dengan 

menggunakan buku Inventory & Collection: Total protocol for understanding of 

biodiversity (Hashimoto, 2003). Genus-genus yang telah terindentifikasi 

selanjutnya direklasisfikasi berdasar fungsi ekologisnya, yaitu sebagai predator, 

pesaba, simbion dan pemanen biji. Variasi morfologi pada spesimen-spesimen 

pada genus yang sama selanjutnya dipilahkan ke dalam morfospesies. 

 

 

3.3.5. Pengamatan Faktor Lingkungan Kebun Kakao 

 

 

 

Variabel lingkungan yang diamati adalah suhu tanah, keasaman  (pH) tanah, 

kelembaban tanah, ketebalan serasah,  dan C organik serta N total serasah (C/N 

serasah).  Seluruh variabel lingkungan itu diamati pada setiap titik sampel  

winkler.  Suhu tanah diukur dengan menggunakan termometer. Keasaman tanah 

(pH)  tanah diukur dengan pH meter dan kelembaban tanah diukur menggunakan 

moisture meter. Ketebalan seresah diukur menggunakan mistar 30 cm sebelum 

seresah tersebut diambil untuk proses ekstraksi semut pada metode winkler.  

 

 

Penentuan kadar C organik pada seresah dilakukan di Laboratorium menggunakan 

metode Walkley and Black, sedangkan untuk menentukan N total digunakan  

metode Kjeldahl (Balai Penelitian Tanah, 2005). 
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3.4 Analisis Data 

 

1.  Melakukan uji F  

Data jumlah morfospesies, jumlah genus, dan kelimpahan semut antartipe 

kebun kakao dianalisis menggunakan uji F (ANOVA) pada taraf 1% atau 5% 

dan uji BNT pada taraf 5%.  

2. Membuat spesies accumulation curve (kurva akumulasi morfospesies) 

Species accumulation curve atau kurva akumulasi spesies digunakan untuk 

menaksir (menduga)  jumlah genus semut kawasan pengambilan contoh. 

Pendugaan dilakukan dengan menggunakan software EstimateSWin910 

(Colwell, 2013).  

 

3. Menentukan indeks diversitas Shannon  

Untuk menghitung indeks diversitas digunakan rumus dalam Waite (2000) 

sebagai berikut.   

 

 

dengan catatan S = jumlah morfospesies dan pi   = Proporsi (kepadatan relatif) 

morfospesies ke-i 

 

4.  Menentukan indeks kesamaan/kemiripan komunitas (indeks Sorensen) 

Untuk memembandingkan komunitas semut antartipe kebun kakao digunakan 

indeks kesamaan komunitas (Qs)  menurut Suin (2002) sebagai berikut. 
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dengan Qs = indeks kesamaan komunitas; A = jumlah morfospesies dalam 

habitat a; B = jumlah morfospesies dalam habitat b; dan C = Jumlah 

morfospesies yang sama pada kedua habitat 

 

 

5. Membuat pola kelimpahan relatif morfospesies 

 

Pola kelimpahan morfospesies dibuat untuk mengetahui morfospesies-

morfospesies penting pada ketiga tipe kebun kakao. Data kelimpahan 

morfospesies merupakan dasar untuk membuat kurva kelimpahan relatif, yaitu 

dengan mencari nilai kelimpahan relatif (pi) morfospesies dari data kelimpahan 

morfospesies. Nilai kelimpahan relatif morfospesies diperoleh dengan 

membagi nilai kelimpahan morfospesies dengan kelimpahan total 

morfospesies. Tahap tersebut dilakukan pada setiap tipe kebun. Nilai 

kelimpahan relatif pada setiap tipe kebun kemudian diurutkan (tertinggi-

terendah), kemudian membuat kurva kelimpahan relatif berdasarkan nilai 

tersebut. 

 

6.  Melakukan analisis korelasi  

Variabel-variabel lingkungan kebun kakao ( suhu tanah, pH tanah, kelembaban 

tanah, ketebalan seresah, C organik dan N total) dikorelasikan dengan variabel 

kelimpahan semut. Korelasi tersebut diuji menggunakan uji t pada taraf 5%.  


