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Abstract.
Ngembel spring is one source of the natural springs in the district of Bantul. The vegetation
around the area of the springs has an important role in preserving the spring. This study aims to
determine the species composition and importance value index of plant vegetation component
as well as the influence of abiotic environmental factors on the level of plant diversity in the area
around the Ngembel spring. This research is done by dividing the area into four research
stations based on the directions of the wind with the center point at the spring. Each station is
divided into three sampling points. Then, three sample plots are made at each sampling point
with size 20mx20m for trees, 10mx10m for poles, and 5mx5m for scrubs. Abiotic environmental
parameters measured are air temperature and humidity, light intensity, soil temperature, and
soil pH. The results of the research around the Ngembel spring show that there are 46 plant
species included in 27 genera. The highest INP for tree, 90.72, is coconut tree (Cocosnucifera).
The highest INP for pole is gayam (Inocarpus edulis), 83.39. The highest INP for the bush is
Pulutan (Urena lobata), 64.94. The lowest INP for tree and pole is Mango (Mangifera indica),
8.04 and 16.00 , while the lowest for scrub is Patah Tulang (Pedilanthu springlei), 19.09.
Results of statistical test show that environmental factors measured are not the factors affecting
the degree of plant diversity in the area around the Ngembel spring.
Keywords: analysis of vegetation, spring, Ngembel
PENDAHULUAN
Mata air Ngembel atau Sendang Ngembel
merupakan salah satu mata air yang berada di
wilayah kabupaten Bantul. Sumber mata air
ini merupakan jenis mata air alami. Menurut
Budianta (2001), sumber mata air alami
adalah aliran air tanah yang muncul ke
permukaan tanah secara alami, yang
disebabkan karena terpotongnya aliran tanah
oleh topografi wilayah setempat. Keberadaan
Sendang Ngembel dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk mengaliri aliran irigasi
lahan pertanian di sekitarnya.

Pada tahun 2014, Sendang Ngembel
mengalami pengembangan menjadi tujuan
wisata alam. Pembangunan sarana wisata
seperti pendopo, lahan parkir, gardu duduk
dan saung untuk para pedagang memerlukan
ruang yang luas, sehingga dilakukan
penebangan pada beberapa tumbuhan yang
terdapat di kawasan sekitar sendang tersebut.
Keberadaan vegetasi di kawasan sekitar
sendang mempunyai peranan penting untuk
menjaga kelestarian sumber sendang itu
sendiri. Menurut Solikin (2000), penebangan
pohon, perusakan jenis-jenis tumbuhan dan
perubahan tata guna lahan berpengaruh
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terhadap ketersediaan air dan dapat
mendegradasi sumber mata airnya. Hal ini
terjadi karena pembukaan hutan atau
pengrusakan vegetasi pada suatu lahan
menyebabkan kemampuan tanah untuk
menyimpan air hujan menjadi berkurang.
Vegetasi merupakan unsur pokok dalam
usaha konservasi tanah dan air. Keberadaan
hutan akan menjadikan permukaan tanah
tertutup serasah dan humus. Tanah menjadi
berpori, sehingga air mudah terserap ke dalam
tanah dan mengisi persediaan air tanah (
Arsyad, 2006 ). Oleh karena itu, perlu
dilakukan analisis vegetasi mengenai
keberadaan tumbuhan di kawasan sekitar
Sendang Ngembel. Menurut Soerianegara
dan Indrawan (2002), analisis vegetasi dalam
ekologi tumbuhan adalah cara untuk
mempelajari struktur vegetasi dan komposisi
jenis tumbuhan. Analisis vegetasi bertujuan
untuk mengetahui komposisi jenis (susunan)
tumbuhan dan bentuk (struktur) vegetasi yang
ada di wilayah yang dianalisis. Analisis
mengenai vegetasi di kawasan sekitar mata air
sangat diperlukan sebagai salah satu langkah
awal konservasi dan pemulihan lahan apabila
di masa mendatang mengalami perubahan
yang mengarah pada alih fungsi lahan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui komposisi penyusun vegetasi,
indeks nilai penting dan faktor lingkungan
abiotik yang mempengaruhi vegetasi di
sekitar mata air Ngembel.

METODE PENELITIAN
WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan
November 2015. Pengambilan data lapangan

dilakukan di kawasan sekitar mata air
Ngembel, Dusun Beji Wetan, Desa
Sendangsari, Kecamatan Pajangan,
Kabupaten Bantul. Kegiatan identifikasi
tumbuhan dilakukan di Laboratorium Biologi
FMIPA UAD.
METODE PENELITIAN
Survei Lokasi Pra Penelitian
Survei lokasi dilaksanakan pada tanggal
15 Oktober 2015. Letak sumber mata air ini
berada di Dusun Beji Wetan, Desa
Sendangsari, Kecamatan Pajangan,
Kabupaten Bantul. Survei lokasi pra
penelitian dilakukan dengan pengamatan
mengenai kondisi di lokasi penelitian. Mata
air Ngembel merupakan suatu mata air yang
alami dengan bentuk hampir bundar. Dari
bentuk sumber mata air tersebut kemudian
ditentukan lokasi stasiun penelitian
berdasarkan arah empat penjuru mata angin.
Sendang Ngembel mempunyai komunitas
tumbuhan yang tidak rapat. Dari hasil
pengamatan di lapangan, tumbuhan yang
terdapat di lokasi penelitian mempunyai
kecenderungan homogen atau hampir sama.
Kondisi tanah dan lahan di lokasi penelitian
mirip dengan lahan pekarangan, kebun dan
tegalan.
Penentuan Stasiun Penelitian
Berdasarkan hasil survei yang telah
dilakukan sebelumnya, ditentukan 4 Stasiun
Penelitian yang dapat mewakili kawasan mata
air Ngembel. Penentuan stasiun peneltian ini
berdasarkan penarikan garis transek
mengikuti 4 arah penjuru mata angin yaitu
utara ( stasiun I ), timur ( stasiun II ), selatan (
stasiun III ) dan barat (stasiun IV ) dengan
pusat transek pada mata air.
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Gambar 1 Skema Penentuan Stasiun Penelitian

Pengambilan Sampel Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah petak bersarang, setiap stasiun
penelitian dibagi menjadi 3 titik sampling dan
di setiap titik sampling dibuat 3 petak plot,
sehingga setiap stasiun penelitian terdapat 9
petak plot. Menurut Oosting (1958) untuk
vegetasi yang tidak begitu rapat, dapat
mengunakan petak plot dengan ukuran yang
lebih besar, sehingga dalam penelitian ini
digunakan petak plot utama berukuran 20m x
20m untuk pohon. Kemudian di dalam petak
utama dibuat petak plot dengan ukuran 10m x
10m untuk tiang dan petak plot ukuran 5m x
5m untuk semak seperti yang terlihat pada
Gambar 2.

Keterangan :
4 stasiun penelitian
12 titik sampling
36 plot penelitian

Gambar 2 Skema Pengambilan Sampel
Penelitian

Mekanisme pengambilan data sampel
vegetasi yaitu sebagai berikut :
1) Tumbuhan yang didata adalah habitus
pohon, tiang dan semak. Kriteria perawakan tumbuhan dalam penelitian ini menggunakan rumusan yang dikemukakan oleh
Soerinegara & Indrawan (2002) sebagai
berikut:
a) Tiang adalah tumbuhan berkayu
dengan diameter 10-35 cmdiukur 1,3
meter dari permukaan tanah.
b) Pohon adalah tumbuhan berkayu yang
berdiameter lebih dari 35 cm diukur 1,3
meter dari permukaan tanah.
c) Semak adalah tumbuhan yang tidak
memiliki batang utama, dan biasanya
memiliki banyak percabangan yang
dekat dengan permukaan tanah,
diameter di bawah 10 cm.
2) Dilakukan pengukuran diameter pohon
dan tiang pada ketinggian 1,3 m atau
setinggi dada orang dewasa untuk mengetahui luas basal area.
3) Tiap petak plot penelitian dilakukan
pencatatan nama jenis, jumlah jenis,
jumlah individu dan dokumentasi dari
masing-masing jenis.
4) Untuk tumbuhan yang belum diketahui
nama jenisnya akan didokumentasikan
dengan kamera dan dimasukkan dalam
kategori spesies yang belum diketahui,
kemudian selanjutnya dilakukan proses
identifikasi dengan menggunakan situs :
- departments.bloomu.edu
- http://www.tropicos.org
- http://www.plantamor.com
- http://www.itis.gov
Pengukuran Faktor Lingkungan
Pengukuran faktor lingkungan dilakukan
pada setiap stasiun dengan tiga kali
pengulangan. Faktor lingkungan yang diukur
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antara lain : pH tanah, suhu udara,
kelembaban udara, dan suhu tanah.

Keterangan :
INP: Indeks Nilai Penting
KR : Kerapatan relatif
FR : Frekuensi relatif
DR : Dominansi relatif

Analisis Data Penelitian
1. Kerapatan
K-i

jumlah individu untuk jenis ke-i
luas seluruh petak contoh

=

KR-i =

5. Indeks Keanekaragaman (H')
Indeks keanekaragaman yang digunakan adalah indeks keanekaragaman
Shannon Wienerdengan rumus sebagai
berikut:

kerapatan jenis ke-i
x 100 %
kerapatan seluruh jenis

Keterangan :
K-i : kerapatan jenis ke-i
KR-i : kerapatan relatif jenis ke-i

ni
H′ = -Σ N log
Keterangan:
H'= Indeks keanekaragaman
ni = Nilai penting jenis ke- i
N = Total nilai penting

2. Frekuensi
F-i =

ni
N

jumlah petak contoh ditemukannya suatu jenis ke-i
jumlah seluruh petak contoh

frekuensi jenis ke-i
FR-i = frekuensi seluruh spesies x 100 %

Adapun penafsiran makna nilai indeks
keanekaragaman jenis menurut (Suin,
1999) adalah sebagai berikut, jika :
H'= 0-1,0 termasuk kategori sangat rendah
H'= 1,0-2,0 termasuk kategori rendah
H'= 2,0-3,0 termasuk kategori sedang
H'= 3,0-4,0 termasuk kategori tinggi
H'= > 4,0 termasuk kategori sangat tinggi

Keterangan :
F-i : frekuensi jenis ke-i
FR-i : frekuensi relatif jenis ke-i
3. Dominansi
D-i

=

total luas basal area jenis ke-i
luas seluruh petak contoh

dominansi jenis ke-i
DR-I = dominansi seluruh spesies x 100 %

Keterangan :
K-i : Dominansi jenis ke-i
KR-i : Dominansi relatif jenis ke-i

6. Indeks Kesamaan Jenis
Indeks kesamaan jenis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah indeks
kesamaan Sorenson dengan rumus sebagai
berikut :

ISS = 2C X 100%
(A+B)

4. Indeks Nilai Penting
INP = KR+FR+DR, untuk pohon dan
tiang
INP = KR+FR, untuk semak

Keterangan :
C= jumlah jenis tumbuhan yang sama
pada dua tipe ekosistem
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A= jumlah jenis tumbuhan pada tipe
ekomunitas A
B= jumlah jenis tumbuhan pada tipe
ekosistem B
Berdasarkan indeks kemiripan
komunitas dari keempat tipe ekosistem
yang diperbandingkan, apabila nilainya di
atas 50% maka kecenderungan memiliki
kemiripan lebih tinggi daripada
perbedaannya, bahkan apabila nilanya
100% berarti struktur dan jenisnya sama.
Apabila nilainya di bawah 50% maka
kecenderungan kemiripan tumbahan lebih
randah, 0% berarti tidak mirip sama sekali
atau sangat berbeda sekali struktur dan
jenis komposisi tumbuhan dari tipe
ekosistem yang diperbandingkan (Suin,
1999).

7. Analisis Pengukuran Faktor
Lingkungan Abiotik
Hasil pengukuran faktor lingkungan
abiotik diuji menggunakan Uji ANOVA
untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan
yang signifikan pada empat stasiun
penelitian. Selanjutnya apabila hasil Uji
ANOVA menunjukkan terdapat perbedaan
yang signifikan, kemudian dilakukan uji
lanjut dengan Uji Beda Nyata terkecil
(BNt) atau Uji LSD (Least Significance
Different).
HASIL DAN PEMBAHASAN
KOMPOSISI PENYUSUN VEGETASI
Dalam pengambilan data lapangan yang
telah dilakukan, dari 12 titik sampling di
lokasi penelitian didapatkan total 46 jenis
tumbuhan yang termasuk dalam 27 suku. Data
selengkapnya disajikan pada Tabel 1 dan
Gambar 3.

Tabel 1 Komposisi Tumbuhan Penyusun Vegetasi
No

Nama Ilmiah

Nama Lokal

Habitus

Stasiun Penelitian
STI

ST II ST III

ST IV

Acanthaceae
1

Barleria prionitis

Landep

semak

+

Anacardiaceae
2

Anacardium occidentale

Jambu Mete

pohon, tiang

3

Mangifera indica

Mangga

pohon, tiang

4

Buchanania arborescens

Pohpohan

pohon, tiang

+

Ginje

semak

+

Kelapa
Salak

pohon, tiang
semak

+
+

+

+

Kirinyuh

semak

+

+

+

Randu

pohon

+

+
+

+

+

+

Apocynaceae
5

Thevetia peruviana

Arecaceae
6
7

Cocos nucifera
Salacca zalacca

Asteraceae
8

Chromolaena odorata

Bombaceae
9

Ceiba pentandra
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No

Nama Ilmiah

Nama Lokal

Habitus

Stasiun Penelitian
STI

ST II ST III

ST IV

Caricaceae
10

Carica papaya

Pepaya

semak

+

Cemara Angin

pohon

+

Ketapang

pohon, tiang

+

Talok

tiang

Patah Tulang
Teh-Tehan

semak
semak

Casuarinaceae
11

Casuarina junghuniana

Combretaceae
12

Terminalia catappa

+

+

Elaeocarpaceae
13

Muntingia calabura

+

Euphorbiaceae
14
15

Pedilanthus pringlei
Acalypha siamensis

+
+

+

Fabaceae
16
17

Acacia auriculiformis
Tamarindus indica

Akasia
Asam

pohon
pohon

+

18
19

Erythrina lithosperma
Cassia siamea

Dadap Serep
Johar

pohon
pohon

+

20
21

Leucaena leucocephala
Dalbergia latifolia

Mlanding
Sonokeling

pohon, tiang
pohon, tiang

22

Samanea saman

Trembesi

pohon

23

Gliricidia sepium

Kleresede

tiang

24

Inocarpus edulis

Gayam

pohon, tiang

+

+

+

+

Melinjo

pohon, tiang

+

+

+

+

Jati

pohon, tiang

+

+

+

+

Keben

tiang

Girang

semak

+

+

+

Pulutan

semak

+

+

+

Mahoni

pohon, tiang

+

+

+

Beringin
Nangka

pohon, tiang
tiang

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

Gnetaceae
25

Gnetum gnemon

Lamiaceae
26

Tectona grandis

Lecythydaceae
27

Barringtonia asiatica

+

Leeaceae
28

Leea aquleata

Malvaceae
29

Urena lobata

Meliaceae
30

Swietenia mahagoni

+

Moraceae
31
32

Ficus benjamina
Artocarpus heterophyllus
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No
33
34

Nama Ilmiah
Ficus septica
Ficus montana

Nama Lokal

Habitus

Stasiun Penelitian
STI

Awar-awar
Uyah-uyahan

semak
semak

+
+

Pisang

semak

Lempeni

semak

Jambu Air
Jambu Biji

pohon, tiang
pohon, tiang

+

Pring Ori

semak

+

Mengkudu

pohon

Kosambi
Kemuning

pohon, tiang
semak

Sawo

pohon

ST II ST III

ST IV

+
+

Musaceae
35

Musa paradisiaca

+

Myrsinaceae
36

Ardisia elliptica

+

+

+
+

+
+

Myrtaceae
37
38

Eugenia aquea
Psidium guajava

Poaceae
39

Bambusa blumeana

+

Rubiaceae
40

Morinda citrifolia

+

Sapindaceae
41
42

Schleichera oleosa
Murraya paniculata

+

+
+

Sapotaceae
43

Manilkara zapota

+

Solanaceae
44

Solanum diphyllum

Terong-terongan semak

+

Nama Lokal : Akasia
Nama Latin :Acasia auriculiformis

Nama Lokal : Asam Jawa
Nama Latin : Tamarindus indica

Nama Lokal : Beringin
Nama Latin : Ficus benjamina

Nama Latin : Casuarina junghuhniana

Nama Lokal : Dadap Serep

Nama Lokal : Gayam
Nama Latin : Inocarpus edulis

Nama Lokal : Jambu Air
Nama Latin : Syzigium aquea

Nama Lokal : Jambu Biji
Nama Latin : Psidium guajava

Nama Latin : Erythrina lithosperma
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Nama Latin : Anacardium occidentale

Nama Lokal : Jati
Nama Latin : Tectona grandis

Nama Lokal : Johar
Nama Latin : Cassia siamea

Nama Latin : Neolamarckia cadamba

Nama Lokal : Kelapa
Nama Latin : Cocos nucifera

Nama Lokal : Ketapang
Nama Latin : Terminalia catappa

Nama Lokal : Kleresede
Nama Latin : Glirisicidia sepium

Nama Lokal : Kosambi
Nama Latin : Schleichena oleosa

Nama Lokal : Mahoni
Nama Latin : Swietenia mahagoni

Nama Lokal : Mangga
Nama Latin : Mangifera indica

Nama Lokal : Melinjo
Nama Latin : Gnetum gnemon

Nama Lokal : Mengkudu
Nama Latin : Morinda citrifolia

Nama Lokal : Mlanding

Nama Lokal : Nangka

Nama Lokal : Pohpohan

Nama Lokal : Randu
Nama Latin : Ceiba petandra

Nama Lokal : Jambu Mete

Nama Latin : Leucaena leucocephala Nama Latin : Artocarpus heterophyllus Nama Latin : Buchanania arborescens

Nama Lokal : Sawo
Nama Latin : Manilkara zapota

Nama Lokal : Sonokeling
Nama Latin : Dalbergia latifolia

Nama Lokal : Talok
Nama Latin : Muntingia calobura
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Nama Lokal : Awar-awar
Nama Latin : Ficus septica

Nama Lokal : Ginje
Nama Latin : Thevetia peruviana

Nama Lokal : Girang
Nama Latin : Leea aquleata

Nama Lokal Kemuning
Nama Latin : Murraya paniculata

Nama Lokal : Kirinyuh
Nama Latin : Chromolaena odorata

Nama Lokal : Landep
Nama Latin : Barleria prionitis

Nama Lokal : Lampeni
Nama Latin : Ardisia elliptica

Nama Lokal : Patah tulang
Nama Latin : Pedilanthus pringlei

Nama Lokal : Pepaya
Nama Latin : Carica papaya

Nama Lokal : Pisang
Nama Latin : Musa parasidiaca

Nama Lokal : Pring Ori
Nama Latin : Bambusa blumeana

Nama Lokal : Pulutan
Nama Latin : Urena lobata

Nama Lokal : Salak
Nama Latin : Salacca zalacca

Nama Lokal : The-tehan
Nama Lokal : Terong-terongan
Nama Latin : Acalypha siamensis Nama Latin : Solanum diphyllum

Nama Lokal : Uyah-uyahan
Nama Latin : Ficus montana

Gambar 3. Jenis-Jenis Tumbuhan Penyusun Vegetasi

Hasil penelitian secara keseluruhan untuk
jenis dan suku tumbuhan yang menyusun
vegetasi di kawasan sekitar mata air

Ngembel berdasarkan habitus (perawakan)
tumbuhan disajikan dalam Gambar 4.
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Gambar 4. Diagram Jumlah Jenis dan Suku
Berdasarkan Habitus (Perawakan)
Dari hasil penelitian lapangan didapatkan
suku tumbuhan yang mempunyai jumlah jenis
paling banyak untuk habitus pohon dan tiang
adalah Fabaceae, sedangkan pada habitus
semak adalah Euphorbiaceae dan Moraceae.
Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 Suku dengan Jumlah Jenis Terbanyak

pada umumnya merupakan tumbuhan perintis, famili ini memiliki banyak biji dan mudah
tumbuh, sehingga keberadaannya sangat
melimpah dibandingkan dengan famili yang
lain. Menurut Tjitrosoepomo (2010), ciri khas
pada Fabaceae adalah terdapatnya buah yang
disebut buah polong yang apabila telah masak
akan kering kemudian pecah. Pecahnya buah
yang kering menyebabkan biji terlontar
keluar.
Tjitrosoepomo (2005) mengatakan bahwa,sistem perakaran tunggang yang kuat
hanya akan dijumpai pada tumbuhan yang
ditanam dari biji. Selain perkembangbiakan
dengan biji yang banyak dan mudah tumbuh
di berbagai lingkungan, Fabaceae juga mempunyai sistem akar tunggang yang kuat serta
tipe kanopi yang rapat, sehingga jenis dari
suku ini dapat mengkonsevasi tanah dan air di
kawasan sekitar mata air.
Sedangkan pada habitus semak, suku yang
mempunyai jumlah jenis paling banyak yaitu
Euphorbiaceae dan Moraceae. Menurut
Lancher (1995), jenis-jenis dari suku
Moraceae sering ditemukan di lokasi sekitar
mata air. Tumbuhan dari suku ini memiliki
tipe perakaran yang dalam sehingga
tumbuhan tersebut mempunyai kemampuan
penyerapan air dalam jumlah besar.
Gambar 5, menunjukkan
adanya
perbedaan jumlah jenis yang ditemukan pada
tiap stasiun penelitian.

Pada habitus pohon dan tiang, Fabaceae
merupakan suku dengan jumlah jenis paling
banyak.Banyaknya jenis-jenis tumbuhan dari
suku Fabaceae mengindikasikan bahwa
kawasan sekitar mata air Ngembel merupakan
habitat yang baik untuk pertumbuhan
Fabaceae.Tumbuhan golongan Fabaceae
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Stasiun III merupakan lokasi penelitian
yang memiliki jumlah jenis paling banyak
pada habitus pohon dibandingkan dengan
lokasi penelitian lainnya. Stasiun III
merupakan wilayah di sisi selatan dari sumber
mata air Ngembel. Dalam lokasi ini terdapat
rumah penduduk, sehingga stasiun III
mempunyai karakteristik yang hampir sama
dengan lahan pekarangan. Abdoellah (1990)
menyebutkan, bahwa pekarangan terdiri dari
berbagai jenis pohon dan pada umumnya
merupakan tumbuhan yang diperuntukkan
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
seperti buah-buahan dan sayuran. Jumlah
jenis dan varietas yang dibudidayakan jelas
memperlihatkan bahwa pekarangan merupakan sumber plasma nutfah utama yang
dinamis dan sangat penting. Melimpahnya
jenis tumbuhan pada lahan pekarangan sangat
erat hubungannya dengan campur tangan
manusia.
Pada habitus tiang, jumlah jenis yang
paling banyak ditemukan pada lokasi stasiun
IV. Banyaknya jenis tumbuhan habitus tiang
yang terdapat di lokasi penelitian ini
dikarenakan adanya campur tangan manusia.
Stasiun IV merupakan wilayah di sebelah
barat dari mata air Ngembel. Pada lokasi ini
terdapat bangunan yang merupakan fasilitas
wisata seperti pendopo, kamar mandi, saung,
warung makan dan lahan parkir. Keberadaan
beberapa jenis tumbuhan di lokasi ini
merupakan proyek penanaman oleh masyarakat sekitar seperti jabon (Neolamarckia
cadamba), kleresede (Gliricidia sepium) dan
jati (Tectona grandis).
Sedangkan pada habitus semak, jumlah
jenis tumbuhan yang banyak ditemukan pada
lokasi stasiun II. Lokasi stasiun II merupakan
wilayah di sebelah timur dari sumber mata air
Ngembel yang merupakan lahan liar yang
belum dikelola oleh masyarakat. Tingginya
jenis semak berkaitan dengan rendahnya jenis

tumbuhan habitus pohon dan tiang yang
ditemukan pada lokasi ini. Tajuk yang
dibentuk oleh pohon dan tiang tidak terlalu
rapat dan menyebabkan sinar matahari dapat
mencapai dasar, sehingga menyebabkan
semak dapat berkembang dengan pesat
kecuali untuk jenis yang memerlukan
naungan( Arief, 2001 ).
INDEKS NILAI PENTING
Indeks nilai penting merupakan parameter
kuantitatif yang dapat dipakai untuk
menyatakan tingkat penguasaan jenis-jenis
dalam suatu komunitas tumbuhan. Jenis-jenis
yang dominan dalam komunitas tumbuhan
akan mempunyai indeks nilai penting yang
tinggi, sehingga jenis yang paling dominan
tentu saja memiliki indeks nilai penting yang
paling besar ( Indriyanto, 2006 ).
Indeks nilai penting (INP) pada tiap
stasiun penelitian didapat dari perhitungan
nilai kerapatan relatif, dominansi relatif, dan
frekuensi relatif, dimana hasil dari
perhitungan INP itu sendiri dapat
menunjukkan peran penting suatu tumbuhan
tertentu untuk menjaga kestabilan ekosistem
yang ditempatinya. Nilai INP pada masingmasing stasiun penelitian disajikan dalam
Tabel 3.
Pada stasiun II, stasiun III dan stasiun IV,
kelapa (Cocos nucifera) mempunyai nilai INP
yang tinggi yaitu 90,72.,55,00 dan 47,09.
Kelapa merupakan tanaman serbaguna yang
mempunyai nilai ekonomi tinggi dari suku
Arecaceae. INP kelapa yang tinggi ini
menunjukkan dominansi tumbuhan tersebut
pada komunitas vegetasi yang berada di
kawasan sekitar mata air. Keberadaan kelapa
di lokasi penelitian mungkin dikarenakan
adanya kesengajaan manusia, karena
sebagian besar tumbuhan ditemukan tumbuh

2695

Vol. XVI, No.1. April 2017

Jurnal Riset Daerah

Tabel 3 Rekapitulasi Jenis Tumbuhan dengan INP Tertinggi pada Setiap Stasiun Penelitian.
Stasiun
Penelitian

I

II

III

IV

Habitus
Tumbuhan

Nama Jenis

Nama Lokal

INP

Pohon

Swietenia mahagoni

Mahoni

83,31

Tiang

Swietenia mahagoni

Mahoni

70,63

Semak

Chormolaena odorata

Kirinyuh

55,00

Pohon

Cocos nucifera

Kelapa

47,09

Tiang

Dalbergia latifolia

Sonokeling

64,69

Semak

Acalypa siamensis

Teh-tehan

38,18

Pohon

Cocos nucifera

Kelapa

55,00

Tiang

Inocarpus edulis

Gayam

85,39

Semak

Urena lobata

Pulutan

64,94

Pohon

Cocos nucifera

Kelapa

90,72

Tiang

Swietinia mahagoni

Mahoni

56,57

Semak

Ficus septic

Awar-awar

50,00

membentuk jalur-jalur tertentu seperti di
sepanjang jalan masuk dan di sekeliling
sumber mata air . Kelapa ditanam oleh
masyarakat setempat karena kelapa
merupakan tumbuhan dengan komoditas
strategis yang memiliki peran sosial, budaya
dan ekonomi.
Pada habitus tiang, gayam ( Inocarpus
edulis ) mempunyai nilai INP yang paling
besar yaitu 85,39. Nilai INP yang besar ini
menunjukkan bahwa kawasan sekitar mata air
Ngembel merupakan habitat yang sesuai
untuk gayam. Gayam termasuk dalam suku
Fabaceae yang mempunyai tipe buah polong,
dimana buah yang kering akan pecah dan biji
di dalamnya akan terlontar. Banyak biji yang
dihasilkan dan pertumbuhan yang mudah
menyebabkan gayam di kawasan sekitar mata
air Ngembel mempunyai tingkat kemelimpahan yang tinggi.
Menurut Soejono ( 2011 ) gayam
merupakan salah satu jenis tumbuhan yang
sering ditemukan keberadaannya di sekitar
mata air. Jenis gayam merupakan salah satu
tumbuhan pendukung hidrologi untuk

resapan air. Tumbuhan ini dimanfaatkan
untuk konservasi tanah dan air karena sistem
perakarannya yang kuat dan mampu menahan
terjadinya longsor.
Pulutan ( Urena lobata ) merupakan
habitus semak yang mempunyai INP tertinggi
dibandingkan dengan jenis lainnya yaitu
sebesar 64,94. Menurut Tjitrosoepomo
(2005), pulutan merupakan jenis dari suku
Malvaceae yang mempunyai sistem
perakaran tunggang dan tipe buah yang
memiliki kait. Tipe buah yang memiliki kait
mempunyai karakter yang mudah melekat
sehingga memperluas jangkauan persebarannya. Selain itu, kondisi lingkungan yang tidak
terlalu banyak naungan pada stasiun
penelitian II menjadikan pulutan mempunyai
kemelimpahan yang tinggi.
Indriyanto (2006) mengatakan bahwa
tumbuhan dengan nilai INP yang tertinggi
merupakan jenis yang paling dominan di
suatu komunitas. Tumbuhan yang memiliki
dominansi paling rendah akan ditunjukkan
dengan nilai INP terkecil. Daftar tumbuhan
dengan nilai INP terkecil disajikan dalam
Tabel 4.
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Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Jenis Tumbuhan dengan INP Terendah
pada Setiap Stasiun Penelitian
Stasiun
Penelitian
I

II

III

IV

Habitus
Tumbuhan

Nama Jenis

Nama Lokal

INP

Pohon

Mangifera indica

Mangga

Tiang

Buchanania arborescens

Pohpohan

16,58

Semak

Ficus montana

Uyah-uyahan

22,50

Pohon

Ficus benjamina

Beringin

12,30

Tiang

Ficus benjamina

Beringin

21,80

Semak

Pedilanthus pringlei

Patah tulang

19,09

Pohon

Cassia siamea

Johar

Tiang

Psidium guajava

Jambu BIji

20,11

Semak

Solanum diphyllum

Terong-terongan

23,38

Pohon

Buchanania arborescens

Pohpohan

Tiang

Mangifera indica

Mangga

16,00

Semak

Carica papaya

Pepaya

20,83

Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa pada
habitus pohon dan tiang, mangga (Mangifera
indica) mempunyai nilai INP paling kecil. Hal
ini menunjukkan bahwa mangga merupakan
tumbuhan habitus pohon dan tiang yang
memiliki dominansi paling rendah di kawasan
sekitar mata air Ngembel. Keberadaan
mangga merupakan hasil dari penanaman
oleh manusia dilihat dari lokasi tumbuhan
tersebut ditemukan.Stasiun I dan stasiun IV
merupakan lahan pekarangan dan kawasan
proyek wisata. Pada lokasi penelitian mangga
dengan habitus pohon ditemukan di stasiun I
dengan jumlah 1 individu dan habitus tiang
ditemukan di stasiun I dan stasiun IV masingmasing 1 individu. Sedangkan pada semak,

8,04

9,96

9,37

tumbuhan dengan nilai INP terkecil yaitu
patah tulang (Pedilanthus pringlei).
Tumbuhan patah tulang hanya ditemukan
pada stasiun II sebanyak 1 individu. Stasiun II
merupakan lahan liar, keberadaan patah
tulang di stasiun ini dikarenakan faktor ketidaksengajaan seperti terbawa oleh manusia
atau hewan. Karena tumbuhan ini tidak
ditemukan di stasiun lain selain stasiun II.
INDEKS KEANEKARAGAMAN JENIS
Indeks keanekaragaman jenis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah indeks
keanekaragaman Shanon-Wiener. Hasil
perhitungan indeks Shanon-Wiener disajikan
dalam Tabel 5.

Tabel 5. Indeks Keanekaragaman Jenis Shanon-Wiener
Indeks Keanekaragaman Jenis
Perawakan Tumbuhan

Stasiun I

Stasiun II

Stasiun III

Stasiun IV

Pohon

0,956 *

0,986*

1,026**

0,934*

Tiang

0,860*

0,860*

0,856*

1,001**

Semak

0,816*

0,881*

0,736*

0,761*

Keterangan :
(*) : rendah
(**) : sangat rendah
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Berdasarkan Tabel 5 secara keseluruhan
indeks keanekaragaman di kawasan sekitar
mata air Ngembel berada pada range 0-1 dan
1-2. Menurut Suin (1999), kedua range
tersebut ditafsirkan sebagai kategori sangat
rendah dan rendah. Pada habitus pohon, nilai
H` tertinggi terdapat pada stasiun III dengan
nilai 1,026, sedangkan untuk habitus tiang
nilai H` tertinggi terdapat pada stasiun IV
dengan nilai 1,001. Sedangkan untuk semak
nilai H` tertingggi ditemukan pada stasiun II
sebesar 0,881.
Fahcrul (2007) mengatakan bahwa
semakin stabil keadaan suatu komunitas maka
semakin tinggi nilai keanekaragaman
jenisnya. Rendahnya tingkat keanekaragaman
jenis tumbuhan baik pohon, tiang maupun
semak menunjukkan vegetasi di kawasan
sekitar mata air Ngembel rentan terhadap
gangguan. Dalam kasus ini, gangguan
terhadap kestabilan vegetasi lebih
dikarenakan faktor manusia seperti
penebangan pohon dan pengalihan fungsi
lahan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan
lokal baik dari masyarakat maupun
pemerintah setempat agar lebih hati-hati dan
bijaksana dalam mengelola vegetasi di
kawasan sekitar mata air Ngembel.
INDEKS KESAMAAN JENIS
Adanya kesamaan jenis pada tiap stasiun
penelitian dapat dilihat dengan menggunakan
indeks kesamaan jenis (IS). Hasil perhitungan
indeks kesamaan Sorenson pada penelitian ini
disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Indeks Kesamaan Jenis Sorenson
IS

STASIUN

I
I

IS

II

III

IV

53%

58%

55%

58%

45%

II

53%

III

58%

58%

IV

55%

45%

45 %
45%

Keterangan :
100 % : jenis tumbuhan dari dua komunitas
yang dibandingkan sama.
51-99% : jenis tumbuhan dari dua komunitas
yang dibandingkan mempunyai
kemiripan tinggi.
1-50 % : jenis tumbuhan dari dua kumnitas
yang dibandingkan mempunyai
kemiripan rendah.
0%
: jenis tumbuhan dari dua komunitas
yang dibandingkan tidak
mempunyai kemiripan.
Dari Tabel 6 dapat dilihat indeks kesamaan
jenis (IS) terbesar dari keseluruhan stasiun
dapat dilihat pada stasiun I dan stasiun III,
serta stasiun II dan III. Masing-masing nilai IS
yaitu 58%.
Menurut Suin (1999), apabila nilai IS dari
dua komunitas yang dibandingkan di atas
50% maka jenis tumbuhan dari dua komunitas
tersebut memiliki kemiripan lebih tinggi
daripada perbedaannya. Hal ini menunjukkan
bahwa jenis tumbuhan di stasiun I mirip
dengan jenis tumbuhan di stasiun III.
Demikian juga dengan jenis tumbuhan di
stasiun II memiliki kemiripan dengan jenis
tumbuhan di stasiun III.
Sedangkan nilai IS yang paling kecil
dimiliki oleh stasiun II dan stasiun IV serta
stasiun III dan stasiun IV yaitu sebesar 45 %.
Nilai IS yang kecil ini menunjukkan bahwa
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jenis tumbuhan di stasiun II dan stasiun IV
serta stasiun III dan stasiun IV memiliki
kemiripan yang rendah. Adanya kesamaan
dan ketidaksamaan komposisi jenis tumbuhan
di stasiun yang dibandingkan tidak lepas dari
adanya pengaruh campur tangan manusia
seperti pengelolaan lahan dan pemanfaatan
tumbuhan di kawasan tersebut.
PENGUKURAN FAKTOR-FAKTOR
LINGKUNGAN ABIOTIK
Faktor lingkungan abiotik sangat
menentukan penyebaran dan pertumbuhan
populasi suatu organisme. Tiap jenis
organisme hanya dapat hidup pada kondisi
abiotik tertentu, yang berada dalam kisaran
toleransi tertentu yang cocok baginya.
Keadaan lingkungan abiotik yang diukur
tergantung macamnya ( Suin, 1999 ).
Parameter lingkungan abiotik yang diukur
pada penelitian ini meliputi suhu udara,
kelembaban udara, intensitas cahaya, suhu
tanah dan pH tanah. Data hasil rerata
pengukuran parameter lingkungan
selengkapnya disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Rerata Pengukuran Faktor-Faktor
Lingkungan Abiotik
ST I

ST II

ST III

Suhu Udara (0C)

Parameter

33,67

33,00

32,33

33,67

Kelembaban Udara (%)

72,67

75,33

75,50

77,17

225,33 156,67

154,00

Intensitas cahaya (x 10lux)
0

Suhu Tanah ( C)
pH Tanah

167,33

ST IV

28,33

26,33

25,33

27,00

6,70

6,83

6,57

6,53

Hasil pengukuran suhu udara rata-rata di
empat stasiun penelitian berkisar antara
32,33-33,67 0C dengan kelembaban udara
rata-rata antara 72,67-77,17 %. Suhu udara
yang sukup tinggi ini dipengaruhi oleh faktor
musim kemarau yang sedang berlangsung di

wilayah tersebut ketika pengambilan data
faktor lingkungan abiotik. Ketika musim
kemarau berlangsung, suhu udara cenderung
mengalami kenaikan.
Hasil rerata pengukuran faktor lingkungan
pada tanah di empat stasiun penelitian
menunjukkan pH tanah yang tergolong netral
yaitu antara 6,51-6,83 dengan suhu tanah
0
antara 25,33-28,33 C. Tumbuhan dapat
tumbuh dan berkembang dengan baik di
kawasan yang mempunyai tanah dengan pH
netral.
Hasil Uji ANOVA untuk suhu udara,
kelembaban udara, pH tanah dan intensitas
cahaya tidak menunjukkan adanya beda
nyata. Hasil ini menunjukkan bahwa suhu
udara, kelembaban udara, pH tanah dan
intensitas cahaya di masing-masing stasiun
bukan merupakan faktor utama yang
menyebabkan adanya perbedaan jenis
tumbuhan penyusun vegetasi. Sedangkah
hasil Uji ANOVA untuk pengukuran suhu
tanah menunjukkan adanya beda nyata. Hasil
pengukuran suhu tanah ini kemudian diuji
lanjut dengan menggunakan Uji Beda Nyata
terkecil (BNt). Hasil Uji BNt untuk suhu tanah
menunjukkan adanya beda nyata, selengkapnya disajikan pada Tabel 8.
Dari Tabel 8, dapat dilihat beda nyata pada
pengukuran suhu tanah terdapat pada stasiun I
transek 1 dan 2, stasiun II transek 1 dan stasiun
III transek 1. Ada perbedaan yang signifikan
ini dikarenakan oleh faktor waktu ketika
pengukuran suhu tanah dilakukan. Pada
masing-masing stasiun, pengukuran faktor
lingkungan abiotik pada transek 1 dilakukan
pada pukul 06.00-07.00 WIB. Pada pagi hari,
kondisi tanah cenderung basah dan lebih
dingin.
Hasil uji statistika pada indeks keanekaragaman di empat stasiun tidak menunjukkan
adanya beda nyata. Tidak adanya beda nyata
menunjukkan bahwa keanekaragaman
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Tabel 8. Uji Beda Nyata terkecil (BNt) Pengukuran Suhu Tanah
Multiple Comparisons
suhu tanah LSD
(I)
perlakuan
stasiun I

(J) perlakuan

95% Confidence Interval

Mean Difference
(I-J)

Std. Error

Sig.

Lower
Bound

Upper Bound

0.1172

3.8828

transek 1

2.00000*

0.8165

0.04

transek 2

*

3.00000

0.8165

0.006

1.1172

4.8828

transek 3

1.33333

0.8165

0.141

-0.5495

3.2162

tumbuhan di kawasan sekitar mata air
Ngembel tidak memiliki perbedaan yang
signifikan. Dari hasil uji statistika pada indeks
keanekaragaman dan faktor lingkungan yang
tidak memiliki beda nyata ini, dapat
menjelaskan bahwa parameter lingkungan
yang diukur bukan merupakan faktor utama
yang berperan pada komposisi jenis
tumbuhan penyusun vegetasi di kawasan
sekitar mata air Ngembel. Perbedaan
komposisi penyusun jenis tumbuhan di
wilayah tersebut lebih dikarenakan oleh
faktor campur tangan manusia.Adanya faktor
manusia ini dapat dilihat dari jejak-jejak
pengelolaan manusia di kawasan tersebut
seperti pembangunan fasilitas wisata dan
penanaman pohon. Pembangunan fasilitas
wisata memerlukan lahan luas, sehingga
beberapa tumbuhan ditebang untuk
kepentingan tersebut. Penanaman di sekitar
mata air dapat dilihat dari keberadaan pohon
kelapa yang ditanam membentuk jalur-jalur
tertentu di sepanjang jalan masuk, gayam
yang ditanam di sekeliling sumber mata air
dan kleresede yang ditanam sebagai pagar
pembatas.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan di Kawasan Sekitar Mata Air
Ngembel, Kabupaten Bantul, beberapa
kesimpulan yang dapat diambil antara lain
sebagai berikut :
1. Komposisi jenis tumbuhan yang
menyusun vegetasi di Kawasan Sekitar
Mata Air Ngembel, Kabupaten Bantul
terdiri dari 47 jenis tumbuhan yang
termasuk dalam 27 suku tumbuhan.
2. Indeks Nilai Penting ( INP ) tertinggi untuk
habitus pohon adalah kelapa ( Cocos
nucifera ) dengan INP sebesar 90,72. INP
tertinggi untuk habitus tiang adalah gayam
(Inocarpus edulis ) dengan INP sebesar
85,39. INP tertinggi untuk habitus semak
adalah pulutan ( Urena lobata ) dengan
INP sebesar 64,94. Sedangkan INP
terendah untuk habitus pohon dan tiang
adalah mangga (Mangifera indica) sebesar
8,04 dan 16,00. INP terendah untuk semak
adalah patah tulang (Pedilanthus pringlei)
sebesar 19,09.

2700

Vol. XVI, No.1. April 2017

Jurnal Riset Daerah

3. Hasil pengukuran parameter lingkungan
abiotik tidak menunjukkan perbedaan
yang signifikan sebagai faktor yang
mempengaruhi keanekaragaman jenis
tumbuhan di Kawasan Sekitar Mata Air
Ngembel.
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