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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang  

  Indonesia merupakan negara yang mempunyai keragaman burung air 

tertinggi di dunia. Saat ini diketahui terdapat 1539 spesies burung yang tercatat di 

Indonesia baik sebagai burung yang menetap maupun pendatang yang hanya 

singgah sementara. Sebagian diantaranya adalah burung air yang sering dijumpai 

di habitat lahan basah (PPLH, 2007). Salah satu burung air yang terdapat di 

Indonesia adalah famili Ardeidae (MacKinnon dkk., 2010). 

 Ardeidae merupakan jenis burung air tipe perancah (Howes dkk., 2003). 

Dari 24 famili Ardeidae yang terdapat di Indonesia, setengah diantaranya 

merupakan burung yang dilindungi menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1990 

tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan Peraturan 

Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa 

(Noerdjito dan Maryanto, 2001). Selain itu beberapa jenis dari famili ini juga 

mempunyai status keterancaman yang mengacu pada Red List IUCN 2007 

(Sukmantoro dkk., 2007). 

 Anggota Ardeidae umumnya memiliki kemampuan menyebar sangat luas 

(Arifin, 1998). Penyebaran dan keanekaragaman burung pada setiap wilayah 

berbeda, hal tersebut dipengaruhi oleh luasan habitat, struktur vegetasi, serta 

tingkat kualitas habitat di masing-masing wilayah (Fachrul dan Ferianita, 2007). 
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        Perburuan terhadap famili Ardeidae kian marak terutama untuk jenis egrets 

yang bulunya dimanfaatkan sebagai aksesoris topi ataupun gaun malam sehingga 

mengakibatkan adanya penurunan jumlah individu untuk jenis ini (McKilligan, 

2005). Hal tersebut di dukung oleh data dari Wetland Indonesian Programme 

melalui program sensus burung air yang dilakukan setiap setahun sekali yang 

biasanya dilakukan pada awal tahun atau pada bulan migrasi, kegiatan ini biasa 

disebut dengan Asean Waterbird Census (AWC) (Hasudungan, 2007). 

Burung air adalah jenis burung yang seluruh hidupnya berkaitan dengan 

daerah perairan (Elfidasari dan Junardi, 2006).  Menurut Rusila-Noor dkk. (1999), 

burung air dapat diartikan sebagai jenis burung yang secara ekologis bergantung 

pada lahan basah. Lahan basah memiliki peranan yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Fungsi lahan basah tidak saja dipahami sebagai pendukung 

kehidupan secara langsung, seperti sumber air minum dan habitat beraneka ragam 

makhluk, tapi juga memiliki berbagai fungsi ekologis seperti pengendali banjir, 

pencegah intrusi air laut, erosi, pencemaran, dan pengendali iklim global 

(Anonim, 2004).  

Salah satu jenis lahan basah adalah tambak (Puspita dkk., 2005). Tambak 

merupakan lahan basah buatan berbentuk kolam berisi air payau atau air laut di 

daerah pesisir yang digunakan untuk membudidayakan hewan-hewan air payau 

(terutama ikan dan udang) (Wibowo dkk., 1996). Salah satu wilayah yang banyak 

terdapat lahan basah yaitu Kabupaten Gresik. Wilayah Kabupaten Gresik 

merupakan daerah pesisir pantai, sehingga sarat dengan potensi sumberdaya 

perikanannya. Menurut pengamatan pendahuluan, kecamatan Manyar merupakan 
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salah satu daerah pesisir pantai di Kabupaten Gresik yang didominasi oleh area 

pertambakan dan terdapat pula areal hutan mangrove yang merupakan habitat bagi 

burung-burung air, termasuk Ardeidae. Namun, data-data penelitian tentang 

berbagai jenis burung Ardeidae di kawasan ini masih kurang, sehingga perlu 

adanya penelitian tentang hal ini. 

Menurut informasi dari masyarakat sekitar, di kawasan Manyar sedang 

dibangun pelabuhan internasional yang diduga dapat berpotensi mengakibatkan 

kerusakan pada area pertambakan di kawasan Manyar yang berupa rusaknya 

kawasan hutan mangrove, perairan dapat tercemar karena limbah yang berakibat 

rusaknya biota yang ada di dalam tambak, termasuk ikan dan udang, yang 

merupakan makanan bagi burung air, khususnya Ardeidae. Sedangkan menurut 

Elfidasari (2005), salah satu hal yang menyebabkan burung berlimpah di suatu lokasi 

adalah tersedianya bahan makanan. Sehingga, dengan adanya alih fungsi lahan 

tersebut, dikhawatirkan keberadaan burung air, termasuk famili Ardeidae di 

kawasan Manyar akan terganggu.  

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan 

adanya studi mengenai kelimpahan dan penyebaran jenis burung famili Ardeidae 

di kawasan Manyar, Gresik. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan bagi pemerintah dalam pengelolaan tambak di kawasan Manyar, 

Gresik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan Manyar untuk dapat ikut menjaga 

kelestarian fauna, khususnya burung air famili Ardeidae beserta habitatnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, diajukan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja jenis burung Ardeidae yang terdapat di kawasan tambak Manyar, 

Gresik? 

2.  Berapa tingkat kelimpahan burung air Ardeidae yang terdapat di kawasan 

tambak Manyar, Gresik? 

3.  Bagaimana frekuensi keterdapatan burung Air Ardeidae di kawasan 

tambak Manyar, Gresik? 

4.  Berapa tingkat penyebaran burung air Ardeidae yang terdapat di kawasan 

tambak Manyar, Gresik? 

 

1.3 Asumsi Penelitian 

  Penyebaran dan keanekaragaman burung pada setiap wilayah berbeda, hal 

tersebut dipengaruhi oleh luasan habitat, struktur vegetasi, serta tingkat kualitas 

habitat di masing-masing wilayah (Fachrul dan Ferianita, 2007). Terdapat 

hubungan antara penyebaran jenis burung dengan tingkat dominansi burung, 

dimana jenis yang memiliki penyebaran dan dominansi yang tinggi maka jenis 

tersebut lebih survival terhadap perubahan lingkungan yang akan terjadi dan akan 

lebih sering dijumpai (Hernowo, 1985). 

 Asumsi dari penelitian ini adalah, tiap jenis burung air Ardeidae yang 

dijumpai akan berbeda tingkat kelimpahan, frekuensi perjumpaan, dan 



5 

 

penyebarannya karena terdapat perbedaan morfologi dan kemampuan adaptasi 

dari suatu jenis burung, serta kondisi abiotik dari masing-masing wilayah tambak. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui jenis-jenis burung Ardeidae yang dijumpai di kawasan tambak 

Manyar, Gresik. 

2. Mengetahui tingkat kelimpahan burung air Ardeidae yang terdapat di 

kawasan tambak Manyar, Gresik. 

3. Mengetahui frekuensi keterdapatan burung air Ardeidae di kawasan 

tambak Manyar, Gresik. 

4. Mengetahui tingkat penyebaran burung air Ardeidae yang terdapat di 

kawasan tambak Manyar, Gresik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi ilmiah tentang 

jenis-jenis burung air Ardeidae, kelimpahan, frekuensi keterdapatan, dan 

penyebarannya di kawasan tambak Manyar, Gresik kepada pemerintah dan 

masyarakat sehingga dapat membantu dalam hal konservasi keanekaragaman 

hayati di kawasan tersebut. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam pengelolaan kawasan Manyar agar tetap memperhatikan 

kelestarian kawasan tersebut. Selain itu, dapat digunakan referensi bagi peneliti 
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lain yang ingin mengetahui tentang kelimpahan dan penyebaran burung air 

Ardeidae yang ada di kawasan tambak Manyar, Gresik. 

 

 

 


