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PEMETAAN DAN ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN BIOTA 
DALAM UPAYA MENDUKUNG VISI FAKULTAS BERWAWASAN LINGKUNGAN 

 

 

PENGANTAR 

 Analisis kualitas lingkungan merupakan kegiatan untuk menentukan suatu hal terkait 

kualitas lingkungan dan ekologi dalam keadaan baik atau tidak atau dampak apa yang bisa 

ditimbulkan terhadap lingkungan dan ekologi serta makhluk hidup yang ada di dalamnya. 

Vegetasi merupakan tumbuh-tumbuhan yang menutupi permukaan bumi pada daerah 

tertentu yang dapat berupa pohon, herba, rumput maupun tumbuhan tingkat rendah. 

Analisis Kualitas lingkungan vegetasi berarti suatu kegiatan dalam menentukan tumbuh-

tumbuhan yag menutupi permukaan bumi dalam keadaan baik atau tidak dan pengaruhnya 

terhadap lingkungannya. Hasil analisis kualitas lingkungan tersebut kemudian dipetakan 

sebagai pengelompokkan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan vegetasi di 

Fakultas kesehatan masyarakat (FKM) Universitas Jember (UNEJ) yang berpengaruh 

terhadap lingkungan dan semua perikehidupan di FKM dalam upaya mendukung visi 

Fakultas.  

 Melihat visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember adalah menjadi 

lembaga pendidikan tinggi kesehatan masyarakat yang menghasilkan Sarjana Kesehatan 

Masyarakat yang berkualitas, profesional, berwawasan lingkungan dan berbasis agro 

community. Maka, kegiatan analisis kualitas lingkungan ini sangat dibutuhkan oleh fakultas 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan di FKM 

UNEJ. Kualitas lingkungan yang baik, akan mendukung dan berpotensi berkembangnya 

kualitas hidup pendidikan yang tinggi di FKM. Kata kunci dalam visi FKM terkait lingkungan 

adalah berwawasan lingkungan.  Makna berwasasan lingkungan merupakan semua usaha 

dalam meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor 

lingkungan. Lembaga pendidikan berwawasan lingkungan berarti dalam pelaksanaan semua 

kegiatan pendidikan FKM akan berpatokan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan 

yang berkelanjutan, dimana dapat menimbulkan perilaku berperan serta civitas akademika 

secara luas dalam pembinaan etika lingkungan, mengaplikasikan pengendalian lingkungan 

dan setiap pembangunan di fakultas selalu memperhatikan kemampuan optimum 

lingkungan fakultas sehingga tercipta keadaan yang selaras dan serasi dengan wawasan 

lingkungan hidup. 

 Aplikasi penerapan pendidikan berwawasan lingkungan di FKM UNEJ tidaklah sulit, 

mengingat visi fakultas tersebut merupakan turunan dari visi Universitas Jember, yaitu 

menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan 

lingkungan, bisnis dan pertanian industrial” seperti yang tertuang dalam Rentra UNEJ 2016-

2020, sehingga jika FKM berniat menegakkan perilaku lingkungan dalam setiap gerak 
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langkah dalam pendidikan dan pembangunan, maka akan didukung penuh oleh universitas.  

Rumusan visi universitas tersebut menegaskan bahwa dalam rangka pengembangan IPTEKS, 

UNEJ harus: (1) memperhatikan kelestarian lingkungan; (2) menghasilkan karya yang 

memiliki nilai bisnis yang berdaya saing; dan (3) melaksanakan lima prinsip dalam pertanian 

industrial, yaitu memiliki nilai tambah tinggi, terintegrasi dalam satu rantai pasok, bertumpu 

pada sumberdaya domestik, berbasis IPTEKS, dan berkelanjutan serta berwawasan 

lingkungan. 

Mulai sekarang, mari kita gerakkan visi berwawasan lingkungan tersebut dalam 

setiap gerak pendidikan dan pembangunan di FKM. FKM UNEJ dikatakan berwawasan 

lingkungan jika fakultas  mampu: a) menyediakan berbagai fasilitas atau infra struktur untuk 

kegiatan akademik secara memadai dan efisien serta menjadi tempat yang sehat dan 

nyaman secara berkelanjutan; b) mengembalikan dan menjaga kelangsungan fungsi-fungsi 

ekologi rona lingkungan paling awal di daerah masing-masing (daerah tropika humida); c) 

mendayagunakan secara optimal dan berkelanjutan berbagai potensi sumberdaya 

lingkungan untuk menopang berbagai aktivitas akademik yang sehat, nyaman dan efisien 

(hemat energi); d) mengelola limbah dari setiap aktivitas secara benar; serta (e) menjamin 

kesehatan lingkungan secara optimal. 

Dengan terciptanya lembaga pendidikan yang berwawasan lingkungan, maka akan 

tercipta kondisi lingkungan yang sehat, nyaman,  bebas polusi dan hemat energi serta 

kelestarian sumberdaya hayati, tanah dan air secara terus-menerus di dalam Lingkungan 

UNEJ umumnya dan FKM khususnya, untuk itu mutlak diperlukan upaya menunaikan 

tanggung jawab moral dengan memberikan keteladanan dalam penerapan model 

pengelolaan lingkungan yang benar, menjamin kesehatan lingkungan yang optimal, serta  

memberikan kontribusi  nyata kepada pelestarian fungsi-fungsi ekosistem guna perbaikan 

kualitas lingkungan hidup lokal dan global. Bahwa untuk mewujudkan tersebut di atas, maka 

penerapan model pembangunan fisik yang berwawasan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan 

hidup, yaitu model “Kampus Kebun Raya Tropika Humida” mutlak diperlukan. Dan model 

“Kampus Kebun Raya Tropika Humida” telah tertuang dalam Pedoman Pengelolaan 

Lingkungan Universitas Jember yang harus dapat dukungan penuh oleh FKM. Kampus kebun 

raya adalah kampus yang mampu secara optimal mewujudkan fungsi-fungsi ekologi utama 

hutan tropika humida. Dimana, lansekap kebun raya, terdiri atas: a) taman dan konservasi 

hayati (flora dan fauna);  b) sistim konservasi air hujan berupa telaga,  kolam,  dan sumur;  c) 

jaringan konservasi air hujan; d) areal parkir, e) jalan aspal, pedestrian , dan jalan sepeda. 

Langkah awal dalam semua gerakan dalam mendukung fakultas berwawasan 

lingkungan adalah dengan melakukan pemetaan dan analisis kualitas lingkungan di fakultas, 

sehingga hasil analisis kualitas lingkungan tersebut bisa dipakai sebagai perencanaan, 

implementasi dan evaluasi dalam penerapan fakultas berwawasan lingkungan. Parameter 

vegetasi dilihat dengan EMPAT parameter, yaitu (1) vegetasi Penutupan lahan oleh vegetasi 

= % penutupan lahan, (2) Keanekaragaman tumbuhan = indeks diversitas simpton, (3) 
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Kerapatan tumbuhan = kepadatan pohon/ha dan (4) Kekayaan jenis satwa = deskripsi jenis 

satwa dilindungi & umum. 

 

METODE ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN 

Metode analisis kualtas lingkungan yang digunakan yaitu metode ID Shannon Wiener 

dan ID Simpson dengan Lokasi analisis dilakukan di lakukan di Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Jember.  Parameter yang dianalisis adalah vegetasi tutupan lahan, 

keragaman vegetasi, kerapatan tumbuhan dan kekayaan satwa. Alat dan bahan analisis 

adalah meteran, alat tulis, buku, kamera,  dan contoh vegetasi. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data  sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh dari observasi serta pengambilan gambar dan dokumentasi. Adapun data primer 

yang didapat dalam penelitian ini, yaitu : Observasi, yaitu pengambilan data dengan 

melakukan penelitian langsung terkait biota darat di Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Jember baik vegetasi maupun hewan liar.  Dokumentasi, yaitu pengambilan data 

menggunakan media kamera sebagai alat pengambilan gambar. Sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, internet, dan data pendukung lainnya. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan sampel plot dan analisis adalah: 

1. Untuk mengetahui sampee yang akan digunakan langkah awal adalah mengetahui luas 

keseluruhan dari area yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu luas dari Fakultas 

Kesehatan Masyarakat. 

2. Membuat delinease stand (penutup tumbuhan yang homogen-seragam) dibuat dalam 

bentuk sketsa. 

3. Penetapan plot-plot sebagai sampel. 

4. Sampel yang telah diketahui tersebut merupakan plot yang akan diteliti atau diobservasi 

terkait vegetasi dan satwa liar. 

5. Ukur masing-masing plot dengan ukuran 10 m x 10 m. 

6. Lakukan observasi terkait vegetasi yakni persentase penutupan lahan, keanekaragaman 

tumbuhan, kerapatan tumbuhan atau pepohonan, serta vegetasi liar yaitu kekayaan 

jenisnya. 

7. Proses pencatatan hasil observasi, melakukan penghitungan analisis kualitas lingkungan 

dan hasilnya dibandingka dengan skala kualitas ID Shannon Wiener dan ID Simpson. 
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Hasil penilaian terhadap penutupan lahan, keanekaragaman vegetasi dan kerapatan 
tumbuhan kemudian dibandingkan dengan skala kualitas berdasarkan metode ID Shannon 
Wiener dan ID Simpson. 
 
1. Persentase Penutupan lahan oleh vegetasi = % penutupan lahan 

 

Metode untuk analisis persentase penutupan lahan bisa dibandingkan antara hasil 

penilaian penutupan lahan di lokasi kajian dengan skala kualitas lingkungan seperti di 

bawah:  

Tabel 1. Skala Kualitas Lingkungan Persentasi Penutupan Lahan oleh Vegetasi 

 
 Sumber: Bambang Agus Suripto (2009) 
 

2.  Keanekaragaman tumbuhan = indeks diversitas simpton 

Metode untuk analisis keanekaragaman vegetasi bisa dibandingkan antara hasil 

penilaian terhadap vegetasi yang ditemukan dengan skala kualitas lingkungan seperti di 

bawah:  

        Tabel 2. Skala Kualitas Lingkungan Keragaman Vegetasi 
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KAJIAN HASIL ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember adalah salah satu fakultas yang 

berada di bawah naungan Universitas Jember. Sebuah perguruan tinggi negeri yang berada 

di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember 

dengan luas 13058,44 m2 di sekeliling bangunannya hingga saat ini masih banyak terdapat 

tumbuhan – tumbuhan. Untuk itu analisis parameter vegetasi perlu dilakukan terhadap 

vegetasi di dalam plot pengamatan di lingkungan FKM UNEJ, meliputi perhitungan 

kerapatan tumbuhan, dan tingkat keragaman. Nilai dominansi dapat ditentukan untuk tiap 

jenis pada tingkat vegetasi yang memiliki data untuk pengukuran Luas Bidang Dasar (LBDS) 

sehingga untuk analisis dominansi hanya dapat dilakukan pada vegetasi tingkat pohon dan 

semak. Berdasarkan luas Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, banyak plot 

yang digunakan untuk pengamatan adalah sebanyak 7 plot dengan luas masing – masing 

plot 10x10 m2.  

Berikut penghitungan plot penelitian: 

a. Diketahui :  

 Luas FKM = 13.058,44 m2 

 Ukuran plot = 10 x 10 m =100 m2  

 Derajat Kesalahan = 0,05 = 5%  
b. Ditanyakan :  

 Jumlah sampel yang dijadikan plot. 
Jawab  = Luas FKM x derajat kesalahan  

= 13.058,44 x 5%  
= 13.058,44 x 0,05  
= 652,922 m2  

Banyak sampel = 652,922/(10x10) 
= 6,52922 m2 = 7 plot 

 

Ketujuh plot tersebut masing-masing berada di :  

1. Plot 1 samping belakang musholla dekat pagar PSIK 

2. Plot 2 samping musholla depan kantin 

3. Plot 3 lapangan belakang dekanat 

4. Plot 4 taman baian depan dekanat, dekat pagar depan FKM UNEJ 

5. Plot 5 parkiran depan FKM UNEJ 

6. Plot 6 taman FKM UNEJ, depan RK 2 

7. Plot 7 belakang kamar maandi dekat RK 3, samping lapangan basket FKM UNEJ 

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Jember
https://id.wikipedia.org/wiki/Jember
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
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Gambar 1.  Lokasi Plot yang akan di Observasi 

 

Presentase penutupan lahan (vegetasi) 

Penutupan lahan menyatakan luasan area yang ditutupi oleh tumbuhan. Penutupan 

lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas 

permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan (UU No.4, 2011). 

Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat 

diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan 

pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun 

perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010). Persentase penutupan lahan ditentukan 

berdasarkan rumus: 

   ∫    
 

   
        

 

 
  

 Dimana, C adalah nilai persentase penutupan lahan, 

      Mi adalah nilai tengah kelas penutupan lahan ke-i, 

    Fi adalah frekuensi munculnya kelas penutupan lahan ke-i, 

    f adalah jumlah total frekuensi penutupan kelas.   

 Hasil analisis terhadap persentasi penutupan lahan vegetasi di FKM UNEJ 

menunjukkan bahwa sebagian besar didonimasi oleh rerumputan, semak rerumputan, 

rerumputan semak dan pepohonan semak.  
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Tabel 3.  Skala Kualitas Lingkungan Presentase Penutupan Lahan oleh Vegetasi 

Kategori  
Presentase (%) Plot  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Rerumputan 70 50 82 66 5 30 55 

Semak rerumputan 23 18 11 2 25 5 5 

Semak pepohonan 7 12 0 10 10 25 0 

Pepohonan semak 0 5 7 22 0 40 10 

Pepohonan  0 25 0 0 60 0 30 

Keterangan: 

 KL-1 =                  = Sangat Jelek 

 KL-2 =                  = Jelek 

 KL-3 =                  = Sedang 

 KL-4 =                  = Baik 

 KL-5 =                  = Sangat Baik 

 

 Dari data tersebut dapat diketahui bahwasannya pada plot pertama penutupan 

lahan didominasi oleh rerumputan sebesar 70 % dari total keseluruhan dan 23 % semak 

rerumputan. Banyak jenis rerumputan yang terdapat di plot tersebut. Pada plot ke dua 

presentase penutupan lahan didalamnya tidak hanya terdapat rerumputan dan semak 

rerumputan melainkan semak pepohonan, pepohona semak dan juga pepohonan. Pada plot 

ke tiga presentase penutupan lahan didominasi oleh rerumputan sebesar 70 %. Pada plot ke 

empat presentase penutupan lahan dapat dikatakan baik, hanya tidak terdapat pepohonan 

pada plot tersebut. Pada plot ke lima presentase penutupan lahan 60% dari pepohonan, 

yakni pohon kinara payung yang tumbuh subur pada plot tersebut. Pada plot ke enam 

hampir sama dengan plot ke empat dapat dikatakan baik, tetapi tidak ada pohon pada plot 

tersebut. Sedangkan pada plot terahir, yaitu plot ke tujuh juga dapat dikatakan baik karena 

ada pepohonan pada plot tersebut, sedangkan untuk semak pepohonan tidak ada sama 

sekali hanya beberapa jenis rerumputan yang mendominasi. Jadi dapat di simpulkan 

bahwasannya keberadaan pohon pada suatu area atau wilayah nilainya jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan rerumputan.  

 

Keanekaragaman Tumbuhan 

Keanekaragaman tumbuhan bisa juga diartikan sebagai komposisi jenis vegetasi yang 

ada pada lahan. Komposisi jenis merupakan perbandingan antara jumlah individu suatu jenis 

terhadap jumlahindividu secara keseluruhan. Komposisi jenis vegetasi dapat dihitung 

dengan rumus sebegai berikut: 
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Dimana, K adalah komposisi jenis ke-i (%), 

           ni  adalah jumlah individu jenis ke-i (ind), dan 

          N adalah jumlah total individu (ind).   

Indeks keanekaragaman adalah suatu perhitungan statistik yang digunakan untuk 

mengukur keragaman dari satu set yang terdiri dari beragam jenis objek (Claude Shannon-

Wienner in Krebs 1989). Untuk menghitung indeks keanekaragaman (kekayaan jenis) 

dibutuhkan keterangan yaitu H’ adalah indeks keanekaragaman Shannon, pi adalah ni/N 

merupakan komposisi organisme jenis ke-i, ni adalah jumlah organisme, dan N adalah 

jumlah total organisme.  

   ∑         

Hasil analisis terhadap keragaman tumbuhan di FKM UNEJ menunjukkan nilain 2, 

367, jika dibandingkan dengan ID Shannon Wiener yang berarti bahwa keragaman di FKM 

UNEJ adalah cukup beragam atau dalam arti lain sedang. Untuk itu perlu upaya pelestarian 

tumbuhan vegetasi lagi di FKM sehingga kualitas lingkungan di FKm menjadi beragam atau 

sangat beragam. Lebih rinci penghitungan analisis kualitas lingkungan berdasarkan 

parameter keragaman tumbuhan bisa dilihat seperti tabel di bawah: 

Table 4. Jenis-jenis vegetasi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember 

N
o. 

Jenis Nama ilmiah/ nama local 

 Lokasi pengambilan sampel 

 On side 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Juml
ah 

pi Nama 
variab
el 
indeks 

Pi ln pi 

1.  Semak  Furcraea  
 

Furcraea gigantea 

striata 

4 _ _ _ _ _ _ 4 0,01
3 

n=1 -0,056 

2.  Pohon  Palem kuning 
pohon 

Veitchia merillii 5 _ _ _ _ _ _ 5 0,01
6 

n=2 -0,066 

3.  Pohon  Pohon matoa Pometiapinnata 1 _ _ _ _ _ _ 1 0,00
3 

n=3 -0,017 

4.  Rumput  Rumput teki Cyperus rotundus 

L 

2 _ _ 3 1 _ _ 6 0,01
9 

n=4 -0,075 

5.  Rumput Rumput Gajah 
paitan 

occonopuc 

compresus 

2 _ _ 3 _ _ _ 5 0,01
6 

n=5 -0,066 

6.  Rumput Rumput 
peking 

Cynodon Dactylon 2 _ _ _ 1 _ _ 3 0,01 n=6 -0,05 

7.  Rumput Rumput 
calincing  

Oxalis barrelieri _ _ _ 3 1 _ _ 4 0,01
3 

n=7 -0,056 

8.  Rumput Rumput 
jepang 

 Pennisetum 

purpureum 

2 _ _ _ _ _ _ 2 0,00
6 

n=8 -0,03 
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schamach 

9.  Pohon  Palem raja Roystonea regia _ 1 _ _ _ _ 1 2 0,00
6 

n=9 -0,03 

10.  Semak  Pucuk merah Syzygium oleana _ 1 _ _ _ _ _ 1  n=10 -0,017 

11.  Rumput  Lumut  Bryophytina __ 1 _ _ _ _ _ 1 0,00
3 

n=11 -0,017 

12.  Semak  Semak palem 
phoenix 

Phoenix roebelenii _ 1 _ _ _ _ _ 1 0,00
3 

n=12 -0,017 

13.  Pohon  Pohon Eboni Diospyros celebica _ 1 _ _ _ _ _ 1 0,00
3 

n=13 -0,017 

14.  Pohon  Bungur Lagerstroemia _ _ 1 _ _ _ 1 2 0,00
6 

n=14 -0,03 

15.  Pohon  Pohon 
mangga 

Mangiferaindica _ _ 1 _ _ _ 1 2 0,00
6 

n=15 -0,03 

16.  Pohon Pohon 
mahoni 

Swietenia 

mahagoni 

_ _ 3 _ _ 2 _ 5 0,01
6 

n=16 -0,066 

17.  Semak  Kamboja 
semak 

Plumeria _ _ 4 _ _ _ _ 4 0,01
3 

n=17 -0,056 

18.  Semak  Semak bunga 
kertas 

Bougainvillea 

spectabilis 

_ _ _ 4 _ _ _ 4 0,01
3 

n=18 -0,056 

19.  Semak Semak sawo Manilkara zapota 

(L.)  

_ _ _ 1 _ _ _ 1 0,00
3 

n=19 -0,017 

20.  Pohon  Pohon 
kelengkeng 

Dimocarpus 
longan 

_ _ _ 3 _ _ __ 3 0,01 n=20 -0,05 

21.  Rumput  Putri malu Mimosa pudica  
 

_ _ _ _ 1 1 2 0,00
6 

n=21 -0,03 

22.  Herbal  Beras kutah Dieffenbachia 

amoena 

_ _ _ 1 _ _ _ 1 0,00
3 

n=22 -0,017 

23.  Rumput  Graceful 
sedge  

Carex gracillima _ _ _ 1 _ _ _ 1 0,00
3 

n=23 -0,017 

24.  Rumput Rumput 
pendul  

Kyllinga brevifolia  _ _ _ 1 _ 1 2 4 0,01
3 

n=24 -0,056 

25.  Rumput Rumput daun 
dewa 

Gynura divaricata _ _ _ 1 _ _ _ 1 0,01
3 

n=25 -0,017 

26.  Rumput Rumput gajah 
mini 

Pennisetum 

purpureum 

schamach.  

_ _ _ 1 1 _ _ 2 0,00
6 

n=26 -0,03 

27.  Herbal  Bayam  Amaranthus _ _ _ 1 _ _ _ 1 0,00
3 

n=27 -0,017 

28.  Pohon  Pohon kersen Muntingia 

calabura L. 

_ _ _ _ 1 _ _ 1 0,00
3 

n=28 -0,017 

29.  Pohon  Pohon 
kimunding 

Ficus lyrata/Ficus 

pandurata 

_ _ _ _ 1 _ _ 1 0,00
3 

n=29 -0,017 

30.  Semak  Glodokan 
tiang 

Polyalthia 

longifolia 

_ _ _ _ 1 _ _ 1 0,00
3 

n=30 -0,017 

31.  Semak  Semak 
minjangan 

Chromolaena 

odorata 

_ _ _ _ _ 30 40 70 0,2 n=31 -0,32 

32.  Herbal  Kunir  Curcuma longa _ _ _ _ _ 15 _ 15 0,05 n=32 0,15 

33.  Rumput  Babadotan  Ageratum 

conyzoides 

_ _ _ _ _ 1 _ 1 0,00
3 

n=33 -0,017 
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34.  Rumput  Ajeran  Bidens pilosa L _ _ _ _ _ 1 _ 1 0,00
3 

n=34 -0,017 

35.  Herbal  Pakan ulo  _ _ _ _ _ 5 _ 5 0,01
6 

n=35 -0,066 

36.  Rumput  Sawi langit Vernonia albicans _ _ _ _ _ 1 _ 1 0,00
3 

n=36 -0,017 

37.  Semak  Jambu  Psidium guajava _ _ _ _ _ 1 _ 1 0,00
3 

n=37 -0,017 

38.  Semak  Fokus Jeblung Ficus siniata _ _ _ _ 1 _ _ 1 0,00
3 

n=38 -0,017 

39.  Rumput  Rumput Daun 
merah 

 _ _ _ _ __ 1 _ 1 0,00
3 

n=39 -0,017 

40.  Rumput Rumput 
kentangan 

Borreria alata _ _ _ _ _ 1 _ 1 0,00
3 

n=40 -0,017 

41.  Herbal  Teki lading Cyperus 

rotundus L. 

_ _ _ _ _ 20 50 70 0,2 n=41 -0,32 

42.  Rumput  Rumput 
Mutiara  

Hedyotis 
corymbosa (L.)  

_ _ _ _ _ 1 1 2 0,00
6 

n=42 -0,03 

43.  Pohon  Pohon jati Tectona grandis _ _ _ _ _ _ 3 3 0,01 n=43 -0,05 

44.  Semak  Semak nangka Artocarpus 
heterophyllus 

_ _ _ _ _ _ 3 3 0,01 n=44 -0,05 

45.  Semak Trembesi 
semak 

Samanea saman _ _ _ _ _ _ 1 1 0,00
3 

n=45 -0,017 

46.  Pohon Bamboo sian   _ _ _ _ _ _ 3 3 0,01 n=46 -0,05 

47.  Pohon Pohon dadap 
merah 

Erythrina crista-
galli 

_ _ _ _ _ 1 1 2 0,00
6 

n=47 -0,03 

48.  Semak  Semak dragon 
tree 

Dracaena 
marginata 

_ _ _ _ _ _ 1 1 0,00
3 

n=48 -0,017 

49.  Semak  Palem waregu Rhapis _ _ _ _ _ _ 1 1 0,00
3 

n=49 -0,017 

50.  Herbal  Adam hawa Rhoeodiscovio _ _ _ _ _ _ 55 55 0,17 n=50 -0,3 

51.  Rumput  Tanaman 
meniran  

Phyllantus _ _ _ _ _ 1 1 2 0,00
6 

n=51 -0,03 

52.  Rumput  Tutup bumi Elephantopus 
Scaber linn 

_ _ _ 1 _ _ 1 1 0,00
3 

n=52 -0,017 

53.  Rumput  Rumput 
malela 

Brachiaria mutica _ _ _ _ _ 1 1 2 0,00
6 

n=53 -0,03 

Jumlah spesies (S)= 53  31
5 

 =
N 

-2,367 

ID Shannon (H’) = - € pi ln pi 2,367 

 

Indeks Nilai Penting (INP) dan Kerapatan Tumbuhan 

Kerapatan tumbuhan adalah jumlah individu suatu jenis tumbuhan dalam suatu 

luasan tertentu. Dalam pengukuran kerapatan, biasanya timbul masalah yang berhubungan 

dengan efek tepi dan bentuk tumbuhan. Dalam pengukuran kerapatan pohon atau bentu 

vegetasi lainnya yang batangnya dapat dengan mudah dibedakan antara satu dengan yang 

lainnya memang tidak menimbulkan kesulitan yang berarti. Lain halnya jika vegetasi yang 

dihitung terdapat jenis tumbuhan yang batangnya merambat ataupun berakar rimpang. 

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, biasanya dibuat pengertian mengenai kriteria individu 

untuk jenis tumbuhan tersebut. 

Lain halnya dengan efek tepi. Dalam pengukuran kerapatan vegetasi, efek tepi juga 

dapat menimbulkan masalah pada saat penghitungan, misalnya suatu individu hanya berada 

https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=638&tbm=isch&q=nama+latin+vernonia+albicans&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjT9sCa7ZHUAhUHOY8KHQBwAvIQvwUIIigA
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sekitar 50% dari kotak plot yang telah disediakan (individu berada di tepi plot). Untuk 

mengatasi hal ini, biasanya digunakan perjanjian apabila lebih dari 50% individu tersebut 

berad adalam kotak kuadrat maka individu tersebut telah dianggap berada dalam kuadrat 

(plot) sehingga perlu diukur kerapatannya. 

Pengukuran vegetasi pohon dilakukan dengan membetuk plot 10x10 m2. Hasil 

perhitungan kerapatan, kerapatan relatif, frekuensi, frekuensi relatif, disajikan pada tabeI 

berikut: 

 

Tabel 5. perhitungan kerapatan, kerapatan relatif, frekuensi, frekuensi relatif 

No. Jenis Nama ilmiah/ nama local 
N K KR F  F (%) FR 

            

1 Rumput Rumput Teki Cyperus rotundus L 50 

0,38% 8,31% 6 86% 9% 

2 Semak  Furcraea  
Furcraea gigantea 
striata 

2 
0,02% 0,33% 2 29% 3% 

3 Rumput 
Rumput 
Gajah Paitan 

occonopuc 
compresus 

67 

0,51% 11,13% 5 71% 7% 

4 Rumput 
Rumput 
Peking 

Cynodon Dactylon 171 
1,31% 28,41% 7 100% 10% 

5 Rumput 
Rumput 
Calincing  

Oxalis barrelieri 71 
0,54% 11,79% 5 71% 7% 

6 Rumput  Lumut  Bryophytina 15 0,11% 2,49% 2 29% 3% 

7 Semak  
Semak Palem 
Phoenix 

Phoenix roebelenii 2 

0,02% 0,33% 1 14% 1% 

8 Rumput  Putri Malu Mimosa pudica 18 
0,14% 2,99% 4 57% 6% 

9 Rumput 
Rumput 
Pendul  

Kyllinga brevifolia  21 
0,16% 3,49% 3 43% 4% 

10 Rumput 
Rumput 
Daun Dewa 

Gynura divaricata 1 

0,01% 0,17% 1 14% 1% 

11 Rumput 
Rumput 
Gajah Mini 

Pennisetum 
purpureum 
schamach.  

2 

0,02% 0,33% 1 14% 1% 

12 Semak  
Glodokan 
Tiang 

Polyalthia longifolia 1 
0,01% 0,17% 1 14% 1% 
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13 Semak  
Semak 
Minjangan 

Chromolaena 
odorata 

70 

0,54% 11,63% 4 57% 6% 

14 Rumput  Babadotan  Ageratum conyzoides 1 
0,01% 0,17% 1 14% 1% 

15 Rumput  Ajeran  Bidens pilosa L 1 
0,01% 0,17% 1 14% 1% 

16 Herbal  Pakan Ulo   5 
0,04% 0,83% 3 43% 4% 

17 Rumput  Sawi Langit Vernonia albicans 1 
0,01% 0,17% 1 14% 1% 

18 Semak  
Fokus 
Jeblung 

Ficus siniata 1 
0,01% 0,17% 1 14% 1% 

19 Rumput  
Rumput 
Daun Merah 

  1 

0,01% 0,17% 1 14% 1% 

20 Rumput 
Rumput 
Kentangan 

Borreria alata 1 

0,01% 0,17% 1 14% 1% 

21 Herbal  Teki Lading Cyperus rotundus L. 70 
0,54% 11,63% 4 57% 6% 

22 Rumput  
Rumput 
Mutiara  

Hedyotis corymbosa 
(L.)  

4 

0,03% 0,66% 2 29% 3% 

23 Semak  
Semak 
nangka 

Artocarpus 
heterophyllus 

3 

0,02% 0,50% 2 29% 3% 

24 Semak 
Trembesi 
semak 

Samanea saman 1 
0,01% 0,17% 1 14% 1% 

25 Rumput  
Rumput 
malela 

Brachiaria mutica 11 
0,08% 1,83% 2 29% 3% 

26 Pohon  
Pohon 
Matoa 

Pometiapinnata 1 
0,01% 0,17% 1 14% 1% 

27 Pohon  Pohon Eboni Diospyros celebica 1 
0,01% 0,17% 1 14% 1% 

28 Pohon  Bungur Lagerstroemia 2 
0,02% 0,33% 1 14% 1% 

29 Pohon  Pohon Johar Senna siamea 2 
0,02% 0,33% 1 14% 1% 

30 Pohon  
Pohon 
Kersen 

Muntingia calabura 
L. 

1 
0,01% 0,17% 1 14% 1% 
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31 Pohon  
Pohon 
Kimunding 

Ficus lyrata/ Ficus 
pandurata 

1 

0,01% 0,17% 1 14% 1% 

32 Pohon  Pohon Jati Tectona grandis 3 
0,02% 0,50% 2 29% 3% 

 

Keterangan: 
N= Jumlah vegetasi   KR = Kerapatan relatif (%)  
FR = Frekuensi relatif (%)   F = Frekuensi 
K = Kerapatan (pohon/ m2)    

 

Kekayaan Satwa Liar 

Parameter satwa liat yang diamati adalah kualitas habitat, kekayaan jenis dan 

kelimpahan individu dari berbagai kelas yaitu aves, amphibi, reptilia dan mamalia. Selain itu 

juga dlakukan pengamatan dan perhatian khusus terhadap keberadaan satwa dilindungi. 

Untuk pengamatan langsung dengan cara penjajelahan langsung dengan menggunakan 

metode Recce transek dan metode  Index Point of Abundance (IPA) termodifikasi. 

Pengamatan tidak langsung didasarkan atas jejak kaki, kotoran, suara dan tanda-tanda lain 

yang ditinggalkan, serta informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan penduduk 

setempat tentang keberadaan dan pemanfaatan satwa liar. Metode penjelajahan jalur 

digunakan untuk mengamani jenis-jenis mamalia dan reptilia dengan jalur pengamatan sama 

dengan jalur pengamatan vegetasi. 

Parameter yang dicatat adalah jenis, jumlah, dan lokasi satwa liar taramati. Metode 

penjelajahan terutama digunakan untuk mengetahui kondisi kualitas habitat dan melengkapi 

hasil pengamatan satwa liar dari plot contoh. Pengamatan kualitas habitat dilakukan secara 

kualitatif terhadap komponen-komponen habitatnya, seperti jenis dan strata vegetasi, sumber 

pakan dan sumber air 

Kekayaan jenis pada suatu habitat dapat diketahui dengan menggunakan Indeks 

Kekayaan Margalef (1958) dalam Santosa (1995), sebagai berikut: 

 

Dimana,  

R = indeks kekayaan jenis (indices of species richness)  



15 
 

S = jumlah total jenis dalam suatu habitat (species per habitat)  

NO = jumlah individu pada suatu habitat (individu per habitat 

 

 Hasil penilaian kualitas lingkungan terhadap kekayaan satwa liar adalah kurang, jenis 

satwa liar yang nampak di FKM UNEJ seperti nampak di bawah: 

Tabel 6. Kekayaan satwa Liar 

 

 

  

No 

Nama Jenis Pengambilan Data 

Fidelitas 
Nama Lokal/Ilmiah Perjumpaan  

Melalui 

Tanda-Tanda 
Wawancara 

1 Cacing/ Lumbricina 2 - - Selektif  

2 Lebah/ Apis cerana indica 1 - - Aksidental 

3 Semut Rangrang/ Oecophylla  17 - - Selektif 

4 Burung/ Aves  1 - - Aksidental 

5 
Lalat Hijau/Chrysomya 

megacephala 1 - - Selektif 

6 Capung /  Anisoptera 1 - - Aksidental 

7 Kumbang/  Coleoptera 1 - - Aksidental 

8 Belalang/Dissosteira carolina 7 - - Selektif 

9 Kupu-kupu/Rhopalocera 2 - - Aksidental 

10 Kucing 3   selektif 

11 Nyamuk/ Aedes aegypti 2   selektif 
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Gambar Beberapa Plot Vegetasi 

Beberapa gambar plot di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, nampak 

seperti di bawah: 

 

Gambar 1. taman tengah 

depan ruang kuliah 2 

 

 

Gambar 2. parkiran depan 

bagian timur 

 

Gambar 3. depan pos 

pemeriksaan STNK 
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Gambar 4. Plot 4 di depan 

dekanat, dekat pagar dan 

dekat dengan pintu keluar 

 

Gambar 5. belakang dekanat 

 

Gambar 6. timur mushola 



18 
 

 

Gambar 7. timur lapangan 

futsal 

 

Gambar 8. barat lapangan 

futsal 
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Pemetaan vegetasi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember 
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PENUTUP 

Berdasarkan analisis kualitas lingkungan di FKM UNEJ berdasarkan empat parameter yang 

dinilai, yaitu persentasi penutupan lahan, keragaman tumbuhan dan kerapatan tumbuhan, 

dan kekayaan satwa dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan di FKM UNEJ berdasarkan 

lima skala, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, baik dan sangat baik, maka kualitas 

lingkungan yang didapat adalah sedang. 

Untuk itu, jika FKM UNEJ berpedoman pada lembaga pendidikan yang berwawasan 

lingkungan, salah satu cirinya adalah pelestarian lingkungan, maka mulai sekarang FKM 

UNEJ perlu segera nmeningkatkan kualitas lingkungannya ke skala baik atau sangat baik. 

Peningkatan Kualitas Lingkungan biota darat bisa dilaksanakan dengan beberapa upaya, 

yaitu:  

1. Sebagian besar persentase penutupan lahan dipenuhi oleh rerumputan dan semak 

rerumputan, untuk itu perlu penambahan penutupan lahan berupa pepohonan. 

2. Keanekaragaman tumbuhan skala sedang, untuk itu perlu penambahan 

keanekaragaman tumbuhan terutama tumbuhan atau flora yang dilindungi sehingga 

kualitas lngkungan meningkat ke skala  baik atau sangat baik. 

3. Kerapatan tumbuhan skala kurang, untuk itu perlu penambahan pohon di beberapa titik 

yang kerapatan pepohonannya rendah. 

4. Mempercantik pepohonan dengan pemotongan dahan-dahan yang tidak teratur 

sehingga nampak lebih menarik tidak membosankan. 

5. Mempercantik rumput dan semak rerumputan dengan pemotongan secara berkala 

sehingga nampak lebih indah terutama semak yang ada di pagar pembatas fakultas. 

6. Penambahan pepohonan bisa dilakukan di plot-plot yang kurang, seperti parkir, taman 

dan pedestrian. 

 

Akhirnya, dengan peningkatan kualitas lingkungan kampus FKM UNEJ, maka 

lingkungan kampus kembali ke rona lingkungan awal. Rona lingkungan paling awal dalam 

kampus adalah rona lingkungan hutan tropika humida, yaitu kondisi lingkungan yang dapat 

secara optimal menjaga kelangsungan fungsi keanekaragaman hayati, menambah karbon, 

dan menghasilkan oksigen serta mengkonservasi tanah dan air. 
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