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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Burung adalah jenis satwa yang keberadaannya sangat terpengaruh oleh alih 

fungsi lahan hutan, terutama pada lahan yang hanya ditanami satu jenis tanaman 

(monokultur) seperti perkebunan kelapa sawit dan karet (Asep Ayat, 2011). 

Burung adalah jenis hewan yang dapat dijumpai pada setiap lingkugan yang 

bervegetasi, karena lingkungan tersebut merupakan habitatnya yang dapat 

mencakup berbagai tipe ekosistem, seperti ekosistem alami atau ekosistem 

buatan.Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yanng potensial, hal ini juga 

salah satunya karena burung memiliki daerah persebaran yang luas di Indonesia. 

Burung memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem, burung juga 

dapat menjadi indikator perubahan lingkungan (Hadinoto, Mulyadi, A., Siregar, 

2012). Burung akan tinggal di tempat yang menyediakan makanan dan tempat 

untuk bersarang sehingga kondisi alam yang memiliki banyak pepohonan sangat 

disukai burung karena pohon-pohon tertentu dapat memberikan tempat hidup 

(mencari makan, beristirahat, , bersarang, berkembang biak) untuk burung.   

       Indonesia merupakan negara maritim yang terletak di kawasan garis 

khatulistiwa dan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis 

yang luas dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi bersama Brazil dan Zaire 

(Zuhidi dkk, 1994 dalam Kajian Etnobotani Tumbuhan Obat oleh Masyarakat di 

Desa Nenggeleng Kecamatan Cipendeuy  Kabupaten Bandung Barat).Menurut 

burung.org pada tahun 2021 terdapat 1812 jenis burung yang ada di Indonesia, 

bertambah 18 jenis dari tahun sebelumnya. Alikodra (1980) menyatakan bahwa 

tingginya keanekaragaman jenis burung di suatu tempat berkaitan erat dengan 

tingginya keanekaragaman habitat, karena habitat bagi satwa liar secara umum 

berfungsi sebagai tempat untuk mencari minum, makan, istirahat, dan 

berkembang biak. Berdasar padafungsi tersebut, maka keanekaragaman jenis 

burung juga berkaitan erat dengan keanekaragaman tipe habitat serta beragamnya 

fungsi dari setiap tipe habitat. Penelitian jenis Aves ini perlu dilakukan karena 
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untuk melestarikan jenis Aves dengan melakukan konservasi perlu kita ketahui 

dulu mengenai populasi satwa tersebut, habitat dan lingkungan yang 

mempengaruhinya (Hadinoto, Mulyadi, A., Siregar, 2012). 

Burung memiliki karakteristik yang menarik untuk diteliti. Penelitian mengenai 

burung saat ini sangat diperlukan, karena saat initelah terjadi penurunan beberapa 

jenis burung akibat perburuan, oleh karena itu penurunan populasi burungdapat 

memengaruhi keseimbangan ekologi dan konservasi secara tidak langsung, 

sehingga diperlukan pelestarian (Kurniawan dkk., 2017).Burung adalah salah satu 

komponen penting dalam suatu mendukung keberlangsungan suatu siklus 

kehidupan organisme. Hal ini dapat dilihat dari hubungan rantai makanan dan 

jaring-jaring yang membentuk sistem kehidupannya dengan komponen ekosistem 

lain seperti tumbuhan dan serangga (Rudiansyah, Muhammad Radhi, 

2019).Perhatian dan kegiatan konservasi burung selama ini masih cenderung 

dilakukan di daerah yang dilindungi, hutan yang belum terganggu, hutan primer, 

atau ditekankan pada spesies yang terancam punah, sejauh ini sangat sedikit 

perhatian yang diberikan kepada speiesyang umum dijumpai ataupun spesies yang 

mendiami hutan sekunder (Novarino, Salsabila dan Jarulis, 2002). 

Penelitian mengenai burung merupakan hal yang sangat penting karena burung 

bersifat bebas dan dinamis serta burung dapat menjadi indikator perubahan atau 

kerusakan lingkungan yang terjadi pada daerah tersebut (Bibby,Neil, dan 

David,2004). Karena burung dapat terbang sehingga memungkinkan mobilitas 

burung menjadi sangat tinggi, burung juga mempunyai peran penting dalam 

persebaran tanaman karena burung memakan biji bijian.Inventarisasi data 

keanekaragaman hayati termasuk datakeanekaragaman jenis burung yang ada 

pada suatu wilayah dapat menjadi salah satu acuan dalam pengelolaansumber 

daya hayati. Burung memiliki peran penting dalam dinamika ekosistem serta 

penghubung hidup dari ekosistem yang adadi alam, burung dapat memebantu 

penyerbukan dan penyebaran biji, serta keberadaan burung mengendalikan 

populasi serangga(Haryoko,2011). 

Hasil penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi yang relevan 

untukpenelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Iwan Setia 

Kurniawan, Taopik Hidayat, Wawan Setiawan dan Fransisca Sudargo Tapilouw 
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pada tahun 2019 dengan judul “Keanekaragaman Aves di Kawasan Cagar Alam 

Pananjung Pangandaran”, hasil penelitiannya menunjukan terdapat 43 jenis dari 

26 sukudalam kelas Aves yang berhasil teridentifikasi pada seluruh stasiun. 

Didapatkan jenis-jenis dalam kelas Avesyang termasuk dalam kategori jenis yang 

rentan dan terancam punah. Setiap stasiun dianalisis dan didapatkan kesimpulan 

bahwa beberapa jenis dalam kelasAves banyak ditemukan dikawasan hutan 

dengan tingkat vegetasi yang tinggi hal ini dikarenakan tempat tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, bersarang dan berkembang biak 

serta rasa lebih aman untuk bertahan hidup daripada didekat pemukiman atau 

kawasan wisata yang tinggi aktifitas manusia. Pada tahun 2018 Samsul Kamal 

juga melakukan penelitian dengan judul “Keanekaragaman Jenis Burung di 

Kawasan Kegiatan Pembangunan PLTM Krueng Isep PT Senagan Energi 

Kabupaten Nagan Raya”, Hasil penelitiannya menunjukan bahwa di kawasan 

kegiatanpembangunan PLTM di Kabupaten Nagan Raya terdapat  38 spesies 

dalam kelas Aves dari 23 suku, dari 38 spesies burung tersebut, 12 spesies 

diantaranya termasuk ke dalam jenis burung yang dilindungi  oleh  Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1999tanggal 27 Januari 1999. Keanekaragaman jenis 

burung tergolong tinggi, hal tersebut ditandai dengan nilai indeks 

keanekaragaman Ĥ = 3.5008. 

Desa Cikole memiliki kondisi geografis yang berbukit dengan ketinggian dari 

permukaan laut sekitar 1200 meter. Rata-rata curah hujan tahunan selama 1 tahun 

terakhir sebesar 2200 mm/tahun. Suhu di desa Cikole berkisar anatar 18-27°C 

dengan kelembaban rata-rata 80 persen. Desa Cikole memiliki luas wilayah 

342.996 hektar (Suryadi Susman, 2018). Desa Cikole merupakan salah satu desa 

yang masih memiliki lahan terbuka hijau, data keberadaan jenis aves yang ada di 

kawasan Desa Cikole juga masih belum tereksplor. Berdasarkan paparan di atas 

saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keanekaragaman jenis dalam 

kelas Aves yang ada di Desa Cikole Kabupaten Bandung Barat untuk mengetahui 

spesies dalam kelas Aves apa saja yang ada di kawasan desa tersebut. 

 



4 
 

B. Identifikasi masalah 

Agar penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas, ditentukan permasalahan 

penelitian dari paparan di atas, adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi dari 

paparan di atas antara lain: 

1. Jarang dilakukan penelitian tentang jenis-jenis Aves yang ada di kawasan 

Desa Cikole, Kecamatan Cikole, Kabupaten Bandung Barat 

2. Belum diketahui data terbaru mengenai jenis-jenis dalam kelas Aves apa saja 

yang ada di kawasan Desa Cikole, Kecamatan Cikole, Kabupaten Bandung 

Barat 

3. Perlunya data mengenai keanekaragaman jenis kelas Aves yang ada di 

kawasan Desa Cikole, Kecamatan Cikole, Kabupaten Bandung Barat 

 

C. Rumusan Masalah 

       Agar penelitian ini dapat terarah, dibuat fokus penelitian sesuai dengan 

permasalahan yang telah ditentukan lalu dibuat beberapa pertanyaan penelitian. 

Adapun pertanyaan penelitian ini antara lain:  

1. Spesies dalam kelas aves apa saja yang ada di kawasan Desa Cikole, 

Kecamatan Cikole Kabupaten Bandung Barat ? 

2. Spesies dalam kelas aves apa yang dominan di kawasan Desa Cikole, 

Kecamatan Cikole, Kabupaten Bandung Barat ? 

3. Bagaimana keanekaragaman jenis dalam kelas Aves yang ada di kawasan 

Desa Cikole, Kecamatan Cikole, Kabupaten Bandung Barat ? 

4. Berapakah indeks keanekaragaman jenis dalam kelas Aves di kawasan Desa 

Cikole, Kecamatan Cikole, Kabupaten Bandung Barat ? 

 

D. Batasan Masalah 

       Agar penelitian ini dapat berjalan terfokus dan terarah, maka perlu dibuat 

batasan masalah yang dapat membatasi ruang lingkup penelitian. Adapun batasan-

batasan masalah pada penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di kawasan Desa Cikole Kabupaten Bandung 

Barat 

2. Identifikasi sampel sampai pada tingkat spesies 
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3. Jalur penelitian terdiri atas dua jalur yang setiap jalurnya terdiri dari 6 titik. 

4. penelitian tidak dilakukan dalam kondisi hujan 

5. faktor lingkungan yang diukur yaitu intensitas cahaya, suhu udara dan 

kelembaban udara, dikarenakan faktor lingkungan tersebut berhubungan 

langsung dengan keberadaan jenis Aves. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan agar dapat bermanfaat 

untuk berbagai pihak, dan diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Adapun 

tujuan itu antara lain: 

1. Dapat mengetahui jenis Aves apa saja yang ada di kawasan Desa Cikole, 

Kecamatan Cikole, Kabupaten Bandung Barat  

2. Dapat mengetahui spesies dalam kelas aves yang paling dominan di kawasan 

Desa Cikole, Kecamatan Cikole, Kabupaten Bandung Barat  

3. Mengetahui indeks keanekaragaman jenis dalam kelas Aves di kawasan Desa 

Cikole, Kecamatan Cikole, Kabupaten Bandung Barat 

4. Inventarisasi data keanekaragaman jenis dalam kelas Aves yang ada di Desa 

Cikole, Kecamatan Cikole, Kabupaten Bandung Barat 

 

F. Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya untuk 

berbagai pihak dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan 

pada penelitian ini, antara lain: 

1. Manfaat dari segi praktis 

Memberikan informasi ilmiah bagi masyarakat mengenai keanekaragaman 

jenis dalam kelas Aves yang ada di Kawasan Desa Cikole Kabupaten 

Bandung Barat. 

2. Manfaat dari segi teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk sumber belajar, dan juga untuk sumber 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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G. Definisi Operasional 

Definisi operasional ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam 

pemahaman penafsiran istilah-istilah yang berkaitan dengan judul skripsi. Sesuai 

dengan judul penelitian ini yaitu, “Keanekaragaman Jenis dalam Kelas Aves di 

Kawasan Desa Cikole Kabupaten Bandung Barat”, maka definisi operasional 

yang dijelaskan, yaitu: 

1. Keanekaragaman jenis 

Keanekaragaman jenis adalah perbedaan jenis antara satu individu dengan dengan 

individu lain yang dapat dilihat dari ciri-ciri morfologi maupun anatomi suatu 

individu pada tingkatan klasifikasi yang sama. 

2. Aves  

Aves merupakan hewan yang termasuk anggota kelompok vertebrata, yaitu 

kelompok hewan yang mempunyai tulang belakang. Aves juga memiliki bulu 

dan sayap, sebagian besar dapat terbang sehingga mobilitasnya sangat tinggi. 

3. Desa Cikole 

Desa Cikole mempunyai karakteristik desa pegunungan yang letaknya berdekatan 

dengan gunung Tangkuban Perahu, memiliki iklim yang sejuk sehingga 

memungkinkan jenis-jenis burung tertentu untuk menempati wilayah tersebut. 

4. Point count 

Point count adalah teknik pengambilan data dimana wilayah penelitian dibagi 

menjadi beberapa titik pengamatan. Pada setiap titik dilakukan pengamatan 

terhadap jenis Aves yang ditemukan. 

 

H. Sistematika Skripsi 

1. BAB I  

BAB I adalah bagian dari pendahuluan mengapa penelitian ini dilakukan dan 

komponen paling dahulu dari bagian skripsi. Pada Bab I ini akan 

mengantarkan pembaca pada pokok-pokok permasalahan dan pembahasan isi 

skripsi. Isi dari BAB I pendahuluan, yaitu Latar Belakang, Identifikasi 

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan 

Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Skripsi. 
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2. BAB II 

BAB II berisi kajian teori dan kerangka pemikiran yang berhubungan dengan 

dilaksanakannya penelitian. Teori yang ada pada bagian ini digunakan untuk 

menunjang penelitian dan pengolahan data hasil penelitian yang telah 

dilakukan pada BAB IV. BAB II terdiri dari dua subbab, yaitu Kajian Teori 

dan Kerangga Pemikiran. 

3. BAB III 

BAB III ini berisi tentang metode penelitian untuk langkah-langkah yang 

akan dilakukan saat penelitian. Pada Bab III ini terdiri dari beberapa subbab, 

yaitu Metode Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Desain Penelitian, 

Teknik Analisis Data, Teknik Pengumpulan Data, Prosedur Penelitian. 

4. BAB IV 

Pada Bab IV ini berisi tentang temuan penelitian dan mengutarakan hasil dari 

penelitian yang telah dilakanakan, terdiri dari dua subbab, yaitu Hasil 

Penelitian dan Pembahasan. 

5. BAB V 

Pada Bab V terdapat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

dan terdapat saran dari beberapa peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


