
 



  



 
ABSTRAK 

Windi Ismail. 2018. “Analisis Vegetasi Habitat Tarsius (Tarsius sp) di 
Kawasan Hutan Popayato-Paguat Kabupaten Pohuwato”. Skripsi, Program 
Studi Biologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Negeri Gorontalo. Pembimbing I Abubakar Sidik Katili, S.Pd., M.Sc dan 
Pembimbing II Drs. Mustamin Ibrahim, M.Si. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis vegetasi habitat Tarsius sp di 
Kawasan Hutan Popayato-Paguat Kabupaten Pohuwato. Metode penelitian 
menggunakan metode survey. Pengambilan Data menggunakan teknik line 
transek (Plot Bersarang) dan dianalisis secara deskripsi kuantitatif. Analisis 
vegetasi habitat Tarsius sp didasarkan nilai INP pasa setiap lokasi penelitian, INP 
didapatkan dengan menjumlahkan Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR) 
dan Dominansi Relatif (DR) dari setiap jenis disetiap kawasan penelitian. Untuk 
INP tertinggi pada lokasi kawasan hutan yakni Lamtoro 27,129% pada vegetasi 
tingkat Pohon, Bambu pada vegetasi tingkat pancang dengan nilai INP 65,13% 
dan pada vegetasi tingkat semai 41,05%. Untuk lokasi kawasan perbatasan INP 
tertinggi yakni Awar-awar dengan nilai INP 47,586% pada vegetasi tingkat 
Pohon, Bamban pada vegetasi tingkat pancang dengan nilai INP 55,15% dan 
Nantu pada vegetasi tingkat semai dengan nilai INP 45,19%. Untuk lokasi 
kawasan perkebunan INP tertinggi yakni Kakao dengan nilai INP 57,442% pada 
vegetasi tingkat Pohon, Bambu pada vegetasi tingkat pancang dengan nilai INP 
57,7% dan Nantu pada vegetasi tingkat semai dengan nilai INP 44,86%. Habitat 
Tarsius sp pada kawasan hutan Popayato-Paguat terdiri dari dari 53 jenis vegetasi. 
Kawasan Hutan Primer terdapat 28 jenis vegetasi yang menjadi habitat Tarsius sp, 
terdiri dari 2 jenis vegetasi yang menjadi sarang, 11 jenis vegetasi tempat mencari 
pakan dan 15 jenis vegetasi yang mnejadi tempat bermain. Kawasan Perbatasan 
Hutan dan Perkebunan terdapat 20 jenis vegetasi yang menjadi habitat Tarsius sp, 
terdiri dari 2 jenis vegetasi yang menjadi sarang, 11 jenis vegetasi tempat mencari 
pakan dan 7 jenis vegetasi yang menjadi tempat bermain. Kawasan Perkebunan 
terdapat 21 jenis vegetasi yang menjadi habitat Tarsius sp, terdiri dari 3 jenis 
vegetasi yang menjadi sarang, 11 jenis vegetasi tempat mencari pakan dan 7 jenis 
vegetasi yang menjadi tempat bermain.   
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