
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Universitas Lampung (Unila) yang dikenal dengan sebutan Kampus Hijau (Green 

Campus) memiliki ruang terbuka hijau dengan tipe vegetasi yang beragam serta 

multi strata berupa pepohonan, semak belukar hingga padang rumput.  Sehingga 

menciptakan komponen habitat yang berfungsi sebagai cover (tempat berlindung, 

bersarang, bermain dan beristirahat) serta penyedia pakan bagi berbagai jenis 

burung.  Djausal, Bidayasari dan Ahmad (2007) menjelaskan burung-burung 

dapat diamati pada lokasi-lokasi yang merupakan habitat burung di Unila,  antara 

lain pada pepohonan dan belukar sekitar  Perpustakaan, Fakultas Teknik, 

Lapangan Sepak bola, Asrama Mahasiswa, Penangkaran Rusa, Arboretum dan 

Fakultas Kedokteran.  Berdasarkan hasil pemotretan burung di Kampus Unila 

oleh Djausal dkk dari November 2004 sampai Juni 2007, salah satu jenis burung 

yang paling umum dijumpai dan tersebar pada beberapa lokasi yang menjadi 

habitat burung di Unila adalah cucak kutilang (Pycnonotus aurigaster).   

Burung ini merupakan pengguna ruang yang cukup baik, beraktivitas pada tajuk-

tajuk pohon, semak belukar hingga rumput-rumput rendah.  Burung ini menyukai 

buah-buahan, biji-bijian dan serangga sebagai sumber pakan.  Sehingga, burung 

ini memiliki peran penting dalam mengontrol populasi serangga sekaligus 

membantu menyebarkan biji-biji tanaman yang dimakannya.  Beberapa penelitian 
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tentang keanekaragaman jenis burung di Unila secara umum telah banyak 

dilakukan. Namun, informasi mengenai fungsi vegetasi sebagai komponen 

habitat burung di Unila masih terbatas.  Berdasarkan penyebarannya di Unila, 

cucak kutilang (Pycnonotus aurigaster) dipilih sebagai model spesies untuk 

mengetahui pemanfaatan beberapa tipe vegetasi yang terdapat di Unila.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan  masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah proporsi luas penutupan vegetasi di RTH Unila?  

2. Bagaimanakah pola aktivitas cucak kutilang (P. aurigaster) dalam 

menggunakan strata vegetasi? 

3. Bagaimanakah pengaruh model arsitektur pohon terhadap preferensi pemilihan 

ruang sebagai tempat bertengger oleh cucak kutilang (P. aurigaster)?  

4. Bagaimanakah ketersediaan pakan cucak kutilang (P. aurigaster)?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui proporsi luas penutupan vegetasi di RTH Unila.  

2. Mengetahui pola aktivitas cucak kutilang (P. aurigaster) dalam menggunakan 

strata vegetasi. 

3. Mengetahui pengaruh model arsitektur pohon terhadap preferensi pemilihan 

ruang oleh cucak kutilang (P. aurigaster) sebagai tempat bertengger.  

4. Mengetahui ketersediaan pakan cucak kutilang (P. aurigaster).  
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah mengenai 

proporsi penutupan vegetasi serta fungsi masing-masing tipe vegetasi sebagai 

komponen habitat burung khususnya cucak kutilang (Pycnonotus aurigaster).  

Sehinga dapat menjadi masukan bagi model pengelolaan vegetasi di RTH Unila. 

E. Kerangka Pemikiran 

Universitas Lampung (Unila) memiliki ruang terbuka hijau (RTH) dengan tipe 

vegetasi beragam mulai dari pepohonan, semak belukar hingga padang rumput, 

baik di wilayah daratan maupun perairan (rawa).  Keberadaan areal vegetasi di 

Unila menjadi daya tarik bagi berbagai jenis burung untuk memperoleh sumber 

pakan, tempat berlindung (cover), tempat bermain hingga berkembangbiak.  Dari 

berbagai jenis burung yang terdapat di Unila, salah satu jenis burung yang umum 

dijumpai adalah cucak kutilang (Pycnonotus aurigaster).   

Burung ini merupakan pengguna ruang yang cukup baik yang terlihat dari 

penyebarannya baik secara horisontal maupun vertikal.  Berdasarkan penelitian 

Djausal dkk (2007), cucak kutilang (Pycnonotus aurigaster) tersebar pada 

vegetasi di sekitar  Perpustakaan, Fakultas Teknik, Lapangan Sepak bola, Asrama 

Mahasiswa, Penangkaran Rusa, Arboretum dan Fakultas Kedokteran, beraktivitas 

pada tajuk-tajuk pohon, semak belukar hingga rumput-rumput rendah.  Burung 

ini menyukai buah-buahan, biji-bijian dan serangga.  sebagai sumber pakan.  

Sehingga burung ini memiliki peran penting dalam mengontrol populasi serangga 

sekaligus membantu menyebarkan biji-biji tanaman yang dimakannya.   
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Oleh karena itu, cucak kutilang (Pycnonotus aurigaster) dipilih sebagai model 

spesies untuk mengetahui pemanfaatan tipe vegetasi yang terdapat pada masing-

masing RTH di Unila.     

Data dikoleksi pada bulan Agustus hingga September 2012 di tujuh blok 

pengamatan berdasarkan lokasi vegetasi dan frekuensi perjumpaan cucak 

kutilang (Pycnonotus aurigaster) menurut Djausal dkk (2007). Selanjutnya 

lokasi-lokasi tersebut dibagi menjadi 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).  Dari ketujuh blok tersebut, dilakukan pengumpulan data vegetasi 

melalui survai menggunakan metode rapid assessment (IUCN, 2007), untuk 

mengetahui strata vegetasi, komposisi jenis vegetasi, dan model arsitektur.  

Selanjutnya, pengumpulan data aktivitas burung dilakukan melalui pengamatan 

langsung menggunakan metode terkonsentrasi (Alikodra, 1990) dengan periode 

waktu pagi (pukul 05.30-08.30 WIB) dan sore hari (pukul 15.00-18.00 WIB) 

selama enam kali pengulangan pada setiap blok pengamatan.   

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui 

proporsi penutupan vegetasi, pola aktivitas cucak kutilang (P. aurigaster) dalam 

menggunakan strata vegetasi, preferensi pemilihan ruang oleh cucak kutilang (P. 

aurigaster) sebagai tempat bertengger berdasarkan model arsitektur pohon, dan 

mengetahui ketersediaan pakan cucak kutilang (P. aurigaster) di Unila.  
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Ruang Terbuka Hijau di Unila   

   
Tipe vegetasi pepohonan, semak belukar serta padang rumput 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Terkonsentrasi  
(Ali Kodra, 1990) 

Komposisi jenis vegetasi (pohon, 
semak, rumput) 

Habitat burung (Djausal dkk, 2007) 

Metode Penelitian 

Cucak kutilang (Pycnonotus aurigaster) 

Strata vegetasi  (Strata A >30 m, B 20-
30 m, C 5-19,9, D 1-4,9 m dan E <1 m) 

Jumlah burung (jumlah pertemuan 
terbesar selama pengamatan)  

Posisi ditemukan burung pada 
vegetasi  

Aktivitas burung (makan, istirahat, 
bermain, berburu) 

Pemanfaatan tipe vegetasi 
oleh cucak kutilang (Pycnonotus aurigaster) 

 Proporsi luas penutupan vegetasi di Unila 
 Pola aktivitas cucak kutilang (P. aurigaster) dalam 

menggunakan strata vegetasi 
 Preferensi pemilihan ruang tajuk pohon sebagai tempat 

bertengger  
 Ketersediaan pakan cucak kutilang (P. aurigaster) 

Model arsitektur pohon (rauh, 
attims, aubreville, massart, koribia, 
roux, troll, corner) 

Rapid assessment 
(IUCN, 2007) 

 Blok A (Asrama ahasiswa) 
 Blok B (Lap. Sepak Bola) 
 Blok C (Penangkaran Rusa) 
 Blok D (Perpus dan Puskom) 
 Blok E (Fak. Teknik) 
 Blok F (Arboretum) 
 Blok G (Fak. Kedokteran dan Lab. Terpadu)

Gambar 1.  Diagram alir kerangka pemikiran 


