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II. METODE PENILITIAN 

 

2.1  Lokasi dan Waktu 

Penilitan ini dilaksanakan di Kawasan blok II PT Alam Bukit Tigapuluh 

Kabupaten Muaro Tebo Provinsi jambi. Penilitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) 

Bulan mulai bulan juni 2021 sampai dengan juli 2021. 

 
Gambar 2. Peta Lokasi Penilitian 

2.2 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto 

udara/citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta 

mengambil data – data di blok II PT Alam Bukit Tigapuluh kemudian dilakukan 

kawasan data. 

Analisis foto udara/citra secara manual atau visual dengan menggunakan 9 

unsur interpretasi yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona/warna, tekstur, situs 

asosiasi dan konvergensi bukti. Hasil 4awasan foto udara/citra berupa luas dan 

lokasi yang terdegradasi selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dengan 

melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi 

yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Dari hasil perbandingan tersebut 
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dilakukan analisis melalui beberapa metode untuk mengetahui tipologi kerusakan 

yang terjadi sehingga akan diputuskan arah pemulihan yang sesuai pada setiap 

lokasi yang terdegradasi. Sehingga untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi 

maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi 

tegakan dan kawasan vegetasi di lokasi yang terdegradasi serta dari lokasi 

pembanding atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. 

 Analisis Data 

1. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. 

Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan 

pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan kemudian 

koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat polygon. Data 

koordinat polygon kemudian diunduh ke aplikasi Art GIS 10.5 

sehingga diperoleh luasan dan peta lokasi yang terdegradasi di 

Kawasan blok II PT Alam Bukit Tigapuluh. 

2. Inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. 

Hasil dari inventarisasi tegakan ini merupakan salah satu dasar 

pertimbangan dalam menentukan petak tanaman adalah ketersediaan 

anakan atau permudaan alam. Anakan atau permudaan alam yang 

diperhitungkan adalah tumbuhan yang telah memiliki ukuran tinggi 

minimal 50 cm sampai dengan 150 cm (Perdirjen KSDAE 

No.P.12/KSDAESet/2015). 

Data yang diambil pada inventarisasi ini adalah mengetahui kerapatan 

tegakan, ketersediaan anakan/ha, jumlah tegakan berdiameter > 20 cm 

dan jumlah tegakan berdiameter >10 cm. Data tersebut kemudian 

dimasukkan dalam rumus, sebagai berikut: 

a) Jumlah anakan / ha = Ʃ Anakan / Ʃ Luas Plot 

b) Jumlah Tegakan Ø ≥ 10 cm/ha= Ʃ tegakan Ø ≥ 10 cm / Ʃ Luas 

Plot 

c) Jumlah Tegakan Ø ≥ 20 cm/ha = Ʃ tegakan Ø ≥ 20 cm / Ʃ Luas 

Plot 
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Keterangan : Anakan, Tanaman Berkayu dengan ukuran tinggi 50 cm 

sampai dengan 150 cm 

 

Data hasil inventarisasi selanjutnya digunakan dalam penentuan tipologi 

kerusakan kawasan hutan di Kawasan blok II PT Alam Bukit Tigapuluh. 

Kriteria-kriteria kawasan yang terdegradasi dapat di lihat pada Tabel 1.  

Vicktor : Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan blok II PT 

Alam Bukit Tigapuluh. 

Tabel 1. Kriteria Kawasan Terdegradasi 

No Tipologi 

Kerusakan 

Kriteria Kawasan Ket 

 1. Rusak Ringan -Jumlah tegakan berdiameter ≥ 2O cm kurang 

dari 400 batang/ha. 

  -Jumlah anakan ≥ 1000 batang/ha dan minimal 

40 % jenis klimaks yang tersebar merata. 

2. Rusak Sedang -Jumlah tegakan berdiameter ≥ 10 cm kurang 

dari 200 batang/ha. 

- Jumlah anakan jenis klimaks < 1000 batang/ha 

-Tutupan lahan didominasi jenis pionir dan jenis 

klimaks yang terbatas. 

3. Rusak Berat -Tutupan lahan rendah (terbuka, semak dan 

alang-alang) 

-Potensi anakan rendah 

 

(Sumber : Perdirjen KSDAE No. P.12/KSDAE-Set/2015) 

 

Analisis Lanjutan 

 Dalam penentuan arah pemulihan ekosistem kawasan dilakukan analisis 

data hasil invetarisasi tegakan yang diperoleh tipologi kerusakan kawasan. 

Selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman 

serta pola pemulihan yang lebih detail, dalam penelitian ini di pergunakan metode 

analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap petak ukur sampel, 

kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks nilai 
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penting (INP). Penentuan INP dilakukan dengan menggunakan formula Mueller 

dan Elleberg (Ernawati, 2013), adalah sebagai berikut : 

a) Diameter (d) =  

b) Luas Bidang Dasar (LBD) =  

c) Kerapatan (K) =  

d) Kerapatan Relatif (KR) =  

e) Frekuensi (F) =  

f) Frekuensi Relatif(FR) =  

g) Dominansi (D) =  

h) Dominansi Relatif (DR) =  

i) Indeks Nilai Penting (INP) = KR + FR + DR 

Dari hasil perhitungan di atas kemudian dianalisis untuk mengetahui jenis 

– jenis tanaman yang sesuai pada lokasi pemulihan nanti. Hasil akhir dari 

penelitian ini adalah arah pemulihan ekosistem di Kawasan blok II PT Alam Bukit 

Tigapuluh. Pola- pola pemulihan dapat dilihat pada Table 2. 

Vicktor : Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan blok II PT 

Alam Bukit Tigapuluh. 

Tabel 2. Pola Pemulihan Ekosistem 

No. Pola 

Pemulihan 

Kriteria Kawasan Keterangan 

    

1. Suksesi alami • Jumlah tegakan berdiameter > 20 cm kurang dari 

400/ha. 

• Jumlah anakan ≥1000/ha dan minimal 40 % jenis 

klimaks yang tersebar merata. 

Dalam bentuk 

perlindungan dan 

pengaman lokasi. 

2. Suksesi alam 

yang dibantu 
• Jumlah tegakan berdiameter > 20 cm kurang dari 

400/ha 

• Jumlah anakan ≥1000/ha dan minimal 40 % jenis 

klimaks yang tersebar merata. 

• Terdapat kompetisi yang tinggi 

Membantu proses 

regenerasi tanaman. 

3.  Pengkayaan 

jenis 
• Jumlah tegakan berdiameter ≥ 10 cm kurang dari 

200/ha 

• Jumlah anakan= jenis < 1000/ha 

• Tutupan lahan didominasi jenis pionir dan jenis 

Jenis tanaman yang 

akan di tanam 

disesuikan dengan 
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klimaks yang terbatas. hasil analisa vegetasi 

4 Penanaman 

total 

 

• Tutupan lahan rendah (terbuka, semak dan alang-

alang) 

• Jumlah tegakan berdiameter ≥ 10 cm kurang dari 

200/ha 

• Potensi anakan rendah 

Jenis tanaman yang 

akan di tanam 

disesuikan dengan 

hasil analisa vegetasi 

5. Penanaman 

total dengan 

prakondisi 

(rekonstruksi) 

• Tutupan lahan rendah (terbuka, semak dan alang-

alang) 

• Potensi anakan rendah. 

• Struktur tanah telah berubah. 

Jenis tanaman yang 

akan di tanam 

disesuikan dengan 

hasil analisa vegetasi 

 

sumber : Perdirjen KSDAE No. P.12/KSDAE-Set/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


