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KERAGAMAN JENIS SATWA BURUNG DI DUSUN SALAGOR DESA KIAN LAUT 
KECAMATAN SERAM TIMUR KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 

(The Diversity of Bird Species in Dusun Salagor, Kian Laut Village, 
District Of East Ceram, Eastern Ceram Regency) 

Sitra Dewi Lestaluhu1, M.M.S. Puttileihalat2, F. Soselisa2 

ABSTRACT 

Indonesia has a high diversity of wildlife species, spread over several habitat types.  
Wildlife species is often used for the benefit of man kind both ecological, economic, social, and 
cultural interests. Birds are live in the wild and recognized easily because they are live around us.  

In Maluku the avifauna richness is very prominent, especially the number of endemic bird species 
which ranks third in Indonesia.  Another uniqueness in Maluku, there are 5 (five) genera endemic 
birds.  Dusun Salagor a research site that has many endemic birds such as Maluku Cockatoos, 
Seram Orioles and Maluku Parrots, but it has still lack of data. 

This study aims to determine the diversity of bird species and their habitats support 
vegetation in Dusun Salagor, Kian Laut Village, East Seram District, Eastern Seram Regency. 
Research using Continuous Strip Sampling Methods for vegetation and Methods Line Transect for 
birds.While theanalysis of data to find outthe correlation between wildlife diversity with 
thedensityand diversity ofvegetationusedMultiple Linear Regression Analysis. 

The diversity ofbirdsfoundas many as 27species with apopulation of221 birds 
andDiversityIndex(H ') =3.0652.  The analysis ofcorrelation betweenthe diversity ofbirdspecies(Y) 
withvegetation density(X1) and vegetationdiversity (X2) obtainedY= 0.28+0.00080(X1) +0615(X2).  
Ftestat95% confidence intervalshowed thatboth factorswere observed haveno 
significanteffectwith theFcount(0.55) <F table(9.55).The results of the analysis between X1 and 

X2 correlation coefficient (r) = 0.518 and R2 = 0.268. This means that the diversity ofbirds, 
26.8%influencedby thedensityanddiversity ofvegetation, while 73.2%by other factorsthat 
affectthe presence andactivity ofbirdssuch asthe weatherand the activities ofpeoplein the forest.  
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I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Maluku terletak di wilayah Wallacea, yang berada disebelah timur garis 

Wallacea dan disebelah barat garis Meyer, sehingga flora dan fauna di Maluku 

tergolong dalam kesatuan biografis Wallacea yang memiliki flora dan fauna yang 

khas (endemik). Kondisi demikian menyebabkan Maluku memiliki koleksi flora 

dan fauna endemik yang sangat penting juga terutama ditinjau dari segi 

keanekaragaman hayatinya. Burung merupakan salah satu jenis margasatwa 

yang sudah lama dikenal manusia karena hidupnya di alam bebas, selain itu 

juga merupakan satwa yang mudah dikenal karena umumnya hidup berkeliaran 

disekelilingi kita. Burung juga memiliki peranan yang cukup penting bagi 

kehidupan manusia, karena mempunyai nilai ekonomi dan juga manfaat lainnya, 
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seperti nilai estetika, sebagai objek penelitian dan juga pariwisata 

(Alikodra,1979). 

Pulau Seram merupakan pulau yang memiliki luas wilayah sangat besar di 

provinsi Maluku, sebagai pulau yang luas maka pulau Seram memiliki sumberdaya alam 

(SDA) yang melimpah karena itu biasanya hutan dipulau itu sering menjadi rebutan para 

pengusaha kayu baik ilegal maupun legal, praktek pembalakan liar dan eksploitasi hutan 

yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan 

yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu, 

kondisi inilah yang sering terjadi.  Faktor lain yang juga mempengaruhi hilangnya 

sumberdaya hutan yakni kebakaran hutan dan pembongkaran lahan baru untuk 

perkebunan, sehingga setiap kali musim panas akan terjadi kebakaran dan kekeringan 

serta bila musim hujan akan mengalami banjir, longsor dan erosi. Kondisi inilah yang 

menjadi fakta krusial yang di alami, di saat yang sama juga terjadi peningkatan aktivitas 

penebangan hutan dan penangkapan satwa burung yang dijual oleh masyarakat setempat 

tanpa izin yang tak terkendali oleh kelompok masyarakat. Hal ini yang menyebabkan 

hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan 

dari sumberdaya hutan yang ada di pulau Seram. 

Dengan mengacu pada permasalahan diatas maka permasalahan yang diamati 

adalah keragaman jenis satwa burung dan vegetasi sebagai habitatnya. 

1.2.  Tujuan Penelitian 

        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman jenis satwa burung 

dan vegetasi pendukung habitat pada Dusun Salagor Desa Kian Laut Kecamatan Seram 

Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Propinsi Maluku  

II. METODE PENELITIAN  

2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

  Penelitian berlangsung pada bulan Agustus sampai September 2012, berlokasi di 

Dusun Salagor Desa Kian Laut, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, 

Propinsi Maluku. 

2.2. Bahan dan Alat Penelitian 

  Sebagai bahan dalam penelitian adalah semua jenis satwa burung dan vegetasi 

sebagai habitat satwa burung.  Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: Kompas, Teropong, Kamera digital, Buku Kamus Satwa, Rol Meter, Tali dan Alat 

Tulis Menulis. 
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2.3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini berlangsung dalam 2 tahap yaitu pengumpulan data primer dan data 

sekunder dari daerah penelitian dan analisa data 

2.3.1. Prosedur Pengumpulan Data 

2.3.1.1. Data Primer 

Data Vegetasi 

Pengambilan data vegetasi sebagai habitat satwa burung dan struktur jenis 

tumbuhan yang dipakai burung dalam melakukan aktivitasnya, dilakukan dengan 

menggunakan garis berpetak, dengan panjang jalur 500 meter dan lebar jalur 20 meter 

yaitu 10 meter ke kiri dan 10 meter ke kanan dengan melakukan inventarisasi tingkat 

pertumbuhan semai, sapihan, tiang dan pohon. Jalur dibuat kemudian dibagi dalam 

petak-petak yang kontinu dengan ukuran 20 x 20 m, 10 x 10 m, 5 x 5 m, dan 2 x 2 m, 

dengan mengikuti kriteria sebagai berikut. (Soerianegara dan Indrawan, 1988) 

 Tingkat pohon diameter 20 cm up dengan ukuran petak 20 m  x 20 m. 

 Tingkat tiang diameter 10 cm – 19 cm dengan ukuran petak 10 m x10 m. 

 Tingkat sapihan diameter (dibawah 10 dengan tinggi 1,5 - 3 m) dengan ukuran        

5 m x 5 m 

 Tingkat semai dengan tinggi < 1,5 cm dengan ukuran petak 2 m  x 2 m 

Data Satwa Burung 

Metode yang dipakai dalam pengamatan satwa adalah Line Transek.Pengamat 

berjalan pada garis transek (garis tengah) dan mencatat jenis burung yang dilihat, baik 

jumlah (Z) maupun proyeksi terhadap transek (Y).Panjang jalur pengamatan disesuaikan 

dengan panjang jalur pengamatan vegetasi. Pengambilan data satwa dilakukan pada 

waktu-waktu aktivitas satwa dengan panjang jalur 500 m dan lebar jalur 50 m,  dengan 

jarak antara jalur 100 m,  pengamat berada pada tengah jalur dengan mengamati satwa 

burung pada jalur 25 meter ke kiri dan 25 meter  ke kanan. 

Adapun waktu pengamatan satwa burung dilakukan sebagai berikut: 

- Pagi hari pukul  : 06.00 – 08.00 WIT 

- Siang hari pukul  : 11.00 – 13.00 WIT 

- Sore hari pukul  : 16.00 – 18.00 WIT 

2.3.1.2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh sebagai data pendukung 

penelitian. Data sekunder berupa keadaan umum lokasi penelitian, dan peta lokasi  

Dusun Salagor Desa Kian Laut Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur. 
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2.3.2. Analisa Data 
 Keragaman jenis satwa burung pada areal penelitian digunakan Indeks Keragaman 

(Index of Diversity) jenis satwa berdasarkan rumus (Odum 1993 dalam Bratawinata 2001) 

sebagai berikut: 

H'    =    
 
  
   

  
 
 

   Ln  
  
 
 

 

Dimana : 

 H'  = Indeks keragaman Jenis 

 Ln = Logaritma dasar 

 ni  = Jumlah individu tiap jenis 

 N  = Jumlah individu seluruh jenis        

Berdasarkan Indeks Keragaman Jenis (Shannon – Wiener, 1963 dalam ferianita 2007) 

didefenisikan sebagai berikut: 

a.  Nilai H' > 3 menunjukan bahwa keragaman spesies pada suatu transek adalah 

melimpah tinggi 

b.  Nilai H' 1        menunjukan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu 

transek adalah sedang  

c.  Nilai H' < 1 menunjukan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu transek adalah 

sedikit atau rendah. 

 Selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara keragaman jenis satwa burung 

dengan kerapatan vegetasi serta keragaman vegetasi yang ada daerah penelitian 

digunakan persamaan regresi liner berganda yaitu: 

      Y = a + b1X1 + b2X2 

 Dimana : 

   Y     = Keragaman satwa burung 

   a      = Konstanta 

   ab    = Koefisien regresi 

   X1 = Kerapatan vegetasi 

   X2 = Keragaman vegetasi 

 
2.3.3. Analisa vegetasi  berupa: 

Metode analisa vegetasi oleh Soerianegara (1988) sebagai berikut: 
 

 
Jumlah individu suatu jenis

Kerapatan (K) = 
luas areal contoh
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Kerapatan suatu jenis

Kerapatan Relatif(KR) = 
Kerapatan seluruh jenis

 x 100%  

 
Jumlah plot ditemukannya suatu jenis

Frekuensi(F) = 
Jumlah seluruh plot

  

 
Frekuensi dari suatu jenis

Frekuensi Relatif(FR) = 
Frekuensi seluruh jenis

 x 100%  

 
Jumlah luas bidang dasar suatu jenis

Dominasi (F) = 
luas areal contoh

  

 
Dominansi suatu jenis

Dominasi Relatif(FR) = 
Dominansi seluruh jenis

 x 100%  

 

 Indeks Nilai penting (INP) = KR+FR+DR 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Keragaman Jenis Satwa Burung 

Berdasarkan hasil inventarisasi satwa burung yang dilakukan selama penelitian 

berlangsung ditemukan 27 jenis satwa burung yang ditunjukan pada Tabel 1. 

Tabel 1.Keragaman Serta Jumlah Spesies yang ditemukan Pada Lokasi Penelitian 

No Jenis Burung 
Jalur Jenis 

Pohon 
Ket 

I II III IV V VI 

1 
Alap-Alap Sapi (Falco 
moluccensis) 

- - - 2 - 2 Palaka Bermain 

2 
Betet Kelapa (Tanygnathus 
megalorynchos) 

2 - 1 2 2 - 
Kayu Merah, 
Samama 

Bertengker 

3 Brinji Emas (Ixos affinis) - - 2 - - - Kayu Merah Bertengker 

4 
Burung Sesap Madu 
(Nectarinia aspasia) 

3 5 4 4 10 3 
Kayu Merah, 
Cengkih 

Bermain & 
istirahat 

5 
Burung Hantu (Ninox 
squamipilia) 

1 - 2 - 2 2 Samama Istirahat 

6 
Cekakak Suci (Halcylon 
sancta) 

- 4 - - - - 
Sagu, Kayu 
Merah 

Duduk 

7 
Cekakak Lazuli (Halcylon 
lazuli) 

- - 3 - - -  Terbang 

8 
Cikukua Seram (Philemon 
subcomiculatus) 

- 3 - 1 - - 
Cengkih,  
Palaka 

Bertengker 

9 
Cabai Kelabu (Dicaeum 
vulneratum) 

- - - 4 - -  Terbang 

10 Elang (Haliastur indus) - - 1 2 - 2  Terbang 

11 
Kakatua Maluku (cactua 
moluccensis) 

2 - 5 1 4 1 Durian Bertengker 

12 
Kacilan Emas (Pachycephala 
macrorhyncha) 

2 3 - 2 4 5 Kayu Merah Bermain 

13 
Kasturi Tenguk Ungu (Lorius 
domicella) 

- 2 1 - 3 3 Kayu Merah Bermain 

14 
Kepudang Seram (Oriolus 
forsteni) 

- 3 4 - - - Kayu Merah Duduk 
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No Jenis Burung 
Jalur Jenis 

Pohon 
Ket 

I II III IV V VI 

15 
Nuri Bayan (Eclectus 
roratus) 

- - 3 - 3 2 Samama Duduk 

16 
Nuri Pipih Merah 
(Geoffroyus geoffroyi) 

- - 4 - - 2 Beringin Bertengker 

17 Nuri Maluku (Eos bornea) - 3 - 3 - -  Terbang 

18 
Perkici Dagu Merah 
(Charmosyna placentis) 

- - 2 2 2 2  Terbang 

19 
Paok Mopo (Pitta 
erythorgaster)  

- - - 2 - 2 Belo Hitam Duduk 

20 
 

Pergam Mata Putih (Ducula 
perspicillata) 

4 6 - - 2 - 
Beringin, 
Durian 

Makan& 
Bertengker 

21 
Pergam Laut (Ducula 
bicolor) 

2 - - - - 1 
Durian, 
Beringin 

Makan 
&  Bermain 

22 Pombo (Ducula concinna) 6 3 - 3 6 6 Beringin 
Makan, 
Istirahat& 
Bertengker 

23 
Perling Maluku (Aplonis 
mysolensis) 

3 - - 1 - - 
Cengkih, 
Belo Hitam 

Duduk 

24 
Perkici Pelangi 
(Trhichoglossus 
haematodus) 

3 - 3 - - - 
Kayu Merah, 
Belo Hitam 

Bertengker 

25 
RRangkong (Rhyticeros 
pplicatus) 

2 2 - - 3 2 Beringin Makan 

26 
Raja Udang (Alecedo 
pusilla) 

3 - 3 3 2 2 Durian Bertengker 

27 
Walik Raja (Ptilinopus 
superbus) 

- - - 4 - - 
Beringin, 
Kayu Besi, 
Durian 

Duduk, 
Makan, 
istirahat 

 Jumlah 33 34 38 36 43 37   

Keterangan:  - (tidak ditemukan spesies burung) 

Spesies satwa burung yang ditemukan pada lokasi penelitian terdapat 7 jenis 

satwa burung yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah No 7 tahun 1999 

tentang perlindungan satwa burung yaitu Nuri Bayan (Electus roratus), Kakatua Maluku 

(Cacatua moluccensis), Perkici Pelangi (Trichogiossus haematodus), Pergam Laut (Ducula 

bicolor), Raja Udang (Alcedo pusilla), Elang (Haliastus indus), Kepudang Seram (Oriolus 

forsteni).  

Berdasarkan hasil inventarisasi jenis satwa burung pada setiap jalur yang 

ditentukan maka nilai  indeks keragaman jenis satwa burung dapat ditunjukan sebagai 

berikut: Jalur I ditemukan 12 jenis satwa burung dengan Indeks Keragaman (H') = 2.39 

yang berarti keragaman jenis burung pada jalur I sedang. Jenis burung yang ditemukan 

adalah Pombo (Ducula concinna), Pergam Mata Putih (Ducula perspicillata), Raja Udang 

(Alcedo pusilla), Rangkong (Rhyticeros plicatus), Kacilan Emas (Pachycephala 

macrorhyncha), Burung Sesap Madu (Nectarinia aspasia), Kakatua Maluku (Cacatua 

moluccensis), Betet Kelapa (Tanygnathus megalorynchos), Perkici Pelangi (Trichoglossus 
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haematodus), Burung Hantu (Ninox squamipilia), Perling Maluku (Aplonis mysolensis), 

dan Pergam Laut (Ducula bicolor). 

Jalur II ditemukan 10 jenis satwa burung dengan Indeks Keragaman (H') = 2.24 

yang berarti keragaman jenis burung pada jalur II sedang. Jenis burung yang ditemukan 

adalah Pergam Mata Putih (Ducula perspicillata), Cekakak Suci (Halcylon sancta), Burung 

Sesap Madu (Nectarinia aspasia), Cikukua Seram (Philemon subcomiculatus), Kasturi 

Tenguk Ungu (Lorius domicella), Pombo (Ducula concinna), Rangkong (Rhyticeros 

plicatus), Nuri Maluku (Eos bornea), Kepudang Seram (Oriolus forsteni), dan Kacilan 

Emas (Pachycephala macrorhyncha).  

Jalur III ditemukan 14 jenis satwa burung dengan indeks keragaman (H') = 2.53 

yang berarti keragaman jenis burung pada jalur III sedang. Jenis burung yang ditemukan 

adalah Kakatua Maluku (Cacatua molucensis), Nuri Pipi Merah (Geoffroyus geoffroyi), 

Kepudang Seram (Oriolus forsteni), Cekakak Lazuli (Halcylon lazuli), Perkici Dagu Merah 

(Charmosyna placentis), Elang (Haliastrus indus), Raja Udang (Alecedo pusilla), Perkici 

Pelangi   (Trichoglossus haematodus), Kasturi Tenguk Ungu(Lorius domecella), Betet 

Kelapa (Tanygnathus megalorynchos), Burung Sesap Madu (Nectarinia aspasia), Burung 

Hantu (Ninox squamipilia), Brinji Emas (Ixos affinis)dan Nuri Bayan (Eclectur roratus). 

Jalur IV ditemukan 14 jenis satwa burung dengan Indeks Keragaman (H')= 2.61 

yang berarti keragaman jenis burung pada jalur IV sedang. Jenis burung yang ditemukan 

sebagai berikut Burung Sesap Madu (Nectarinia aspasia), Walik Raja (Ptilinopus 

superbus), Nuri Maluku (Eos bornea), Perling Maluku (Aplonis mysolensis), Kakatua 

Maluku (Cacatua moluccensis), Raja Udang  (Alecedo pusilla), Elang (Haliastrus indus), 

Paok Mopo (Pitta erythorgaster), Cikukua Seram (Philemon subcomiculatus), Kacilan 

Emas (Pachycephala macrorhyncha), Pombo (Ducula concinna), Nuri Bayan (Eclectur 

roratus), Betet Kelapa (Tanygnathus megalorynchos),  dan Paok Mopo  (Pitta 

erythorgaster). 

Jalur V ditemukan 12 jenis satwa burung dengan Indeks Keragaman (H') = 2.32 

yang berarti keragaman jenis burung pada jalur V sedang. Jenis burung yang ditemukan 

adalah Burung Sesap Madu (Nectarinia aspasia), Pombo (Ducula concinna), Rangkong 

(Rhyticeros plicatus), Perkici Dagu Merah (Charmosyna placentis), Kasturi Tenguk Ungu 

(Lorius domicella), Kakatua Maluku (Cacatua moluccensis), Pergam Mata Putih (Ducula 

perspicillata), Nuri Bayan (Eclectus roratus), Raja Udang (Alecedo pusilla), Burung Hantu 

(Ninox squamipilia), Kacilan Emas (Pachycephala macrorhyncha), dan Betet Kelapa 

(Tanygnathus megalorynchos). 
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Jalur VI ditemukan 15 jenis satwa burung dengan Indeks Keragaman (H') = 2.58 

yang berarti keragaman jenis burung pada jalur VI sedang. Jenis burung yang ditemukan 

sebagai berikut Pombo (Ducula concinna), Kacilan Emas (Pachycephala macrorhyncha), 

Paok Mopo(Pitta erythorgaster), Kasturi Tenguk Ungu (Lorius domicella), Raja Udang 

(Alecedo pusilla), Kakatua Seram (Cacatua moluccensis), Perkici Dagu Merah 

(Charmosyna placentis), Elang (Haliastrus indus), Burung Sesap Madu (Nectarinia 

aspasia), Rangkong (Rhyticeros plicatus), Burung Hantu (Ninox squamipilia), Pergam 

Laut (Ducula bicolor), Alap-Alap Sapi (Falco moluccensis), Nuri Pipi Merah (Geoffroyus 

geoffroyi), dan Nuri Bayan (Eclectur roratus) 

Tabel 2.Indeks keragaman spesies satwa burung padatiap jalur 

No Jenis  Burung Nama Ilmiah 
Populasi 

(N) 
ni/N Ln ni/N 

ni/N Ln 
ni/N 

1 Alap-Alap Sapi Falco moluccensis 4 0.0181 -4.01187 -0.07261 

2 Betet Kelapa 
Tanygnathus 
megalorynchos 

7 0.031674 -3.45225 -0.10935 

3 Brinji Besi Ixos affinis 2 0.00905 -4.70502 -0.04258 

4 Burung Hantu Ninox squamipilia 7 0.031674 -3.45225 -0.10935 

5 Burung Sesap Madu Nectarinia aspasia 29 0.131222 -2.03087 -0.26649 

6 Cekakak Suci Halcylon sancta 4 0.0181 -4.01187 -0.07261 

7 Cikukua Seram Philemon subcomiculatus 4 0.0181 -4.01187 -0.07261 

8 Cabai Kelabu Dicaeum vulneratum 4 0.0181 -4.01187 -0.07261 

9 Cekakak Lazuli Halcylon lazuli 3 0.013575 -4.29955 -0.05836 

10 Elang  Haliastus indus 5 0.022624 -3.78872 -0.08572 

11 Kakatua Maluku Cacatua moluccensis 13 0.058824 -2.83321 -0.16666 

12 Kacilan Emas 
Pachycephala 
macrorhyncha 

16 0.072398 -2.62557 -0.19009 

13 Kasturi Tenguk Ungu  Lorius domicella 9 0.040724 -3.20094 -0.13035 

21 Kepudang Seram Oriolus forsteni 7 0.031674 -3.45225 -0.10935 

15 Nuri Pipih Merah  Geoffroyus geoffroyi 6 0.027149 -3.6064 -0.09791 

16 Nuri  Bayan Eclectus roratus 8 0.036199 -3.31872 -0.12013 

17 Nuri Maluku Eos borneo 6 0.027149 -3.6064 -0.09791 

18 Pergam Laut Ducula bicolor 3 0.013575 -4.29955 -0.05836 

19 Pombo Ducula concinna 24 0.108597 -2.22011 -0.2411 

20 Perkici Pelangi 
Trichoglossus 
haematodus 

6 0.027149 -3.6064 -0.09791 

21 Pergam Mata Putih Ducula perspicillata 12 0.054299 -2.91326 -0.15819 

22 Perkici Dagu Merah Charmosyna plasentis 8 0.036199 -3.31872 -0.12013 

23 Perling Maluku Aplonis mysolensis 4 0.0181 -4.01187 -0.07261 

24 Paok Mopo Pitta erythorgaster 4 0.0181 -4.01187 -0.07261 

25 Rangkong Rhyticeros plicatus 9 0.040724 -3.20094 -0.13035 

26 Raja Udang Alcedo pusilla 13 0.058824 -2.83321 -0.16666 

27 Walik Raja Ptilinopus superbus 4 0.0181 -4.01187 -0.07261 

 
Jumlah  221 1 -94.8474 -3.06526 

 
   Hꞌ = ni/N Ln ni/N 3.06526 
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Dengan demikian berdasarkan data diatas maka kita dapat menghitung Indeks 

Keragaman satwa burung sebagai berikut : 

H'    =    
 
  
   

  
 
 

   Ln  
  
 
 

 

= −∑ - 3.0652 

= 3. 0652 

Hasil perhitungan pada tabel 2 menunjukan tingkat keragaman spesies yang 

tinggi pada ke enam jalur penelitian, hal ini dipengaruhi dengan adanya sebagian 

vegetasi penghasil pakan yang pada saat penelitian dilakukan sedang berbuah  dan 

berbunga antara lain Beringin, Kenari, Cengkih, Durian dan Linggua yang juga merupakan 

makanan untuk beberapa satwa pada lokasi penelitian khususnya satwa burung pemakan 

buah dan bunga seperti Pombo (Ducula concinna), Rangkong (Rhyticeros plicatus), 

Kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) dan Kasturi Tenguk Ungu (Lorius domicella). 

3.2. Analisis Vegetasi 

Hasil analisis vegetasi menunjukan bahwa setiap vegetasi yang ditemukan pada 

jalur penelitian sebagai berikut:  

Tabel 3. Jumlah Jenis Vegetasi Pada Tiap Jalur Penelitian 

No Jalur 
Jumlah  Jenis  Vegetasi 

Pohon Tiang Sapihan Semai 

1 I 27 29 17 9 

2 II 30 29 17 10 
3 III 27 29 18 8 
4 IV 30 29 17 12 
5 V 31 24 18 13 
6 VI 30 30 20 11 

 

3.3. Kondisi Habitat  

Desa Kian Laut memiliki hutan yang begitu luas, hutan merupakan salah satu 

sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai penghasilan utama bagi masyarakat desa 

tersebut. Hutan yang terdapat di Desa Kian Laut termasuk dalam hutan sekunder di 

mana jarak antara hutan dan pemukiman masyarakat sangat dekat (1 KM). Selain itu 

masyarakat selalu melakukan aktivitas dalam hutan untuk mengambil hasil hutan kayu 

untuk kebutuhan masak (kayu bakar), kayu bakar merupakan sumber energi bagi 

masyarakat sekitarnya karena kayu bakar selain mudah diperoleh, juga tidak perlu 

mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Kayu bakar cukup tersedia di hutan, cara 

pengambilannya dengan jalan memanfaatkan pohon-pohon tua yang kering dan telah 
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tumbang atau memungut ranting dan cabang kayu kering yang telah jatuh ke tanah 

maupun yang masih menempel pada pohon kayu. Masyarakat Desa Kian Laut  yang 

bekerja sebagai petani  juga melakukan bercocok tanam didalam hutan tersebut.  

Dengan adanya aktivitas masyarakat yang sering menebang pohon sehingga menyebabkan 

kondisi hutan tersebut tidak terlihat rapat dan hal ini juga dapat memberikan pengaruh  

negatif terhadap kebutuhan satwa dalam melangsungkan hidupnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kondisi Habitat di Dusun Salagor Desa Kian Laut 

Pada prinsipnya margasatwa (satwa liar) akan bertahan hidup pada suatu 

tempat (habitat), tidak berpindah,dan dapat melakukan aktivitas kehidupannya seperti 

mencari makan, minum, bermain dan berkembang biak, dengan baik karena habitatnya 

dapat memenuhi kebutuhan hidup mulai dari kebutuhan akan air, makan, tempat 

berlindung (cover), tempat bersarang. Demikian dengan satwa burung yang dalam 

hidupnya juga melakukan aktivitas-aktivitas tersebut diatas. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Alikodra (1979) yang menyatakan bahwa kondisi habitat mencakup luas dan 

kualitasnya sangat menentukan distribusi dan populasi satwa. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada lokasi penelitian secara keseluruhan pada  

enam jalur yang dibuat, vegetasi yang mendominasi lokasi penelitian yaitu: Cengkih 

(Eugenia aromatica) (INP = 33.115),  Kenari (Canarium commune) (INP= 19.062), Durian 

(Durio zibethinus) (INP= 19.586), Kayu Merah (Eugenia jambolan) (INP =16.994), Samama 

(Artochephalus macrophyllus) (INP =14.970), Beringin (Ficus benjamina) (INP =15.655), 

Belo Hitam (Dispyros pilosanthera) (INP =14.211). 

Kenari (Canarium commune), Pala Hutan (Myristica lapidola), Cengkih (Eugenia 

aromatica), Beringin (Ficus benjamina), merupakan jenis vegetasi yang pada saat 

penelitian sedang menghasilkan buah dan biji yang merupakan pakan bagi satwa burung 

dalam memenuhi kebutuhannya dalam melakukan aktivitas. Jenis satwa yang biasa 

memanfaatkan vegetasi ini adalah Pombo (Ducula concinna), Kakatua Maluku (Cacatua 
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moluccensis), Kasturi Tenguk Ungu (Lorius domicella) Raja Udang (Alcedo pusilla), 

Rangkong(Rhyticeros plicatus, dan Pergam Mata Putih (Ducula perspicilata). 

Untuk jenis vegetasi seperti: Durian (Durio zibethinus), Kayu Merah (Eugenia 

jambolana), Belo Hitam (Diospiros pilosanthera), Makila (Lithsea angolata), Jambu 

Hutan (Eugenia sp), dan linggua (Pterocarpus indicus) yang sedang berbunga  pada saat 

penelitian sehingga banyak didatangi oleh serangga ataupun satwa burung lainnya yang 

mana secara tidak langsung mengundang satwa pemakan serangga ataupun satwa 

pemakan daging untuk memanfaatkan vegetasi yang ada. Hal ini berhubungan dengan 

kehadiraran satwa burung pada saat penelitian hanya terbang dan bertengker dan 

beristirahat, dimana vegetasi-vegetasi tersebut bukanlah pakan bagi satwa burung 

seperti Burung Kasturi Tenguk Ungu (Lorius domicella), Pombo (Ducula concinna), 

Rangkong(Rhyticeros plicatus), Elang (Haliastru indus), Perling Maluku (Aplonis 

mysolensis) Nuri Bayan (Eclectrus roratus), Kepudang Seram (Oriolus forsteni), Pergam 

Mata Putih (Ducula perspicilata). Selain itu juga ada jenis burung yang memanfaatkan 

organisme rawa untuk beristirahat saat melakukan aktivitas kesehariannya yaitu burung 

Cekakak Suci (Halcyon sancta) seperti nampak pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Burung Cekakak Suci (Halcyon sancta) yang sedang  
beristirahat pada organisme rawa 

Dari hasil pengamatan pada keenam jalur dilokasi penelitian cover terdiri dari 

vegetasi-vegetasi yang dijadikan tempat berlindung bagi satwa burung seperti Beringin 

(Ficus benjamina), Durian (Durio zibethinus), Kenari (Canarium commune), Kayu Merah 

(Eugenia jambolan), Samama (Anthocepalus macrophilus), Palaka (Octomeles 

sumatrana) yang sering digunakan untuk jenis-jenis satwa burung Pombo (Ducula 

concinna), Kakatua Maluku (Cacatua moluccensis), Kasturi Tenguk Ungu (Lorius 

domicella), Raja Udang (Alcedo pusilla), Nuri Bayan (Eclectus roratus) Pergam Mata 

Putih (Ducula perspicilata) .  
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Beberapa jenis satwa burung yang ditemukan pada lokasi penelitian yang pada 

saat itu sedang melakukan aktivitas terbang melintas lokasi penelitian diantaranya Nuri 

Maluku (Eos bornea), Betet Kelapa (Tanygnathus megalorynchos), Burung Sesap Madu 

(Nectarinia aspasia), Elang (Haliastrus indus), Perkici Dagu Merah (Charmosyna 

placentis). 

3.4. Hubungan Antara Keragaman Spesies Satwa Burung (Y) dengan Kerapatan 
Vegetasi (X1) dan Keragaman Jenis Vegetasi (X2). 

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara keragaman jenis satwa burung (Y) 

dengan kerapatan vegetasi (X1) dan keragaman vegetasi (X2) diperoleh persamaan regresi 

Y= 0.28 + 0.00080(X1) + 0.615(X2). Dari hasil uji F dengan tingkat kepercayaan 95% 

menunjukan bahwa kedua faktor yang diamati memiliki pengaruh yang tidak nyata 

terhadap keragaman jenis satwa burung dengan Fhit (0.55) <  Ftab (9.55). 

 Tabel 4.Hasil analisis hubungan keragaman spesies satwa burung (Y)  
dengan kerapatan vegetasi (X1) dan keragaman jenis vegetasi 
(X2). 

SK db JK KT Fhit Ftab 

Regresi 2 0,02990 0,01495 0,55 9,55 
Sisa 3 0,08158 0,02719   

Total 5 0,11149    

Berdasarkan hasil analisis antara X1 dan X2 diperoleh koefisien korelasi (r) = 

0.518 dan koefisien determinasinya R2 = 0.268 hal ini berarti bahwa keragaman jenis 

satwa burung 26,8 % dipengaruhi oleh kerapatan vegetasi dan keragaman jenis vegetasi 

dan 73,2 % dipengaruhi oleh faktor lain  yang mempengaruhi kehadiran satwa burung 

diantaranya faktor cuaca, adanya aktivitas masyarakat di dalam hutan yang juga 

mempengaruhi aktivitas satwa.  

Ketersediaan pakan pada suatu habitat sangat berpengaruh terhadap kehadiran 

satwa burung serta kepadatan vegetasi maupun keadaan cuaca pada saat penelitian. 

Jenis-jenis vegetasi pada saat penelitian sebagian kecil diantaranya hanya merupakan 

pakan bagi satwa, sedangkan beberapa diantaranya merupakan cover atau (tempat 

berlindung bagi satwa burung. Selain itu aktivitas masyarakat dalam hutan seperti 

bercocok tanam, berburu dan panen hasil tanaman (Cengkih) sangat berpengaruh 

terhadap kehadiran satwa burung pada lokasi penelitian didalam hutan tersebut. 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

1. Jenis satwa burung yang ditemukan pada lokasi penelitian sebanyak 27 jenis satwa 

burung dengan populasi 221 ekor dan indeks keragamannya sebesar (H' =3.0652) 

menunjukan tingkat keragaman spesies tinggi hal ini dipengaruhi dengan adanya 

beberapa vegetasi penghasil pakan yang saat penelitian sedang berbuah dan 

merupakan makan bagi beberapa satwa burung yang ditemukan. Dari spesies satwa 

burung yang ditemukan pada lokasi penelitian terdapat 7 jenis satwa burung yang 

dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah no 7 thn 1999 tentang perlindungan 

satwa burung sebagai berikut: Nuri Bayan (Electus roratus), Kakatua Maluku 

(Cacatua moluccensis), Perkici Pelangi (Trichogiossus haematodus), Pergam Laut 

(Ducular bicolor), Raja Udang (Alcedo pusilla), Elang (Haliastus indus), Kepudang 

Seram (Oriolus forsteni). 

2. Secara keseluruhan pada  enam jalur yang dibuat, terdapat 37 jenis vegetasi tingkat 

pohon pada  lokasi penelitian yang didominasi oleh jenis-jenis vegetasi yaitu: 

Cengkih (Eugenia aromatica) (INP= 33.11), Kenari (Canarium commune) (INP= 19.06), 

Durian (Durio zibethinus) (INP= 19.58) Kayu merah (Eugenia jambolana) (INP=16.99), 

Samama (Artochephalus macrophyllus) (INP= 14.979), Beringin (Ficus benjamina) 

(INP= 15.65),Belo hitam (Dispyros pilosanthera) (INP= 14.21). 

3. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda antara keragaman jenis satwa (Y) 

burung dengan kerapatan vegetasi (X1) dan keragaman jenis vegetasi (X2) pada areal 

hutan Dusun Salagor Desa Kian Laut memberi hubungan yang tidak nyata. 
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