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ABSTRAK

KEANEKARAGAMAN JENIS AMFIBI UNTUK MENDUKUNG
KEGIATAN EKOWISATA DI DESA BRAJA HARJOSARI

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

ANGGA ARISTA

Kehidupan amfibi di alam merupakan suatu hal yang menarik untuk dijadikan

daya tarik ekowisata. Siklus hidup dan perilaku amfibi yang unik, merupakan

suatu hal yang menarik untuk mendukung kegiatan ekowisata. Tujuan penelitian

untuk mengetahui kekayaan jenis, mengetahui keanekaragaman jenis amfibi,

mengetahui penyebaran amfibi dalam mendukung kegiatan ekowisata dan

mengetahui persepsi masyarakat dalam pemanfaatan amfibi untuk kegiatan

ekowisata. Metode yang digunakan untuk mengetahui keanekaragaman kekayaan

dan kemerataan amfibi yaitu kombinasi antara Line Transect dan Visual

Encounter Survey. Metode untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap

amfibi untuk mendukung ekowisata digunakan kuisioner one score one indicator.

Penelitian dilaksanakan di Desa Braja Harjosari Kabupaten Lampung Timur

selama bulan maret 2017. Analisis data menggunakan indeks Shannon-Wiener

dan Margalef. Analisis persepsi dianalisis secara deskripstif dan disajikan dalam
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grafik. Hasil penelitian menunjukan kekayaan jenis amfibi sebesar 0,6 yang

berarti kategori rendah. Keanekaragaman sebesar 1,0 yang berarti kategori

sedang. Indeks kemerataannya sebesar 0,9 yang berarti kategori komunitas stabil

dengan tiap jenis tersebar secara merata. Persepsi masyarakat mengenai amfibi

untuk mendukung kegiatan ekowisata cenderung positif.

Kata Kunci : Amfibi, ekowisata, keanekaragaman, persepsi masyarakat.



ABSTRACT

AMPHIBIAN DIVERSITY TO SUPPORT ECOTOURISM ACTIVITIES IN
BRAJA HARJOSARI VILLAGE EAST LAMPUNG REGENCY

By

Angga Arista

Amphibian life in nature is an interesting case which can be an ecotourism

interest. The life cycle and the unique behaviours of the amphibi, is an interesting

case to support the ecotourism activities. This research intends to determine the

richness of amphibian minds, the diversity of amphibian, and the distribution of

amphibian in order to support the ecotourism activities and to determine the

society perception in utilizing the amphibi for the ecotourism activities. A

combination of line transect method and Visual Encounter Survey method were

used to know the species richness the diversity and the distribution. One score one

indicator quisioner was used to know the society perception about the amphibi to

support ecotourism. The research was conducted in Braja Harjosari Village, East

Lampung Regency during March 2017. Data was analized by Shannon-Wiener

and Margalef index. The society perception was analyzed descriptively and
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presented in the charts. The result showed that the amphibian richness was 0,6

which categorized as low. The diversity was 1,0 which categorized as medium.

The Shannon-Wiener and Margalef index was 0,9 which mean community was

stable and each amphibi was distributed equally. The society perception about

utilization of amphibians to support ecotourism activities tended to be positive.

Key Words : Amphibi, diversity, ecotourism, society perception.



KEANEKARAGAMAN JENIS AMFIBI UNTUK MENDUKUNG
KEGIATAN EKOWISATA DI DESA BRAJA HARJOSARI

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

ANGGA ARISTA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA KEHUTANAN

Pada

Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2018





 



Untuk kedua orang tua tersayang



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Candimas, pada tanggal 10

Nopember 1995, sebagai anak bungsu dari lima

bersaudara, dari Bapak Arifin dan Ibu Maryani. Pada

tahun 2007 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah

Dasar di SDN 6 Candimas, Sekolah Menengah Pertama

di SMPN 7 Kotabumi pada tahun 2010, dan Sekolah

Menengah Atas di SMAN 3 Kotabumi pada tahun 2013.

Tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas

Pertanian Universitas Lampung malalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan

Tinggi Negeri (SBMPTN).  Penulis yang merupakan runner up 1 Duta Wisata

Kabupaten Lampung Utara tahun 2017 ini juga pernah menjadi asisten dosen Ilmu

Tanah Hutan, Ekonomi Sumberdaya Hutan, Pemanenan Hasil Hutan dan

Kewirausahaan serta aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan Duta Mahasiswa tFakultas

Pertanian. Pada tahun 2016, penulis melakukan kegiatan Praktik Umum (PU) di

RPH Bruno BKPH Purworejo KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Divisi

Regional Jawa Tengah. Pada tahun 2016 juga, penulis melakukan kegiatan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Margo,

Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.



SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam

disampaikan kepada junjungan Rasulullah Muhamaad SAW, atas berkat dan

rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Keanekaragaman Jenis

Amfibi untuk Mendukung Kegiatan Ekowisata di Desa Braja Harjosari Kabupaten

Lampung Timur” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Kehutanan pada Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua

pihak yang telah membantu dalam menyusun penulisan skripsi.  Ucapan terima

kasih penulis sampaikan kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Bapak Dr. Ir. Gunardi Djoko Winarno, M.Si. selaku dosen pembimbing kesatu

atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam

proses penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si.selaku dosen pembimbing kedua atas

kesediaannya memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses

penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.Si. selaku dosen penguji utama atas

arahan, saran dan kritik yang telah diberikan sampai selesainya penulisan

skripsi ini.



4. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si. selaku Dekan Fakultas

Pertanian Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si.selaku Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas

Pertanian Universitas Lampung.

6. Bapak Duryat, S.Hut., M.P. selaku pembimbing akademik yang telah

memberikan arahan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Lampung.

7. Segenap Dosen Jurusan Kehutanan yang telah memberikan ilmu

pengetahuan bidang kehutanan dan menempa diri bagi penulis selama

menuntut ilmu di Universitas Lampung.

8. Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Braja Harjosari beserta anggota

lainnya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa

Braja Harjosari.

9. Bapak Ibu penulis yaitu Bapak Arifin dan Ibu Maryani yang selalu

memberikan doa, semangat, kasih sayang serta dukungan moril maupun

materil hingga penulis dapat meniti langkah sejauh ini.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 (FOCUS), serta seluruh keluarga

besar Himasylva dan Jurusan Kehutanan semoga kebersamaan, kekeluargaan

dan tali silaturahmi dapat terus terjalin dengan baik.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak

membantu dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi.

Bandar Lampung, 29 November 2017

Angga Arista



DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR TABEL ..................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR ................................................................................. vii

I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................... 3
C. Tujuan Penelitian............................................................................. 4
D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 4
E. Kerangka Pemikiran ........................................................................ 4

II. TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 7
A. Keanekaragaman Hayati ................................................................ 7
B. Tingkat Keanekaragaman Hayati................................................... 7
C. Ancaman Keanekaragaman Hayati ................................................ 8
D. Habitat............................................................................................ 9
E. Pola Penyebaran Satwa Liar .......................................................... 10
F. Amfibi ............................................................................................ 10
G. Ancaman Amfibi di Indonesia ....................................................... 12
H. Manfaat dan Peranan Amfibi ......................................................... 13
I. Perilaku Sosial ............................................................................... 13
J. Perilaku Seksual............................................................................. 14
K. Perilaku Makan .............................................................................. 15
L. Ekowisata ....................................................................................... 15

III. METODE PENELITIAN .................................................................. 17
A. TempatdanWaktuPenelitian ............................................................ 17
B. Alat dan Bahan ................................................................................ 17
C. Batasan Penelitian ........................................................................... 17
D. Jenis Data ........................................................................................ 18

1. Data primer.................................................................................. 18
2. Data sekunder .............................................................................. 18

E. Metode Pegumpulan Data ............................................................... 18



1. Orientasi lapangan....................................................................... 18
2 Metode line transect kombinasi visual ecounter survey .............. 19
3. Metode kuesioner ........................................................................ 20

F. Analisis Data.................................................................................... 21
1. Analisis keanekaragaman amfibi................................................. 21
2. Analisis persepsi.......................................................................... 23
3. Amfibi sebagai objek wisata ....................................................... 23

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................... 24
A. Jenis Amfibi .................................................................................... 24
B. Tingkat Keanekaragaman Spesies................................................... 25
C. Keanekaragaman Jenis Amfibi ....................................................... 26
D. Kekayaan Jenis Amfibi ................................................................... 27
E. Kemerataan Jenis Amfibi................................................................ 28
F. Pola Persebaran Spasial................................................................... 28
G. Persepsi Masyarakat Mengenai Amfibi .......................................... 29

1. Positif ........................................................................................ ..... 29
2. Negatif....................................................................................... ....... 31
3. Kesenjangan persepsi masyarakat mengenai amfibi................. ....... 33

H. Dampak Ekowisata.......................................................................... ....... 34
1. Positif ........................................................................................ ....... 34
2. Negatif....................................................................................... ....... 36
3. Kesenjangan persepsi masyarakat mengenai dampak

ekowisata.............................................................................................38
I. Persepsi masyarakat mengenai amfibi dalam kegiatan ekowisata .. ....... 39

V. SIMPULAN .......................................................................................... ...... 42

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ ...... 43

LAMPIRAN............................................................................................... ...... 47
Tabel 4-8 .....................................................................................................
Gambar 13-18.............................................................................................. ...... 51-50-52

47-49



DAFTAR TABEL

Tabel
1. Variabel data primer dalam penelitian keanekaragaman amfibi .......... 18

2. Jenis-jenis amfibi yang berhasil diidentifikasi pada lokasi
pengamatan........................................................................................... 25

3. Indeks keanekaragaman, kekayaan dan kemerataan jenis.................... 26

Halaman



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman
1. Bagan alir kerangka pemikiran .......................................................... 6

2. Sketsa tekhnik pengambilan data amfibi di sepanjang jalur transek . 20

3. Diagram data teramati tiap per minggu.............................................. 24

4. Jenis amfibi yang ditemukan pada lokasi penelitian (a) Huiia
masoni, (b) Fejervarya cancrivora dan (c) Bufo biporcartus............ 25

5. Persepsi positif masyarakat terhadap amfibi ....................................... 30

6. Persepsi negatif masyarakat terhadap amfibi ...................................... 32

7. Grafik perbedaan nilai (gab) positif negatif persepsi terhadap
amfibi................................................................................................... 33

8. Persepsi masyarakat terhadap dampak positif ekowisata .................... 35

9. Pandangan negatif masyarakat terhadap dampak ekowisata............... 37

10. Grafik perbedaan nilai (gab) positif negatif dampak ekowisata ......... 38

11. Persepsi masyarakat terhadap amfibi dalam kegiatan ekowisata ........ 40



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang minim akan data mengenai

amfibi. Akibat semakin intensifnya survey mengenai amfibi di Indonesia, jumlah

jenisnya selalu bertambah. Hal ini tidak berarti jenis amfibi di Indonesia tidak

terancam, 39 spesies kini telah masuk ke dalam Red List IUCN Tahun 2006

dengan kategori terancam (Kusrini, 2007). Herpetofauana (amfibi dan reptil)

memiliki peran sangat penting bagi penyusunan suatu ekosistem, baik secara

ekologis maupun ekonomis. Secara ekologis herpetofauna berperan sebagai

pemangsa konsumen primer seperti serangga atau hewan invertebrata lainnya

(Iskandar, 1998). Secara ekonomis, beberapa jenis herpetofauan dapat dijadikan

sumber protein hewani, hewan peliharaan, dan bahan obat-obatan (Stebbins dan

Cohen, 1997).

Keanekaragaman jenis satwa liar akan berbeda dari masing-masing habitat,

begitupula dengan amfibi. Nilai indeks keanekaragaman (H') yang besar

menunjukan keanekaaragaman yang tinggi pada lokasi tersebut. Perbedaan nilai

H’ menjadi indikator suatu lingkungan (Stebbins dan Cohen, 1997). Nilai indeks

keanekaragaman amfibi di Tahura Wan Abdul Rahman tepatnya di Desa Hurun
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Kecamatan Padang Cermin berbeda pada masing-masing habitat. Pada habitat

hutan sebesar 1,8, habitat perkebunan sebesar 1,5 dan habitat sungai sebesar 1,2.

Indeks keanekaragaman pada ketiga habitat tergolong keanekaragaman sedang

(1>H’<3) (Ariza et al, 2014). Nilai indeks keanekaragaman jenis amfibi dan

reptil di gumuk pasir sepanjang pesisir selatan Provinsi Daerah Istimewa (DI)

Yogyakarta relatif rendah, karena kondisi lingkungan yang ekstrim sehingga

hanya jenis tertentu yang dapat toleransi dan beradaptasi hidup (Qurniawan dan

Epilurahman, 2013). Nilai keanekaragaman jenis amfibi di Hutan Lindung

Gunung Semahung Provinsi Kalimantan Barat, pada jalur habitat akuatik (H’ =

0,9), sedangkan pada habitat terestrial dengan nilai keanekaragaman (H’ = 0,7).

Indeks keanekaragaman rendah, dikarenakan pada habitat akuatik dan habitat

teresterial sudah terganggu oleh aktivitas manusia yang membuka lahan hutan

menjadi perkebunan karet (Yani et al, 2015).

Kehidupan amfibi di alam merupakan suatu hal yang menarik untuk dijadikan

daya tarik ekowisata. Berbagai aktivitas satwa liar menjadi hal yang unik untuk

diperjualkan kepada wisatawan dalam kemasan ekowisata. Siklus hidup maupun

perilaku amfibi yang unik, merupakan suatu hal yang menarik untuk mendukung

kegiatan ekowisata.

Desa Braja Harjosari merupakan desa penyangga Taman Nasional Way Kambas

(TNWK) di Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Pemukiman

yang berbatasan langsung dengan TNWK ini memiliki banyak potensi yang dapat

dikembangkan. Potensi sumber daya alam dan manusia memiliki peran penting

dalam mendukung upaya konservasi melalui pengembangan wisata desa.
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Bersama dengan pihak taman nasional, masyarakat di sekitar kawasan hutan

menjadi sumber daya pendukung utama dalam kegiatan ekowisata satwa liar

(Haidawati et al, 2015). Keanekaragaman jenis amfibi dapat menjadi pendukung

dalam kegiatan ekowisata, mengingat sampai saat ini belum ada yang menjadikan

amfibi sebagai faktor pendukung  ekowisata, sehingga dapat menjadi suatu hal

yang unik dan menarik.

Potensi ekowisata yang terdapat dilokasi tersebut, dapat menjadi faktor

pendukung dalam kegiatan ekowisata.  Kegiatan wisata dapat menjadi lebih

bervariasi, sehingga wisatawan yang datang tidak merasa bosen dalam perjalanan

wisata di Desa Braja Harjosari.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana kekayaan jenis amfibi di Desa Braja Harjosari Kabupaten

Lampung Timur.

2. Bagaimana keanekaragaman jenis amfibi di Desa Braja Harjosari Kabupaten

Lampung Timur.

3. Bagaimana kemerataan amfibi dalam mendukung kegiatan ekowisata di Desa

Braja Harjosari.

4. Bagaimana persepsi masyarakat dalam pemanfaatan amfibi untuk kegiatan

ekowisata.
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui kekayaan jenis amfibi di Desa Braja Harjosari Kabupaten

Lampung Timur.

2. Mengetahui keanekaragaman jenis amfibi di Desa Braja Harjosari Kabupaten

Lampung Timur.

3. Mengetahui kemerataan amfibi dalam mendukung kegiatan ekowisata di Desa

Braja Harjosari.

4. Mengetahui persepsi masyarakat dalam pemanfaatan amfibi untuk kegiatan

ekowisata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut.

1. Memberikan informasi mengenai keanekaragaman jenis amfibi untuk

mendukung kegiatan ekowisata di Desa Braja Harjosari Kabupaten Lampung

Timur.

2. Bahan intepretasi keanekaragaman amfibi untuk kegiatan ekowisata.

E. Kerangka Pemikiran

Amfibi merupakan salah satu satwa liar yang memiliki fungsi sebagai indikator

lingkungan. Namun lain halnya dengan spesies Bufo melanostictus, jenis ini

merupakan spesies yang paling tahan dengan habitat yang terganggu sehingga

tidak bisa dijadikan indikator lingkungan. Amfibi dapat dimanfaatkan sebagai
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sumber protein hewani, namun pemanfaatan yang berlebih akan menjadi ancaman

bagi amfibi.

Braja Harjosari merupakan desa penyangga yang berbatasan langsung dengan

Taman Nasional Way Kambas, sehingga memiliki potensi kekayaan satwa liar

yang menarik untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Salah satunya adalah

berbagai amfibi yang ditemukan di desa tersebut. Selain itu Desa Braja Harjosari

mempunyai berbagai macam potensi sumber daya manusia dan hasil kerajinan

masyarakat yang dapat mendukung kegiatan ekowisata, terutama yang berkaitan

dengan jenis amfibi.

Penelitian keanekaragaman amfibi yang dilakukan menggunakan kombinasi

metode line transect dan Visual Ecounter Survey (VES) untuk mendapatkan nilai

indeks kekayaan, keanekaragaman dan kemerataan jenis amfibi. Metode

kuesioner digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai amfibi.

Berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan

informasi keanekaragaman jenis amfibi untuk mendukung kegiatan ekowisata.

Hasil kuesioner dari masyarakat dianalisis untuk mendukung informasi yang

berkaitan dengan amfibi yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan interaksi bagi

pengunjung, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu

pengetahuan, konservasi amfibi dan kegiatan ekowisata. Kerangka pemikiran

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian keaanekaragaman jenis amfibi untuk
mendukung kegiatan ekowisata di Desa Braja Harjosari Kabupaten
Lampung Timur Maret 2017.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keanekaragaman Hayati

Sudarsono et al, (1996) menyebutkan bahwa keanekaragaman hayati adalah

ketersediaan keanekaragaman sumber daya hayati berupa jenis maupun kekayaan

plasma nutfah (keanekaragaman genetik di dalam jenis), keanekaragaman antar

jenis dan keanekaragaman ekosistem.

B. Tingkatan Keanekargaman Hayati

Indrawan et al, (2007) menggolongkan keanekaragaman hayati ke dalam tiga

kelompok sebagai berikut.

1. Keanekaragaman spesies. Seluruh spesies di bumi, termasuk bakteri dan

protista, serta spesies dari kingdom bersel banyak.

2. Keanekaraman genetik. Variasi genetika dalam satu spesies, baik dari

populasi terpisah secara geografis, maupun diantara spesies yang terdapat

dalam satu populasi.

3. Keanekaragaman komunitas. Komunitas biologi yang berbeda serta

asosiasinya dalam ekosistem masing-masing.
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Jumlah spesies dalam komunitas adalah penting dari segi ekologi karena

keragaman spesies tampaknya bertambah bila komunitas semakin stabil.

Gangguan yang parah menyebabkan penurunan yang nyata dalam keragaman

(Michael, 1994; Firdaus et al, 2014).

C. Ancaman Keanekaragaman Hayati

Suhartini (2009) berpendapat, keanekaragaman hayati yang ada di alam, telah

terancam punah oleh berbagai cara. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati

tersebut dapat terjadi melalui berbagai cara berikut.

1. Perluasan areal pertanian dengan membuka hutan atau eksploitasi hutannya

sendiri akan mengancam kelestarian varietas liar/lokal yang hidup di sana

(seperti telah diketahui bahwa varietas padi liar banyak dijumpai di hutan

belukar, hutan jati dan hutan jenis lain). Oleh karena itu, sebelum pembukaan

hutan perlu dilakukan ekspedisi untuk pengumpulan data tentang varietas

liar/lokal.

2. Rusaknya habitat varietas liar disebabkan oleh terjadinya perubahan

lingkungan akibat perubahan penggunaan lahan.

3. Alih fungsi lahan pertanian untuk penggunaan di luar sektor pertanian

menyebabkan flora yang hidup di sana, termasuk varietas padi lokal maupun

liar, kehilangan tempat tumbuh.

4. Pencemaran lingkungan karena penggunaan herbisida dapat mematikan gulma

serta varietas tanaman budidaya termasuk padi.

5. Semakin meluasnya tanaman varietas unggul yang lebih disukai petani dan

masyarakat konsumen, akan mendesak/tidak dibudidayakannya varietas lokal.
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6. Perkembangan biotipe hama dan penyakit baru yang virulen akan mengancam

kehidupan varietas lokal yang tidak mempunyai ketahanan.

D. Habitat

Habitat merupakan suatu lingkungan tertentu dengan kondisi tertentu dimana

suatu spesies atau komunitas hidup. Habitat yang baik akan mendukung

perkembangbiakan organisme yang hidup didalamnya secara normal. Habitat

memiliki kapasitas tertentu untuk mendukung pertumbuhan populasi atau

organisme. Kapasitas untuk mendukung pertumbuhan populasi suatu organisme

disebut daya dukung habitat (Irwanto, 2006).

Gangguan manusia secara tidak langsung dapat terjadi pada habitatnya. Makin

meningkatnya aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam,

mengakibatkan berubahnya komposisi organisme di dalam ekosistem, yang pada

gilirannya, menjadi ancaman bagi kehidupan fauna. Bila habitatnya rusak, fauna

yang terdapat akan meninggalkan habitatnya atau mati karena tidak memiliki

pakan (Margareta et al, 2012).

Berdasarkan habitatnya, katak hidup pada daerah pemukiman, pepohonan, daerah

sepanjang aliran sungai atau air yang mengalir, serta pada hutan primer dan

sekunder (Iskandar, 1998). Habitat utama amfibi adalah hutan primer, hutan

sekunder, hutan rawa, sungai besar, sungai sedang, anak sungai, kolam, dan danau

(Mistar, 2003). Sebagian besar amfibi hanya dapat hidup di air tawar, namun jenis

seperti Fejervarya cancrivora diketahui mampu hidup di air payau (Iskandar,

1998).
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Sudrajat (2001) membagi amfibi menurut perilaku dan habitatnya menjadi tiga

grup besar sebagai berikut.

a. Jenis yang terbuka pada asosiasi dengan manusia dan tergantung pada

manusia.

b. Jenis yang dapat berasosiasi dengan manusia tapi tidak tergantung pada

manusia.

c. Jenis yang tidak berasosiasi dengan manusia.

E. Pola Penyebaran Satwa Liar

Pola penyebaran satwa liar merupakan strategi individu ataupun kelompok

organisme untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, pola ini dapat

berbentuk acak, berkelompok dan sistematik (Alikodra, 2000). Teori biogeografi

pulau terhadap situasi di Indonesia dinyatakan sangat cocok misalnya, pulau-

pulau yang lebih besar memiliki lebih banyak jenis daripada pulau-pulau kecil.

Pulau-pulau dengan curah hujan musiman atau keadaan tanahnya lebih buruk

memiliki jenis yang jumlahnya lebih sedikit dari pada pulau-pulau dengan iklim

basah sepanjang tahun dan tanahnya subur (MacKinnon et al, 1982).

F. Amfibi

Amfibi berasal dari kata amphi ganda dan bios hidup, memiliki arti bahwa amfibi

merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam yaitu air maupun darat. Suhu

tubuh amfibi tergantung pada suhu lingkungan atau ectoterm (Mistar, 2008).

Iklim, topografi tanah dan vegetasi sangat mempengaruhi amfibi. Dalam areal

sempit ataupun luas, akan selalu berhubungan dan membentuk komunitas biotik
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(Kurniawan, 2005). Amfibi memiliki kulit yang licin dan berkelanjar, serta tidak

bersisik. Sebagian besar mempunyai anggota gerak menggunakan jari (Liswanto,

1998).

Keturunan Vertebrata pertama yang melakukan perpindahan pertama dari

kehidupan di air menuju kehidupan di tanah adalah amfibi. Kolonisasi awal

habitat daratan, garis zaman amphibian tidak pernah secara penuh mengikatkan

hubungan mereka ke habitat air (Ariza et al, 2014).

Menurut Simon dan Schuster’s (1989), Amfibi memiliki tiga Ordo, yaitu Ordo

Caudata, Ordo Gymnophiona dan Ordo Anura . Ordo yang dijumpai di Indonesia

adalah Ordo Gymnophiona dan Ordo Anura. Klasifikasi amfibi sebagai berikut.

Ordo Caudata terdiri dari:

Famili Hynobiidae (meliputi salamander yang hidup di daratan Asia)
Famili Cryptobranchidae (meliputi salamander yang hidup di daratan Asia)
Famili Ambystomidae
Famili Salamdridae
Famili Amphiumidae
Famili Plethodonthidae
Famili Proteidae (selalu dalam stadium larva)
Famili Serenidae (selalu dalam stadium larva tanpa ektremitas posterior)

Ordo Anura terdiri dari:

Famili Liopelmidae (meliputi katak primitif, aquatik dan teresterial)
Famili Pipidae (meliputi katak yang bertubuh pipih, melakukan penyesuaian
terhadap lingkungan perairan
Famili Discoglossidae
Famili Pelobatidae
Famili Brevicivitadae
Famili Ranidae (katak sejati)
Famili Rachoporidae
Famili Mycrohylidae
Famili Pseudidae (meliputi katak-katak aquatik dari Amerika Selatan)
Famili Bufonidae
Famili Hylidae
Famili Leptodactylidae
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Menurut Verma dan Srivastava (1979) ciri-ciri umum amfibi sebagai berikut.

1. Berdarah dingin.

2. Kulit halus atau kasar serta mengandung banyak kelenjar.

3. Beberapa terdapat sisik namun tersembunyi dibalik kulit.

4. Tengkorak berartikulasi dengan tulang atlas melalui dua condylus occipitalis.

5. Tungkai bila ada bertipe fentadactyla.

6. Eritrosit bikonveks, oval, dan bernukleus.

7. Jantung terdiri atas dua atrium, satu ventrikel dan satu konus.

8. Aarcus artat simetris.

9. Pada stadium awal, pernafasan melalui insang.

10. Telur terbungkus oleh gelatin.

Ciri-ciri lain dari amfibi, memiliki dua pasang kaki dilengkapi selaput renang

yang terdapat diantara jari kaki, berfungsi untuk melompat dan berenang.

Matanya memiliki selaput tambahan yang disebut membrana niktitans, berfungsi

pada saat menyelam. Pada saat dewasa, bernafas dengan paru-paru dan kulit.

Hidungnya dilengkapi oleh katup yang berfungsi mencegah air masuk ke rongga

mulut saat menyelam. Berkembang biak dengan bertelur, dan dibuahi oleh jantan

di luar tubuh induknya (Inger dan Stuebing, 2005).

G. Ancaman Amfibi di Indonesia

Indonesia adalah negara pengekspor paha katak beku terbesar di dunia. Rata-rata

pertahun sekitar 4 juta kg paha katak beku Indonesia diekspor ke berbagai dunia,

terutama negara-negara Eropa. Lebih 80 % merupakan hasil penangkapan di

alam. Data mengenai ekspor paha katak beku dalam ukuran volume, sehingga
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tidak diketahui pasti jumlah katak yang ditangkap. Jumlah katak yang ditangkap

untuk kepentingan ekspor tidak kurang dari 57 juta ekor pada periode 1999-2002.

Data tersebut belum termasuk untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri  (Kusrini

dan Alford, 2006).

H. Manfaat dan Peranan Amfibi

Amfibi memiliki peran sangat penting bagi penyusunan suatu ekosistem, baik

secara ekologis maupun ekonomis. Secara ekologis amfibi berperan sebagai

konsumen sekunder. Amfibi memakan serangga sehingga dapat membantu

keseimbangan ekosistem terutama dalam pengendalian ekosistem serangga. Serta

dapat menjadi indikator suatu lingkungan. Secara ekonomis, beberapa jenis

amfibi dapat dijadikan sumber protein hewani, hewan peliharaan, dan bahan obat-

obatan (Stebbins dan Cohen, 1997).

I. Perilaku Sosial

Pada umumnya amfibi hidup di daerah berhutan yang lembab, beberapa spesies

seluruh hidupnya tidak bisa lepas dari air (Mistar, 2003 ; Iskandar, 1998). Amfibi

teresterial umumnya nokturnal, dengan mempertahankan temperatur harian yang

tinggi dan kelembapan yang rendah. Pada siang hari biasanya amfibi memiliki

kelembaban yang lebih tinggi daripada lingkungan sekitar yang terbuka dari sinar

matahari dan udara yang hangat. Tempat berlindung di siang hari biasanya di

bawah batu, batang pohon, daun jerami, celah-celah yang terlindung serta daun-

daun. Sesilia menyukai habitat tanah yang gembur dan lapisan serasah hutan

tropis, biasanya dengan aliran air. Amfibi tidak memiliki anggota tubuh untuk
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mempertahankan diri. Sebagian besar anura melompat untuk menghindari

predator. Jenis-jenis yang memiliki kaki pendek memiliki cara untuk

menghindari predator dengan menyamarkan warnanya dengan lingkungan.

Beberapa jenis anura memiliki kelenjar racun pada kulitnya, seperti pada famili

Bufonidae (Iskandar, 1998).

J. Perilaku Seksual

Amfibi memulai kehidupannya sebagai telur yang diletakkan induknya di air,

sarang busa, atau tempat-tempat basah lainnya. Beberapa jenis kodok

pegunungan menyimpan telurnya di antara lumut-lumut yang basah di pepohonan.

Sementara kodok hutan lain menitipkan telurnya di punggung kodok jantan yang

lembab, yang akan selalu menjaga dan membawanya hingga menetas bahkan

hingga menjadi kodok kecil. Katak mampu menghasilkan 5.000-20.000 telur,

tergantung dari kualitas induk. Berlangsung sebanyak tiga kali dalam setahun.

Telur amfibi menetas menjadi berudu atau kecebong yang bertubuh mirip ikan

gendut, bernafas dengan insang dan selama beberapa lama hidup di air. Perlahan-

lahan akan muncul kaki belakang, diikuti kaki bagian depan, menghilangnya ekor

serta berubahnya insang menjadi paru-paru. Amfibi kawin pada waktu-waktu

tertentu, biasanya pada saat menjelang hujan. Jantan akan berbunyi untuk

memanggil betinanya, dari tepi atau tengah perairan. Beberapa jenisnya, seperti

kodok tegalan (Fejervarya limnocharis) dan kintel lekat atau nama lain belentuk

(Kaloula baleata) kerap membentuk “grup nyanyi”. Beberapa jantan berkumpul

dan bersahut-sahutan (Manurung, 1995).
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K. Perilaku Makan

Sebagian besar katak adalah satwa oportunistik, pada saat dewasa umumnya katak

merupakan karnivora atau memakan mangsa yang lebih besar (Hofrichter, 2002).

Kebanyakan katak memangsa serangga dan larva serangga, cacing, laba-laba,

siput dan hama. Sebagian besar katak hanya memakan jenis serangga yang

bergerak dan beberapa katak memangsa jenis serangga yang pergerakannya

lambat (Stebbins dan Cohhen, 1997). Terdapat beberapa jenis yang bersifat

karnivora dan tidak membutuhkan makan sama sekali. Kebutuhan makannya

sudah terpenuhi oleh kuning telurnya (Iskandar, 1998).

L. Ekowisata

Menurut Nugroho (2011), Sustainable tourism merupakan sektor ekonomi yang

lebih luas dari ekowisata. Ekowisata adalah sebagain dari sustainable tourism,

secara spesifik memuat upaya-upaya sebagai berikut.

1. Kontribusi aktif dalam konservasi alam dan budaya.

2. Partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan, pembangunan dan operasional

kegiatan wisata serta menikmati kesejahteraan.

3. Transfer pengetahuan tentang warisan budaya dan alam kepada pengunjung.

4. Bentuk wisata independen atau kelompok wisata berukuran kecil.

Pariwisata telah terbukti menghasilkan berbagai keuntungan ekonomi. Namun

kegiatan pariwisata dalam bentuk masal telah menimbulkan berbagai kerusakan

lingkungan dan dampak negatif terhadap sosial budaya. Pariwisata menjadi

harapan bagi banyak negara sebagai sektor yang dapat membantu pembangunan
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ekonomi, termasuk Indonesia. Pada sektor kehutanan, pariwisata alam apalagi

ekowisata dapat menjadi kegiatan yang penting untuk memulihkan kerusakan

hutan serta mengembalikan peran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian

hutan. Kawasan hutan yang dikelola dengan tujuan ganda akan tercapai bila

dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam. Ekowisata dapat

dikembangkan dalam berbagai kawasan hutan seperti hutan produksi, hutan

lindung dan hutan konservasi. Sebab ekowisata tidak menjual destinasi tetapi

menjual ilmu pengetahuan dan filsafat lokal atau filsafat ekosistem sosiosistem.

Hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi mempunyai peluang yang

sama dalam hal sebagai sumber ilmu pengetahuan dan filsafat suatu ekosistem

(Fandeli dan Nurdin, 2005).



III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2017, di Desa Braja Harjosari

Kabupaten Lampung Timur.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi alat untuk

pengambilan data biologi amfibi berupa jam digital, tongkat kayu, penandaan

amfibi teramati berupa karet jepang, binokuler, dokumentasi berupa kamera, GPS,

serta pencatatan berupa alat tulis dan tally sheet. Bahan yang digunakan adalah

spesies amfibi yang teramati.

C. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya diidentifikasi secara visual.

2. Penelitian dilakukan berdasarkan pembagian waktu sebagai berikut.

a. Pukul 04.30-7.30 WIB. c. Pukul 14.30-17.30 WIB.

b. Pukul 09.30-12.30 WIB. d. Pukul 19.30-22.30 WIB.
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D. Jenis Data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan berupa

data mengenai spesies-spesies yang ditemukan langsung di lapangan. Perhitungan

populasi dilakukan dengan menghitung langsung jumlah amfibi yang diamati.

Berbagai variabel data biologi dan data sosial disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel data primer dalam penelitian keanekaragaman amfibi

No. Jenis Data Variabel
1 Data Biologi Jenis Amfibi

Tipe Habitat
2 Data Sosial Persepsi Masyarakat

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini

untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data penunjang menggunakan

studi literatur.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Orientasi Lapangan

Orientasi lapangan dilakukan sebelum pengamatan, ini bertujuan untuk mengenal

areal penelitian, kondisi lapangan, dan titik pengamatan untuk memudahkan

pengamatan.
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2. Metode Line Transect Kombinasi VES

Pengamatan amfibi menggunakan metode kombinasi line transek dan Visual

Encounter Survey (VES). Line Transek adalah jalur sempit melintang lokasi yang

akan diamati. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan lokasi pengamatan

secara cepat. Dalam hal ini, apabila vegetasi sederhana maka garis yang

digunakan semakin pendek. Untuk hutan, biasanya panjang garis yang digunakan

sekitar 50 m-100 m, sedangkan untuk vegetasi semak belukar, garis yang

digunakan cukup 5 m-10 m. Apabila metode ini digunakan pada vegetasi yang

lebih sederhana, maka garis yang digunakan cukup 1 m (Ramazas, 2012).

Berbeda dengan line transek, metode VES menggunakan plot yang dibuat untuk

mengamati satwa liar.

Pengamatan menggunakan line transek dengan cara mencari amfibi yang berada

disekitar jalur transek dan penitikan dengan Handy GPS. Pengamatan amfibi

menggunakan metode Visual Encounter Survey digunakan untuk menentukan

kekayaan jenis suatu daerah, untuk menyusun suatu daftar jenis, serta untuk

memperhatiakn kelimpahan jenis-jenis relatif yang ditemukan. Cara ini dilakukan

disepanjang jalur, di dalam plot. Biasanya di tepi sungai, sisi kolam, serta

disepanjang amfibi bisa terlihat. Sketsa tekhnik pengambilan data amfibi di

sepanjang jalur transek dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Sketsa tekhnik pengambilan data amfibi di sepanjang jalur transek.

Asumsi:

Panjang jalur transek : 1 km
Ukuran plot : 2 m x 5 m
Intensitas sampling : 10 %
Jarak antar plot : 45 m
Jumlah plot : 20 plot

3. Metode Kuesioner

Kuesioner merupakan tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden

untuk kemudian dijawab (Sugiyono, 2013). Tipe pertanyaan pada kuesioner

bersifat tertutup dan terbuka. Kuesioner dengan pertanyaan tertutup disebut

sebagai metode one skor one indicator. Responden dapat menjawab dengan cepat

karena jawaban sudah terdapaat dalam angket. Kuesioner dengan pertanyaan

terbuka bersifat untuk mengetahui karakteristik responden dan sejarah habitat.

Data yang di kumpulkan menggunakan metode ini meliputi persepsi masyarakat
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mengenai amfibi, pemanfaat masyarakat terhadap amfibi, kesukaan masyarakat

terhadap amfibi serta mitos-mitos yang berkembang mengenai amfibi.

F. Analisis Data

1. Analisis Keanekaragaman Amfibi

Panduan jenis-jenis amfibi diambil berdasarkan buku panduan lapang

keanekaragaman jenis herpetofauna.

Untuk mengetahui keanekaragaman jenis amfibi dihitung dengan menggunakan

indeks keanekaragaman Shannon-Wienner (Odum, 1993 ; Indriyanto 2006),

dengan rumus sebagai berikut.

Rumus : H’ = -∑Pi ln (Pi), dimana Pi = (ni/N)

Keterangan :

H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-Wienner
ni = Jumlah individu jenis ke-i
N = Jumkah individu seluruh jenis
Pi = Proporsi individu spesies ke-i

Kriteria nilai indeks keanekaragaman Shannon-Wienner (H):

H < 1 : keanekaragaman rendah
1 < H < 3 : keanekaragaman sedang
H > 3 : keanekaragaman tinggi

Untuk mengetahui nilai indeks kekayaan jenis dihitung menggunakan rumus

Margalef sebagai berikut.

Dmg=
Keterangan:

Dmg : Indeks kekayaan Margalef
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S : Jumlah jenis yang teramati
N : Jumlah total individu yang teramati
Ln : Logaritma natural

Kriteria nilai indeks kekayaan Margalef (Dmg):

Dmg < 3,5 : kekayaan jenis rendah
3,5 < Dmg < 5 : kekayaan jenis sedang
Dmg > 3,5 : kekayaan jenis tinggi

Indeks kemerataan digunakan untuk mengetahui kemerataan setiap spesies dalam

setiap komunitas yang dijumpai, dengan mengunakan rumus sebagai berikut.

J=
Keterangan:

J : Indeks kemerataan Evenness
S : Jumlah jenis yang teramati
Ln : Logaritma natural

Rumus ini digunakan karena nilai H’ sudah diperoleh sebelumnya sehingga lebih

mudah dalam perhitungannya. Kriteria indeks kemerataan (J) menurut Solahudin

(2003) adalah sebagai berikut:

0 < J ≤ 0,5 : Komunitas tertekan
0,5 < J ≤ 0,75 : Komunitas labil
0,75 < J ≤ 1 : Komunitas stabil

Untuk mengetahui pola sebaran spasial, dicari persamaan sebagai berikut.

X= ∑ .∑ dan S2= ∑ . .
Keterangan

xi = jumlah individu
fi = frekuensi banyaknya jumlah individu ditemukan
X = nilai tengah atau rata-rata (jumlah individu/total plot)
n = jumlah total individu
N = jumlah plot
S2 = varians/keragaman
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Kesimpulan yang diambil yaitu :

Apabila S2 = X, maka sebarannya acak.
Apabila S2 < X, maka sebarannya homogen.
Apabila S2 > X, maka sebarannya berkelompok / agregat.

2. Analisis Persepsi

1. Rata- rata nilai persepsi pada skala liket terhadap masyarakat:

a. Persepsi positif terhadap amfibi

b. Persepsi negatif terhadap amfibi

c. Amfibi dalam kegiatan ekowisata

d. Dampak positif ekowisata

e. Dampak negatif ekowisata

2. Analisis gab berdasarkan kumulatif nilai persepsi.

3. Amfibi Sebagai Objek Wisata

Data-data yang dikumpulkan meliputi:

1. Jumlah jenis amfibi

2. Informasi dari masyarakat tentang berbagai hal yang terkait dengan

pemanfaatan amfibi

3. Momen-momen penting terhadap aktivitas harian amfibi dan interaksinya

dengan satwa lain dan lingkungan.



V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh indeks kekayaan (Richness Index)

Margalef (Dmg) sebesar 0,6 yang berarti rendah.  Indeks keanekaragaman

(Biodiversity Index) Shannon-Wienner (H’) menunjukkan angka 1,0 yang berarti

sedang, terdapat tiga jenis amfibi yaitu Huia masonii, Fejervarya cancrivora dan

Bufo biporcartus, terdiri dari dua Famili (Famili Ranidae dan Famili Bufonidae)

yang berasal dari Ordo Anura.  Indeks kemerataan (Evennes Index) (J) sebesar 0,9

yang berarti komunitas stabil dengan persebaran tiap jenis secara merata.  Persepsi

masyarakat mengenai amfibi untuk mendukung kegiatan ekowisata cenderung

positif, masyarakat setuju bahwa amfibi memiliki karakteristik dan keunikan

untuk dikembangkan menjadi faktor pendukung kegiatan ekowisata.
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