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ABSTRAK 

 

PERILAKU MENANGKAP MANGSA PADA BURUNG AIR DI AREAL 

LAHAN BASAH DESA MARGASARI KECAMATAN LABUHAN 

MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

 

Oleh 

Rara Fitria Anggreani 

 

Burung air dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai shorebird. Secara umum 

diartikan sebagai sekelompok jenis burung air yang secara ekologis 

menggantungkan hidupnya pada kawasan pantai. Lahan basah merupakan habitat 

penting yang digunakan oleh burung air sebagai tempat mencari makan, 

berlindung, bersarang, berbiak, sampai membesarkan anaknya. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui perilaku menangkap mangsa pada burung air di lahan 

basah di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan Februari - Maret 2019 pada tiga lokasi yaitu tambak, sawah, dan hutan 

mangrove. Pengambilan data dilaksanakan dengan menggunakan metode Focal 

animal sampling dilakukan dengan mengamati perilaku menangkap mangsa pada 

burung air dan mencatat cara menangkap mangsa berdasarkan tekniknya yaitu 

dengan mengandalkan penglihatan (visual), peraba (tactile), atau kombinasi 

keduanya. 
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Hasil dari penelitian yaitu terdapat beberapa jenis burung air yang mengandalkan 

penglihatannya seperti burung kuntul kecil (Egretta garzetta) dan pecuk padi 

hitam (Phalacrocorax sulcirostris). Jenis burung air yang mengandalkan indra 

perabanya yaitu jenis burung yang memiliki paruh atau ujung paruh yang sensitif 

seperti ibis roko-roko (Plegadis falcinellus). Terdapat pula jenis burung yang 

mengandalkan keduanya (visual dan tactile) namun meskipun mengandalkan 

keduanya terdapat jenis burung air yang lebih cenderung visual daripada tactile 

begitupun sebaliknya ada beberapa jenis burung air yang lebih cenderung tactile 

dibanding visual. Jenis burung air yang masuk dalam kelompok lebih visual 

adalah jenis burung bangau yaitu bangau tong-tong (Leptoptilos javanicus) dan 

bangau bluwok (Mycteria cinerea) dan jenis yang lebih tactile adalah gajahan 

penggala (Numenius phaeopus). 

 

Kata kunci : Burung air, lahan basah, perilaku menangkap mangsa, visual, tactile 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Burung air merupakan sekelompok jenis burung air yang secara ekologis 

menggantungkan hidupnya pada kawasan pantai. Burung air dalam kehidupannya 

yaitu bersarang, mencari makan, mencari pasangan, berkembang biak, sampai 

dengan membesarkan anak semuanya dilakukan di daerah pantai (Howes et al. 

2003). 

Dari 214 jenis burung air di seluruh dunia yang telah teridentifikasi, 197 jenis 

burung air tercatat pernah ditemukan di Indonesia. Ada 108 jenis burung air yang 

dilindungi di Indonesia berdasarkan PP No. 7/1999. 

 

Menurut Masero et al (1999) Aktivitas utama burung air adalah mencari makan 

dan istirahat. Keberadaan pakan sangat penting untuk menambah energi sebelum 

burung-burung tersebut kembali ke tempat asalnya untuk berbiak. Pakan utama 

burung air adalah hewan invertebrata seperti makrozoobentos. Makrozoobentos 

yang menjadi pakan utama burung air adalah Gastropoda, Bivalvia, Polychaeta, 

Crustacea, dan larva serangga. 

 

Burung air memiliki perilaku makan yang beragam, salah satu perilaku makan 

yang tampak pada famili Ardeidae, yaitu stand or stalk feeding yang berarti 
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berdiri atau mengikuti mangsa, disturb and chase feeding yang berarti menunggu 

dan memburu mangsa, aerial and deep water feeding yang berarti menangkap 

mangsa diudara dan dibawah perairan (Kushlan, 1978).  

 

Perbedaan perilaku mencari makan pada burung air didasarkan pada morfologinya 

yaitu ukuran dan bentuk paruh, kaki serta habitat dari masing-masing burung air 

tersebut. Burung air yang memiliki mata besar, makan dengan berdiri tegak 

sambil melihat-lihat mangsa berikutnya, berlari dan mematuk mangsanya. Burung 

air yang memiliki paruh lebih panjang, umumnya memiliki mata lebih kecil dan 

mencari makan dengan menusuk - nusukkan paruh ke dalam sedimen yang lembut 

(Holmes et al., 2003). 

 

Lahan basah merupakan habitat penting bagi keberadaan burung air karena 

burung air sangat menggantungkan hidupnya pada pantai atau lahan basah. 

Lahan basah serta tegakan tumbuhan yang ada diatasnya sebagai tempat mencari 

makan, maupun beristirahat. Meskipun banyak dari beberapa jenis burung air 

yang berbiak jauh di daratan yang bukan merupakan daerah pantai atau lahan 

basah (Howes et al, 2003). 

 

Lahan basah merupakan ekosistem kompleks yang memiliki fungsi ekologis 

seperti penghasil sumberdaya alam hayati, dan habitat dari berbagai jenis satwa 

liar. Burung air menyukai habitat lahan basah, seperti hutan mangrove, hamparan 

lumpur (mudflat), rawa rumput, savana, rawa herba, danau alam dan buatan, serta 

lahan basah buatan. Keberadaan lahan basah sebagai habitat burung air telah 
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dirumuskan dalam konvensi Internasional Ramsar sebagai suatu kepentingan 

internasional (Sibuea, 1997). 

 

Desa Margasari, yang terletak di Kecamatan Labuhan Maringgai, dimana pada 

lokasi tersebut terdapat areal lahan basah berupa tambak intensif, sawah, dan 

hutan mangrove yang merupakan habitat yang baik untuk burung air. Tambak, 

sawah, dan hutan mangrove  tersebut digunakan burung air untuk bersarang, 

mencari makan, dan berkembangbiak. Data mengenai aktivitas burung air di 

wilayah tersebut belum ada sehingga penelitian ini harus dilakukan untuk 

memberikan data mengenai aktivitas makan burung air. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku mencari mangsa pada 

burung air di areal lahan basah di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan 

Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Sebagai informasi ilmiah mengenai perilaku mencari mangsa pada burung 

air di areal lahan basah di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, 

Kabupaten Lampung Timur. 

2. Sebagai dasar ilmiah dalam upaya konservasi habitat burung air 
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D. Kerangka Pikir 

Burung merupakan salah satu kelompok terbesar dari hewan bertulang 

belakang (Vertebrata) yang jumlahnya diperkirakan ada 8.600 jenis dan 

tersebar di seluruh dunia. Burung dapat dijadikan indikator lingkungan yang 

masih baik. Keanekaragaman jenis burung di suatu tempat dengan tempat lain 

akan berbeda, disebabkan perbedaan habitat. Burung dapat menempati 

beberapa tipe habitat berupa, pepohonan, semak belukar, padang rumput, hutan 

rawa. 

Aktivitas mencari makan merupakan salah satu aktivitas utama burung air. 

Perilaku makan pada burung air sangat beragam, perbedaan mencari makan 

didasarkan pada morfologi ukuran dan bentuk paruh, kaki serta habitat dari 

masing-masing burung air. Teknik mencari makan pada burung air terbagi 

menjadi tiga yaitu penglihatan (visual), peraba (tactile) dan kombinasi 

keduanya. Karena adanya variasi perilaku makan, maka dilakukan pengkajian 

untuk mengetahui.teknik mana yang digunakan suatu jenis burung air sehingga 

dapat dijadikan sumber informasi mengenai ekologi makan. 

Lahan basah merupakan habitat yang penting bagi keberadaan burung air, 

lahan basah digunakan sebagai tempat berkembang biak, bersarang, 

berlindung, serta mencari makan. Lahan basah terdiri dari hutan mangrove, 

hamparan lumpur (mudflat), rawa rumput, savana, rawa herba, danau alam dan 

buatan, serta lahan basah buatan seperti tambak. Hutan mangrove, sawah, dan 

tambak intensif yang ada di Desa Margasari merupakan lokasi yang berpotensi 

sebagai habitat yang baik bagi burung air. Karena informasi mengenai aktivitas 
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burung air masih sangat minim maka perlu dilakukan penelitian ini sebagai 

informasi mengenai aktivitas burung air. Diagram alir kerangka pemikiran 

disajikan pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir Perilaku Makan Burung Air Berdasarkan 

Cara Menangkap Mangsa Pada Areal Lahan Basah (di Desa 

Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung 

Timur). 



6 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Burung 

 

Burung termasuk dalam kelas Aves, sub Phylum Vertebrata dan masuk ke 

dalam Phylum Chordata, yang diturunkan dari hewan berkaki dua. Burung 

berdarah panas dan berkembangbiak melalui telur. Tubuhnya tertutup bulu dan 

memiliki bermacam-macam adaptasi untuk terbang. Burung memiliki 

pertukaran zat yang cepat karena terbang memerlukan banyak energi. Suhu 

tubuhnya tinggi dan tetap sehingga kebutuhan makanannya banyak 

(Darmawan, 2006). 

Burung merupakan satwa liar yang memiliki kemampuan hidup hampir di 

semua habitat, mulai dari hutan, sungai, rawa-rawa, sampai lautan. Burung 

merupakan salah satu kelompok hewan bertulang belakang terbesar yang 

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

burung tersebut mampu menempati semua tipe habitat dari kutub hingga 

khatulistiwa (MacKinnon et al, 2010). 

Dauda et al (2016) menjelaskan bahwa burung merupakan hewan yang mudah 

untuk beraptasi dengan lingkungan, sehingga seringkali dijadikan sebagai 

bioindikator alami pada tingkat kualitas dan kuantitas lingkungan, semakin 

beragam spesies burung pada suatu wilayah maka akan menunjukan kualitas 
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lingkungan tersebut dalam keadaan baik. Hal tersebut muncul apabila habitat 

yang kondisinya baik dan di dalamnya mengandung bermacam-macam sumber 

pakan, memungkinkan memiliki jenis burung yang banyak (Widodo, 2009). 

 

B. Burung air 

Burung air dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai shorebird atau wader. 

Secara umum diartikan sebagai sekelompok jenis burung air yang secara 

ekologis menggantungkan hidupnya pada kawasan pantai. Burung air dalam 

kehidupannya yaitu bersarang, mencari makan, mencari pasangan, berkembang 

biak, sampai dengan membesarkan anak semuanya dilakukan di daerah pantai 

(Howes et al. 2003). 

Sebagian besar burung air merupakan burung migran yang menempuh 

perjalanan hingga puluhan ribu kilometer. Burung air yang melakukan migrasi 

ke wilayah Indonesia umumnya berasal dari belahan bumi Utara (Tirtaningtyas 

dan Febrianto 2013). Dalam perjalanan migrasinya, burung air akan singgah di 

beberapa tempat untuk beristirahat sebelum kembali ke tempat asalnya. 

Tempat-tempat yang disinggahi burung air umumnya daerah pantai yang 

berpasir dan berlumpur dan di lahan basah lainnya seperti danau, rawa, sawah, 

dan tambak. Salah satu burung air yang tergantung pada daerah pantai adalah 

burung trinil pantai (Actitis hypoleucos) dari famili Scolopacidae yang dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Burung trinil pantai (Actitis hypoleucos), salah satu jenis burung air  

yang sedang mencari makan di daerah pantai (CROBY, 2001). 

 

 

1. Morfologi burung air 

Burung  air memiliki ukuran tubuh berkisar antara 15 cm hingga 58 cm, 

warna bulu putih, cokelat, dan hitam, serta mempunyai kaki dan paruh yang 

halus. Morfologi pada burung-burung air akan terlihat bermacam-macam. 

Morfologi pada burung dapat dilihat pada Gambar 3. Perbedaan morfologi 

tersebut merupakan penyesuaian burung air terhadap habitat lahan basah 

yang mereka tinggali untuk mencari pakan. Bentuk paruh burung air lebih 

terpola menyesuaikan jenis pakan. Ada beberapa jenis burung air yang 

mempunyai ukuran paruh yang sangat panjang dibandingkan dengan 

ukuran tubuhnya, digunakan dengan baik untuk mengambil pakan berupa 

cacing di lubang yang lebih dalam, contohnya  gajahan (Numenius sp), 

birulaut (Limosa sp), dan berkik (Gallinago sp) (Holmes dan Nash, 1999). 
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Gambar 3. Morfologi burung air (Howes et al, 2003). 

 

Kelompok burung air memiliki ukuran tubuh mulai dari yang terkecil, yaitu 

Calidris minutila dengan panjang tubuh sekitar 11 cm (4,5 inci) dan bobot 

sekitar 23-37 gram dengan bentangan sayap sepanjang 33 cm (Harrison, 

1991). Burung air yang terbesar adalah gajahan timur (Numenius 

madagascariensis) dengan panjang tubuh 63 cm (25 inci) dan bobot sekitar 

860 gram (Perrins, 1986), bobot yang terberat mencapai 2 kg (Neithammer, 

1972). Selain itu, kelompok burung ini umumnya memiliki kaki yang 

panjang, bentuk tubuh dan paruh disesuaikan dengan keperluannya untuk 

mencari makan (Howes et al. 2003). 

 

Famili Charadriidae dan famili Scolopacidae memiliki perbedaan yang 

dapat dilihat pada Gambar 4. Famili Charadriidae  merupakan burung 

perencah dengan ciri khas berparuh lurus, terdapat penebalan pada 

ujungnya. Tungkai panjang yang kuat, sebagian besar tidak memiliki jari 

belakang. Sayap agak panjang dengan ekor pendek. Warna tubuh dari 

famili Charadriidae kebanyakan coklat, hitam dan putih. Sedangkan famili 
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Scolopacidae mempunyai kaki yang panjang dengan paruh ramping 

memanjang. Pada beberapa jenis, paruh sangat panjang, yang digunakan 

untuk mengais ke dalam lumpur, mencari cacing dan udang-udangan yang 

bersembunyi. Famili ini memiliki jenis yang banyak dan tersebar luas. 

Umumnya ditemukan di pantai atau daerah lahan basah terbuka, sering di 

dekat laut (Howes et al. 2003). 

 

     

Gambar 4. (a. Famili Charadriidae  b. Famili Scolopacidae)  

(MacKinnon et al, 2010) 

 

2. Habitat  

Lahan basah merupakan habitat penting yang digunakan oleh burung-

burung air sebagai tempat mencari makan, berlindung, bersarang, berbiak, 

sampai membesarkan anaknya.  Burung air menyukai habitat lahan basah, 

seperti hutan mangrove, hamparan lumpur (mudflat), rawa rumput, savana, 

rawa herba, danau alam dan buatan, serta lahan basah buatan. Keberadaan 

lahan basah sebagai habitat burung air telah dirumuskan sebagai salah satu 

kepentingan internasional dalam Konvensi Ramsar Iran pada tahun 1971 

(Sibuea, 1997). Berdasarkan Konvensi Ramsar, lahan basah merupakan 

a b 
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daerah rawa, lahan gambut, atau air, baik yang alami maupun buatan, 

bersifat tetap atau sementara, dengan air tergenang atau mengalir, bersifat 

tawar, payau atau asin, termasuk wilayah perairan yang pada waktu surut 

tidak lebih dari 6 meter (Dugan et al. 1981). 

 

Faktor yang paling penting dalam suatu habitat adalah ketersediaan pakan 

bagi satwa (Jamaksari, 2011). Pola pemilihan habitat oleh burung air 

berhubungan erat dengan kedalaman air dan morfologi dari masing-masing 

spesies. Morfologi (paruh, kaki dan leher) sangat mempengaruhi dalam 

perilaku mencari makan dan keberhasilan memperoleh makan (Howes et 

al. 2003).  

 

3. Perilaku Makan 

Perilaku makan merupakan salah satu bagian dari aktivitas harian burung 

air. Umumnya aktivitas makan burung dilakukan pada waktu pagi hingga 

sore hari. Perilaku makan pada burung mencakup semua proses konsumsi 

bahan makanan yang bermanfaat dalam bentuk padat dan cair. Perilaku 

makan burung bervariasi baik lamanya makan maupun frekuensi tingkah 

laku pada saat makan (Hailman, 1985). 

 

Beberapa kelompok burung air memiliki perilaku yang khas dan mencolok 

dalam mencari makan, sehingga mudah dikenali dan memudahkan proses 

identifikasi. Perbedaan perilaku tersebut pada dasarnya disebabkan karena 

adanya perbedaan ukuran dan bentuk paruh, kaki serta habitat dari masing-
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masing burung air tersebut. Burung air yang memiliki mata besar, makan 

dengan berdiri tegak sambil melihat-lihat mangsa berikutnya,  berlari dan 

mematuk mangsanya. Burung air yang memiliki paruh lebih panjang, 

umumnya memiliki mata lebih kecil dan mencari makan dengan menusuk-

nusukkan paruh ke dalam sedimen yang lembut (Holmes et al., 2003). 

 

Menurut Kushlan (1978) ada tiga macam perilaku makan yang tampak 

pada famili Ardeidae, yaitu stand or stalk feeding yang berarti berdiri atau 

mengikuti mangsa, disturb and chase feeding yang berarti menunggu dan 

memburu mangsa, aerial and deep water feeding yang berarti menangkap 

mangsa di udara dan di bawah perairan. 

 

Beberapa burung air biasanya makan di daerah pesisir pantai yang dangkal 

dan berlari cepat untuk mengejar mangsa yang bergerak cepat di perairan 

tersebut. Burung air juga ada yang mencari makan dengan cara 

membalikkan batu atau serasah yang diduga sebagai tempat 

persembunyian mangsanya. Beberapa jenis burung air mencari makan 

dengan berenang, memutar-mutarkan tubuhnya di permukaan air, dan 

menangkap mangsanya dengan cara mengapung di air. Bahkan pada 

beberapa jenis burung air lainnya justru terbang berputar-putar di sekitar 

daerah pasang surut dan segera menangkap mangsanya dengan cara 

terbang menukik ke arah mangsa tersebut (Holmes et al., 2003). 
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4. Makanan  

Makanan merupakan faktor yang mempengaruhi keberlangsungan hidup 

makhluk hidup termasuk burung air. Kuantitas dan kualitas makanan yang 

diperlukan oleh satwa liar berbeda menurut jenis, perbedaan kelamin, kelas 

umur, fungsi fisiologi, musim, cuaca, dan kondisi geografisnya. Oleh 

karena itu, ketersediaan makanan merupakan hal yang sangat mendasar 

untuk mengetahui distribusi dan kelimpahan hewan (Alikodra, 2002). 

Burung air membutuhkan makanan sebagai sumber energi untuk 

melakukan berbagai proses fisiologi dalam kelangsungan hidup, 

diantaranya untuk bergerak, berbiak dan interaksi dengan burung air 

lainnya. Makanan merupakan sumber daya yang sangat penting dalam 

banyak aspek bagi ekologi burung (Wiens, 1989). Burung air 

memanfaatkan lokasi lahan basah yang terdapat pakan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Sumber pakan burung air sebagian besar terdiri dari bentos. 

Makrozoobentos yang sering dijadikan makanan bagi burung air dari 

bivalvia, gastropoda, crustacea, polychaeta dan ikan (Howes et al. 2003).  

 

C. Lahan basah 

Burung air dalam kehidupannya banyak bergantung pada keberadaan pantai atau 

lahan basah. Lahan basah serta tegakan tumbuhan yang ada di atasnya sebagai 

tempat mencari makan, maupun beristirahat. Meskipun banyak dari beberapa jenis 

burung air yang berbiak jauh di daratan yang bukan merupakan daerah pantai atau 

lahan basah (Howes et al, 2003). Lahan basah merupakan ekosistem kompleks 

yang memiliki fungsi ekologis seperti penghasil sumberdaya alam hayati, dan 
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habitat dari berbagai jenis satwa liar. Kawasan pesisir pantai yang pada umumnya 

terdiri dari lahan basah berupa hutan mangrove merupakan habitat yang sangat 

baik bagi burung, terutama burung air maupun burung daratan lainnya. Hutan 

mangrove digunakan oleh burung sebagai habitat untuk mencari makan, berbiak 

atau sekedar beristirahat. Habitat mangrove menyediakan ruang yang memadai 

untuk membuat sarang, terutama karena tersedianya makanan dan bahan pembuat 

sarang. Hutan mangrove juga menyediakan tenggeran serta sumber makanan yang 

berlimpah. Hamparan lumpur merupakan habitat yang sangat sesuai untuk 

mencari mangsa bagi beberapa jenis burung air (Syamsi, 2017). 

 

Burung air menyukai habitat lahan basah, seperti hutan mangrove, hamparan 

lumpur (mudflat), rawa rumput, savana, rawa herba, danau alam dan buatan, serta 

lahan basah buatan. Keberadaan lahan basah sebagai habitat burung air telah 

dirumuskan dalam konvensi Internasional Ramsar sebagai suatu kepentingan 

internasional (Sibuea, 1997). 

- Mangrove dan hamparan lumpur (Mudflat), Indonesia merupakan 

negara yang memiliki kawasan mangrove terbesar di dunia. Sebagian 

besar diantaranya terdapat di Irian Jaya (58% dari jumlah total), 

Sumatera (19%), dan Kalimantan (16%). Mangrove merupakan habitat 

penting bagi sebagian besar kelompok burung air serta beberapa jenis 

burung daratan. Mereka menjadikan mangrove sebagai habitat untuk 

mencari makan, berbiak atau beristirahat. Bagi beberapa jenis burung 

air, seperti Cangak (Ardea spp), Bangau (Ciconiidae) atau Pecuk 

(Phalacrocoracidae), habitat mangrove menyediakan tempat untuk 
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membuat sarang, terutama karena tersedianya makanan dan bahan 

pembuat sarang. Bagi jenis-jenis pemakan ikan, seperti kelompok 

burung Kuntul  (Egretta spp.), mangrove menyediakan tenggeran serta 

sumber makanan yang berlimpah. Untuk kelompok jenis burung air 

migran (khususnya Charadriidae dan Scolopacidae), hamparan lumpur 

merupakan habitat yang sangat sesuai untuk mencari makan. 

Disamping itu,  akar mangrove merupakan tempat istirahat yang baik 

selama air pasang  (Howes et al, 2003) 

- Rawa rumput (grass swamp), savana dan rawa herba (Herbaceous 

swamp),  Rawa rumput sering ditemui di daerah danau yang airnya 

mengalir lambat. Pada saat musim kemarau dan air menjadi berkurang, 

maka kawasan tersebut kemudian dapat saja menyediakan habitat yang 

cukup baik bagi beberapa jenis burung air. 

- Danau alam dan buatan, Indonesia memiliki lebih dari 500 buah 

danau dengan luas permukaan sekitar 5.000 km
2
 atau 0,25% dari luas 

permukaan wilayah negara (Giesen, 1993). Dua buah tipe danau yang 

terdapat  di wilayah Indonesia menyediakan habitat yang baik bagi 

burung air, yaitu danau (alami dan buatan). 

- Lahan basah buatan, Indonesia juga memiliki salah satu tipe lahan 

basah buatan yang luas, yaitu berupa hamparan tambak dan sawah. 

Setidaknya 285.000 hektar tambak telah tercatat di Indonesia. Pada saat 

kering, tambak menyediakan habitat yang sering digunakan oleh 

burung-burung migran untuk mencari makanan. Meskipun demikian, 
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kondisi hamparan lumpur alami nampaknya lebih disukai oleh burung 

air (Howes et al, 2003). 

 

Dari berbagai sistem lahan basah yang telah teridentifikasi, terdapat 19 

lokasi/kelompok lokasi di Indonesia memiliki kepentingan bagi burung air 

secara internasional dan telah memenuhi kriteria Ramsar. Hampir seluruh 

lokasi tersebut terletak di daerah hamparan lumpur pantai yang bersambung 

dengan hutan mangrove. 

 

D. Migrasi burung air 

Menurut Peterson (1980) kata migrasi berasal dari kata migrare yang berarti 

pergi dari satu tempat ke tempat lain. Migrasi pada burung dijelaskan oleh 

Campbell et al (2010) sebagai pergerakan dari populasi burung yang terjadi 

pada waktu tertentu setiap tahun, dari tempat berbiak satu atau lebih ke lokasi 

tidak berbiak dengan melibatkan adanya kegiatan terbang ke arah tujuan 

tertentu (Howes et al, 2003). Burung air melakukan migrasi di Indonesia pada 

waktu tertentu saja, yaitu pada musim tidak berbiak, dimana biasanya individu 

yang bermigrasi tersebut menghindari perubahan kondisi alam yang ekstrim di 

lokasi berbiak mereka. 

Howes et al, (2003) membagi jenis migrasi menjadi dua, yaitu : 

a. Migrasi berdasarkan lokasi 

 Migrasi arah, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat 

lain, di mana ketinggian lokasi asal dan lokasi tujuan bukan 

merupakan faktor pertimbangan utama. Biasanya dilakukan 
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antara dua tempat berjauhan dan memiliki perbedaan kondisi 

alam yang ekstrim. 

 Migrasi ketinggian, yaitu perpindahan antara dua lokasi yang 

memiliki ketinggian di atas permukaan laut yang cukup 

berbeda. Migrasi ini dilakukan secara vertikal. 

b. Migrasi berdasarkan waktu 

 Migrasi balik, yaitu perpindahan yang dilakukan ke suatu 

tujuan tertentu, kemudian kembali lagi ke lokasi asal secara 

teratur. Biasanya dilakukan berulang-ulang sepanjang hidupnya 

sebagai respon terhadap perubahan kondisi alam yang terjadi 

secara terartur sepanjang tahun. 

 Migrasi balik tunda, yaitu perpindahan ke suatu tujuan tertentu 

yang dilakukan oleh suatu generasi makhluk hidup, kemudian 

kembali ke lokasi asal dilakukan oleh generasi berikutnya. 

Biasanya dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki rentang 

hidup yang cukup singkat. 

 Migrasi searah, yaitu perjalanan yang dilakukan ke suatu tujuan 

dan tidak bermaksud untuk kembali lagi secara tetap ke lokasi 

asal. 

 

E. Gambaran Lokasi Penelitian 

a. Profil Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur 

Lokasi penelitian bertempat di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan 

Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Desa Margasari memiliki luas 
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1.002 ha dan memiliki 12 dusun yang berbatasan langsung dengan Desa 

Rahayu sebelah Utara, Desa Sri Minosari sebelah Selatan, sebelah Timur 

Laut Jawa, dan Desa Sri Gading sebelah Barat. Letak geografis desa ini 

berada pada 105
o
 14’ – 105

o
 55’ BT dan 439’ LS. Kondisi topografi Desa 

Margasari adalah dataran rendah dan tepi pantai pesisir, Kawasan gambut, 

aliran sungai dan bantaran sungai dengan ketinggian 1,5 mdpl dengan suhu 

rata-rata harian 28-40
o 
C dengan bentang wilayah yang memiliki kemiringan 

90
o
. Desa Margasari merupakan salah satu desa yang memiliki pantai 

dengan tekstur tanah pasiran yang didominasi oleh tanah berwarna hitam 

(monografi Desa Margasari, 2012). Rata-rata curah hujan di Desa Margasari 

berkisar 2.500 mm per tahun dengan jumlah bulan hujan selama 6 bulan. 

Bulan penghujan terjadi antara bulan November sampai dengan bulan April, 

sedangkan bulan-bulan kering terjadi antara bulan April sampai dengan 

bulan oktober.  

 

b. Visi dan Misi Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur 

 Visi 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Desa Margasari 

Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, mengacu pada Visi 

pemerintahan Kabupaten Lampung Timur yaitu: “Terwujudnya 

masyarakat desa di bumei bepadan yang memiliki keberdayaan dan 

daya saing”. 

 

 



19 
 

 Misi 

1) Pemantapan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan 

ekonomi 

2) Penguatan kelembagaan masyarakat 

3) Pemasyarakatan teknologi tepat guna (TTG) 

4) Pemantapan pemerintah Desa / Kelurahan 

5) Pemantapan kapasitas badan PMPD 

6) Membangun ekonomi kerakyatan melalui di versifikasi 

perekonomian daerah dengan mangembangkan industry berbasis 

perikanan, pertanian (Agro Based Industri) 

7) Memanfaatkan teknologi untuk pembangunan desa yang 

lebihkompetitif dan berwawasan lingkungan terutama teknologi 

perikanan dan pertanian 

8) Menjadi Desa Margasari sebagai pemasok komoditi perikanan dan 

holtikultura di Lampung dan sekitarnya 

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka Desa Margasari Kecamatan Labuhan 

Maringgai menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut: “Terwujudnya 

masyarakat Desa Margasari yang mandiri, demokratis dan handal dalam SDM 

serta menjadi pusat keunggulan perikanan, pertanian untuk meningkatkan 

ekonomi masyarakat dalam pembangunan di era pemerintah global”. 

 

c. Keadaan penduduk Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai 

Jumlah penduduk Desa Margasari adalah 7.537 jiwa dengan jumlah Krpala 

Keluarga (KK) sebanyak 1.894 keluarga. Penduduk Desa Margasari terdiri dari 
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laki-laki sebanyak 3.824 jiwa (50,73%) dan perempuan sebanyak 3.713 jiwa 

(49,27%). 

Jumlah penduduk Desa Margasari yang memiliki pekerjaan berjumlah 1.700 

jiwa. Sebagaian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan yaitu 

1.124 jiwa. Selan nelayan, mata pencaharian yang dominan adalah petani yaitu 

377 jiwa. Masyarakat lainnya bermata pencaharian sebagai karyawan yaitu 10 

jiwa, pedagang yaitu 11 jiwa, peternak 3 jiwa, montir yaitu 6 jiwa, bidan yaitu 

3 jiwa, pembantu rumah tangga yaitu 55 jiwa, tukang kayu yaitu 27 jiwa, 

tukang batu yaitu 24 jiwa, guru honor yaitu 14 jiwa, dan wiraswasta yaitu 15 

jiwa. Beberapa diantara wiraswasta memanfaatkan untuk pembuatan terasi, dan 

daun jeruju yang dimanfaatkan untuk membuat keripik daun jeruju. 

 

Desa Margasari dalam kegiatan desanya terdiri dari 4 kelompok masyarakat, 

diantaranya yaitu: terdiri dari kelompok mangrove margajaya, kelompok 

mangrove PLH, kelompok pengolah terasi, gabungan kelompok tani, kelompok 

nelayan dan kelompok pengolah ikan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2019. Pengambilan 

data di lapangan dilakukan di areal lahan basah seperti tambak, sawah dan 

hutan mangrove di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, 

Kabupaten Lampung Timur. Peta penelitian dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Peta lokasi penelitian di Desa Margasari, Kecamatan  Labuhan 

Maringgai, Kabupaten Lampung Timur (Google earth, 2019) 
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B. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teropong 

binokuler, alat tulis, jam tangan, buku panduan lapangan burung Sumatera, 

Jawa, Bali dan Kalimantan (Mackinnon, at al 1998), GPS (Global Positioning 

System), kamera digital, dan lembar pengamatan. 

 

C. Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari observasi secara langsung di 

lapangan berupa data mengenai aktivitas menangkap mangsa burung air yang 

di jumpai di lokasi pengamatan. Pengamatan menggunakan metode Focal 

animal sampling atau Scan animal sampling dilakukan dengan mengamati 

perilaku makan burung air dan  mencatat cara menangkap mangsa berdasarkan 

tekniknya yaitu dengan mengandalkan penglihatan (visual), peraba (tactile), 

atau kombinasi keduanya. Pengamatan dilakukan dengan rentang waktu selama 

20 menit untuk setiap perjumpaan dengan burung air. 

Pengamatan dilakukan pada pagi hari pukul 06.00-09.00 WIB dan sore hari 

pukul 15.00-18.00 WIB. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder meliputi data penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini 

untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data penunjang berupa 
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keadaan fisik lokasi penelitian, pengaruh keberadaan predator terhadap 

perilaku mencari mangsa burung air, dan studi literatur tentang burung air. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Survei Pendahuluan 

Orientasi lapangan telah dilakukan pada bulan Januari 2019, hal ini bertujuan 

untuk mengenal lokasi pengamatan, kondisi lapangan dan titik pengamatan 

untuk mempermudah pada saat pengamatan. 

 

2. Pengamatan Burung 

Pengamatan perilaku menangkap mangsa pada burung air dilakukan dengan 

metode Focal animal sampling atau Scan animal sampling yaitu metode 

pengamatan langsung perilaku menangkap mangsa pada burung air sebagai 

objek dan mencatat cara burung melakukan aktivitas makannya. Cara makan 

dilakukan dengan menangkap mangsa berdasarkan teknik nya yaitu dengan 

mengandalkan penglihatan (visual) dan peraba (tactile) atau kombinasi 

keduanya, perilaku menangkap mangsa pada burung air disajikan pada tabel 1. 
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Tabel 1. Lembar pengamatan perilaku menangkap mangsa burung air 

No. Waktu Spesies Visual 

Kombinasi 

Tactile 
Ket. 

cuaca 

Titik 

Koordinat 

Lebih 

visual 

Lebih 

tactile 
X Y 

          

          

          

 

 

3. Batasan Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini adalah 

1. Penelitian dilaksanakan selama 12 hari waktu efektif. 

2. Penelitian hanya difokuskan pada spesies burung air. 

3. Identifikasi perilaku menangkap mangsa pada burung air dilakukan  

secara visual. 

4. Penelitian dilakukan sesuai dengan kondisi cuaca yaitu cuaca cerah dan  

mendung, apabila hujan maka penelitian tidak dilakukan dan diganti pada  

hari lain. 

 

E. Parameter yang diukur 

1. Parameter utama 

Parameter yang diukur pada penelitian ini adalah jenis burung air dan teknik 

dalam menangkap mangsa yaitu dengan penglihatan (visual), peraba (tactile), 

atau kombinasi keduanya. 
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2. Parameter pendukung  

Parameter pendukung pada penelitian ini adalah pengaruh keberadaan predator 

terhadap perilaku menangkap mangsa pada burung air, dan keadaan cuaca. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan penelitian Perilaku Menangkap Mangsa Pada Burung Air Di 

Areal Lahan Basah Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur pada Februari – Maret 2019 dapat disimpulkan bahwa. 

1. Terdapat 2 jenis burung air yang termasuk ke dalam kelompok visual, 2 

jenis yang termasuk kelompok lebih visual, 1 jenis yang termasuk 

kelompok tactile, dan 1 jenis yang termasuk kelompok lebih tactile. 

2. Aktivitas mencari makan burung air lebih banyak dilakukan di hamparan 

lumpur pada areal mangrove.  

 

 

B. Saran 

 

 

Hamparan lumpur di kawasan hutan mangrove menjadi kunci penting bagi 

habitat burung air sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di 

daerah pesisir tentang manfaat dan peran burung air. Masyarakat harus bisa 

menjaga kelestarian kawasan mangrove sebagai upaya konservasi habitat 

burung pantai migran. 
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