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I. PENDAHULUAN   

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

 

Herpetofauna adalah kelompok hewan dari kelas reptil dan amfibi (Das, 

1997).  Pada saat ini keberadaan herpetofauna masih dianggap kurang penting 

jika dibandingkan dengan kelas Mamalia dan Aves (Farikhin et. al., 2012).  

Menurut Xiong dan Yong (2007), herpetofauna memegang peranan penting 

didalam rantai makanan. Herpetofauna juga menjadi bioindikator penting 

untuk menggambarkan perubahan ekosistem yang terjadi (Farikhin et. al., 

2012). 

 

Kekayaan dan komposisi jenis herpetofauna dipengaruhi oleh struktur suatu 

habitat.  Berubahnya struktur habitat yang banyak disebabkan oleh aktivitas 

manusia berdampak pada menurunnya kekayaan jenis herpetofauna di alam 

(Gillespie et. al.,  2011).  Menurut Kusrini (2006 ; 2008), perubahan kecil 

pada habitat akan mengganggu kehidupan herpetofauna dan  banyak dari 

spesies herpetofauna merupakan herpetofauna spesifik.  Herpetofauna 

spesifik hanya mampu hidup pada lingkungan yang sangat spesifik dan 

sangat peka terhadap perubahan habitat. 
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Tambak intensif merupakan usaha pembesaran udang skala makro dengan 

padat penebaran benih yang tinggi (30 ekor/m
2
) (Garno, 2014). Tambak 

intensif  biasanya dibuat di areal pesisir dengan membuka hutan mangrove, 

oleh karena itu pembuatan serta pelaksanaannya harus  berwawasan 

lingkungan (Purnamawati and Dewantoro, 2007).  

 

Tambak udang intensif memiliki potensi menurunkan kualitas lingkungan 

jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tambak semi intensif  atau 

konvensional (Garno, 2014).  Menurut Rönnbäck (2001), dampak dari tambak 

terhadap lingkungan adalah akibat dari pemanfaatan air, tanah, benih, dan 

pakan.  Selain itu limbah organik dari aktivitas budidaya berupa zat 

eutrofikasi, penyakit, atau zat kimia beracun dapat mencemari perairan. 

Menurut George and George (1999), aktivitas manusia seperti perikanan 

darat berpotensi besar menyederhanakan berbagai aspek ekosistem.  

Ekosistem yang lebih sederhana berpotensi menurunkan kelimpahan suatu 

spesies termasuk herpetofauna. 

 

PT. Central Proteina Prima Tbk. merupakan perusahaan perikanan dan udang 

terbesar di Indonesia.  PT. Central Proteina Prima Tbk. memiliki beberapa 

model tambak intensif budidaya udang putih (Litopenaeus vannamei), 

diantaranya adalah PT. Central Pertiwi Bahari (CPB) yang terletak di 

Provinsi Lampung dan PT. Wahchyuni Mandira (WM) di Provinsi Sumatera 

Selatan.  Keduanya menjadi lokasi yang baik untuk menggambarkan 

pengaruh aktivitas tambak intensif terhadap herpetofauna, karena selain 

lokasinya yang cukup besar keduanya  juga menerapkan program kelestarian 
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lingkungan kawasan di sekitar areal budidaya. Selain itu, di kedua lokasi 

belum pernah dilakukan penelitian herpetofauna secara menyeluruh.  

 

Penelitian herpetofauna ini menjadi sangat penting karena penelitian 

herpetofauna di Sumatera masih sangat sedikit terutama herpetofauna yang 

hidup di areal pertambakan.  Bahkan untuk skala global data herpetofauna 

yang bersinggungan dengan aktivitas budidaya masih sangat sedikit.  

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan informasi mengenai keanekaragaman jenis dan sebaran 

herpetofauna di areal pertambakan intensif.  

2. Membandingkan keanekaragaman jenis herpetofana di dua areal 

pertambakan intensif berdasarkan karakteristik habitat herpetofauna. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi ilmiah mengenai  

herpetofauna yang ada di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan, 

khususnya jenis herpetofauna yang hidup bersinggungan dengan aktivitas 

pertambakan intensif. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan dalam pengelolaan budidaya udang yang berwawasan 

lingkungan.  
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D. Kerangka Pikir 

 

 

Reptil dan amfibi merupakan kelompok herpetofauna yang keberadaanya 

kurang diperhatikan. Sebagai hewan poikilotermik, reptil dan amfibi 

memiliki tingkat sensitifitas yang sangat tinggi terhadap perubahan-

perubahan pada lingkungan. Kepekaan yang sangat tinggi ini membuat reptil 

dan amfibi menjadi bioindikator (indicator species) yang sangat baik untuk 

menggambarkan keadaan pada suatu ekosistem.  

 

Sebagai perusahaan udang yang berskala internasional, PT. CPB dan PT. 

WM  menerapkan perlindungan terhadap beberapa jenis fauna dengan sistem 

keamanan, serta mempertahankan beberapa areal yang sesuai dengan fungsi 

ekologinya. Daerah ini menjadi areal konservasi yang sekaligus mendukung 

kondisi lingkungan pada areal budidaya udang.  

 

Beberapa areal yang dipertahankan memiliki vegetasi cukup rapat, seperti 

vegetasi mangrove yang didominasi oleh jenis api-api (Avicennia sp.), areal 

riparian yang didominasi oleh tumbuhan nipah (Nifa fruticans), dan rawa 

payau yang didominasi oleh gelam rawa (Melaleuca leucadendra).   

 

Berbagai aktivitas seperti pembuatan kanal sebagai sumber pengairan areal 

budidaya dan lalu lintas perahu  membuat sebagian besar areal perusahaan 

menjadi terfragmentasi. Areal yang sudah terfragmentasi ini masing-masing 

memiliki karakteristik habitat yang berbeda, mulai dari rawa perumpung 

(Phragmites karka), semak, paya riparian yang didominasi oleh nipah (Nifa 

fruticans) dan krakas (Acrostichum aureum), pantai yang didominasi oleh 
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api-api (Avicennia sp.) dan kangkung laut (Ipomoea pescaprae), hingga areal 

terbuka padat penduduk.  Kondisi ini membuat herpetofauna yang ada harus 

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kemampuan mobilitas yang 

rendah pada sebagian besar jenis herpetofauna diduga membuat areal yang 

terfragmentasi memiliki karakteristik, komposisi dan tingkat 

keanekaragaman jenis herpetofauna yang berbeda. 

 

Pengaruh aktivitas manusia pada areal budidaya terhadap kondisi 

herpetofauna dapat dilihat dari karakteristik habitat pada setiap areal yang 

terfragmentasi, serta menunjukkan korelasinya dengan keanekaragaman 

herpetofauna yang ada. Temuan jenisnya  yang khas atau spesifik dapat 

menunjukkan besarnya pengaruh yang ada pada lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


