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ABSTRAK

STUDI KEBERADAAN BERBAGAI JENIS BURUNG DI KAMPUS
UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

Nana Nurhasanah

Burung sebagai satwa yang distribusi populasinya sangat luas dan menempati
berbagai tipe habitat sangat peka terhadap adanya perubahan pada lingkungan.
Pembangunan di kampus Universitas Lampung dengan aktivitas manusia di
dalamnya berpotensi pada berubahnya kondisi habitat burung. Universitas
Lampung merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang hadir dalam rangka
memenuhi kebutuhan pengembangan dan pendidikan masyarakat. Terjadinya alih
fungsi lahan dan aktivitas manusia menyebabkan terganggunya komponen habitat
alami serta populasi berbagai jenis satwa khususnya burung. Oleh karena itu,
perlu adanya penelitian untuk mengetahui jenis-jenis burung yang terdapat di
kampus Universitas Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember
2017 sampai Januari 2018. Pengambilan data jenis burung dilakukan dengan
menggunakan kombinasi antara metode survei (menelusuri jalur jelajah) dengan
metode point count. Pengamatan dilakukan pada pagi hari pukul 05.30-08.30 WIB
dengan menjelajahi jalur yang telah ditentukan. Indeks keanekaragaman jenis
burung pada Jalur Pengamatan A sebesar 1,907, Jalur Pengamatan B sebesar
1,879, dan Jalur Pengamatan C sebesar 1,984. Nilai indek keanekaragaman jenis
burung pada masing-masing jalur pengamatan tersebut menunjukkan dalam
kategori sedang. Pada Uji Hutchinson, keanekaragaman jenis burung di masing-
masing jalur pengamatan menunjukkan bahwa tidak berbeda secara nyata.
Keanekaragaman jenis burung di kampus Universitas Lampung dapat mengalami
penurunan dan penambahan sesuai dengan kondisi habitat bagi burung sebagai
penentu kualitas lingkungan tersebut.

Kata Kunci : Keanekagaman Jenis, Burung, Universitas Lampung
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsentrasi kekayaan alam

yang melimpah, sehingga dijuluki sebagai “negara maha-anekaragam”

(megadiversity country) . Menurut Julyanto (2016), berbagai macam hewan

dan tumbuhan hidup di negeri ini, salah satu diantara kekayaan hewan yang

beranekaragam adalah burung. Salah satu kelompok terbesar dari hewan

bertulang belakang (Vertebrata) yang jumlahnya diperkirakan ada 8.600 jenis

dan tersebar di seluruh dunia. Mereka mampu menempati setiap tipe habitat

dari khatulistiwa hingga kutub (MacKinnon dkk., 2010).

Menurut Fachrul (2007), burung merupakan salah satu penghuni ruang yang

cukup baik, dilihat dari keberadaan dan penyebarannya yang cukup luas  pada

berbagai tipe habitat. Burung juga merupakan plasma nutfah yang memiliki

keunikan dan nilai yang tinggi dalam ilmu ekologi, ilmu pengetahuan,

wisatadan budaya. Adanya penelitian mengenai burung sangat penting

dilakukan karena sifat burung yang dinamis dan mampu menjadi indikator



2

perubahan lingkungan yang terjadi pada tempat burung tersebut berada

(Desmawati, 2010).

Selama ini konservasi burung di Indonesia masih terpusat pada kawasan-

kawasan konservasi yang ditetapkan pemerintah, seperti di dalam cagar alam,

suaka margasatwa dan taman nasional. Namun demikian, terdapat burung-

burung yang hidup di luar kawasan konservasi seperti tempat umum, ruang

terbuka hijau, hutan tanaman, perkebunan, pemukiman, areal persawahan dan

lainnya. Dari faktor tersebut perlu dikaji peranan lingkungan terhadap

pelestarian burung terutama kemampuan untuk menampung keanekaragaman

jenis burung. Perhatian terhadap konservasi burung tidak hanya semata-mata

tertuju pada habitat-habitat alam, sebab pengurangan dan penambahan jenis

burung tidak hanya akan terjadi di dalam habitat alam saja tetapi juga di luar

habitat alaminya seperti di areal pembangunan atau pada ruang terbuka hijau.

Pada ruang terbuka hijau, keberadaan burung dianggap sangat menarik dalam

segi keindahan dan pendidikan konservasi bagi masyarakat. Oleh karena itu

keberadaan burung di area kampus pada ruang terbuka hijau diharapkan memiliki

kemampuan untuk menampung keanekaragaman jenis burung. Walaupun tingkat

keanekaragaman burung pada area kampus atau ruang terbuka hijau lebih rendah

dari pada hutan alam.

Meningkatnya kebutuhan manusia seiring dengan laju pertambahan manusia

dalam pemanfaatan sumber daya alam mengakibatkan adanya fragmentasi dan

penyempitan habitat satwa burung didalam suatu lingkungan termasuk ruang
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terbuka hijau. Ruang terbuka hijau pada dasarnya merupakan ruang terbuka

yang baik dalam bentuk area kawasan maupun dalam bentuk area

memanjang/jalur yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dengan

komponen bangunan tertentu. Ruang terbuka hijau sendiri berfungsi sebagai

kawasan produksi oksigen bagi semua makluk hidup, habitat fauna, keindahan

dan lainnya sebagai kebutuhan dasar manusia yang sehat (Murdiono, 2002).

Sebagai satwa yang distribusi populasinya sangat luas dan menempati

berbagai tipe habitat, burung sangat peka terhadap adanya perubahan pada

habitatnya. Pembangunan kampus Universitas Lampung beriringan dengan

aktivitas manusia yang berpotensi pada berubahnya kondisi habitat burung.

Perubahan tersebut mengakibatkan adanya pengurangan atau penambahan

berbagai jenis burung.

Dalam proses pembelajaran dan pengetahuan, penelitian menjadi salah satu

cara pengumpulan informasi secara komprehensif status biodiversitas,

ekosistem dan jasa lingkungan (Vallecillo dkk, 2016). Informasi

keanekaragaman satwa burung di daerah kampus diperlukan untuk

mendukung pelestarian satwa burung di dalamnya. Untuk itu perlu diadakan

penelitian mengenai keanekaragam jenis-jenis burung di kampus Universitas

Lampung sebagai pengetahuan dan informasi terbaru.
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B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis-jenis burung

yang terdapat di kampus Universitas Lampung.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Sebagai sumber informasi tentang keanekaragaman jenis burung di

kampus Universitas Lampung

2. Dapat menjadi dasar ilmiah yang penting dalam pengambilan kebijakan

dan pengelolaan lahan sebagai upaya konsevasi, perkembangan ilmu

pengetahuan, pendidikan, dan penelitian di kampus Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

Modernisasi saat ini menjadi tumpuan pada proses pembangunan yang

senantiasa mengutamakan keuntungan sepihak dan pengembangan kehidupan

manusia. Pembangunan tersebut kemudian akan menimbulkan masalah baru

dalam hal pelestarian alam yang diketahui terdapat berbagai komponen biotik

maupun abiotik. Dimana komponen tersebut memiliki peranan penting dalam

siklus kehidupan dan pelaksanaannya cenderung menimbulkan kerusakan

habitat dalam suatu wilayah.

Universitas Lampung merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang hadir

dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan dan pendidikan
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masyarakat. Pada pembangunannya mempengaruhi perubahan suatu habitat

makhluk hidup menjadi terganggu khususnya burung. Aktivitas manusia

dalam lingkungan kampus juga akan berpengaruh terhadap keberadaan dan

aktivitas burung itu sendiri. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian untuk

mendapatkan data jenis burung sebagai informasi mengenai keberadaan dan

keanekaragaman jenis-jenis burung di kampus Universitas lampung, dimana

diketahui bahwa burung tergolong hewan yang mudah beradaptasi pada suatu

lingkungan.

Burung salah satu satwa yang keberadannya mudah ditemui di setiap tempat

memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi sehingga pada masing-masing

jenis burung memiliki nilai keindahan tersendiri. Keberlangsungan hidupnya

bergantung pada kondisi lingkungan atau habitatnya. Adanya berbagai

tekanan yang berasal dari aktivitas manusia dengan merubah lahan untuk

berbagai peruntukan menyebabkan semakin menyempitnya habitat bagi

berbagai jenis burung. Hal ini dapat menyebabkan semakin menurunnya

jumlah dan jenis burung bahkan dapat menyebabkan kepunahan.
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Gambar 1. Diagram alir kerangka pemikiran keanekaragaman burung di
kampus Universitas Lampung
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Biologi Burung

1. Deskripsi Burung

Burung merupakan satwa liar yang memiliki kemampuan hidup di hampir

semua tipe habitat, dari kutub sampai gurun, dari hutan kornifer sampai hutan

tropis, dari sungai, rawa-rawa sampai lautan. Burung sebagai salah satu

kelompok terbesar dari hewan bertulang belakang (Vertebrata) yang

jumlahnya diperkirakan ada 8.600 jenis dan tersebar di seluruh dunia. Burung-

burung tersebut  mampu menempati setiap tipe habitat dari khatulistiwa

hingga kutub (MacKinnon dkk., 2010).

Menurut Dauda dkk (2016), burung merupakan salah satu hewan yang mudah

beradaptasi pada lingkungan, sehingga seringkali burung dijadikan sebagai

bioindikator alami pada tingkat kualitas dan kuantitas lingkungan, semakin

beragam spesies burung yang ditemukan pada suatu wilayah maka akan

menunjukan kualitas lingkungan tersebut dalam keadaan baik. Hal tersebut

muncul apabila habitat yang kondisinya baik dan di dalamnya mengandung

bermacam-macam sumber pakan, memungkinan memiliki jenis burung yang

banyak (Widodo, 2009).
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Burung merupakan kelompok satwa liar yang paling merata penyebarannya,

yang disebabkan karena kemampuan terbang yang dimilikinya (Purnomo dkk.,

2009).Burung adalah salah satu jenis satwaliar yang banyak dimanfaatkan

oleh manusia sebagai bahan makanan, binatang peliharaan, pemenuhan

kebutuhan ekonomi, dan estetika. Manfaat burung bagi manusia baik secara

langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kelestarian spesies

burung (Darmawan, 2006). Burung sendiri merupakan plasma nutfah dari

jenis hewan vertebrata yang memiliki ruang huni cukup baik dan memiliki

jumlah paling banyak di antara hewan vertebrata lainnya. Jumlah jenis burung

yang hidup saat ini masih menjadi perdebatan, namun menurut persetujuan

pada tahun 1975, ada sejumlah 9.016 jenis burung terdapat di seluruh dunia.

Dan ahli ornithology mengklasifikasikannya dalam 158 suku (Mackinnon

dkk., 2010). Burung sebagai satwa liar yang hidup di alam dan mempunyai

peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan contohnya sebagai

pengontrol hama, pemencar biji dan sebagai pollinator. Lingkungan yang

dianggap sesuai sebagai habitat bagi burung akan menyediakan makanan,

tempat berlindung maupun tempat berbiak yang sesuai bagi burung

(McKilligan, 2005).

Burung mempunyai peranan cukup besar dalam ekosistem. Seperti pada

ekosistem hutan, beberapa burung mengambil makanan terutama dari

tanaman, hewan kecil seperti serangga atau cacing tanah. Burung dapat

digunakan sebagai pengendali serangga dan hama, membantu proses

penyerbukan, sumber plasma nuftah, sebagai objek penelitian, pendidikan dan
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rekreasi. Burung memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan

alam. Selain menjadi bagian penting dari jaring makanan, burung memainkan

peran lain dalam ekosistem (Aulia, 2016).

Burung merupakan salah satu diantara lima kelas hewan bertulang belakang,

berdarah panas, dan berkembang biak dengan bertelur, sisik berubah menjadi

bulu. Tubuhnya tertutup bulu dan memiliki bermacam-macam adaptasi untuk

terbang (Rohadi dan Harianto, 2011).

Klasifikasi ilmiah burung menurut (Rohadi dan Harianto, 2011) adalah

sebagai berikut:

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Aves

2. Habitat Burung

Habitat merupakan salah satu komponen penting bagi hewan dalam siklus

kehidupan (Mahendra, 2005). Keanekaragaman jenis burung dipengaruhi oleh

keanekaragaman tipe habitat seperti faktor struktur habitat dan ketersediaan

pakan. Secara umum, habitat burung dapat dibedakan atas habitat di darat, air

tawar dan laut, serta dapat dibagi lagi menurut tanamannya seperti hutan lebat,

semak maupun rerumputan (Rusmendro, 2004). Istilah habitat dapat juga

dipakai untuk menunjukan tempat tumbuh sekelompok organisme dari

berbagai spesies yang membentuk suatu komunitas (Rososoedarmo dkk.,
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2008). Sebagai tempat yang mempengaruhi organisme untuk bertahan hidup

dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang mendukung seperti

tempat bernaung, sumber pakan, melakukan perkembangbiakan atau

bersarang, berkicau, bertengger, dan lainnya. Pengaruh tersebut dapat terjadi

secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara singkat habitat

dipengaruhi oleh faktor fisik dan biologis yang dihubungkan oleh vegetasi.

Habitat yang rusak akibat adanya perubahan merupakan salah satu tantangan

lingkungan global yang harus dihadapi untuk kebutuhan studi biodiversitas

(Dauda dkk, 2016). Tindakan–tindakan nyata yang perlu dilakukan untuk

mengantisipasi terhadap peningkatan ataupun penurunan kualitas dan

kuantitas populasi satwa liar yaitu berupa tindakan pelestarian dan kegiatan

inventarisasi atau pengukuran tingkat keanekaragaman dan populasi burung.

Indonesia memiliki tipe habitat yang bervariasi untuk burung, dimana habitat

tersebut sangat mendukung keberadaan komunitas burung yang beragam

(Mahendra, 2005). Sebagai salah satu komponen ekosistem,burung memiliki

hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Keberadaan jenis burung yang

menempati suatu habitat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dari segala sisi.

Tidak menutup kemungkinan bahwa hutan memiliki populasi jenis burung

yang lebih tinggi dibandingkan dengan habitat lain. Dan sebagai satwa dengan

mobilitas tinggi dan dinamis, burung dapat dengan cepat merespon perubahan

ekosistem yang terjadi dilingkungannya (Weller, 2004).
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Tipe habitat utama pada jenis burung sangat berhubungan dengan kebutuhan

hidup dan aktivitas hariannya. Tipe burung terdiri dari tipe burung hutan

(forest birds), burung hutan kayu terbuka (open woodland birds), burung

lahan budidaya (cultivated birds), burung pekarangan rumah (rural area

birds), burung pemangsa (raptor birds) dan burung air atau perairan (water

birds) (Kurnia, 2003). Menurut Purwanto (2002), adanya variasi tipe habitat

seperti hutan hujan rendah, hutan mangrove, hutan karangas, hutan rawa,

hutan musim, savana dan lain-lain turut mendukung keberadaan komunitas

burung yang beragam dan memiliki keendemikan yang tinggi. Secara

fungsional, seluruh komponen habitat di atas menyediakan pakan, air dan

tempat berlindung bagi satwa liar burung. Jumlah dan kualitas ketiga sumber

daya fungsional tersebut akan membatasi kemampuan habitat untuk

mendukung populasi satwa liar. Komponen fisik habitat (iklim, topografi,

tanah dan air) akan menentukan kondisi fisik habitat yang merupakan faktor

pembatas bagi ketersediaan komponen biotik di habitat tersebut (Irwanto,

2006).

Menurut Alikodra (2002), salah satu tipe ekosistem yang digunakan oleh

burung adalah hutan tanaman yang merupakan bentuk habitat baru yang

berbeda dengan kondisi sebelumnya. Hutan tanaman hanya berupa tegakan

vegetasi tanaman sejenis (monokultur), dan adanya dominasi campur tangan

manusia di dalamnya menyebabkan keadaan tingkat keragaman jenis yang

rendah dan ketidakseimbangan keadaan faktor-faktor lingkungan di hutan

tanaman. Pada suatu kondisi lingkungan yang berubah dapat mengakibatkan
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perubahan pada kondisi ekologis (Nandika, 2005). Terdapat jenis burung yang

bahkan memerlukan lebih dari satu tipe habitat dalam hidupnya. Habitat

kemudian akan menjadi penentu kualitas pada organism. Jika habitat tertentu

memiliki kualitas yang tinggi, maka akan menghasilkan kehidupan organisme

yang berkualitas tinggi (Alikodra, 2002).

Menurut Syamal (2017), faktor yang mempengaruhi seleksi habitat dibedakan

atas faktor dalam dan faktor luar tubuh satwa. Faktor-faktor dalam tubuh

satwa meliputi sifat-sifat yang diturunkan dan perilaku satwa yang dipelajari

dari kebutuhan satwa akan suatu kebutuhan tertentu. Faktor lainnya berupa

kenyamanan (suitability) tempat yang berkaitan dengan ada atau tidaknya

predator dan kompetitor di tempat tersebut. Setiap jenis burung mempunyai

luas penyebaran yang berbeda-beda pada setiap jenis. Beberapa jenis

menempati teritori yang kecil serta tetap dan lambat berpencar untuk

menempati daerah baru. Jenis lain mempunyai ruang lingkup pergerakan yang

lebih luas.

Faktor-faktor yang menentukan luas penyebaran suatu jenis burung adalah

sebagai berikut.

1. Keberadaan habitat yang sesuai.

2. Keberadaan faktor penghalang yang mencegah keluarnya burung dari suatu

daerah.

3. Ketersediaan sumber daya yang bersifat kritis seperti tipe makanan spesifik.

4. Interaksi kompetitif dengan suatu jenis yang memiliki hubungan dekat atau
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dengan jenis yang sama secara ekologis.

5. Faktor-faktor iklim yang mempengaruhi tekanan fisiologis.

6. Kemampuan suatu daerah untuk menampung daerah jelajah suatu individu

atau mendukung populasinya.

7. Kesempatan.

8. Sejarah.

3. Pakan Burung

Salah satu fungsi dari paruh burung adalah untuk makan. Paruh tersebut yang

menjadikan burung berbeda dengan hewan lain. Terdapat berbagai macam tipe

paruh burung yang disesuaikan dengan jenis pakannya.

Berdasarkan jenis pakannya, burung dapat dikelompokkan sebagai berikut

(Mahendra, 2005) :

a. Burung pemakan serangga disebut Insectivorous

b. Burung pemakan biji-bijian dan buah-buahan disebut Frugivorous

c. Burung pemakan biji rerumputan disebut Graminivorous

d. Burung pemakan ikan disebut Piscivorous

e. Burung pemakan segala disebut Omnivorous

f. Burung penghisap madu disebut Nectarivorous, dan

g. Burung pemangsa yang memakan hewan lain disebut Carnivorous.

Ketersediaan pakan bagi burung merupakan faktor penentu populasinya. Jika

jumlah pakan sebagai sumber hidup berkurang maka akan mengakibatkan



14

jumlah individu dalam suatu habitat menurun. Burung akan lebih memilih

mencari habitat baru yang memiliki cukup banyak ketersediaan pakannya

untuk kelangsungan hidup dan jenisnya. Menurut Mahendra (2005), dalam

ekosistem, burung dan jenis pakan yang beragam memiliki peranan penting.

Sebagai contoh adalah adanya hubungan timbal balik atau dapat dikatakan

sebagai simbiosis mutulisme antara burung dengan jenis pakannya nampak

pada burung penghisap madu, dimana selain mendapatkan makanan berupa

madu burung tersebut juga berperan dalam membantu proses penyerbukan

bunga.

B. Keanekaragaman Jenis

Keanekaragaman merupakan hal yang paling penting dalam mempelajari

suatu komunitas baik tumbuhan maupun hewan. Keanekaragaman jenis

(species diversity) merupakan pertanyaan yang paling mendasar dan menarik

dalam ekologi, baik teori maupun terapan. Tingginya keanekaragaman hayati

hidupan liar lainnya menjadikan burung sebagai cerminan yang mudah

terpengaruh keberadaannya akibat alih guna lahan hutan (Ayat, 2011).

Menurut Hidayat (2016), jumlah spesies dalam suatu komunitas adalah

penting dari segi ekologi karena keragaman spesies tampaknya bertambah bila

komunitas menjadi makin stabil. Gangguan parah menyebabkan penurunan

yang nyata dalam keragaman. Pada tingkat yang paling sederhana,

keanekaragaman spesies didefinisikan sebagai jumlah spesies yang ditemukan

dalam komunitas (Primack dkk., 2012). Keanekaragaman dibedakan atas tiga
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ukuran meliputi kekayaan jenis (species richness), keanekaragaman jenis

(diversity), dan kemerataan jenis (evenness).

Indonesia sebagai negara beriklim tropis yang diakui memiliki kekayaan alam

yang melimpah. Kekayaan alam tersebut dapat dilihat dan dinikmati dengan

adanya berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Dimana jumlah tumbuhan pada

suatu wilayah  akan mempengaruhi jumlah hewan yang ada. Variasi hewan

pun akan terlihat dari banyak atau sedikitnya tumbuhan sebagai sumber

kehidupan. Burung merupakan salah satu hewan yang menunjukkan

variasinya berdasarkan tumbuhan, karena burung adalah hewan yang

hidupnya sangat bergantung pada tumbuhan.

Menurut Defriyoza (2006), keanekaragaman jenis burung akan berbeda dari

satu tempat dan tempat lain, tergantung pada kondisi lingkungan dan faktor

keragaman konfigurasi serta ketinggian pohon. Hutan yang memiliki ukuran

pohon dan bentuk yang berbeda-beda dari satu jenis pohon akan memiliki

keanekaragaman jenis burung lebih tinggi daripada tegakan pohon dari jenis

yang berbeda namun memiliki struktur bentuk yang seragam.

Pengaruh keanekaragaman jenis burung pada berbagai tipe habitat dipengaruhi

oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Waktu Aktifitas

Ditinjau dari waktu aktivitasnya, burung lebih aktif pada waktu pagi hari dan

sore hari dibanding pada siang hari. Hal ini menunjukkan bahwa waktu
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aktivitas burung juga merupakan salah satu penyebab adanya perbedaan

keanekaragaman jenis burung (Rahmawaty, 2006).

2. Stratifikasi Hutan

Keanekaragaman jenis burung dapat dilihat dari strata penggunaan hutan,

yaitu bagian tanah/ permukaan tanah merupakan bagian dari strata bawah (0-

10 m), strata tengah bagian kanopi hutan (11-20 m) dan strata atas (> 21 m).

Strata tengah bagian kanopi merupakan tempat yang sangat ideal bagi banyak

jeis burung untuk mencari makan, bermain dan beristirahat.

3. Ketersediaan Makanan Utama Bagi Burung

Perbedaan keanekaragaman jenis burung pada setiap habitat sangat

dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan makanan bagi burung. Semakin tinggi

tingkat ketersediaan makanan maka semakin tinggi pula keanekaragaman jenis

burungnya.

4. Tipe Habitat

Hutan yang luas dan relatif jauh dari gangguan aktivitas manusia merupakan

habitat yang sesuai bagi burung. Sehingga keanekaragam jenis burungnya

lebih tinggi (Widodo, 2006).

Kehadiran suatu burung pada suatu habitat merupakan hasil pemilihan karena

habitat tersebut sesui untuk kehidupannya. Pemilihan habitat ini akan

menentukan burung pada lingkungan tertentu (Partasismita, 2003; Rohadi dkk,

2011; Pergola dan Dewi, 2013). Keanekaragaman jenis burung berbeda dari

suatu tempat ke tempat lainnya, hal ini tergantung pada kondisi lingkungan

dan faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi.antara
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lain saling berkaitan yang menentukan naik turunnya keanekaragaman jenis

suatu komunitas yaitu: waktu, heterogenitas, ruang, persaingan, pemangsaan,

dan kestabilan lingkungan dan produktivitas (Syafrudin, 2011).

Nilai penting yang dapat dijadikan tolak ukur suatu peran dan fungsi

burung di dalam suatu kawasan diantaranya berupa struktur morfologis

burung. Secara umum beberapa struktur morfologis seperti lapisan bulu

memiliki peranan penting untuk pengenalan berbagai spesies, menunjang

perilaku dan penampilan yang agresif maupun di dalam pola breeding

interaction. Selain itu, spesialisasi pilihan makanan oleh berbagai spesies juga

dapat dijadikan acuan untuk penggolongan, beberapa adaptasi pada kebiasaan

makanan dapat berpengaruh pada struktur morfologis terutama pada bentuk

paruh dan tungkai. Faktor yang mendukung suatu persebaran dan kemampuan

bertahan suatu jenis burung pada satu area diantaranya adalah variasi karakter

morfologi yang secara umum terdapat pada variasi ukuran, lapisan bulu,

bentuk paruh, bentuk tungkai. Karakter morfologis tersebut memiliki relevansi

dengan proses fisiologis, tingkah laku maupun fungsi ekologis tiap spesies

pada suatu habitat (Shiu dkk., 2005).

C. Ancaman Terhadap Keanekaragaman Jenis Burung

Karakteristik merupakan ciri khas yang menarik dari suatu organisme. Burung

salah satu organisme yang memiliki karakteristik menarik, seperti warna bulu

yang indah, suara kicauannya, dan perilaku yang atraktif, bahkan dapat

dijadikan sebagai sumber petunjuk. Dengan karakteristik tersebut, banyak
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masyarakat yang memburu burung baik untuk dipelihara maupun dijadikan

sebagai sumber penghasilan. Kondisi inilah yang menyebabkan kelestarian

populasi burung semakin berkurang hingga terdapat beberapa spesies atau

individu yang terancam punah. Terdapat dua bentuk ancaman atau gangguan

pada burung. Gangguan langsung terhadap burung yaitu dengan membunuh

burung untuk bahan makanan, bulu, minyak, olahraga berburu. Gangguan

tidak langsung adalah perubahan atau modifikasi lingkungan alami oleh

manusia menjadi lahan pertanian, kebun, perkotaan, jalan raya, dan industri

(Utama dkk., 2011).

D. Upaya Konservasi Burung

Upaya konservasi satwa liar meliputi dua hal penting yang harus mendapat

perhatian yaitu pemanfaatan yang hati-hati dan pemanfaatan yang harmonis.

Pemanfaatan yang hati-hati berarti mencegah terjadinya penurunan

produktivitas, bahkan  menghindarkan sama sekali terjadinya kepunahan

spesies (Hidayat, 2016). Pemanfaatan yang harmonis, berarti

mempertimbangkan dan memperhitungkan kepentingan 10 kepentingan lain,

sehingga terjadi keselarasan dan keserasian dengan seluruh kegiatan baik

local, regional maupun nasional bahkan dalam kaitannya dengan kepentingan

konservasi satwa liar secara internasional (Alikodra, 2002).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis

tumbuhan dan satwa liar ini mengatur hal yang terkait dengan pemanfaatan

satwa yaitu :
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1. Pengkajian, penelitian dan pengembangan.

2. Penangkaran.

3. Perdagangan.

4. Peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat berupa koleksi hidup/koleksi

mati termasuk bagian-bagiannya.

5. Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan tujuan untuk

mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya keanekaragaman

jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan.

6. Budidaya tanaman obat-obatan.

7. Pemeliharaan untuk kesenangan.

8. Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa liar.

9. Daftar klasifikasi dan kuota.

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild

Fauna and Flora) adalah kesepakatan internasional antar negara dalam

perdagangan flora dan fauna dan bagian-bagiannya secara internasional.

Tujuan kesepakatan internasional ini adalah untuk menjamin bahwa

perdagangan burung secara internasional tidak akan mengancam kelestarian

jenis-jenis burung yang diperdagangkan (CITES, 2012).

E. Sejarah Lokasi Penelitian

Perguruan tinggi menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan

pembangunan nasional pada bidang pendidikan masyarakat yang berfungsi

dalam pengembangan, pemberdayaan dan penunjang wawasan ilmu
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pengetahuan yang dilengkapi dengan saran dan prasarana untuk kebutuhan

umum.

Universitas Lampung (Unila) merupakan universitas negeri pertama dan tertua

di Provinsi Lampung, Indonesia. Universitas Lampung berada di jalan Prof.

DR. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar

Lampung, Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP menetapkan

berdirinya Unila pada 23 September 1965. Usaha untuk mendirikan perguruan

tinggi di daerah Keresidenan Lampung timbul dari dua panitia yang lahir

tahun 1959, yaitu panitia pendirian dan perluasan sekolah lanjutan (P3SL) di

Tanjungkarang, yang diketuai oleh Zainal Abidin Pagar Alam dan

sekretarisnya Tjan Djiit Soe, serta Panitia Persiapan Pembentukan Yayasan

Perguruan Tinggi Lampung (P3YPTL) yang dibentuk di Jakarta pada tanggal

20 Agustus 1959 dengan Ketua Nadirsjah Zaini, M.A. dan Sekretaris Hilman

Hadikusuma. Pada tanggal 19 Januari 1960 P3SL mengadakan musyawarah

dengan tokoh-tokoh masyarakat Lampung untuk mempersiapkan berdirinya

suatu perguruan tinggi. Kemudian P3SL diubah namanya menjadi Panitia

Pendirian Perluasan Sekolah Lanjutan Dan Fakultas (P3SLF) dengan Ketua

Zainal Abidin Pagar Alam dan Sekretaris Tjan Djiit Soe

(www.unila.ac.id/sejarah-universitas-lampung).

Kini Universitas Lampung memiliki 9 fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan

Bisnis (FEB), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

(FKIP), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Sosial
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dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

(FMIPA), dan Fakultas Kedokteran (FK) dengan satu fakultas pascasarjana.

F. Metode Inventarisasi

Inventarisasi adalah kegiatan dalam melaksanakan pengumpulan, pencatatan,

atau pendataan. Tujuan umum dari inventarisasi dilakukan dalam rangka

usaha untuk memberikan data dan informasi yang dijadikan sebagai bahan

atau pedoman dalam menentukan kebijakan (Rakhmalianni, 2012).

Inventarisasi burung dapat dilakukan dengan perhitungan burung secara

melihat langsung objeknya, sehingga diperlukan pengetahuan dan pengenalan

jenis-jenis satwa liar dengan tanda beda yang dimiliki, baik bentuk, ukuran,

warna dan lainnya (Alikodra, 1979). Metode survei burung pada prinsipnya

sama dengan metode survei mamalia, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Transek garis (line transek)

b. Metode perhitungan terkonsentrasi(concentration count) (Bismark 2011),

metode terkonsentrasi dilakukan pada tempat di mana burung biasa

melakukan aktivitas.

c. Metode sigi dan pemasangan jala kabut, terutama untuk jenis burung yang

sangat sensitif terhadap kehadiran manusia (Partasasmita dkk., 2009).

d. Metode pengambilan data dengan menggunakan metode MacKinnon

(metode daftar jenis burung) yaitu dengan cara mendaftar suatu jenis

burung dengan menggunakan daftar jenis (Mackinnon dkk., 2010).

e. Metode Timed Jenis Count (TSC), pendataan dilakukan dalam 6 kali

survei setiap interval waktu 10 menit dalam satu jam dengan cara berjalan
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lambat di lokasi yang diamati pada jalur pengamatan dengan mencacat

setiap jenis yang terlihat tanpa jumlah individu jenis tersebut.

f. Metode titik hitung (point count), metode ini merupakan metode yang

spesifik untuk melakukan survei kekayaan jenis burung di lokasi

penelitian diinventarisasi menggunakan metoda titik hitung (Bibby dkk.,

2000).

Metode Titik hitung dilakukan dengan berjalan pada suatu transek, memberi

tanda dan mencatat semua jenis burung yang ditemukan selama jangka waktu

yang telah ditentukan sebelumnya (10 menit), sebelum bergerak ke titik

selanjutnya. Transek titik berbeda dengan transek garis, dimana pengamat

berjalan di sepanjang garis transek dan berhenti pada titik-titik yang sudah

ditentukan, memberikan waktu bagi burung untuk diamati dan mencatat

semua burung yang terlihat dan terdengar pada waktu yang telah ditentukan

yang berkisar antara 2-20 menit (Bismark, 2011).



III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di kampus Universitas Lampung yang

terletak di Jl. Prof. DR. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng,

Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pengambilan data akan

dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai Januari 2018.

Gambar 1. Peta Lokasi Kampus Universitas Lampung (Google Earth, 2017)
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B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam pengambilan data adalah teropong binokuler

Nikon Trailblazer, Buku Panduan Lapangan “Identifikasi Burung-Burung di

Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan” MacKinnon dkk (2010), lembar

kerja (work sheet), alat tulis, kamera, perekam suara, dan jam tangan digital.

Binokuler merupakan alat bantu berupa teropong pembesaran yang digunakan

untuk melihat objek pengamatan (burung) yang kurang terjangkau oleh mata,

lembar kerja (work sheet) adalah lembar kerja yang digunakan untuk

mencatat hasil pengamatan dilapangan, jam tangan digital berguna untuk

mengetahui interval waktu dan batas waktu pengamatan, kamera digunakan

untuk mendokumentasikan hasil pengamatan dan Buku Panduan Lapangan

Identifikasi Burung-Burung di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan

(MacKinnon dkk., 2010) sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi spesies

burung yang diamati. Bahan atau objek yang digunakan dalam penelitian ini

adalah burung-burung yang ada di kampus Universitas Lampung.

C. Pelaksanaan Penelitian

1. Peta Jalur Pengamatan

Pengamatan dilakukan dengan menelusuri jalur jelajah yang ditentukan.

Peta jalur pengamataan dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Lokasi jalur pengamatan

Keterangan :

- A : Jalur Pengamatan 1
- B : Jalur Pengamatan 2
- C : Jalur Pengamatan 3

Lokasi pengamatan jenis burung dibagi menjadi 3 jalur. Jalur A

merupakan jalur pengamatan 1 yang meliputi daerah jelajah dari Fakultas

Pertanian sampai rawa, jalur B adalah jalur pengamatan 2 yang meliputi

daerah jelajah dari Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA, Fakultas KIP

sampai Perpustakaan. Kemudian jalur C meliputi daerah jelajah dari

Fakultas KIP, Fakultas Hukum, Fakultas ISIP, Fakultas EB sampai

Fakultas Teknik.
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2. Cara Kerja

Pengambilan data jenis burung dilakukan dengan menggunakan metode

survey yaitu menelusuri jalur jelajah yang dikombinasikan dengan metode

point count. Pengamatan dilakukan pada pagi hari pada pukul 05.30-08.30

WIB. Setiap jenis burung yang dijumpai dicatat dengan parameter yang

diamati jenis dan jumlah individu burung, kemudian diidentifikasi

menggunakan buku panduan lapangan identifikasi burung-burung di

Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan (MacKinnon dkk., 2010).

Identifikasi tersebut meliputi ukuran tubuh; warna tubuh bagian atas dan

bawah, sayap, kepala, dan ekor; bentuk dan ukuran paruh; serta ciri

khusus seperti corak warna, ada atau tidaknya kumis, dan lingkar mata.

Jenis burung yang ditemukan saat pengamatan, dicatat pada lembar kerja

yang berisi keterangan tempat pengamatan, keterangan waktu

pengamatan, keterangan kondisi cuaca saat pengamatan, dan tabel

pengamatan jenis burung yang teramati terdiri dari nomor, famili, nama

lokal burung, nama ilmiah burung, jumlah individu, dan keterangan.

Lembar pengamatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Lembar pengamatan jenis burung di kampus Universitas

Lampung

No Famili Nama
Lokal

Nama
Ilmiah

∑
Individu

Keterangan

1

2
3

Dst
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Selain jenis dan jumlah burung, tanda-tanda keberadaan burung seperti

sarang dan suara juga dicatat. Jenis pohon yang menjadi tempat

beraktivitas burung seperti makan, bertengger atau istirahat juga dicatat

sebagai gambaran keberadaan burung dari pemanfaatan stratifikasi tajuk

pohon. Pembagian tajuk pohon dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Stratifikasi Pohon (Hasibuan dkk., 2017)

D. Analisis Data

1. Analisis Keanekaragaman Burung

Untuk menentukan kekayaan jenis burung digunakan indeks

keanekaragaman Shannon-Wiener dengan rumus :

H` =  ̵  pi ln pi ;    pi = ni/N

Tajuk Atas

Tajuk Tengah

Tajuk Bawah

Semak dan
Lantai hutan
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Keterangan : H` = Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener

ni = Jumlah individu jenis ke-1

N = Jumlah individu seluruh jenis (Magurran, 2004).

Kekayaan jenis burung dapat dilihat beragam jika dinyatakan dalam nilai

indeks keanekaragaman jenis burung. Magurran (2004) menyatakan

bahwa indeks keanekaragaman jenis burung berkisar antara 1,5 – 3,5. Jika

nilai indeks keanekaragaman jenis burung < 1,5 menunjukkan bahwa

indeks keanekaragaman jenis burung dalam keadaan rendah. Nilai indeks

yang berkisar antara 1,5 – 3,5 menunjukkan indeks keanekaragaman jenis

burung dalam keadaan sedang dan jika nilai indeks keanekaragaman jenis

burung > 3,5 maka dapat dinyatakan bahwa indeks keanekaragaman jenis

burung dalam keadaan tinggi.

2. Analisis Hutchinson

Data yang diperoleh pada hasil pengamatan dianalisis dengan uji

Hutchinson. Data akan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram

kemudian dijelaskan secara deskriptif yaitu penjelasan dan penguraian

dari data yang didapatkan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kampus Universitas

Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai indeks keanekaragaman jenis burung (H’) dalam kategori sedang

dengan 26 jenis burung dari 17 famili ditemukan.

2. Aktivitas manusia, kondisi cuaca, pohon berbuah, dan alih fungsi lahan

berpengaruh terhadap jumlah dan jenis burung yang ditemukan.

3. Burung cekakak belukar (Halcyon smyrnensis ), cekakak sungai

(Halcyon chloris), raja udang meninting (Alcedo meninting) dari famili

Alcedinidae dan burung madu sriganti (Cinnyris jugularis) dari famili

Nectariniidae yang dilindungi menurut PP No 7 Tahun 1999.

B. Saran

Kebijakan pengelolaan lahan dalam menunjang keberhasilan pendidikan

harus disertai dengan hubungan timbal balik dengan pelestarian lingkungan.

Untuk itu perlu diadakan penanaman pohon dan pengelolaan lahan secara

bijak sebagai upaya dalam menjaga dan meningkatkan keanekaragaman jenis

burung di kampus Universitas Lampung.
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