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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik habitat celepuk rinjani 

(Otus jolandae) di kawasan Taman Wisata Alam Kerandangan, Lombok. Penelitian 

dilakukan pada bulan Juli 2016 sampai dengan April 2018. Pengambilan data tentang 

karakteristik habitat dilakukan dengan tenik observasi langsung dengan mencatat jumlah 

perjumpaan dan mengidentifikasi spesies tumbuhan yang digunakan oleh Otus jolandae saat 

kontak tersebut. Disamping itu dilakukan juga pengamatan tentang penggunaan strata 

vegetasi secara vertikal dan diklasifikasikan ke dalam strata I (seedling), strata II (sapling), 

strata III (pole) dan strata IV (tree) dan analisis vegetasi. Analisis data frekuensi perjumpaan 

burung pada suatu spesies tumbuhan dan strata tumbuhan serta perhitungn Indeks Nilai 

Penting (INP) vegetasi dari masing-masing spesies tumbuhan di analisis dengan bantuan Ms. 

Excel 2007. Parameter skala cover pohon mengacu pada skala Braun-Blanquet (BB). Sedangkan 

hubungan antara jumlah perjumpaan burung, luas tutupan cover dan kerapatan spesies 

tumbuhan dianalisis dengan rumus korelasi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan spesies 

tumbuhan yang digunakan Otus jolandae di TWA Kerandangan adalah Sonokeling 

(Dalbergia latifolia) 38%, Trembesi (Samanea saman) 9,5%, Asam (Tamarindus indica) 

14,3%, Flamboyan (Delonix regia) 4,8%, Jati (Tectona grandis) 23,8%, Mangga (Mangifera 

indica) 4,8% dan Mahoni (Swietenia mahagoni) 4,8%. Otus jolandae di Kawasan TWA 

Kerandangan hanya menggunakan spesies tumbuhan pada tingkat strata III (tiang) sebanyak 

28,4% dan strata IV (pohon) sebanyak 71,6%. Hasil analisis vegetasi menunjukkan bahwa 

spesies yang mempunyai INP tertinggi pada strata III adalah asam sebesar 109,11% dan strata 

IV sonokeling 100,84%. Berdasarkan skala Braun-Blanquet Dalbergia latifolia mempunyai 

luas tutupan (cover) tertinggi sebesar 36,93% yang tergolong dalam kategori sedang. 

Sehingga ini menunjukkan bahwa kerapatan spesies tumbuhan berkorelasi posistif (0,82) 

dengan frekuensi perjumpaan Otus jolandae di TWA Kerandangan.  

 

Kata kunci: Karakteristik habitat, Otus jolandae, TWA Kerandangan. 

 

HABITAT CHARACTERISTICS OF THE RINJANI SCOPS OWL  

(Otus jolandae) IN KERANDANGANNATURAL PARK 

 

The purpose of this research is to know the habitat characteristics of the Rinjani scops owl 

(Otus jolandae) at Kerandangan Natural Park, Lombok. The research conducted in July 2016 

to April 2018. Observation of habitat characteristics data retrieval is performed with the 

techniques of direct observation by noting the number of encounters and identified species of 

plants used by Otus jolandae when these contacs. Beside that, it also performed observations 

about the use of vertically vegetation strata and classified into strata as follow: I (seedling), II 

(sapling), III (pole), IV (tree) and analysis of vegetation. Data analysis of encounters birds 

frequency on a plant species and strata of vegetation and Index important values of vegetation 

used Ms. Excel 2007. The parameter scale of tree cover refers to the scale of Braun-Blanquet 

(BB). The results showed plants species used by Otus jolandae in the area of the 
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Kerandangan Natural Park were rosewood (Dalbergia latifolia), trembesi (Samanea saman), 

tamarind (Tamarindus indica), flamboyant (Delonix regia),  teak (Tectona grandis), mango 

(Mangifera indica) and mahogany (Swietenia mahagoni) with the presentage of 38%, 9.5%, 

14.3%), 4.8%, 23.8%, 4.8% and 4.8% respectively. Otus jolandae at Kerandangan Natural 

Park area use only plants species at stara III (pole) as much as 28.6% and at strata IV (tree) as 

much as 71.4%. Vegetation analysis results indicated that the plants species with the highest 

important indeks at strata III was the tamarind (109,11%) and at strata IV rosewood 

(100.84%). Based of the Braun-Blanquet scale, the highest area of plant covering was showed 

Dalbergia latifolia of 36,93% (intermediet category). There was a positive correlation (0.82) 

between plant density and frequency of encounters Otus jolandae  in the Kerandangan 

Natural Park.  
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PENDAHULUAN 

Kawasan Nusa Tenggara Barat 

khususnya Pulau Lombok memiliki 

beberapa jenis spesies burung endemik 

yang sangat memerlukan perhatian penting 

dari sisi kelestariannya. Salah satu spesies 

endemik yang dimaksudkan ialah burung 

hantu yang bernama Celepuk rinjani (Otus 

jolandae). Burung hantu dari genus otus 

sampai saat ini mewakili  51 spesies 

burung hantu yang diakui. Jumlah spesies 

burung hantu dari genus otus kurang 

dipahami karena pola dari variasi individu 

dan geografis, banyak spesies yang 

mengalami kelangkaan serta kurang rinci 

dan komprehensifnya studi taksonomi 

(Sangster et al., 2013). 

Burung hantu sebagai salah satu 

komponen ekosistem, memerlukan tempat 

atau  ruang untuk mencari makan, minum, 

berlindung, bermain, dan tempat untuk 

berbiak. Tempat atau ruang tersebut 

dikenal dengan istilah habitat. Perubahan 

habitat burung dapat mengakibatkan 

terjadinya perubahan komposisi dan 

struktur komunitas burung tersebut, 

termasuk Otus jolandae ini. Perubahan ini 

akan mempengaruhi kestabilan ekosistem 

yang ditempatinya.  

Kerusakan habitat dapat menurunkan 

keanekaragamn jenis burung atau bahkan 

menyebabkan kepunahan suatu jenis  

 

burung. Adanya bentuk habitat yang 

berubah, menyebabkan setiap spesies 

termasuk Otus jolandae akan mencari 

bagian habitat yang memiliki karakteristik 

tertentu untuk mendapatkan kebutuhan 

hidup agar tetap bertahan hidup (survive) 

dan bereproduksi. Oja et al. (2005) 

menyatakan bahwa habitat yang sesuai 

bagi suatu spesies dicirikan oleh kehadiran 

spesies tersebut serta tersedianya 

kebutuhan untuk mampu bertahan hidup 

dan berhasil bereproduksi dalam jangka 

waktu yang cukup lama. Otus jolandae 

yang ditemukan di TWA Kerandangan 

terdapat di hutan primer dan sekunder 

yang berbatasan dengan daerah terbuka 

seperti kebun kelapa atau padang rumput 

dan pepohonan (Endang, 2015). 

Kawasan konservasi Taman Wisata 

Alam (TWA) Kerandangan adalah 

kawasan yang berada Desa Senggigi 

Kecamatan Batu Layar Kabupaten 

Lombok Barat. Keberadaan Otus jolandae 

di TWA Kerandangan dilaporkan dapat 

ditemukan pada ketinggian 25 mdpl 

bahkan ditemukan bertengger pada sebuah 

pohon kelapa yang tingginya hanya 7-9m. 

Catatan lain juga menyatakan bahwa Otus 

jolandae ini ditemukan pada ketinggian 

200-1350m. Otus jolandaedi kawasan 

TWA Kerandangan ini sangat mudah 



dijumpai di sekitar Pos Jaga sampai 

dipohon-pohon di dekat pemukiman 

penduduk. Saat malam tiba antara jam 

19.00-21.00 WITA, suaranya terdengar 

saling bersahutan (Suana et al., 2015). 

Perbedaan laporan hasil penelitian ini 

menjadi alasan dipilihnya TWA 

Kerandangan sebagai lokasi yang tepat 

untuk menentukan karakteristik habitat 

Otus jolande.  

Uraian di atas menjelaskan bahwa 

ancaman serius bagi keberlangsungan 

hidup Celepuk Rinjani (Otus jolandae) 

adalah degradasi dan konservasi. Namun 

informasi mengenai karakteristik habitat 

Otus jolandae yang ada di TWA 

Kerandangan masih belum ada. Oleh 

sebab itu perlu dilakukan langkah untuk 

mencegah terjadinya kepunahan dari 

spesies ini di lokasi tersebut. Berdasarkan 

kondisi tersebut maka dilakukan penelitian 

tentang Karakteristik habitat Celepuk 

Rinjani (Otus jolandae) di Taman Wisata 

Alam Kerandangan. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini ialah deskriptif 

eksploratif. Penelitian memberikan 

informasi tentang spesies tumbuhan, strata 

vegetasi,  dan INP spesies tumbuhan yang 

berkaitan dengan karakteristik habitat Otus 

jolandae yang ditemukan di TWA 

Kerandangan. Penelitian lapangan telah 

dilaksanakan pada bulan Juli sampai 

September 2016 di TWA Kerandangan 

Lombok Barat, sedangkan pelaporan hasil 

penelitian dilakukan pada bulan Oktober 

2016 sampai April 2018.  

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antaralain: Kamera Canon 

1200 D, Thermohygrometer, senter merk 

police, meteran kain, MP3 Player dan tali 

rapia. Bahan yang digunakan yaitu buku 

panduan untuk identifikasi flora oleh 

Steenis (2013) dan peta Kawasan TWA 

Kerandangan yang mendukung analisis 

karateristik spasial habitat Otus jolandae. 

Populasi dalam penelitian ini seluruh 

burung Otus joandae dan vegetasi di 

kawasan TWA Kerandangan yang 

digunakan sebagai habitat oleh burung ini 

yang memiliki luas 369,1 ha. Teknik 

sampling yang digunakan adalah 

purposive sampling. Sampel penelitian ini 

adalah Otus jolandae yang teramati di 

Kawasan Blok Pemanfaatan Intensif seluas 

2338 m². 

Kegiatan pengumpulan data penelitian 

dilakukan melalui 3 tahap yaitu studi 

literatur, orientasi lapangan dan observasi 

lapangan. Tahapan kegiatan orientasi ini 

meliputi: (1) melakukan tracking area 

untuk mengetahui batas kawasan dan luas 

lokasi penelitian, (2) mengidentifikasi tipe-

tipe ekosistem yang ada dalam TWA 

Kerandangan dan (3) Wawancara dengan 

masyarakat dan petugas BKSDA setempat 

untuk menggali informasi lokasi 

keberadaan Otus jolandae. 

Kegiatan observasi lapangan 

dilakukan dalam tiga tahap yaitu; (1) 

mengidentifikasi spesies tumbuhan dan 

jumlah spesies tumbuhan yang digunakan 

sebagai habitat oleh Otus jolandae, (2) 

menentukan starata vegetasi spesies 

tumbuhan tersebut, dan (3) melakukan 

analisis vegetasi. Teknik pengumpulan 

data burung Otus jolandae menggunakan 

teknik observasi langsung di sepanjang 

jalur pengamatan menggunakan metode 

sensus dengan mencatat semua kontak dan 

penyebaran vertikal burung ini.  

Kegiatan observasi penentuan 

karateristik habitat Otus jolandae 

dilakukan dengan mengamati aktivitas 

burung yang berhubungan dengan 

penggunaan strata vegetasi secara vertikal 

yaitu: (a) Seedling (starata I); (2) Sapling 



(strata II); (3) Pole (strata III); dan (4) 

Tree (strata IV) (Wisnubudi, 2009; Agil, 

2014). Pengamatan ini ditujukan untuk 

melihat bentuk asosiasi vegetasi dengan 

burung dalam menggunakan habitatnya. 

Pencatatan stratifikasi (penyebaran 

vertikal) dengan klasifikasi ketinggian 

ruang burung untuk beraktifitas dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 1. Klasifikasi Strata Vegetasi 

Berdasarkan Struktur Pertumbuhan, 

Tinggi dan Diameter Batang 

Stratum Vegetasi 
Tinggi Total dan 

Diameter Batang 

Strata I 
Semai 

(seedling) 

Tinggi : <1,5 m 

Diameter : 0-9 cm 

Strata II 
Pancang 

(sapling) 

Tinggi : 1,5 m 

Diameter : <10 cm 

Strata III Tiang (pole) 

Tinggi : 4-20 m 

Diameter : 10-19 

cm 

Starata 

IV 
Pohon (tree) 

Tinggi : 20-30 m 

Diameter : ≥ 20 cm 

(Sumber: Agil, 2014 ; Wisnubudi, 2009) 

Penentuan strata vegetasi ini 

diperoleh dengan mengukur diameter 

setinggi dada (DBH) batang tumbuhan 

yang telah digunakan sebagaihabitat oleh 

Otus jolandae dengan menggunakan 

meteran kain.  Setelah itu dicatat hasil 

pengukuran tersebut dan ditentukan 

stratanya. Tahapterakhir yakni dilakukan 

pengumpulan data mengenai parameter 

lingkungan yang  meliputi dokumentasi 

objek penelitian dan rona lingkungan 

menggunakan kamera serta pengukuran 

suhu dan kelembaban dengan 

menggunakan Thermohygrometer.  

Analisi data karakteristik habitat 

Otus jolandae yang ditemukan di TWA 

Kerandangan dianalisis dengan bantuan 

Ms. Excel 2007. Adapun frekuensi 

perjumpaan Otus jolandae pada suatu 

spesies tumbuhan dihitung dengan 

rumusan berikut: 

FP= 
FP  𝑝𝑎𝑑𝑎  𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢  𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑛𝑠𝑖  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑝𝑒𝑟𝑗𝑢𝑚𝑝𝑎𝑎𝑛
𝑥 100% 

Keterangan:  

FP: Frekuensi Perjumpaan 

Sedangkan perjumpaan Otus jolandae pada 

suatu strata vegetasi spesies tumbuhan 

dihitung dengan rumusan berikut: 

FP =
FP   𝑝𝑎𝑑𝑎  𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢  𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎  

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑛𝑠𝑖  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑝𝑒𝑟𝑗𝑢𝑚𝑝𝑎𝑎𝑛  
 𝑥 100% 

Keterangan:  

FP: Frekuensi Penggunaan 

Parameter analisis vegetasi dihitung dengan 

menggunakan rumus menurut Hardjosuwarno 

(1994), Cox (1974) yang digunakan oleh Agil 

(2014) sebagai berikut: 

Penentuan Basal Area (BA) dengan 

rumus: 

BA = (
𝑑

2
)² x 3,1429 atau B𝐴 = 𝜋𝑟2  

Keterangan : 

BA  = Basal Area ,𝜋 = 3,14 

d           = Diameter batang spesies tumbuhan 

yang di ukur setinggi dada (DBH) 

 

Kerapatan = 
Jumlah  individu  suatu  spesies

Luas  area  cuplikan
   

KR = 
Densitas  suatu  spesies

Total  densitas  semua  spesies
 x 100%  

Dominansi = 
Total  basal  area  suatu  spesies

Luas  area  cuplikan
 

DR = 
Dominansi  suatu  spesies

Total  dominansi  seluruh  spesies
 x 100%  

Frekuensi = 
 Jumlah  plot  tempat  spesies

Total  seluruh  plot
 

FR = 
Frekuensi  suatu  spesies

Total  frekuensi  seluruh  spesies
 x100% 

Indeks Nilai Penting = Kerapatan Relatif + 

Dominansi Relatif + Frekuensi Relatif 

Parameter skala cover pohon 

mengacu pada skala Braun-Blanquet (BB) 

seperti yang digunakan oleh Ariyanto et al. 

(2014). Pada tiap-tiap spesies kemudian 

dihitung luas cover penutupannya yaitu 

dengan menganalogikan diameter batang 

tumbuhan sebagai lingkaran.  

Luas penutupan (Cover) 𝐿 = 𝜋𝑟2 dimana  

r = d/2  

Keterangan: 

r : jari-jari batang tumbuhan 

d : diameter batang tumbuhan 

Setelah ditemukan luas penutupan (cover) 

masing-masing jenis kemudian 

ditabulasikan menjadi data untuk tiap 

spesies dengan skala BB dengan 

ketentuan: 

 

 

 



Tabel 2. Nilai Penutupan Skala Braun–Blanquet 

yang Dikonversikan ke Derajat Rerata 

Penutupan (Cover). 

Rerata Derajat 

Cover 
Besaran BB 

Kisaran 

cover (%) 

5 76 – 100 87,5 

4 51 – 75 62,5 

3 26 – 50 37,5 

2 5 – 25 15,0 

1 < 5 2,5* 

+ < 5 0,1 

r 
value 

ignored 
 

Sumber: Muller and Dombois (1974)  

Sedangkan hubungan antara parameter 

perjumpaan burung, kerapatan spesies 

tumbuhan dan luas penutupan lahan 

(cover) dianalisis dengan menggunakan 

rumus korelasi sederhana dengan kriteria 

hubungan dari Sudijono (2014): 

jika: 
𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢 𝑛𝑔   = 0 – 0,20      : korelasi sangat lemah  

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 0,20 – 0,40  : korelasi lemah atau 

rendah 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 0,40 – 0,70  : korelasi sedang atau 

cukup 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 0,70 – 0,90  : korelasi kuat atau 

tinggi 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 0,90 – 1,00: korelasi sangat kuat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Taman Wisata Alam Kerandangan 

berada di Kawasan Pantai Senggigi di tepi 

barat Pulau Lombok. TWA Kerandangan 

terletak pada ketinggian 10-638 mdpl 

dengan kondisi bentang alam yang 

bervariasi, datar, bergelombang, berbukit 

dan tebing curam. Suhu udara harian di 

TWA Kerandangan berkisar antara 26⁰C 

sampai dengan 28,50⁰C, sedangkan 

kelembaban udara di TWA Kerandangan 

berkisar antara 77% sampai dengan 83,5%.  

Jumlah spesies tumbuhan yang 

digunakan Otus jolandae dalam penleitian 

ini terdiri dari 7 spesies yang termasuk 

dalam 4 famili. Spesies tersebut 

diantaranya Dalbergia latifolia 

(Sonokeling), Samanea saman (Trembesi), 

Tamarindus indica (Asam), Delonix regia 

(Flamboyan), Tectona grandis (Jati), 

Mangifera indica (Mangga), dan Swietenia 

mahagoni (Mahoni). Spesies tumbuhan 

yang digunakan Otus jolandae disajikan 

pada Tabel 3. 

 

Tabel. 3 Persentase Penggunaan Spesies Tumbuhan oleh Otus jolandae 

Frekuensi penggunaan spesies 

tumbuhan oleh Otus jolandae selama 

pengamatan menunjukkan bahwa spesies 

tumbuhan yang paling sering digunakan 

oleh Otus jolandae adalah Dalbergia 

latifolia dengan frekuensi perjumpaan 8 

kali. Selanjutnya disusul oleh Tectona 

grandisdengan frekuensi perjumpaan 5 

kali, Tamarindus indicadengan frekuensi 

perjumpaan 3 kali, Samanea saman 

dengan frekuensi perjumpaan 2 kali. 

Sedangkan Mangifera indica, Delonix 

regia dan Swietenia mahagoni masing-

masing 1 kali perjumpaan. 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

Tabel 3. oleh Otus jolandae adalah 

Dalbergia latifolia (38%). Dalbergia 

latifolia merupakan spesies tumbuhan dari 

famili fabaceae (polong-polongan). 

Penyebaran Dalbergia latifolia dewasa 

maupun anakannya di TWA Kerandangan 

memang tidak merata, namun hampir di 

Nama Famili Nama lokal Nama Ilmiah 
Frekunsi 

Penggunaan 
Persentase (%) 

Anacardiaceae Mangga Mangifera indica 1 4,8 

 

Fabaceae 

 

 

Sonokeling Dalbergia latifolia  8 38 

Flamboyan Delonix regia  1 4,8 

Trembesi Samanea saman 2 9,5 

Asam Tamarindus indica 3 14,3 

Lamiaceae  Jati Tectona grandis 5 23,8 

Meliaceae  Mahoni Swietenia mahagoni 1 4,8 

Jumlah   21 100 



sepanjang jalur pengamatan tumbuhan ini 

ditemukan. Dalbergia latifolia mempunyai 

peranan yang lebih besar dari spesies 

tumbuhan lainnya ditinjau dari kerapatan, 

frekuensi dan dominansinya. Hal ini 

dikarenakan tumbuhan ini adalah spesies 

tumbuhan yang bijinya mudah 

diterbangkan angin sehingga 

persebarannya luas.  

Otus jolandae di Kawasan TWA 

Kerandangan memilih tumbuhan ini 

karena beberapa tumbuhan ini berada 

dalam keadaan mati dan mengugurkan 

daunnya. Hutchinson et al. (2007) 

menyatakan bahwa Otus alfredi menyukai 

pohon besar mati pada ketinggian 300 m 

dihutan tersentuh. Pohon-pohon ini 

tampaknya merupakan bagian dari wilayah 

teritory burung ini. Saat dilakukan 

penelitian tumbuhan ini sedang 

menggugurkan daunnya karena masih 

dalam keadaan musim kemarau. Menurut 

Heyne (1987) Dalbergia latifolia dan 

famili Fabaceae lainnya biasa tumbuh 

berkelompok di  beberapa tipe hutan yang 

mengalami musim kering (kemarau) yang 

panjang. Dalbergia latifolia akan 

menggugurkan daun-daunnya pada musim 

kemarau tersebut. Hal ini juga terlihat dari 

persentasi penggunaan spesies Dalbergia 

latifolia yaitu sebesar 38%. 

Adanya kemampuan bertahan hidup 

yang tinggi pada berbagai tipe habitat 

dengan karakteristik tersebut dapat 

dinyatakan bahwa Otus jolandae tidak 

memiliki tipe habitat spesifik atau dapat 

pula disebut spesies generalis. Sekalipun 

habitat Otus jolandae bersifat generalis, 

namun untuk dapat tetap survive dan 

terjaminnya fitness, keberadaan hutan tetap 

menjadi habitat penting untuk 

mendapatkan kebutuhan hidup lainnya 

terutama saat siang hari. Safford (1993) 

menyatakan bahwa Otus capnodes 

memanfaatkan hutan yang lebat sebagai 

tempat bersarang dan bertengger. 

Umumnya mereka akan memanfaatkan 

sarang spesies lain atau rongga pohon dan 

beberapa spesies juga ada yang bersarang 

di tanah (Cholewiak, 2003).  

Selain sebagai sarana dalam 

mobilisasi, kehadiran berbagai spesies 

tumbuhan juga berperan dalam 

menciptakan mikroklimat untuk kehidupan 

pakan burung termasuk Otus jolandae 

(Paga, 2012). Apabila tumbuhan tersebut 

dikelompokkan berdasarkan famili maka 

famili fabaceae adalah famili tumbuhan 

yang paling sering digunakan oleh Otus 

jolandae dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari di TWA Kerandangan. 

Tumbuhan lainnya yang dimanfaatkan 

Otus jolandae dari famili fabaceae yaitu 

Delonix regia, Tamarindus indica dan 

Samanea saman. 

Pengamatan penggunaan strata 

vegetasi oleh Otus jolandae di TWA 

Kerandangan bertujuan untuk melihat 

bentuk asosiasi Otus jolandae ini dengan 

habitatnya. Penentuan stratifikasi 

(penyebaran vertikal) dengan klasifikasi 

berdasarkan struktur pertumbuhan dan 

diameter batang tumbuhan. Berdasarkan 

Tabel. 4 berikut dapat diketahui bahwa 

dalam penggunaan strata vegetasi hanya 

ada dua kelompok strata yang digunakan 

oleh Otus jolandae yaitu strata III (pole) 

dan strata IV (tree). Penentuan strata 

tumbuhan ini diperoleh dari pengukuran 

keliling batang tumbuhan yang selanjutnya 

dihitung diameternya. Diameter untuk 

strata III (pole) yaitu antara 10-19 cm dan 

strata IV (tree)≥ 20 cm. Dari keempat 

strata tersebut Otus jolandae selama 

penelitian hanya terdapat pada tumbuhan 

strata III (pole) dan IV (tree) saja. Apabila 

disajikan dalam persentase maka 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_musim_tropika
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_musim_tropika
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_musim_tropika
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penggunaan strata III adalah sebesar  

28,4% dan  strata IV 71,6%. 

Diameter untuk strata III (pole) yaitu 

antara 10-19 cm dan strata IV (tree)≥ 20 

cm. Dari keempat strata tersebut Otus 

jolandae selama penelitian hanya terdapat 

pada tumbuhan strata III (pole) dan IV 

(tree) saja. Apabila disajikan dalam 

persentase maka penggunaan strata III 

adalah sebesar  28,4% dan  strata IV 

71,6%. 

Tabel. 4 Penggunaan Strata Vegetasi Spesies Tumbuhan oleh Otus jolandae di TWA Kerandangan 

No. Spesies Tumbuhan 

Individu Otus Jolandae dalam Stratum 

Strata I 

(seedling) 

Strata II 

(sapling) 

Strata III 

(pole) 

Strata IV 

(tree) 

1. Mangifera indica 0 0 0 1 

2 Dalbergia latifolia  0 0 1 7 

3. Delonix regia  0 0 0 1 

4 Samanea saman 0 0 0 2 

5 Tamarindus indica 0 0 3 0 

6 Tectona grandis 0 0 2 3 

7 Swietenia mahagoni 0 0 0 1 

 Jumlah  0 0 6 15 

 Persentase  0 0 28,6 % 71,4% 

Penggunaan stratum pada 

penyebaran vertikal Otus jolandae, 

memperlihatkan bahwa burung menempati 

lebih dari satu stratum yaitu strata tiang 

(28,6%) dan strata pohon (71,4%).  Habitat 

yang dibutuhkan Otus jolandae adalah 

habitat yang memiliki tumbuhan pada 

tingkat strata III (tiang) dan strata IV 

(pohon) untuk memudahkannya dalam 

memburu mangsa. Penyebaran vertikal 

juga berkaitan dengan kemampuan spesies 

burung tersebut. Otus jolandae adalah 

burung pemangsa yang umumnya 

mengamati mangsanya pada tempat yang 

lebih tinggi sehingga akan sulit ditemukan 

menggunakan stratum yang lebih rendah. 

Marks et al. (1999) dalam Lok et al. 

(2009) mengungkapkan bahawa Otus 

lempiji biasanya melakukan perburuan 

terhadap mangsa dari cabang pohon yang 

tinggi dan menjorok  ataupun pada atau 

rumah. Tidak dijumpainya strata I dan 

strata II bisa disebabkan oleh jenis 

tumbuhan tersebut pada waktu 

dilakukannya penelitian masih dalam 

tahap pertumbuhan dan belum mencapai 

strata III.  

Pola penyebaran burung secara 

vertikal memperlihatkan bahwa 

penyebaran jenis-jenis burung tersebut 

berkaitan secara ekologi antara jenis 

burung dengan kebutuhan pakan yang 

terdapat pada stratum tersebut (Wisnubudi, 

2009). Hal ini menyebabkan terjadinya 

perbedaan dalam menggunakan stratum 

oleh burung seperti Otus jolandae. Otus 

jolandae dan Otus lempiji memiliki jenis 

makanan berupa serangga berukuran besar 

dan beberapa reptil nocturnal berukuran 

kecil seperti tokek (Lok et al., 2009; Suana 

et al., 2016).  

Penggunaan strata vegetasi pada 

strata III dan IV oleh burung memiliki 

hubungan dengan ketersediaan pakan dan 

ruang pada strata tersebut. Pada strata 

vegetasi III dan IV pakan burung seperti 

buah, bunga dan serangga terdapat dalam 

jumlah melimpah sehingga banyak jenis 

burung yang memafaatkan strata tersebut 

(Dewi et al., 2007). Beberapa jenis burung 

menggunakan lebih dari satu stratum, 

sedangkan spesies burung yang lain hanya 

menggunakan stratum tunggal. 

Penggunaan strata vegetasi berhubungan 



erat dengan ketersedian sumber pakan 

pada stratifikasi tersebut, sehingga 

aktivitas Otus jolandae dalam 

memanfaatkan ruang habitat yang ada 

dapat berubah-ubah, tergantung 

penampakan habitat yang menyediakan 

makanannya.  

Penutupan tajuk berperan penting 

untuk menggambarkan kelimpahan dan 

dominansi dari suatu kelompok vegetasi 

pada suatu lahan tertentu. Apabila suatu 

jenis vegetasi mempunyai nilai 

kelimpahan tinggi pada suatu lahan maka 

bisa dikatakan bahwa jenis vegetasi ini 

telah mendominasi lahan tempat 

tumbuhnya (Septiani et al., 2015). 

Dominansi ini biasanya dihitung 

menggunakan skala tertentu. Salah satunya 

yaitu dikenal dengan skala Braun-

Blanquet. Spesies yang memiliki tutupan 

(cover) terbesar yaitu Dalbergia latifolia 

dengan besar skala Braun-Blanquet 

37,5%. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa spesies ini mendominasi di sekitar 

kawasan penelitian. Kepadatan suatu 

spesies tumbuhan cover memberikan 

pengaruh dominan terhadap kehadiran 

burung (Paga, 2012). Selama penelitian 

dilakukan Otus jolandae mnggunakan 

tumbuhan cover ini hanya sebagai tempat 

bertengger, beristirahat dan membersihkan 

bulu. 

Tabel. 5. Persentasi Luas Penutupan (Cover) 

Berdasarkan Skala Braun-Blanquet 

Nama Tumbuhan 

Luas 

Penutupan 

(Cover) (%) 

Skala 

BB (%) 

Mangifera indica 3,41 2,5 

Dalbergia latifolia 36,93 37,5 

Delonix regia 13,45 15,0 

Samanea saman 9,66 15,0 

Tamarindus indica 5,68 15,0 

Tectona grandis 2,84 2,5 

Swietenia mahagoni 7,39 15,0 

Luas tutupan lahan dari masing-masing 

spesies tumbuhan yang digunakan Otus 

jolandae diperoleh melalui perbandingan 

Skala Braun-Blanquet.  

Berdasarkan Tabel. 5 dapat dilihat 

bahwa spesies yang memiliki cover 

tertinggi adalah Dalbergia latifolia 

(39,93%) dengan besar skala BB 37,5. 

Besar skala BB ini menunjukkan bahwa 

Dalbergia latifolia tergolong memiliki 

tutupan sedang.  Luas penutupan (cover) 

ini juga menunjukkan bahwa keliling 

batangnya rata-rata lebih besar  

dibandingkan dengan spesies lainnya.  

Indeks nilai penting dari setiap 

spesies tumbuhan yang digunakan Otus 

jolandae di TWA Kerandangan 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

antar spesies satu dengan spesies lainnya.  

 

Tabel. 6 Nilai Penting Tumbuhan Tingkat  Pohon yang Digunakan Otus jolandae di TWA Kerandangan 

  

Nama Lokal Nama Ilmiah Frekunsi Relatif 
Kerapatan 

Relatif 

Dominansi 

Relatif 
Nilai Penting 

Mangga Mangifera indica 4,54 4,412 3,41 12,37 

Sonokeling Dalbergia latifolia 22,73 41,18 36,93 100,84 

Flamboyan Delonix regia 4,54 4,41 13,45 22,40 

Trembesi Samanea saman 4,54 4,41 9,66 18,62 

Asam Tamarindus indica 18,18 7,35 5,68 31,22 

Jati Tectona grandis 4,54 4,41 2,84 11,80 

Mahoni Swietenia mahagoni 4,54 7,35 7,37 19,29 

Jati putih Gmelina arborea 9,09 14,71 10,61 34,40 

Jukut  Syzygium polyanthum 4,54 1,471 0,76 6,78 

Jambu Air Syzygium aqueum 4,54 1,471 1,14 7,15 

Kekait Caliandra calothyrsus 4,54 4,41 3,03 11,99 

Akasia Acacia auriculiformis 9,09 1,47 1,70 12,27 

Nangka Arthocarpus integra 4,54 2,94 3,41 10,90 

Jumlah 100 100 100 300 



Dalbergia latifolia memiliki persebaran 

merata dan mempunyai peranan yang lebih 

besar dibandingkan spesies lainnya. Hal ini 

dapat dilihat dari kerapatan, domonansi dan 

frekuensinya yang terangkum dalam nilai 

penting. Masing-masing nilai penting dari 

spesies tumbuhan yang digunakan oleh 

Otus jolandae di Kawasan TWA 

Kerandangan lebih lengkapnya disajikan 

dalam Tabel. 6. 

Spesies Spesies tumbuhan yang 

memiliki nilai penting tertinggi secara 

berurutan adalah sonokeling (Dalbergia 

latifolia) 100,836, asam (Tamarindus 

indica) 31,217%, flamboyan (Delonix 

regia) 22,404%, mahoni (Swietenia 

mahagoni) 19,285%, trembesi (Samanea 

saman) 18,616%, mangga (Mangifera 

ndica) 12,366% dan jati (Tectona grandis) 

11,798%.  

 
Gambar 1. Nilai Penting Spesies Tumbuhan Tingkat 

Tiang di TWA Kerandangan 

Sedangkan pada tingkat tiang (strata III) 

tumbuhan yang digunakan ada tiga spesies 

yaitu asam (Tamarindus indica) yang 

memiliki INP sebesar 109,11%, sonokeling 

(Dalbergia latifolia) yang memiliki INP 

sebesar 87,505% dan jati (Tectona grandis) 

sebesar yang memiliki INP sebesar 

17,432%. Lebih jelasnya disajikan pada 

Gambar. 1.  

Otus jolandae hanya menggunakan 

tumbuhan pada strata III dan strata IV. 

Hasil analisis vegetasi menunjukkan bahwa 

spesies yang mempunyai INP tertinggi 

pada strata tingkat tiang adalah asam 

sebesar 109,11 dan strata tingkat pohon 

sonokeling 100,84 Tumbuhan pada strata 

ini dikatakan berperan apabila mempunyai 

INP lebih dari 15% (Husni et al., 2013). 

Sehingga kedua spesies tumbuhan ini 

berperan dalam menyusun vegetasi di 

TWA Kerandangan. 

 
Gambar 2. Grafik Perbandingan Jumlah  

Perjumpaan, INP dan Skala BB  

Spesies Tumbuhan yang 

Digunakan Otus jolandae 
Berdasarkan Gambar 2 juga dapat 

diketahui bahwa Dalbergia latifolia di 

TWA Kerandangan adalah spesies 

tumbuhan yang memili luas tutupan cover 

terbesar di daerah penelitain yaitu 36,93% 

dengan besar skala BB 37,5 dan nilai 

penting tertinggi apabila dibandingkan 

dengan spesies tumbuhan lainnya. Hasil 

analisis korelasi menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi posistif antara jumlah 

perjumpaan Otus jolandae dengan 

kerapatan dan luas tutupan (cover) spesies 

tumbuhan tersebut. Kelimpahan dan 

keragaman vegetasi ini perlu dipertahankan 

untuk menunjang kehidupan Otus jolandae. 

Mangesha et al. (2011) menyatakan bahwa 

kekayaan spesies burung dipengaruhi oleh 

ketersediaan cover.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Spesies tumbuhan yang digunakan Otus 

jolandae di Kawasan TWA Kerandangan 

adalah Sonokeling dengan persentase 

perjumpaan 38%, Trembesi dengan 

persentase perjumpaan 9,5%, Asam dengan 

persentase perjumpaan 14,3%, Flamboyan 

dengan persentase perjumpaan 4,8%, Jati 
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dengan persentase perjumpaan  23,8%, 

Mangga dengan persentase perjumpaan 

4,8% dan Mahoni dengan persentase 

perjumpaan 4,8%. Otus jolandae di 

Kawasan TWA Kerandangan hanya 

menggunakan spesies tumbuhan pada 

tingkat strata III (tiang) sebanyak 28,4% 

dan strata IV (pohon) sebanyak 71,6%. 

Hasil analisis vegetasi menunjukkan bahwa 

spesies yang mempunyai INP tertinggi 

pada strata III (tingkat tiang) adalah asam 

sebesar 109,11% dan strata IV (tingkat 

pohon) adalah sonokeling 100,84%. 

Terdapat korelasi positif sebesar 0,82 

antara jumlah perjumpaan burung Otus 

jolandae dan kerapatan spesies tumbuhan, 

sedangkan jumlah perjumpaan burung Otus 

jolandae dan luas tutupan lahan (cover) 

spesies tumbuhan juga positif (0,69) 

dengan kategori korelasi kuat dan korelasi 

sedang. 

 

Saran  

Perlu dilakukan studi lebih lanjut terhadap 

karakteristik habitat dan populasi Otus 

jolandae di berbagai Kawasan di Pulau 

Lombok khususnya di luar periode waktu 

penelitian ini agar diperoleh data dan 

informasi yang komprehensif untuk 

merancang aksi konservasi Otus jolandae 

pada masa mendatang. Selain itu juga 

diperlukan pencegahan dan penindakan 

hukum bagi pelaku illegal loging yang 

dapat merusak kelestarian ekosistem 

khususnya habitat Otus jolandae.  
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