
56 

 

 
 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

A. Kesimpulan 
 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Spesies-spesies burung yang ditemukan di Repong Damar Pekon Pahmungan 

pada tahun 2012 terdapat 16 jenis burung yang berasal dari 10 famili. 

2. Keanekaragaman spesies burung di Repong Damar untuk setiap lokasi pe-

ngamatan adalah sebagai berikut  di perbatasan sawah dan hutan memiliki 

tingkat keanekaragaman yang sedang (H’=1,372) dan termasuk dalam kategori 

labil dengan indeks kesamarataannya 0,624; dekat permukiman memiliki ting-

kat keanekaragaman yang sedang (H’=1,442) dan termasuk dalam kategori 

labil dengan indeks kesamarataannya 0,741;  lokasi bekas tebangan termasuk 

dalam lokasi yang memiliki tingkat keanekaragaman yang rendah (H’=0,502) 

dan termasuk dalam kategori tertekan dengan indeks kesamarataannya 0,457; 

sedangkan lokasi hutan damar memiliki tingkat keanekaragaman yang sedang 

(H’=1,802) dan termasuk dalam kategori stabil dengan indeks kesamarataanny 

0,926. Nilai indeks kesamaan spesies terbesar  terdapat pada habitat bekas 

tebangan dengan dekat pemukiman yaitu sebesar 0,60, sementara paling rendah 

adalah indeks kesamaan pada hutan damar  dan perbatasan sawah dan hutan 

dengan nilai indeks sebesar 0,25. 
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3. Peranan ekologis burung di Repong Damar, terdiri atas spesies-spesies burung 

yang dapat membantu mendistribusikan biji tumbuhan yaitu burung bondol 

Jawa (Lonchura leocogastroides), bondol haji (Lonchura maja), bondol peking 

(Lonchura punctulata), gereja erasia (Passer montanus), cucak kutilang 

(Pycnonotus aurigaster) dan cucak kuning (Pycnonotus melanicterus).  Burung 

yang dapat membantu proses penyerbukan tanaman adalah burung pijantung 

besar (Acachnothera robusta). Burung yang berperan sebagai predator hama 

diantaranya burung cici padi (Cisticola juncidis), cucak kutilang (Pycnonotus 

aurigaster), cucak kuning (Pycnonotus melanicterus), layang-layang api 

(Hirundo ruticia), layang-layang rumah (Delichon dasypus), sepah hutan 

(Pericrolutus flammeus), dan srigunting hitam (Dicrurus macrocercus). 

 
B. Saran 

 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah :  

1. Perlu adanya pengarahan kepada masyarakat agar menjaga lingkungan dan 

kawasan hutan, dengan mempertahankan kondisi vegetasi dan keberadaan 

hutan sebagai tempat habitat burung. 

2. Penelitian lanjutan: penelitan tentang ketersediaan pakan burung, kegiatan 

migrasi burung dan habitat bagi burung serta pola distribusi burung yang ada 

di Repong Damar Pekon Pahmungan.  


