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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keanekaragaman Spesies Burung 

Keanekaragaman spesies adalah suatu karakteristik dari tingkatan komunitas 

berdasarkan organisasi biologisnya dan dapat digunakan untuk menyatakan 

struktur komunitas. Suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman 

spesies tinggi jika komunitas tersebut disusun oleh banyak spesies dengan 

kelimpahan spesies yang sama atau hampir sama. Sebaliknya, jika komunitas 

disusun oleh sangat sedikit dan hanya sedikit dari spesies itu yang dominan, maka 

keanekaragaman spesiesnya dikatakan rendah. Keanekaragaman spesies yang 

tinggi menunjukkan bahwa suatu komunitas memiliki kompleksitas tinggi, karena 

dalam komunitas itu terjadi interaksi yang tinggi pula (Azhari, 2017). 

Alikodra (2002) menyatakan bahwa tingginya keanekaragaman jenis burung 

disuatu wilayah didukung oleh beranekaragamnya tipe-tipe habitat. Secara umum 

habitat tersebut berfungsi sebagai tempat untuk mencari makan, minum, istirahat, 

dan berkembang biak. Keanekaragaman spesies burung berbeda antara habitat 

yang satu dengan habitat lainnya, hal ini dipengaruhi dan tergantung pada kondisi 

lingkungan dan faktor yang mempengaruhinya. Keanekaragaman spesies di suatu 

habitat ditentukan oleh faktor seperti struktur vegetasi, komposisi spesies 

tumbuhan, sejarah habitat, tingkat gangguan dari predator dan manusia, serta 

ukuran luas habitat (Alikodra, 1980) 

Gradien keanekaragaman dipengaruhi oleh enam faktor yang sulit untuk 

dipisah-pisahkan. Enam faktor ini saling berkaitan sehingga sangat menentukan 
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naik turunnya keanekaragaman jenis dalam satu komunitas yaitu: waktu, 

heteroginitas ruang, persaingan, pemangsaan, kestabilan lingkungan dan 

produktivitas (Krebs, 1978). 

1) Faktor waktu. Pada mulanya gagasan ini diusulkan oleh alih-alih zoogeografi 

dan paleontologi sebagai suatu hipotesis histori dengan dua komponen utama, 

pertama biota di daerah tropika basah lebih mungkin untuk berkembang dan 

keanekaragamannya jauh lebih tinggi dari pada di daerah iklim sedang atau 

kutub. Faktor waktu dapat bekerja pada skala waktu ekologis atau evolusioner. 

Skala waktu ekologis adalah skala waktu yang lebih singkat dan bekerja 

selama beberapa atau puluhan regenerasi. 

2) Faktor heterogenitas ruang. Relief topografi atau heterogenitas makrospasial 

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keanekaragaman spesies. Simpson, 

1964 dalam Krebs, 1985 menunjukkan bahwa keanekaragaman burung paling 

tinggi di daerah pengunungan. Daerah yang relatif topografinya lebih tinggi 

mengandung banyak habitat yang berbeda, dan dengan demikian lebih banyak 

spesiesnya. 

3) Faktor persaingan. Krebs (1985) mengemukakan bahwa pengaruh kompetisi 

terhadap keanekaragaman spesies dapat dilihat melalui hubungan relung dari 

spesies dalam suatu komunitas. Ada dua hal penting berkaitan dengan 

pengukuran relung yaitu lebar relung dan tumpang-tindih relung. Jika tidak 

tempat tumpang-tindih relung di antara spesies, maka rata-rata lebar relung 

lebih besar dan lebih sedikit jumlah spesies dalam komunitas. Sebaliknya jika 
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lebar relungnya konstan maka tumpang-tindih relung lebih rendah dan lebih 

sedikit spesiesnya dalam komunitas. 

4) Faktor pemangsa. Krebs (1985) menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak 

pemangsa dan parasit di daerah tropika dari pada daerah yang lain, dan dengan 

demikian, akan menurunkan populasi pemangsa pada tingkat yang demikian 

rendah sehingga kompetisi diantara organisme pemangsa menurun. Penurunan 

kompetisi ini memungkinkan penambahan spesies pemangsa yang lebih 

banyak, yang kemudian mendukung pemangsa baru. 

5) Faktor stabilitasi lingkungan. Pernyataan utama bahwa parameter lingkungan 

yang stabil di suatu tempat akan lebih banyak pula jenisnya di tempat itu. 

Faktor stabilitas iklim dapat digabungkan dengan faktor waktu. 

6) Faktor produktivitas. Connel dan Oranus, 1964 dalam Krebs, 1985 

memperkenalkan gagasan ini yang digabungkan dengan faktor stabilitas iklim, 

hipotesis produktivitas ini mengatakan bahwa produksi yang lebih besar 

menghasilkan keanekaragaman yang lebih tinggi jika segala sesuatunya sama. 

Data yang tersedia tidak mendukung gagasan ini. Suatu modifikasi umum 

mengenai peningkatan secara perlahan–lahan di daerah tropika.  

Selain keenam faktor tersebut, keanekaragaman spesies tidak hanya ditentukan 

oleh banyaknya spesies, tetapi ditentukan juga oleh banyaknya individu dari setiap 

spesies (Krebs, 1978). Peningkatan jumlah spesies burung juga berkaitan dengan 

pertambahan luas habitat karena semakin luas area suatu kawasan maka 

produktivitas yang dijadikan sumber aktivitas suatu kawanan burung dapat lebih 

meningkat dari pada kawasan yang lebih sempit (Van, 1984 dalam Azhari, 2017). 
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Keanekaragaman spesies burung di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, sebagai berikut: 

1) Ukuran luas habitat, semakin luas habitat maka keanekaragaman spesies 

burung tersebut semakin tinggi. 

2) Struktur dan keanekaragaman spesies vegetasi, keanekaragaman hewan, 

termasuk burung di daerah yang keanekaragaman spesies vegetasinya 

memiliki keanekaragaman spesies hewan yang tinggi, hal ini disebabkan oleh 

setiap spesies hewan hidupnya bergantung pada sekelompok spesies tumbuhan 

tertentu untuk melakukan hidup dan untuk mempertahankan spesiesnya. 

3) Keanekaragaman dan tingkat kualitas habitat secara umum di suatu lokasi 

semakin majemuk habitatnya maka cenderung semakin tinggi 

keanekaragaman spesies burungnya (Johnsingh, 1994 dalam Azhari, 2017) 

Struktur vegetasi merupakan salah satu faktor kunci atau merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi kekayaan spesies burung pada tingkat lokal dan 

menciptakan hubungan yang sangat erat antara komunitas burung dengan indeks 

keragaman habitat menunjukkan bahwa burung sangat tergantung pada 

keragaman kompleksitas dari pohon, tiang dan semak. Ada perbedaan struktur 

komunitas burung pada daerah yang mempunyai struktur vegetasi yang berbeda 

ataupun antara vegetasi alami dengan yang terganggu (Supriatna, 2008). 

Perbedaan spesies-spesies burung pada masing-masing pengamatan apabila 

kondisi habitatnya kurang baik dalam mendukung kehidupan burung seperti 

kurangnya sumber pakan atau faktor lain (luas area dan iklim) dapat 

mempengaruhi keberadaan spesies burung, hal ini karena aktivitas atau kegiatan 
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dari burung sangat bergantung dan berpengaruh terhadap keadaan geografis suatu 

kawasan yang menjadi habitat tempat tinggalnya. Jumlah spesies burung sangat 

bergantung pada karakteristik habitat, jumlah spesies burung juga dipengaruhi 

oleh tingkat penggunaan sumber daya yang ada (Odum, 1971). Tingkat 

keseringan burung liar menggunakan spesies tumbuhan merupakan salah satu 

kriteria untuk menunjukkan tingkat ketergantungan burung dalam menggunakan 

suatu habitat untuk melakukan aktivitas (Dekker, 2003). 

 

2.2 Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman merupakan sifat khas dari  komunitas yang berhubungan 

dengan banyaknya jenis atau kekayaan dan jumlah individu atau kelimpahan tiap 

jenis sebagai komponen penyusun komunitas (Helvoort, 1981). Keanekaragaman 

dibedakan atas tiga ukuran meliputi kekayaan jenis (species richness), 

keanekaragaman jenis (diversity) dan kemerataan jenis (evenness). 

Keanekaragaman (diversitas) identik dengan kestabilan ekosistem, yaitu jika 

keanekaragaman suatu ekosistem relatif tinggi maka kondisi ekosistem tersebut 

cenderung stabil. Namun dalam menyatakan keanekaragaman organisme dalam 

komunitas, tidak cukup hanya dengan hanya mengetahui jumlah spesies 

penyusunnya, namun harus dilengkapi dengan banyaknya individu dari setiap 

jenis atau spesies organisme penyusunnya (Soetjipta, 1993). 
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2.2.1 Indeks Keanekaragaman 

Indeks keanekaragaman merupakan tinggi rendahnya suatu nilai yang 

menunjukkan tinggi rendahnya keanekaragaman dan kemantapan komunitas. 

Komunitas yang memiliki nilai keanekaragaman semakin tinggi maka hubungan 

antar komponen dalam komunitas akan semakin kompleks. Indeks 

keanekaragaman (H’) merupakan suatu angka yang tidak memiliki satuan 

dengan kisaran 0–3. Seorianegara (1996)  mengatakan bahwa untuk nilai indeks 

keanekaragaman di Indonesia dapat dikatakan tinggi jika nilainya lebih dari 3,5. 

 

2.1.2 Indeks Dominansi 

Indeks Dominansi ialah jumlah kepentingan tiap-tiap spesies dalam 

hubungannya dengan komunitas secara keseluruhan. Dominansi juga dapat 

menentukan struktur suatu komunitas apakah komunitas tersebut berada pada 

kondisi stabil atau labil, yang diakibatkan adanya tekanan ekologis (Soetjipta, 

1993). Selain itu, Banilodu (2014) juga menjelaskan bahwa suatu komunitas 

selalu didominasi oleh jenis tertentu, sebagai contoh, di sebuah komunitas hutan 

jati (Tectona grandis), jati merupakan tumbuhan dominan dari seluruh jenis 

tumbuhan lain. Dikatakan dominan karena tumbuhan yang sesungguhya adalah 

berlimpah, performansi pertumbuhan dan produksi materi keringnya mencolok 

di sebuah komunitas. Jenis yang dominan memanfaatkan lingkungan dan sama-

sama mempengaruhi tingkatan maksimum . 
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2.3 Habitat Burung 

Habitat adalah suatu kawasan yang terdiri dari berbagai komponen yang 

merupakan satu kesatuan dan dipergunakan sebagai tempat hidup serta 

berkembang biak satwa liar (Alikodra, 2002). Habitat secara sederhana dapat 

dikatakan sebagai tempat hidup burung itu berada. Pada prinsipnya burung 

memerlukan tempat untuk mencari makan, berlindung, berkembang biak dan 

bermain. Habitat merupakan bagian penting bagi distribusi dan jumlah burung 

(Bibby et al, 2000). Habitat juga berfungsi sebagai tempat untuk bersembunyi dari 

musuh yang mengganggunya (Endah, 2002). Burung dapat menempati tipe habitat 

yang beranekaragam, baik habitat hutan maupun habitat bukan hutan. Bentuk 

habitat yang baik untuk kelangsungan hidup burung adalah habitat yang mampu 

menyediakan kebutuhan hidupnya (Hernowo & Prasetyo, 1989). 

Komposisi dan struktur vegetasi juga mempengaruhi jenis dan jumlah burung 

yang terdapat di suatu habitat. Jenis tanaman dan ekosistem yang beragam lebih 

mampu mendukung kebutuhan burung karena mempunyai komponen yang lebih 

lengkap (Hernowo & Prasetyo, 1989). Suatu habitat yang digemari oleh suatu 

jenis burung belum tentu sesuai untuk kehidupan jenis burung yang lain, karena 

pada dasarnya setiap jenis burung memiliki preferensi habitat yang berbeda-beda 

(Irwanto, 2006). Hubungan burung dengan habitatnya dapat diketahui dengan 

melakukan pengamatan pemanfaatan burung terhadap habitatnya, yaitu dengan 

melihat sejauh mana burung tersebut menggunakan fungsi habitat sebagai tempat 

istirahat, berlindung, mencari pakan dan berkembang biak (Yuda, 1995). 
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Kelengkapan komponen habitat mempengaruhi banyaknya jenis burung di 

habitat tersebut (Mulyani, 1985). Kelangsungan hidup burung tidak hanya 

ditentukan oleh jumlahnya saja, melainkan harus didukung oleh kondisi 

lingkungan yang cocok.Suatu wilayah yang sering dikunjungi burung disebabkan 

karena habitat tersebut dapat mensuplai makanan, minuman serta berfungsi 

sebagai tempat berlindung/sembunyi, tempat tidur dan tempat kawin (Alikodra, 

2002). 

Dalam uraian berikut, disajikan secara singkat tipe habitat yang merupakan 

habitat penting bagi burung, baik untuk mencari makan maupun untuk 

beristirahat. 

1) Ekosistem Mangrove 

 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 sekedar beristirahat. Bagi 

beberapa jenis burung air, seperti Cangak (Ardea spp), Bangau (Ciconiidae) 

atau Pecuk (Phalacrocoracidae), habitat mangrove menyediakan ruang yang 

memadai untuk 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 pantai migran 

(khususnya Charadriidae dan Scolopacidae). Disamping itu, akar mangrove 

merupakan tempat istirahat yang baik selama air pasang dalam musim 

pengembaraannya (Howes et al., 2003). 
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2) Ekositem Pantai  

 Pantai merupakan habitat yang baik bagi burung, khususnya burung 

pantai. Burung pantai dalam kehidupannya banyak tergantung kepada 

keberadaan pantai. Mereka menjadikan areal pantai/lahan basah serta tegakan 

tumbuhan yang ada di atasnya baik sebagai tempat untuk mencari makan 

maupun beristirahat. 

3) Ekosistem Estuari 

 Ekosistem estuari merupakan wilayah peralihan antara ekosistem air tawar 

dan air laut. Menurut Zahid et al., (2011), estuari oleh sejumlah peneliti 

disebutkan sebagai area paling produktif karena area ini merupakan area 

ekoton daerah pertemuan dua ekosistem berbeda (tawar dan laut yang 

memberikan karakteristik khusus pada habitat yang terbentuk). Komponen 

fauna estuari dihuni oleh biota air laut dan air tawar (Hidayat, 2015). 

4) Ekosistem tambak 

 Tambak merupakan kolam yang dibangun di daerah pasang surut dan 

digunakan untuk memelihara bandeng, udang laut dan hewan air lainnya yang 

biasa hidup di air payau. Air yang masuk ke dalam tambak sebagian besar 

berasal dari laut saat terjadi pasang. Kebutuhan air tawar dipenuhi dari sungai 

yang bermuara di laut (Sudarmo dan Ranoemihardjo, 1992). Sebagai 

ekosistem buatan, tambak dijadikan sebagai tempat hidup ikan atau habitat 

buatan bagi mahluk hidup yang hendak dibudidayakan. Selain itu, tambak 

juga berfungsi sebagai wadah ataupun tempat timbuhnya berbagai makanan 

alamiah yakni plankton, klekap dan lain-lain. Selain itu, tambak juga secara 
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tidak langsung menjadi tempat hewan lainnya untuk mencari makanan. Sebut 

saja burung-burung air dan masih banyak lagi lainnya. 

 

2.4 Jenis Pakan Burung 

Burung  memiliki variasi dalam memperoleh pakan tertentu. Penentuan tipe 

guild setiap jenis burung tidak membedakan relung atau habitat burung dan hanya 

didasarkan pada pemilihan jenis pakan saja sehingga dapat ditemukan jenis 

burung yang berbeda habitat berada dalam kelompok guild yang sama. 

Penggolongan tipe guild pakan untuk setiap jenis burung berdasarkan MacKinnon 

(1990), serta didukung dengan pengetahuan mengenai ekologi jenis burung. Tipe 

guild dikembangkan berdasarkan enam kelompok pakan yang saling berdiri 

sendiri (insectivore, carnivore, frugivore, granivore, nectarivore, dan omnivore) 

(Gray et al. 2007 dalam Rumblat, et al. 2016). Berikut dijelaskan deskripsi tipe 

guild pakan adalah  

a) Insectivore ( Pemakan Serangga) 

- Pemakan serangga di ranting pohon, kelompok burung ini memilih 

serangga sebagai pakan (termasuk larva serangga) yang diperoleh dengan 

cara hinggap di cabang dan kanopi pohon. 

- Pemakan serangga di lantai hutan/di permukaan tanah. Anggota guild ini 

hidup dan mencari pakan di lantai hutan yang terbuka maupun yang 

ditutupi semak. Pakan dapat berupa larva, serangga atau invertebrate yang 

terdapat di serasah dan lantai hutan. 
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- Pemakan serangga sambil terbang (aereal screening). Jenis burung ini 

menghabiskan sebagian besar aktivitasnya terbang di udara menangkap 

serangga sebagai pakannya. Kelompok burung ini dapat ditemukan di 

kawasan yang dekat dengan hutan alam maupun di perkotaan dengan areal 

terbangun yang luas. 

- Pemakan serangga dengan menyambar mangsa (flycathing). Kelompok 

burung ini merupakan variasi dari guild pemakan serangga yang 

menyambar mangsanya di sekitar kanopi kemudian hinggap untuk 

menunggu mangsa berikutnya.  

- Pemakan serangga di kayu/batang. Kelompok ini termasuk kelompok 

burung pelatuk yang mencari pakan berupa serangga di bawah kulit kayu 

yang telah mati dengan cara melubangi kayu tersebut.  

b) Carnivora ( Pemakan Daging) 

- Pemakan ikan Kelompok ini merupakan kelompok burung air. Kelompok 

ini dicirikan dengan paruh panjang dan kuat, kaki yang panjang, dan ekor 

pendek. 

- Pemakan invertebrata pantai. Kelompok ini dapat ditemui di pantai atau 

daerah basah terbuka. Kelompok ini dicirikan dengan paruh ramping 

memanjang untuk mengais dalam lumpur. Pakannya berupa moluska, 

cacing dan udang-udangan. 

- Pemangsa dan predator. Kelompok ini termasuk burung pemangsa yang 

memakan daging dari vertebrata seperti mamalia kecil, aves, reptil dan 
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amfibi. Umumnya dicirikan dengan paruh berkait dan taji atau cakar yang 

kuat, berguna untuk membunuh dan mencabik- cabik vertebrata. 

c) Granivore ( Pemakan biji ) 

Kelompok ini dapat ditandai dengan bentuk paruh yang lebih tebal dan keras 

untuk dapat memecah biji. Kelompok ini dapat ditemukan di daerah yang 

ditumbuhi ilalang atau rerumputan. Kelompok burung paruh bengkok seperti 

betet biasa (Psittacula alexandri) yang memakan berbagai jenis biji juga 

termasuk dalam kelompok guild ini. 

d) Frugivore (Pemakan Buah) 

Kelompok ini adalah buah yang matang, bertekstur lunak dan berukuran kecil 

seperti buah tanaman beringin dan buah palem.  

e) Nektarvore (Pemakan Nektar ) 

Kelompok burung ini termasuk semua jenis suku Nectariniidae, ditandai 

dengan paruh yang panjang dan berukuran kecil, khas burung pemakan nektar. 

Kelompok ini dapat ditemui daerah yang  memiliki tanaman berbunga. 

f) Omnivore (Pemakan campuran) 

Pemakan pakan campuran. Kelompok ini merupakan kelompok burung yang 

memakan beberapa jenis pakan seperti campuran buah-buahan dan binatang 

atau campuran pucuk tanaman, biji-bijian dan berbagai jenis invertebrata 

 

 

 

 


