
 

 

 

 

 

 

IV.  KONDISI DAN GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Pembentukan Taman Kupu-Kupu Gita Persada 
 

 

Taman Kupu-Kupu Gita Persada berlokasi di kaki Gunung Betung yang secara 

administratif berada di wilayah Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota 

Bandar Lampung yang tepatnya berada di Lingkungan II RT 10 Kelurahan 

Kedaung Kecamatan Kemiling yang memiliki ketinggian 460 meter di atas 

permukaan laut. Taman Kupu-Kupu Gita Persada merupakan salah satu tempat 

konservasi dan wisata yang dikelola oleh Yayasan Sahabat Alam yang berdiri 

sejak 15 Januari 1999 dengan akte notaris Ny. Agustina Sulistiowati, S.H. No.2 

dengan jabatan ketua yayasan Dr. Herawati Soekardi Djausal, M.S. (Handayani, 

2012). 

 

Yayasan Sahabat Alam merupakan yayasan yang membuat Taman Kupu-Kupu 

Gita Persada pada tahun 1999 di kaki Gunung Betung seluas 4,8 Ha dengan 

ketinggian 460 meter di atas permukaan laut bertujuan meningkatkan pengetahuan 

konservasi lingkungan hidup, meningkatkan peran dan manfaat flora dan fauna 

serta melakukan konservasi kupu-kupu khas Sumatera. Taman kupu-kupu ini 

merupakan taman di lahan terbuka yang sengaja dibuat agar diperoleh mikro 

habitat yang sesuai bagi kehidupan kupu-kupu sehingga dapat dilakukan 

konservasi dan kupu-kupu tidak mengalami kepunahan serta menjadi tempat 
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rekreasi dan sarana pendidikan sekaligus menjadi tempat penelitian (Handayani, 

2012). 

 

Awalnya Taman Kupu-Kupu Gita Persada adalah lahan kritis bekas kebun dan 

ladang yang ditinggalkan oleh masyarakat. Kondisi lahan ini menyebabkan 

rusaknya habitat sebagai tempat hidup ekosistem sehingga tidak ada satupun 

kupu-kupu disana. Kemudian oleh pengelola dilakukan perbaikan mikro habitat 

dengan mengembalikan unsur hara tanah dan menanami lahan dengan tanaman 

yang disukai kupu-kupu. Dengan adanya vegetasi tumbuhan berbunga penghasil 

nektar dan beranekaragam tumbuhan inang bagi pakan larvanya maka dengan 

sendirinya kupu-kupu akan datang untuk berkembang biak sehingga dapat 

dilakukan konservasi dan menjadi taman kupu-kupu seperti saat ini (Handayani, 

2012). 

 

Lingkungan alami kupu-kupu adalah iklim tropis sehingga vegetasi yang 

dibutuhkan merupakan tumbuhan hutan tropis yang merupakan lahan hutan yang 

ditumbuhi berbagai campuran jenis pohon, baik pohon dengan kayu keras atau 

lunak, tumbuh tegak dengan berbagai diameter batang bawah 30 cm sampai 2 

meter, bertajuk melebar, berakar dalam atau tumbuh tumbuh mendatar serta 

ditumbuhi perdu, semak belukar baik lebat atau jarang pertumbuhannya 

(Handayani, 2012). 

 

B. Keadaan Geografis 

 

 

Keadaan geografis adalah berbagai bentuk nyata dari lingkungan alam, maupun 

antara hasil adaptasi manusia dengan alam (Daldjoeni, 1992). 
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1. Letak Astronomis 

Letak astronomis adalah letak suatu tempat atau daerah berdasarkan garis lintang 

dan garis bujur. Secara astronomis Kelurahan Kedaung terletak pada 5° 25’ 56” 

LS - 5° 26’ 47” LS dan antara 105° 21’10” BT - 105° 16’ 23” BT. Titik kordinat 

lokasi taman berada diantara 5° 25’ 16” LS - 5° 25’ 20” LS dan 105° 11’ 23” BT - 

105° 11’ 30” BT (Handayani, 2012). 

2. Letak Administratif 

Letak administratif suatu daerah berdasarkan pembagian wilayah administratif 

pemerintahan. Secara administratif Kelurahan Kedaung terletak di wilayah 

Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dengan luas 477 Ha. Kelurahan 

Kedaung memiliki batas-batas administratif (Handayani, 2012) sebagai berikut:  

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Beringin Raya. 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Batu Putu. 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sumber Agung. 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukadana Ham. 

 

C. Keadaan Iklim 

 

 

Iklim di suatu wilayah ditentukan oleh sejumlah unsur iklim yang terdiri dari suhu 

atau temperatur udara, lengas atau kelembaban udara, curah hujan atau presipitasi, 

arah dan kecepatan angin, lama penyinaran matahari dan sebagainya (Subarjo, 

2006). Menurut Kartasaputra (2004) bahwa keadaan iklim adalah keadaan rata-

rata cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama, minimal 30 tahun, yang sifatnya 

tetap. Menurut Brotowidjoyo (1994) iklim menentukan spesies hewan yang ada di 

suatu wilayah. Indonesia dengan iklim tropis menjadi habitat yang cocok bagi 
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perkembangan berbagai jenis kupu-kupu karena lingkungan alami kupu-kupu 

adalah iklim tropis. 

 

Keadaan iklim mempengaruhi aktivitas yang terdapat di Taman Kupu-Kupu Gita 

Persada, menyebabkan perbedaan pada kupu-kupu dan tanaman yang dapat 

tumbuh sebagai kebutuhan dari kupu-kupu itu sendiri sehingga berpengaruh 

terhadap keanekaragaman kupu-kupu yang dapat hidup di lokasi ini. 

1. Suhu 

Suhu mencerminkan energi kinetik rata-rata dari gerakan molekul-molekul 

(Subarjo, 2006). Kupu-kupu memiliki kisaran suhu tertentu, hewan ini akan mati 

apabila berada pada suhu yang terlalu tinggi atau juga sebaliknya, berada pada 

suhu yang terlalu rendah. Pada umumnya kisaran suhu yang efektif adalah sebagai 

berikut: suhu minimum 15°C, suhu optimum 25°C, dan suhu maksimum 45°C 

(Jumar, 2000). Kupu-kupu memiliki kisaran suhu tertentu dimana kupu-kupu 

dapat hidup dan berkembang biak yaitu pada suhu 15°C - 45°C, di luar kisaran 

suhu tersebut kupu-kupu akan mati kedinginan atau kepanasan. Sedangkan pada 

suhu optimum atau efektif dan masih mendekati suhu tersebut kupu-kupu hidup 

normal aktifitas dan perkembangan juga normal (Handayani, 2012). 

 

Suhu di Taman Kupu-Kupu Gita Persada, lebih tepatnya berada di daerah 

perbukitan memiliki suhu sedang dengan suhu rata-rata 25,8°C.  Sebagai 

organisme yang berdarah dingin, suhu tubuh kupu-kupu sangat dipengaruhi oleh 

suhu lingkungan dan setiap spesies memiliki kisaran suhu tertentu (Handayani, 

2012). 
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2. Curah Hujan 

Menurut Giantoro (1994) bahwa dalam kaitannya dengan persyaratan suhu dan 

kelembaban, iklim lingkungan sangat menentukan. Oleh karena itu lokasi 

pemeliharaan harus memperhatikan kedua faktor tersebut, selain itu pada 

umumnya daerah yang berketinggian 400-1000 meter di atas permukaan laut 

dengan curah hujan sedang hingga tinggi berkisar antara 2000-4000 mm pertahun 

dapat dijumpai kupu-kupu dalam jumlah banyak. 

 

Curah hujan yang tinggi mengakibatkan kematian larva dan pupa spesies kupu-

kupu. Lokasi atau wilayah yang menjadi habitat kupu-kupu harus sesuai dengan 

iklim yang dibutuhkan oleh kupu-kupu karena sejumlah unsur iklim sangat 

berpengaruh bagi perkembangbiakan kupu-kupu. Penyesuaian tersebut dapat 

dilakukan dengan mengadaptasikan kupu-kupu dengan lingkungan iklimnya yang 

sesuai dengan habitat kupu-kupu. Habitat kupu-kupu yang berada pada Taman 

Kupu-Kupu Gita Persada dengan konsep taman harus mampu menjadi habitat 

yang cocok bagi perkembangbiakan keanekaragaman kupu-kupu sehingga jenis 

kupu-kupu tidak punah. Dengan demikian keadaan suhu, curah hujan, dan 

kelembaban udara menjadi bagian dari unsur iklim yang menentukan (Handayani, 

2012). 

 

Lokasi Taman Kupu-Kupu Gita Persada mempunyai tipe iklim C (penggolongan 

iklim Schmidt-Ferguson) dengan rata-rata curah hujan selama periode sepuluh 

tahun yaitu 2087,66 mm pertahun. Curah hujan tersebut cukup sesuai untuk 

habitat kupu-kupu karena curah hujan yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan 

kematian larva dan pupa (Handayani, 2012). 
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3. Kelembaban 

Kelembaban adalah salah satu faktor iklim yang sangat penting bagi kupu-kupu 

karena mempengaruhi kegiatan dan perkembangan kupu-kupu. Kelembaban udara 

ditentukan oleh banyaknya kandungan uap air yang ada dalam udara. Pada 

umumnya kupu-kupu menyukai habitat yang mempunyai kelembaban tinggi, 

seperti lokasi-lokasi yang berada di pinggir sungai yang jernih atau di bawah 

tegakan pohon, sekitar gua yang lembab karena berair (Handayani, 2012).  

Menurut Borror et al (1996) kelembaban yang dibutuhkan kupu-kupu untuk 

berkembang biak berkisar antara 84-92 %. 

 

Berdasarkan data klimatologi Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung tahun 

2011, Taman Kupu-Kupu Gita Persada memiliki kelembaban udara yang cukup 

tinggi yaitu 87,4% sehingga cocok sebagai habitat kupu-kupu. Apabila habitat 

kupu-kupu memiliki kelembaban yang terlalu tinggi yaitu >92% maka kupu-kupu 

tidak mampu beradaptasi (Handayani, 2012). 

 

D. Topografi 

 

 

Menurut Giantoro (1994) pada umumnya daerah yang berketinggian 400-1000 

meter di atas permukaan laut spesies kupu-kupu ditemukan dalam jumlah banyak. 

Taman Kupu-Kupu Gita Persada yang berada diketinggian 460 meter diatas 

permukaan laut cocok sebagai habitat kupu-kupu. Salah satu spesies yang 

mendominasi pada ketinggian ini adalah spesies yang berasal dari famili 

Nymphalidae (Handayani, 2012). 
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E. Vegetasi 

 

 

Keadaan iklim pada Taman Kupu-Kupu Gita Persada, pada iklim agak basah 

dengan suhu yang sesuai akan mempengaruhi pertumbuhan vegetasi dan 

keragaman spesies kupu-kupu. Berdasarkan hasil pengamatan dan dokumentasi 

pihak pengelola, sebagian besar vegetasi taman adalah tanaman hutan dan 

tanaman perkebunan rakyat sebelumnya seperti kopi, kakao dan kelapa. Namun 

saat ini taman sudah ditumbuhi dengan vegetasi berupa tanaman pohon yang 

berfungsi sebagai peneduh bagi kupu-kupu, tanaman inang kupu-kupu, dan 

tanaman berbunga sebagai pakan kupu-kupu, selain itu juga terdapat tanaman 

buah, tanaman obat, bumbu dapur dan beberapa tanaman penambah estetika 

(Handayani, 2012). 

 

Vegetasi yang banyak ditemui di taman berupa tanaman perdu, semak belukar, 

beberapa tanaman bambu dan tanaman perkebunan yang memang merupakan 

jenis tanaman daerah iklim tropis dan memiliki banyak bulan basah sehingga 

vegetasi sebagai pakan kupu-kupu dapat tumbuh dengan baik (Handayani, 2012). 

 

F. Habitat 

 

 

Taman Kupu-Kupu Gita Persada adalah taman yang sengaja dibuat sedemikian 

rupa menyerupai habitat asli kupu-kupu atau habitat binaan yang digunakan 

sebagai tempat melakukan konservasi kupu-kupu dengan cara membuat rekayasa 

habitat. Habitat kupu-kupu di Taman Kupu-Kupu Gita Persada terdiri dari lahan 

terbuka dan dome penangkaran. Pada habitat lahan terbuka tidak semua lokasi 

taman dikunjungi kupu-kupu. Hanya beberapa titik lokasi yang dijadikan sebagai 
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tempat favorit kupu-kupu beraktivitas yaitu pada taman yang terdapat tanaman 

sebagai pakan kupu-kupu dan pakan larva. Selain itu juga terdapat fasilitas wisata 

seperti museum yang menyimpan koleksi kupu-kupu dari tahun 1999 sampai saat 

ini dan terdapat hutan sekunder yang terletak di lokasi paling belakang Taman 

Kupu-Kupu Gita Persada. 

 

Dome penangkaran merupakan habitat sementara berupa kandang penangkaran 

yang ditutup jaring-jaring berfungsi sebagai tempat melakukan konservasi kupu-

kupu sebelum dilepaskan ke taman terbuka. Pada dome penangkaran disediakan 

berbagai jenis tanaman untuk pakan kupu-kupu, ulat dan telur kupu-kupu serta 

tanaman hias. Selain itu, di dome penangkaran terdapat lemari yang berfungsi 

sebagai tempat menyimpan ulat, telur, kepompong. Hal ini dilakukan agar 

mengurangi gangguan dari predator. Kegiatan dalam dome penangkaran dilakukan 

oleh pengelola berupa penanganan pakan, pemeliharaan telur, pemeliharaan ulat, 

pemeliharaan kepompong, serta pemeliharaan kupu-kupu dewasa (Handayani, 

2012). 

 

G. Keragaman Spesies Kupu-Kupu 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan dokumentasi pihak pengelola Taman Kupu-Kupu 

Gita Persada yang telah melakukan konservasi kupu-kupu sejak tahun 1999, 

hingga tahun 2011 tercatat kurang dari lebih 160 spesies kupu-kupu berhasil 

ditangkarkan di dalam dome penangkaran dan dilepaskan ke lahan terbuka 

sehingga Taman Kupu-Kupu Gita Persada memiliki keanekaragaman spesies 

kupu-kupu yang cukup tinggi (Handayani, 2012). 
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Jumlah spesies kupu-kupu yang dilindungi sebenarnya sangat sedikit yaitu 20 

spesies yang telah dimasukkan ke dalam daftar jenis satwa yang dilindungi di 

Indonesia dibandingkan dengan jumlah spesies kupu-kupu di Indonesia yang 

mencapai 200-an jenis. Salah satu kekayaan yang dimiliki Taman Kupu-Kupu 

Gita Persada adalah keanekaragaman kupu-kupu khas Sumatera. Sampai saat ini 

Taman Kupu-Kupu Gita Persada terus melakukan konservasi sebagai upaya 

pelestarian spesies kupu-kupu khas Sumatera (Handayani, 2012). 


