
 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pariwisata dan Wisata Alam 

 

 

Salah satu upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya melalui 

penetapan kawasan hutan yang salah satu fungsi pemanfaatannya sebagai objek 

dan daya tarik wisata alam untuk dijadikan pusat pariwisata dan kunjungan wisata 

alam (Nugroho, 2011). Hal ini sejalan dengan pengertian ekowisata yaitu suatu 

bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian areal yang masih 

alami (natural area), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan 

keutuhan budaya masyarakat setempat (Maulida, Anggoro, dan Susilowati, 2012). 

 

Pariwisata adalah pergerakan manusia yang bersifat sementara ke tujuan-tujuan 

wisata di luar tempat kerja dan tempat tinggalnya sehari-hari, dimana aktivitasnya 

dilaksanakan selama tinggal dalam tempat tujuan wisata dan untuk itu disediakan 

fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka (Mathieson and Wall, 1982). 

Menurut Yoeti (1993) bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan 

untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, 

dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang 

dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna 

bertamasya dan berkreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. 
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Sebagai objek wisata alam, kelestarian lingkungan merupakan daya tarik utama. 

Kerusakan lingkungan alam akan menyebabkan penurunan dan perubahan citra 

objek. Wisatawan yang memilih objek wisata alam, seyogyanya menyadari bahwa 

unsur utama yang akan dinikmati adalah suasana alam yang alamiah (Bharuna, 

2009). Secara umum, pada dasarnya ada dua aspek dalam pemanfaatan wisata 

yaitu melindungi sumber daya dan kualitas pengalaman berwisata (Sayan dan 

Atik, 2011).  

 

Ciri penting pada pengembangan wisata alam hakekatnya yaitu upaya pelestarian 

lingkungan alam. Tujuan dasarnya yaitu: (1) penyelamatan lingkungan hidup dan 

sumber daya alam yang alami, (2) penyelamatan warisan alam dan budaya, dan  

(3) pilihan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

(Soeriatmadja, 1996). 

 

Terdapat delapan prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan 

pariwisata: (1) sumber daya yang unik yang menjadi daya tarik utama harus 

mendapat perlindungan, (2) fasilitas dan atau sarana diletakkan pada jarak yang 

cukup dari lokasi-lokasi yang sensitif dari daya tarik utama, (3) prasarana dibuat 

seperlunya untuk memberikan akses, tetapi tidak untuk memberi peluang 

timbulnya lalu lintas yang menggangu kegiatan di tempat strategis, (4) prasarana 

pejalan kaki menuju tempat-tempat yang peka lingkungan atau jalur untuk 

kendaraan-kendaraan tak bermotor, (5) lokasi-lokasi dimana ada perubahan 

lansekap (perbatasan antara pemanfaatan lahan yang berbeda) yang dapat menjadi 

daya tarik, agar tidak tertutup oleh bangunan, (6) perlu diciptakan daya tarik di 

kawasan “luar”/pinggiran, untuk mengurangi beban kawasan, (7) kawasan-
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kawasan pertanian, peternakan atau lainnya yang merupakan bagian lingkungan 

asli hendaknya tidak digusur habis untuk mempertahankan citra aslinya,             

(8) perlindungan lansekap alamiah dari komponen-komponen pengganggu 

(Gunawan, 1997). 

 

B. Dampak Pariwisata 

 

 

Daya dukung berkaitan dengan jumlah dan tipe pemanfaatan yang dapat diterima 

oleh kawasan dan areal terkait tanpa mengakibatkan dampak negatif terhadap 

kawasan dan kualitas berwisata (Manning, 2001). Pada kenyataannya, kegiatan 

pariwisata secara umum hanya tertarik untuk memanfaatkan dan sangat 

bergantung pada aset lingkungan selaku daya tarik wisata, khususnya sumber 

alaminya yang unik. Namun, eksploitasi berlebihan pada saatnya akan 

menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan (Bharuna, 2009). 

 

Waluya (2013) menjelaskan, perkembangan pariwisata yang sangat pesat dan 

terkonsentrasi dapat menimbulkan berbagai dampak. Secara umum dampak yang 

ditimbulkan adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari 

pengembangan pariwisata: (1) memperluas lapangan kerja, (2) bertambahnya 

kesempatan berusaha, (3) meningkatkan pendapatan, (4) terpeliharanya 

kebudayaan setempat, (5) dikenalnya kebudayaan setempat oleh wisatawan. 

Sedangkan dampak negatif dari pariwisata adalah: (1) terjadinya tekanan 

tambahan penduduk akibat pendatang baru dari luar daerah, (2) timbulnya 

komersialisasi, (3) berkembangnya pola hidup konsumtif, (4) terganggunya 

lingkungan, (5) semakin terbatasnya lahan pertanian, (6) pencemaran budaya,            

(7) terdesaknya masyarakat setempat. 
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Waluya (2013) menjelaskan juga dampak-dampak negatif yang timbul dari 

pariwisata dari sektor ekonomi, yaitu: (1) semakin ketatnya persaingan harga antar 

sektor, (2) harga lahan yang semakin tinggi, (3) mendorong timbulnya inflasi,    

(4) dapat meningkatkan pencemaran lingkungan seperti sampah, vandalisme 

(corat-coret), rusaknya habitat flora dan fauna tertentu, polusi air, udara dan tanah. 

 

Menurut Waluya (2013), dampak negatif potensial pariwisata terhadap lingkungan 

alami:  

1. Flora dan fauna, dampak negatifnya:  

a. Hilangnya atau kepunahan binatang, meliputi: (1) perburuan liar, (2) hewan 

yang diawetkan atau cinderamata yang dibuat dari bagian tubuh hewan,      

(3) lingkungan alam yang dipadati pengunjung. 

b. Perubahan pola migrasi hewan, meliputi kegiatan pariwisata di jalur 

migrasi. 

c. Kerusakan vegetasi, meliputi: (1) pembangunan sarana wisata baru,             

(2) kegiatan wisatawan di kawasan lindung. 

2. Erosi, terdiri dari: (a) pengikisan permukaan tanah, karena lalu lintas yang 

terlalu padat, (b) tanah longsor, dikarenakan lingkungan binaan yang tak 

terkendali dan penggundulan hutan, (c) kerusakan kawasan tepi sungai, karena 

wisata berperahu yang tak terkendali dan daerah tepi sungai yang terlampau 

padat oleh pengunjung/penghuni. 

3. Sumber daya alam, terdiri dari: (a) habisnya cadangan air tanah dan air 

permukaan, dikarenakan oleh terlalu banyaknya kawasan yang dibangun dan 

kerusakan sumber air, (b) tingginya kemungkinan kebakaran dikarenakan api 

yang tak terkendali dan wisatawan yang tak bertanggung jawab. 
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4. Dampak pemandangan, terdiri dari: (a) Kawasan terbangun yang tampak, 

dikarenakan tidak ada perencanaan dan pengendalian (lansekap),                     

(b) Pemandangan yang kotor, dikarenakan sampah dan kebersihan yang tak 

terjaga. 

 

Adanya dampak negatif dari wisata alam terhadap kawasan, diperlukan 

pengelolaan dan perencanaan yang sesuai untuk meminimalisir dampak yang 

ditimbulkan (Purnomo, Sulistyantara, dan Gunawan, 2013). 

 

C. Vandalisme 

 

Vandalisme sering dijumpai dalam bentuk sebuah corat-coret dengan cat warna-

warni di tembok gedung, di tugu, di atas jalanan aspal, di batu besar, atau pada 

tembok pagar dengan berbentuk tulisan atau gambar. Bentuk lain yang dapat 

dijumpai yaitu sebuah goresan atau irisan pada sebuah permukaan, seperti pada 

sebuah pohon yang ada di daerah pegunungan, ataupun di tengah hutan belantara. 

Bentuk corat-coret seperti diatas merupakan salah satu bentuk perlakuan dari 

perorangan atau kelompok. Perlakuan dari seseorang atau kelompok dengan 

melakukan suatu bentuk corat-coret pada beberapa tempat tertentu yang dapat 

disaksikan oleh orang banyak adalah suatu bentuk ekspresi diri dan juga sebagai 

tanda bukti kalau dirinya telah mengunjungi tempat tersebut. Hal ini juga akan 

membuat kebanggaan tersendiri pada sang pelaku (Celebes, 2015). 

 

Soemarwoto (2004) menyebutnya bentuk-bentuk tersebut sebagai vandalisme. 

Vandalisme ini dapat beraksi di mana-mana, baik  itu di daerah perkotaan maupun 

di daerah pedesaan. Perlakuan manusia dengan melakukan suatu kegiatan yang 
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dapat merusak ini, bukan hanya dalam bentuk corat-coret pada gedung, akan 

tetapi dengan melakukan kerusakan pada tanaman, candi, karang, juga termasuk 

bagian dari perbuatan dari manusia vandalis. Namun yang sangat umum dari 

 tindakan seseorang atau kelompok vandalis  adalah melakukan kegiatan corat-

coret (Celebes, 2015). 

 

Cohen (1973) mengategorikan tipe vandalisme berdasarkan motivasi yang 

mendorong melakukan tindakan vandalisme.  

a. Acquisitive Vandalism, adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi 

untuk mendapatkan uang atau properti. Contohnya adalah penempelan iklan, 

spanduk, poster, baliho  atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak 

lingkungan tempatnya berada. 

b. Tactical Vandalism, adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi 

mencapai suatu tujuan tertentu, seperti memperkenalkan suatu ideologi. 

c. Vindictive Vandalism, adalah vandalisme yang dilakukan  dengan motivasi 

untuk membalas dendam atas suatu kesalahan. Contohnya adalah sekumpulan 

anak yang dengan sengaja melempar jendela tetangga mereka dengan batu 

hingga  pecah, karena tetangga tersebut sering memarahi mereka karena 

bermain dengan ribut. 

d. Malicious Vandalism, adalah vandalisme yang dilakukan karena pelaku 

vandalisme mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan pada orang 

lain, atau merasa terhibur saat menghancurkan properti milik orang lain. 

Contohnya adalah dengan sengaja mencoret kendaraan orang lain karena si 

pelaku senang melihat pemilik kendaraan marah. 
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e. Play Vandalism, adalah vandalisme yang dilakukan dengan  motivasi untuk 

menunjukkan dan mendemonstrasikan kemampuan yang dia miliki, dan 

bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain. Contohnya adalah seorang 

anak sekolah yang mencoret-coret bangku atau meja belajar di kelasnya. 

 

D. Perkembangan Wisatawan 

 

 

Secara umum wisatawan dibedakan dalam 4 jenis, yaitu: (1) wisatawan 

terorganisir secara rombongan (the organized mass tourists), yaitu jenis 

wisatawan yang seluruh aktivitasnya dikoordinir oleh biro perjalanan,                

(2) wisatawan perseorangan (the individual tourist), jenis wisatawan yang hampir 

sama dengan di atas, hanya saja dalam mengambil keputusan perjalanannya lebih 

mandiri, (3) wisatawan pengembara/avonturir (the drifter tourist), yaitu 

wisatawan yang meluluhkan dirinya dengan lingkungan setempat, (4) wisatawan 

peneliti (the explorer tourist), yaitu wisatawan yang datang berkunjung dengan 

kepentingan untuk melakukan penelitian (Poo, 1993). 

 

Informasi mengenai karakteristik/profil pengunjung sangat diperlukan bagi 

pengelola objek wisata alam yang bersangkutan. Manfaat yang diperoleh tidak 

hanya sebatas pada pengetahuan mengenai deskripsi latar belakang 

sosiodemografi dan psikografi saja, tetapi lebih jauh lagi adalah mengenai 

gambaran segmen pasar yang paling prospektif, serta menjadikan pengelola lebih 

terpacu untuk membuat strategi menarik pasar yang kurang prospektif sekaligus 

mempertahankan pasar lama agar tidak mengalami kejenuhan dan berpindah ke 

produk lain (Fandeli, Utami, Kaharudin, Susilowati, dan Wijaya, 2004).  
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Pada hakekatnya pengembangan suatu objek dan daya tarik wisata akan berkait 

dengan jumlah kunjungan wisata. Di sektor pariwisata tertentu apabila objek 

wisata mengalami penurunan kualitas, maka pengunjung akan turun secara 

perlahan. Konsep ini mengikuti model pertumbuhan dalam ekologi yang disebut 

pertumbuhan sigmodial (Fandeli, 1998). 

 

E. Persepsi Wisatawan 

 

Persepsi merupakan salah satu usaha untuk mencari interpretasi terbaik terhadap 

informasi sensoris yang didasarkan pada pengetahuan individu terhadap objek 

persepsi. Persepsi berperan sebagai rantai penghubung antara kita dan lingkungan 

kita dan berhubungan dengan kepedulian terhadap objek atau kondisi di sekitar 

kita. Di dalam pengembangan wisata alam, persepsi wisatawan sangat penting 

dilakukan untuk mengetahui kesediaan, pemahaman serta keinginan agar 

kelestarian dari objek wisata alam tetap terpelihara (Rusita, 2007). Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud persépsi adalah (1) tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu, (2) proses seseorang mengetahui beberapa 

hal melalui panca indranya. Wijanarko (1994) mengatakan, persepsi sebagai cara 

atau proses penerimaan, pengelolaan dan interpretasi tentang hal-hal yang 

diterima individu dari lingkungan yang telah diterimanya. 

 

Menurut Taiguri (Kariamansyah, 1998), persepsi seseorang terhadap suatu objek 

dipengaruhi oleh: 

1. Objek persepsi (stimulus) 

Individu dalam mengamati dan memberikan penilaian tentang suatu objek banyak 

dipengaruhi oleh petunjuk yang dapat berwujud verbal maupun non-verbal. 



14 

 

 

Petunjuk verbal menyangkut isi pembicaraan seseorang sedangkan petunjuk non-

verbal merupakan kesimpulan terhadap informasi-informasi yang diperoleh dari 

kenampakan. 

2. Karakter orang yang melakukan persepsi 

Selain adanya pengaruh dari yang dipersepsi (stimulus), persepsi juga melibatkan 

hal-hal yang telah ada dalam individu seperti: sikap, motif, interest (ketertarikan), 

dan harapan-harapan terhadap stimulus serta pengalaman masa lalu dalam rangka 

memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap stimulus. 

3. Stimulus sosial 

Situasi sosial pada saat proses ini berlangsung akan berpengaruh terhadap 

persepsi. Hal ini dikarenakan norma-norma khusus atau pun petunjuk dari 

perilaku selalu diasosiasikan dengan situasi. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dibagi menjadi 2, yaitu: faktor internal 

dan faktor eksternal (Noordien, 2012).  

1. Faktor Internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang 

mencakup beberapa hal antara lain :  

 Fisiologis   

Informasi masuk melalui alat indra, selanjutnya informasi yang diperoleh ini 

akan memengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap 

lingkungan sekitarnya. Kapasitas indra untuk memersepsi pada tiap orang 

berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.  

 Perhatian   

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memerhatikan 

pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap 
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orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga 

berbeda dan hal ini akan memengaruhi persepsi terhadap suatu objek.  

 Minat  

Persepsi terhadap suatu obek bervariasi tergantung pada seberapa banyak 

energi atau  perceptual vigilance yang digerakkan untuk memersepsikan. 

Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk 

memerhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat. 

 Kebutuhan yang searah  

Faktor ini dapat dilihat dari seberapa kuat seorang individu mencari objek-

objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.  

 Pengalaman dan Ingatan  

Pengalaman dapat dikatakan bergantung pada ingatan, dalam arti sejauh mana 

seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu 

rangsang dalam pengertian luas.  

 Suasana hati   

Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan 

bagaimana perasaan seseorang yang dapat memengaruhi bagaimana 

seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat. 

 

2. Faktor Eksternal, merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek 

yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut 

pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan memengaruhi bagaimana 

seseorang merasakannya atau menerimanya. Faktor-faktor eksternal yang 

memengaruhi persepsi adalah:  

 Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus.   
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Bentuk suatu objek akan memengaruhi persepsi individu dan dengan melihat 

bentuk atau ukuran suatu objek, individu akan mudah untuk memerhatikan 

dan mengingat pada gilirannya membentuk persepsi.  

 Warna dari objek  

Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah 

dipahami (to be perceived) dibandingkan dengan yang sedikit.  

 Keunikan dan kekontrasan stimulus  

Stimulus luar yang penampilannya sama sekali diluar dugaan individu akan 

banyak menarik perhatian. 

 Intensitas dan kekuatan dari stimulus  

Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan 

dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus 

merupakan daya dari suatu objek yang bisa memengaruhi persepsi.  

 Motion atau Gerakan.   

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang 

memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang 

diam. 

 

F. Pengertian Taman 

 

Menurut Susilo dan Nurhayati (1999) taman adalah sebidang lahan yang ditata 

sedemikian rupa sehingga mempunyai keindahan, kenyamanan dan keamanan 

bagi pemiliknya atau penggunanya. Jadi, taman adalah sebuah tempat yang 

terencana atau sengaja direncanakan yang dibuat oleh manusia, biasanya di luar 
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ruangan, dibuat untuk menampilkan keindahan dari berbagai tanaman dan bentuk 

alami. 

 

Taman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu taman alami dan taman buatan. 

Kecenderungan masyarakat membuat taman rumah tinggal di areal rumah berupa 

taman bunga, hamparan rumput, dan taman apotek hidup. Selanjutnya mulai 

berkembang menjadi taman lingkungan, taman bermain, taman rekreasi dan taman 

botani. Pada masyarakat perkotaan, taman yang indah selain bernilai estetika juga 

berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, taman dengan tanahnya berperan dalam 

memproduksi oksigen, mengontrol iklim setempat, mencegah erosi, menyimpan 

air tanah, mengurangi polusi, menahan angin, tempat hidup ekosistem, dan 

menyerap sinar matahari. Dengan alasan tersebut, pada perkembangan selanjutnya 

mulai bertambah nama dari taman itu sendiri, dari taman hiburan, hingga taman 

kota dan taman kupu-kupu seperti yang mulai bermunculan pada saat sekarang ini 

(Handayani, 2012). 

 

G. Habitat Kupu-Kupu 

 

Menurut Polunin (1994) mengemukakan bahwa istilah habitat sederhana saja 

mengacu kepada tempat (lokalitas atau stasiun) yang dihuni oleh suatu organisme 

atau komunitas, ahli-ahli ekologi sekarang lebih memberikan makna sejenis 

tempat yang mencangkup keseluruhan kondisi efektif (pengaruh:operatif) yang 

mencirikan suatu tipe tempat tertentu atau dihuni oleh suatu jenis tumbuhan atau 

suatu komunitas tertentu. 
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Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi untuk jenis-jenis satwa liar. 

Sebaran geografis satwa liar tidak dapat dilepaskan dari sebaran keadaan tempat 

hidupnya (habitatnya), sehingga habitat dan satwa membentuk persekutuan mikro 

yang merupakan hubungan saling ketergantungan baik secara struktural atau 

fungsional. Salah satunya kekayaan fauna yang dimiliki Indonesia adalah 

serangga, khususnya kupu-kupu (Handayani, 2012). 

 

Menurut Soekardi (2007), kupu-kupu dapat dijumpai dimana pun di dunia ini, 

baik pada daerah yang beriklim panas, dingin, penghujan, pada daerah pantai, atau 

pegunungan yang tinggi kupu-kupu tetap ada. Namun pada iklim yang kurang 

sesuai, populasi kupu-kupu akan menjadi sangat kecil. Keberadaan kupu-kupu 

pada suatu wilayah terkait dengan adanya segala yang dibutuhkan oleh kupu-kupu 

tersebut untuk bertahan hidup, yaitu tumbuhan pakan larva dan tumbuhan 

berbunga penghasil nektar sebagai sumber makanan bagi kupu-kupu imago. 

 

Kupu-kupu dengan mudah tersebar di berbagai habitat dan lokasi dengan 

keanekaragaman vegetasi yang tinggi akan mempunyai daya dukung terhadap 

kehidupan kupu-kupu yang tinggi pula. Habitat kupu-kupu ditandai dengan 

vegetasi yang disukai kupu-kupu (Handayani, 2012), meliputi:  

 Tersedianya tumbuhan inang pakan larva sebagai tempat kupu-kupu 

meletakkan telur-telurnya dan pakan bagi larva seperti Aristolochia tagala, 

Piper aduncum, Cassia siamea, Cassia alata, Michelia champaca, Ricinus 

communis, Cleomerutidosperma, dan Persea americana. 

 Tersedianya tumbuhan bunga yang mengandung nektar sebagai pakan kupu-

kupu seperti Tridax procumbens, Lantana camara, Clerodendrum 
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paniculatum, Celosia argenta, Asystasia intrusa, Ixora javanica, dan 

Stachytarpeta indica. 

 Tersedianya tanaman pelindung bagi kupu-kupu. 

 Tersedianya tanaman hias yang berbunga karena kupu-kupu menyukai 

tumbuhan berbunga. 

 

Menurut Jumar (2000) kupu-kupu merupakan serangga bersayap yang realtif 

indah dengan warna menarik. Kupu-kupu merupakan salah satu jenis satwa liar 

bangsa serangga yang memiliki sayap yang tertutup bulu atau sisik, memiliki 

bentuk sayap menarik yang dapat terbang dan memiliki keindahan pada warnanya, 

memiliki ukuran tubuh kecil sampai besar, memiliki keunikan dalam 

pertumbuhan, perkembangan dan bereproduksi yaitu mengalami metamorphosis 

yang sempurna.  

 

Menurut Jumar (2000) faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap 

habitat kupu-kupu adalah berupa faktor fisik seperti suhu, kelembaban udara 

curah hujan, cahaya, angin atau dikenal dengan faktor iklim atau topografi, dan 

faktor makanan seperti vegetasi. 

1. Keadaan Iklim 

 

Sejumlah unsur iklim sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakan aktifitas 

dan keanekaragaman spesies pada suatu wilayah. Apabila unsur iklim yang 

dibutuhkan kupu-kupu pada suatu wilayah sudah terpenuhi atau sesuai kebutuhan 

kupu-kupu maka kupu-kupu dapat beradaptasi dengan baik didalam lingkungan 

tersebut. Lingkungan alami kupu-kupu adalah hutan tropis. Dengan demikian 
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suhu, kelembaban, dan curah hujan menjadi bagian dari unsur iklim yang 

menentukan kehidupan kupu-kupu (Handayani, 2012). 

2. Topografi 

 

Perbedaan ketinggian tempat/topografi tidak begitu berpengaruh terhadap 

kehidupan kupu-kupu, hanya menyebabkan adanya perbedaan jenis kupu-kupu di 

daerah yang tinggi dengan daerah yang rendah serta hubungannya dengan suhu 

karena tiap jenis kupu-kupu memerlukan suhu yang berbeda-beda. Banyaknya 

jenis kupu-kupu akan berbeda pada tiap habitat, dalam kaitannya dengan 

persyaratan suhu dan kelembaban, iklim lingkungan sangat menentukan 

(Handayani, 2012).  

3.  Vegetasi 

 

Hal yang tidak kalah penting dalam menjaga keanekaragaman satwa liar adalah 

menjaga lingkungan alami tempat hidupnya (Rahayu dan Basukriadi, 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 mendatar serta ditumbuhi 

perdu, semak belukar baik lebat atau jarang pertumbuhannya. Dijumpai di Pulau 

Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian juga pulau-pulau atau 

daerah-daerah lain disepanjang sekitar garis khatulistiwa (Handayani, 2012). 

 

Menurut Soekardi (2007) mengemukakan bahwa vegetasi yang disukai kupu-kupu 

adalah bunga-bunga yang mempunyai nektar, diantaranya bunga-bunga liar 

seperti Tridax procumbens, Lantana camara, Clerodendrum paniculatum, Celosia 
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argenta, Asystasia intrusa, Ixora javanica, dan Stachytarpeta indica. Sedangkan 

tumbuhan inang sebagai pakan kupu-kupu antara lain, Aristolochia tagala, Piper 

aduncum, Cassia siamea, Cassia alata, Michelia champaca, Ricinus communis, 

Cleomerutidosperma, dan Persea americana. 

 

H. Keanekaragaman Kupu-Kupu 

 

 

Indonesia sangat kaya spesies, walau luasnya hanya 1,3% luas daratan dunia, 

memiliki sekitar 17% jumlah spesies dunia. Paling tidak Indonesia memiliki 11% 

spesies tumbuhan berbunga, 12% spesies mamalia, 15 % spesies amfibi dan 

reptilia, 17% spesies burung dan 37% spesies ikan dunia. Kekayaan dunia 

serangga Indonesia terwakili oleh 666 spesies capung dan 200 spesies kupu-kupu 

termasuk dalam kategori kupu-kupu terindah di dunia (Fandeli, 2000). Keragaman 

spesies atau yang dikenal dengan kekayaan jenis adalah jumlah spesies yang 

beragam yang hidup di lokasi tertentu (Primack, Supriatna, Indrawan, dan 

Kramadibrata, 1998). Menurut Jumar (2000) spesies (jenis) dianggap sebagai unit 

terkecil klasifikasi, artinya semua hewan yang berciri khas sama tergolong satu 

jenis. Karena evolusi dan letak geografis, maka populasi yang membentuk spesies 

semakin lama semakin berkembang walaupun untuk ini terkadang waktu yang 

cukup lama. 

 

Secara klasifikasi (taksonomi) atau penggolongan dunia hewan semua serangga 

masuk ke dalam filum Arthropoda, dari kelas Insecta, dan salah satunya adalah 

Ordo Lepidoptera. Berdasarkan bentuk tubuh dan aktivitasnya dikelompokkan 

menjadi dua sub-ordo yaitu Heterocera dan Rhopalocera. Heterocera dikenal 

dengan sebutan ngengat atau moth. Serangga ini aktif pada malam hari dan warna 
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ngengat pada umumnya kecoklatan. Sedangkan kupu-kupu termasuk sub-ordo 

Rhopalocera. Kupu-kupu aktif melakukan perilaku hariannya seperti terbang dan 

mencari makan pada siang hari. Bentuk, ukuran, warna, dan venasi sayap 

merupakan bagian paling penting dalam identifikasi kupu-kupu (Handayani, 

2012). 

 

Menurut Jumar (2000) Lepidoptera dibagi dalam lima famili, yaitu: Papilionidae, 

Nymphalidae, Pieridae, Lycaenidae dan Hesperidae. Berikut ini mengenai ciri-

ciri dari tiap famili kupu-kupu: 

1. Papilionidae, adalah kupu-kupu yang berukuran tubuh besar dengan warna 

sayap gelap yang mempunyai radius pada sayap depan lima cabang dan 

biasanya mempunyai perpanjangan seperti ekor pada sisi belakang dari sayap 

belakang. Papilionidae merupakan kupu-kupu terbesar di dunia, pada 

beberapa spesies mempunyai rentang sayap kira-kira 225 mm (Borror, 

Triplehorn, dan Johnson, 1996). 

2. Nymphalidae, adalah kupu-kupu yang mempunyai ukuran tubuh cukup besar 

dan memiliki sayap dengan warna yang beranekaragam atau dikenal dengan 

kupu-kupu berkaki sikat. Kebanyakan kupu-kupu ini memiliki warna sayap 

oranye coklat bahkan ada yang berwarna hitam. Sayap bagian bawah terlihat 

pudar bahkan menyerupai daun mati. Sayap depan agak segitiga sedangkan 

sayap belakang memanjang ke depan atau membengkok. 

3. Pieridae, sayap kupu-kupu ini biasanya berwarna putih kekuning-kuningan 

dengan tanda-tanda hitam pada tepi sayap, sayap bawah tidak berekor dan 

kaki depan lebih berkembang. Ukuran rentang sayap biasanya kecil dan 

sedang antara 46-100 mm. 
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4. Lycaenidae, adalah kupu-kupu yang kecil, halus dan seringkali berwarna 

cemerlang. Nama lain kupu-kupu ini adalah kupu-kupu tembaga dan kupu-

kupu bergaris rambut. 

5. Hesperidae, mempunyai ukuran tubuh kecil dan gemuk. 

 

I. Taman Kupu-Kupu Gita Persada 

 

 

Taman Kupu-Kupu Gita Persada merupakan salah satu tempat konservasi dan 

wisata yang ada di Tahura yang dikelola oleh Yayasan Sahabat Alam dengan 

maksud meningkatkan pengetahuan konservasi lingkungan hidup, meningkatkan 

peran dan manfaat flora dan fauna. Berdasarkan tujuan tersebut pada tahun 1999 

Yayasan Sahabat Alam membuat Taman Kupu-Kupu Gita Persada yang bertujuan 

melakukan konservasi kupu-kupu khas Sumatera. Taman Kupu-Kupu Gita 

Persada merupakan taman percontohan di dalam kota yang berada di alam terbuka 

seluas 4,8 Ha dengan ketinggian 460 m di atas permukaan laut, letaknya di 

Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling (Handayani, 2012). 

 

Taman Kupu-Kupu Gita Persada saat ini menjadi tempat konservasi kupu-kupu 

dan pelestarian alam dimana terdapat anekaragam kupu-kupu khas Sumatera, 

keindahan warna-warni sayapnya beterbangan di lingkungan yang masih alami. 

Selain itu dapat juga mengamati perilaku kupu-kupu yang sedang bertelur, 

mencari makan, melihat secara langsung ulat yang sedang memakan daun atau 

berkopulasi (kawin), mengamati daur hidup dan metamorphosis dari telur ulat, 

kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa baik di dome penangkaran 

ataupun di alam bebas. Selain itu terdapat museum kayu yang dijadikan sebagai 
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tempat menyimpan koleksi kupu-kupu yang telah diawetkan dan dapat dijadikan 

suvenir (Handayani, 2012). 

 

Taman Kupu-Kupu Gita Persada melakukan konservasi kupu-kupu dari mulai 

telur, ulat, kepompong sampai menjadi kupu-kupu di dome penangkaran, 

menyediakan makanannya dan tempat yang layak bagi perkembangan 

metamorfosisnya. Kupu-kupu mengalami kepunahan seiring berjalannya waktu 

dan ketidakpedulian manusia terhadap makhluk hidup lainnya. Dengan adanya 

taman kupu-kupu ini pengembangbiakan kupu-kupu tetap terjaga dengan cara 

melakukan penangkaran pada habitat aslinya ataupun di luar habitat aslinya 

dengan membuat jaring penangkaran dan di dalamnya dipenuhi segala faktor-

faktor lingkungan agar kupu-kupu mampu bertahan hidup dan berkembang biak 

dengan baik sehingga informasi kupu-kupu itu sendiri dapat dilestarikan 

(Handayani, 2012). 

 

Melihat pentingnya peran kupu-kupu bagi alam dan taman kupu-kupu sebagai 

tempat konservasi kupu-kupu, Taman Kupu-Kupu Gita Persada telah 

memperbaiki lahan kritis di hutan Gunung Betung dengan menanami berbagai 

tumbuhan pakan kupu-kupu dan berkembang biak di tempat tersebut. 

Ketersediaan vegetasi tanaman pakan merupakan faktor penting yang dibutuhkan 

kupu-kupu untuk kelangsungan hidupnya (Handayani, 2012). 


