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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Serangga menempati lebih dari 50 % keragaman spesies di bumi yang 

mempunyai peranan sangat besar dalam menguraikan bahan-bahan tanaman 

dan binatang dalam rantai makanan serta memiliki kemampuan adaptasi yang 

baik (Tarumingkeng, 1994: 7). Dalam komunitas ekologi, serangga sebagian 

besar terdiri dari biomassa karena komunitas biologis yang baik bergantung 

pada serangga penyerbuk sebagai penyebar benih, herbivora, predator dan 

mangsa (Ruslan, 2006: 4).  

Ahli taksonomi telah mempelajari sistematis serangga sejak awal abad 

18 dan sekitar 19.238 spesies yang telah didokumentasikan di seluruh dunia 

pada tahun 1998 (Heppner, 1998: 1). Angka tersebut selalu berubah karena 

penambahan serangga baru secara terus menerus dan juga dikarenakan 

perbedaan pendapat antara para ahli taksonomi (Tiple et al., 2009: 2). Di 

daerah beriklim tropis, distribusi terinci menyediakan data penting pada skala 

yang semakin kecil. Hal ini berkaitan dengan daerah tropis yang memiliki 

keragaman fauna yang luas dan kurangnya ketersediaan sumber daya untuk 

mengetahui pemantauan keanekaragaman hayati dan organisme yang 

berkembang (Cowley et al., 2001: 2). 

Jumlah spesies kupu-kupu hanya sekitar 10% dari 170.000 spesies di 

dunia (Peggie dan Amir, 2006: 14). Secara umum, kupu-kupu hidup di hutan 

hujan tropis dan beberapa spesies mampu hidup dalam kondisi panas dan 

dingin (Braby, 2000: 4). Sebagian besar Ordo Lepidoptera merupakan 

polinator yang secara ekologis berperan dalam mempertahankan 

keseimbangan ekosistem dan memperkaya keragaman hayati. Selain sebagai 

polinator, kupu-kupu juga dapat digunakan dalam evaluasi kualitas 

lingkungan dan sebagai indikator perubahan lingkungan karena kupu-kupu 

sangat sensitif terhadap perubahan kondisi habitatnya, terutama ketika 

struktur tumbuhan mengalami perubahan (Khan et al., 2011: 5). Keragaman 
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kupu-kupu dipengaruhi oleh penyebaran dan kelimpahan inang yang 

memberikan gambaran akan eratnya hubungan antara keragaman kupu-kupu 

dengan kondisi lingkungan. Faktor-faktor abiotik yang mempengaruhi 

keragaman Lepidoptera antara lain ketinggian, suhu, kelembaban, intensitas 

cahaya, cuaca, dan musim (Cleary dan Genner, 2004: 2). Ruslan (2006: 1) 

menyatakan bahwa faktor biotik yang mempengaruhi keragaman kupu-kupu 

ialah keragaman vegetasi sebagai sumber pakan. Nektar merupakan sumber 

pakan bagi kupu-kupu dan penyebaran kupu-kupu sangat tergantung dengan 

keberadaan tumbuhan sebagai sumber pakan disamping faktor lingkungan. 

Curug Sawer merupakan objek wisata yang terletak di kawasan Desa 

Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Pada kawasan ini, 

seluas 56 Hektar wilayah dijadikan objek wisata dan hutan produksi yang 

menghasilkan getah pinus. Dengan ketinggian  645 – 2000 m diatas 

permukaan laut (dpl) (Kusniadi, 2011: 5), Curug Sawer merupakan kawasan 

yang mempunyai berbagai macam tumbuhan dan hewan. Keberagaman 

tumbuhan dan hewan yang berada di objek wisata ini dimulai dari tanaman 

herba sampai pohon, terutama pohon pinus yang dimanfaatkan getahnya. 

Adapun hewan-hewan kecil yang mampu hidup pada kawasan ini juga 

beragam, terlihat dari banyaknya serangga, reptil dan terdapatnya hewan 

primata yang terdapat di dalam gua pada tebing air terjun yang dijadikan 

habitat oleh kawanan primata tersebut. Dilihat dari sisi ekologi, kawasan 

Curug Sawer sangat memungkinkan terdapatnya Lepidotera dan berpotensi 

untuk dijadikan tempat observasi keilmuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian mengenai keanekaragaman dan kelimpahan Lepidoptera di Objek 

Wisata Curug Sawer sebagai upaya dalam menambah pengetahuan tentang 

kekayaan alam di Indonesia pada umumnya dan menambah khasanah 

keilmuan yang sudah ada. 

Salah satu upaya untuk melestarikan kupu-kupu agar tidak terjadi 

kepunahan adalah konservasi. Konservasi merupakan pengelolaan Sumber 

Daya Alam (SDA) hayati serta ekosistem yang berdasarkan pada pelestarian 

dan pemanfaatannya secara serasi dan seimbang. Konservasi dilakukan 
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dengan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pemeliharaan keragaman 

spesies tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya, hingga proses pemanfaatan 

yang dilakukan secara benar. Suatu perlindungan sistem penyangga dilakukan 

dengan menetapkan wilayah yang dilindungi dimana pada wilayah yang 

dilindungi pemanfaatannya harus memenuhi ketetapan yang diatur oleh 

instansi terkait. Pemeliharaan keragaman spesies tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya dilakukan dengan menjaga keanekaragaman jenis melipti 

unsur-unsur biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi (Widada, 2004: 4). 

Penelitian mengenai keanekaragaman dan kelimpahan Lepidoptera di 

Objek Wisata Curug Sawer adalah bentuk upaya dalam menambah 

pengetahuan tentang kekayaan alam di Indonesia pada umumnya dan 

menambah khasanah keilmuan yang sudah ada. Hasil penelitian akan 

memberikan data terukur yang sangat diperlukan dalam penetapan perlunya 

suatu daerah menjadi area konservasi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah, yaitu ”Bagaimana Keanekaragaman dan Kelimpahan Lepidoptera di 

Objek Wisata Hutan Lindung Curug Sawer Cililin Bandung Barat?” 

C. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana keragaman Lepidoptera di Objek Wisata Hutan Lindung Curug 

Sawer Cililin Bandung Barat? 

2. Bagaimana kelimpahan Lepidoptera di Objek Wisata Hutan Lindung 

Curug Sawer Cililin Bandung Barat? 

3. Bagaimana pengaruh keadaan faktor abiotik lingkungan terhadap 

keanekaragaman dan kelimpahan Lepidoptera terutama pada keberadaan 

tanaman inang? 

4. Bagaimana keanekaragaman dan kelimpahan Lepidoptera dalam fase larva 

dan pupa? 
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D. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian menjadi lebih 

terarah dan tidak terlalu meluas, maka dibuatlah beberapa batasan masalah, 

antara lain: 

1. Penelitian dilakukan di Curug Sawer dengan pembagian zona berdasarkan 

rona lingkungan yang berbeda. 

2. Data penunjang berupa faktor fisik dan lingkungan yang diukur meliputi 

intensitas cahaya, kelembaban udara, suhu udara, kecepatan angin, 

ketinggian dan Lepidoptera dalam fase larva dan pupa. 

3. Lepidoptera yang dijadikan sampling adalah Lepidoptera diurnal  

E. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan informasi 

mengenai karagaman dan kelimpahan Ordo Lepidoptera di Objek Wisata 

Hutan Lindung Curug Sawer Cililin Bandung Barat sebagai data awal untuk 

perumusan konservasi Lepidoptera. Untuk mengetahui daya dukung 

lingkungan terutama tanaman inang Lepidoptera di Wisata Hutan Lindung 

Curug Sawer Cililin Bandung Barat sebagai habitatnya. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada yang 

berkepentingan tentang keadaan lingkungan hidup Lepidoptera, serta 

mengetahui karagaman dan kelimpahan Lepidoptera di Objek Wisata Hutan 

Lindung Curug Sawer Cililin Bandung Barat. Sebagai data awal dalam 

konservasi Lepidoptera sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 


