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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Teluk Lampung merupakan kawasan perairan yang memiliki luas sekitar 

1.888 km (Wiryawan et al., 1999).  Di perairan Teluk Lampung terdapat 

sejumlah pulau-pulau kecil diantaranya Pulau Tegal dan Pulau Puhawang 

Kecil (Wenno et al., 2000).   

 

Pulau Tegal dan Pulau Puhawang ini menyimpan berbagai kekayaan alam 

baik flora maupun fauna.  Pulau Tegal memiliki luas sekitar 98 Ha dengan 

topografi berbukit.  Larasati (2003) menyatakan bahwa Pulau Tegal 

memiliki beragam tanaman yang dapat dijadikan sebagai tempat hidup 

kupu-kupu.  Pulau Puhawang Kecil memiliki luas sekitar 11 Ha.  Komposisi 

vegetasi Pulau Puhawang kecil cukup beragam.  Tanaman penyusun hutan 

yang sering dijumpai adalah waru laut, ketapang, dan kelapa (Widodo, 

2013).  

 

Kupu-kupu memiliki jumlah yang melimpah dan penyebarannya mulai dari 

dataran rendah sampai dataran tinggi dengan ketinggian 1.500-1.800 m di 

atas permukaan laut (Kunte, 2006).  Diperkirakan terdapat sekitar 4.000-
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5.000 spesies kupu-kupu yang terdapat di Indonesia.  Banyak penelitian 

menunjukkan bahwa kupu-kupu memiliki peran penting dalam suatu 

ekosistem seperti membantu proses penyerbukan, sebagai herbivor dalam 

jaring-jaring makanan (Borror et. al., 1996).  Kupu-kupu juga dapat 

dijadikan sebagai bioindikator perubahan lingkungan, yaitu jika populasi 

kupu-kupu menurun maka dapat diindikasikan bahwa kondisi habitat tidak 

baik.  Dari sisi ekonomis, kupu-kupu dapat dijadikan sebagai objek wisata 

seperti Taman Kupu – Kupu Gita Persada (Wibowo, 2011).  

 

Kupu-kupu yang termasuk subordo Rhophalocera, terdiri atas enam famili 

yaitu Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Hesperiidae, Riodinidae dan 

Lycaenidae.  Nymphalidae merupakan famili yang memiliki jumlah spesies 

terbanyak yaitu sekitar 5.700 spesies (Layberry et. al., 1998).  Kupu-kupu 

ini memiliki ukuran tubuh beragam berkisar antara 25 – 150 mm, antena 

panjang, serta sayap berwarna orange, coklat bahkan hitam (Landman, 

2001).  Ciri utama pada famili ini adalah kaki depan yang mengecil 

sehingga hanya tungkai tengah dan belakang yang digunakan untuk berjalan 

(Carter, 1995).  Kaki tersebut tertutup oleh kumpulan sisik yang yang 

menyerupai sikat, sehingga famili Nymphalidae ini sering disebut dengan 

the brush-footed atau kupu-kupu berkaki sikat (Mastrigt dan Rosariyanto, 

2005).  Peggie dan Amir (2006) menyatakan bahwa kaki sikat hanya 

dimiliki oleh jantan.  
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Keanekaragaman jenis kupu-kupu berbeda di setiap tempat (Noprin, 2010).  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di 

Lampung seperti di Taman Nasional Way Kambas ditemukan kupu-kupu 

Nymhalidae sebanyak 32 spesies (Novita, 2006).  Wibowo (2011) 

menemukan kupu-kupu Nymphalidae di Gunung Betung berjumlah 29 

spesies yang termasuk ke dalam tujuh Sub-famili.  Sedangkan Nymphalidae 

yang ditemukan di Kubu Perahu, Lampung Barat sebanyak 32 Spesies 

(Rizky, 2011).     

 

Penelitian keanekaragaman kupu-kupu (Rhopalocera) di Pulau Tegal pernah 

dilakukan pada tahun 2003, ditemukan sebanyak 45 spesies. Namun, sampai 

saat ini tidak dilakukan penelitian kembali sehingga belum diketahui data 

terbaru mengenai keanekaragaman kupu-kupu Nymphalidae di Pulau Tegal.  

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui 

keanekaragaman spesies kupu-kupu Nymphalidae di Pulau Tegal dan Pulau 

Puhawang Kecil, Teluk Lampung.  

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui keanekaragaman spesies kupu-kupu Nymphalidae di Pulau 

Tegal dan Pulau Puhawang Kecil, Teluk Lampung. 

2. Membandingkan tingkat keanekaragaman kupu-kupu Nymphalidae 

antara Pulau Tegal dan Pulau Puhawang Kecil.  
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C. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

keanekaragaman kupu-kupu Nymphalidae yang terdapat di Pulau Tegal dan 

Pulau Puhawang Kecil, Teluk Lampung.  Selain itu, data perbandingan antara 

faktor-faktor lingkungan yang membentuk karakteristik suatu habitat dan 

kemelimpahan kupu-kupu dapat dijadikan sebagai informasi dasar untuk acuan 

dalam pengelolaan tumbuhan dan lingkungan di kedua pulau kecil yang 

mendukung usaha konservasi kupu-kupu. 

 

 

D. Kerangka Pikir 

 

Pulau Tegal dan Pulau Puhawang Kecil merupakan pulau-pulau kecil yang 

terletak di Perairan teluk Lampung.  Pulau Tegal dan Pulau Puhawang Kecil 

memiliki luas daratan yang berbeda.   Pulau Puhawang Kecil adalah pulau 

yang memiliki luas 9 kali lebih kecil dibandingkan dengan Pulau Tegal (11 

ha : 98 ha).  Penelitian terakhir mengenai keanekaragaman kupu-kupu di 

pulau Tegal dilakukan pada tahun 2003.  Akan tetapi keanekaragaman 

kupu-kupu di Pulau Puhawang Kecil belum diketahui, dikarenakan belum 

pernah dilakukannya penelitian.  Sehingga perlu dilakukan penelitian ini 

untuk mengetahui data terbaru mengenai keanekaragaman kupu-kupu 

khususnya famili Nymphalidae di kedua pulau tersebut.  
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Kupu-kupu merupakan serangga yang berperan penting dalam suatu 

ekosistem.  Keberadaan kupu-kupu dapat memberikan manfaat baik secara 

langsung maupun tidak langsung bagi ekosistem.  Keanekaragaman dan 

kemelimpahannya di alam dijadikan sebagai indikator perubahan suatu 

habitat karena kupu-kupu peka terhadap perubahan lingkungan yang 

menjadi habitatnya serta menentukan keanekaragaman hayati yang ada.  

Selain itu, pola warna sayap pada kupu-kupu memiliki nilai keindahan yang 

banyak dimanfaatkan oleh manusia dengan berbagai macam bentuk hiasan 

seperti motif tekstil. 

 

Data keanekaragaman dan kemelimpahan kupu-kupu Nymphalidae di Pulau 

Tegal dan Pulau Puhawang Kecil dapat diketahui dengan metode jelajah, 

yaitu dengan menelusuri jalur setapak yang ada pada Pulau Tegal dan Pulau 

Puhawang Kecil.  Pengamatan kupu-kupu dilakukan dengan mencatat dan 

mengoleksi sampel kupu-kupu Nymphalidae di sepanjang jalur setapak 

menggunakan metode  Pollard dan Yates, 1995.  Kupu-kupu Nymphalidae 

yang ditemukan pada rute survei yang dilalui akan ditandai dengan 

menggunakan GPS (Global Positioning System).  Diharapkan penelitian ini 

dapat memperoleh data keanekaragaman kupu-kupu Nymphalidae di kedua 

pulau tersebut.  Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai 

informasi dasar untuk acuan dalam pengelolaan suatu kawasan konservasi 

kupu-kupu.  

 

 

 

 


