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Penelitian ini dilakukan di kawasan ruang terbuka hijau Universitas Lampung (Unila), 
untuk mengetahui pola aktivitas cucak kutilang (P. aurigaster) dalam memanfaatkan 
vegetasi sebagai komponen habitat.  Data dikoleksi pada bulan Agustus-September 
2012 di tujuh blok pengamatan yaitu Blok A (Asrama Mahasiswa), Blok B (Lapangan 
Sepak bola), Blok C (Penangkaran Rusa), Blok D (Perpustakaan dan Pusat Komputer), 
Blok E (Fakultas Teknik), Blok F (Arboretum), serta Blok G (Fakultas Kedokteran dan 
Laboratorium Terpadu). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rapid 
assessment untuk dan terkonsentrasi.  Waktu pengumpulan data dilakukan pada pagi 
(pukul 05.30-08.30 WIB) dan sore hari (pukul 15.00-18.00 WIB) sebanyak enam kali 
pengulangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui proporsi 
jumlah pertemuan burung, penggunaan ruang tajuk dan fungsi vegetasi.  Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa, 1) proporsi penutupan vegetasi terluas yaitu overstory (±9,317 
ha) dan terkecil yaitu ground cover (±3,344 ha), 2) aktivitas cucak kutilang (P. 
aurigaster) yang paling banyak ditemukan pada stratum C (5-20 meter) yaitu istirahat 
60% (pagi) dan 73,13% (sore), pada stratum D (1-4,9 meter) aktivitas terbanyak yang 
ditemukan yaitu berburu 24,83% (pagi) dan istirahat 20,15% (sore), sementara pada 
stratum E (<1 meter) hanya ditemukan aktivitas makan 15,2% (pagi) dan 6,72% (sore), 
3) 8 model arsitektur pohon ditemukan di Unila, 5 model diantaranya merupakan model 
yang seluruh ruang tajuknya digunakan oleh cucak kutilang (P. aurigaster) untuk 
bertengger, yaitu rauh, attims, aubreville, massart, dan troll, sementara ruang tajuk pada 
3 model lainnya, yaitu koribia, roux serta corner tidak seluruhya digunakan. 4) buah 
pakan cucak kutilang (P. aurigaster) yang ditemukan di Unila terdiri dari 10 jenis yaitu 
Ficus benjamina, Mimusops elengi, Lagerstromia speciosa, Syzygium polyanthum, 
Roystonia elata, Terminalia catappa, Manilkara kauki, Musa paradisiaca, Carica 
papaya, dan Henslowia frutescens. 
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