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ABSTRAK

antara Populasi Satwadengan Kerapatan vegetasi dengan menggunakan analisis 
regresi berganda dengan model matematiknya :Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3 + b4X4 + 
b5X5.  Hasil penelitian menunjukan bahwa populasi satwa mamalia kus – kus (Phallanger 
sp) sebesar 169 ekor dengan densitas 0.7 ekor per hektar.Terdapat hubungan antara 
factor populasi dengan kerpatan vegetasi dan vegetasi penghasil pakan dengan nilai 
F hitung (69,09)  Ftabel (1,69) dengan persamaan regresi : Y = 3,722 + 0,88 X1+ 
0,001722 X2 + 0,009 X3  + 0,007106X4+ 0,005 X5. Beberapa Penggunaan Habitat Oleh 
Satwa Kuskus (Phallanger sp) diantaranya habitat hutan rawa digunakan sebagai 
Buffer zone, hutan pantai digunakan untuk aktivitas bermain  dan makan sedangkan 
kebun masyarakat digunakan untuk memperoleh makanan.
Kata Kunci : Populasi. Habitat, Kuskus, Tobelo Timur

ABSTRACT
This research aims to discover: a) the population of possum (phallanger sp). b) the 
animal’s daily habit regarding the use of habitat. c) the relation between population  
of (phallanger sp) with the density of vegetation along with the food vegetation. The 
hypotheses of this research are: a) the population of possum (phallanger sp) will be 
affected by the density of vegetation and food vegetation. b) the population of possum 
(phallanger sp) will not be affected by the density of vegetation and food vegetation. 
H0: The density of vegetation and food vegetation are not related with the population 
of possum (phallanger sp). Ha: The density of vegetation and food vegetation are 
related with the population of possum (phallanger sp). Ho : µ1 = µ2   ;    Ha  :  µ1  ≠  
µ2  (Sugiyono, 2011).  The relation between the animal population and the density of 
vegetation applies the multiple regression analysis with mathematical models: Y = a 
+ b1X1 + b2X2 +b3X3 + b4X4 + b5X5. The outcome shows that the population of possum 
(phallanger sp) is about 169 with the density of 0.7 per acre. There is a relation between 
population factor with the vegetation density and the vegetation of food producer with 
F (69.09) Ftable (1.69) with regression equation of Y = 3.722 + 0.88 X1 + 0.001722 
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Politeknik Perdamaian Halmahera - Tobelo

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui :a) Populasi satwa Kuskus 
(phallanger sp) .b) Beberapa Aktivitas harian Kuskus (phallanger sp) dalam kaitan 
dengan penggunaan habitat. c) Hubungan antara populasi Kuskus  (phallanger sp) 
dengan tingkat kerapatan vegetasi serta kerapatan vegetasi pakan. Hipotesa dalam 
penelitian ini adalah :a) Populasi satwa Kuskus (Phallanger sp)  akan dipengaruhi 
oleh tingkat kerapatan vegetasi dan kerapatan vegetasi penghasil pakan. b) Populasi 
satwa Kuskus (Phallanger sp) tidak akan dipengaruhi oleh tingkat kerapatan vegetasi 
dan kerapatan vegetasi penghasil pakan. Ho : Tidak ada hubungan antara kerapatan 
vegetasi hutan dan kerapatan pakan terhadap populasi satwa kuskus (Phallanger sp).Ha 
: Terdapat hubungan antara kerapatan vegetasi hutan dan kerapatan pakan terhadap 
populasi satwa Kuskus (Phallanger sp). Ho : µ1 = µ2   ;    Ha  :  µ1  ≠  µ2.  Hubungan 

X2 + 0.009 X3 + 0.007106 X4 + 0.005 X5. Some of the habitats used by the animal 
(phallanger sp) are swamps used as Buffer zone, coastal forest used for amusement 
and food area, while the locals’ plantation used as food sources.
Key words: Population, Habitat, Possum, East Tobelo
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Hasil penelitian WWF (World Wide 

Fund for Nature  dan Center for Biodiversity 
(CBM) pada Oktober 2001 pada areal hutan yang 
luasnya 200.000 hektar di Tesso Nila Propinsi 
Riau diketahui memiliki 218 jenis tumbuhan 
pada setiap satu hektar. Dengan jumlah jenis 
tumbuhan sebanyak ini maka kelompok hutan ini 
merupakan hutan yang memiliki keanekaragaman 
jenis tumbuhan tertinggi di dunia. Jumlah jenis 
tumbuhan ini lebih tinggi dari jumlah jenis 
tumbuhan dalam satu hamparan lahan hutan 
yang terdapat di 19 negara lainnya yang memiliki 
hutan tropika seperti Brasil, Kamerun, dan Papua 
Nugini.  Untuk kekayaan keanekaragaman fauna 
tergambar dai banyaknya jenis yang terdapat di 
wilayah Indonesia yaitu 1500 jenis burung (17% 
dari jumlah jenis burung di dunia), 500 jenis 
mamalia (12% dari jenis mamalia di dunia), 3000 
jenis ikan (25% dari jumlah jenis ikan di dunia), 
dan berbagai jenis reptilian dan amfiia yang 
banyaknya sekitar 16 % dari jumlah jenis reptilian 
dan amfibia yang ada di dunia (Dept Kehutanan 
Dan BAPPENAS, 1993)

Halmahera merupakan salah satu pulau 
terbesar di gugusan kepuluanMaluku bagian 
utara, pulau ini terletak di antara Pulau Sulawesi 
(sebelah barat) danPapua (sebelah timur). Luas 
pulau Halmahera 26.900 km persegi, memiliki 
tipevegetasi dengan beberapa jumlah bulan 
kering dan curah hujan tahunan sebagai berikut: 
1). Evergreen rainforest (>2000 mm curah hujan 
dengan 2 bulan kering), 2). Semi-evergreen 
rainforest (>2000 mm curah hujan dengan 
2-4 bulan kering), 3). Moist deciduous forest  
(1500-1400 mm curah hujan, 4-6 bulan kering), 
namun demikian, wilayah hutan Halmahera 80 % 
belum tereksplore (Monk et al.,1997).

Pulau Halmahera terletak di bagian tengah 
kawasan Wallacea, kawasan ini disebut sebagai 
Wallacea setelah seorang naturalist terkenal 
A.R. Wallace mengemukann pendapatnya 
tentang garis pemisah dan zona percampuran 

faunaAsia dan fauna Australia. Beberapa penulis 
lain juga mendefinisikan banyak versi lain 
dari percampuran ini, seperti garis Huxley and 
Lydekker (George, 1981). Isolasi yang panjang 
dan rumitnya pembentukan pulau ini secara 
geologi telah memberikan fenomena menarik 
terhadap jenis fauna yang menghuni pulau 
Halmahera (Hall, 1998). Kawasan Wallacea 
terletak di antara dua paparan benua,yaitu paparan 
Sunda dan paparan Sahul, dimana fauna darat 
dari keduanya sangatmungkin terdispersal ke 
wilayah ini, pada saat daratan tersambung karena 
tinggipermukaan laut turun.Keberadaan laut tetap 
membatasi persebaran fauna daratantara Paparan 
Sunda dan Sahul sehigga menyebabkan isolasi 
yang panjang di pulau-pulau tersebut. 

Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan 

untuk mengetahui :
1) Popu la s i  da r ipada  s a twa  Kuskus  

(phallanger sp).
2) Beberapa Aktivi tas  harian Kuskus 

(phallanger sp) dalam kaitan dengan 
penggunaan habitat. 

3) Hubungan antara populasi phallanger dengan 
tingkat kerapatan vegetasi serta kerapatan 
vegetasi pakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan  Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada areal 

hutan masyarakat Desa Meti Kecamatan Tobelo 
Timur Kabupaten Halmahera Utara.  Objek yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kerapatan 
vegetasi tingkat pohon, tiang, sapihan dan semai, 
sedangkan satwa yang diteliti adalah KusKus 
(Phallanger sp). Peralatan yang digunakan dalam 
penelitian yaitu : Kompas, Kamera, Teropong 
Binoculair, Clinometer, Kamera, Alat Ukur 
Diameter Pohon, Peta Thematik Kabupeten 
Halmahera Utara, Rol meter,kompas, parang, 
tongkat, tally sheet, Alattulis (spidol, kalkulator, 
pensil, buku tulis dan lain-lain).
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Prosedur  Pengambilan Data

Ukuran permudaan yang digunakan dalam 
kegiatan analisis vegetasi hutan adalah sebagai 
berikut:

Ukuran sub-petak untuk setiap tingkat 
permudaan adalah sebagai berikut :
- Tingkat semai diukur pada petak ukur 

dengan jari-jari (R) 1 m.
- Tingkat Pancang diukur pada petak ukur 

dengan jari – jari (R) 2 m.
- Tingkat Tiang diukur pada petak ukur 

dengan jari – jari (R) 5 m.
- Tingkat Pohon diukur pada petak ukur 

dengan jari – jari (R) 10 m.
Untuk  lokasi penelitian dibuat 6 jalur 

penelitian atau disesuaikan dengan kondisi 
dilapangan dengan jarak antar jalur 100 meter 
dan jarak antar tiap plot 50 meter. Pengambilan 
data dilakukan mengikuti arah Utara Selatan atau 
disesuaikan dengan kondisi topografi.

Metode pengambilan data satwa burung 
dilakukan di dalam  plot contoh (Sampling Plot) 
dengan menggunakan sampel secara sistematika 
(sistematika random sampling) yang jarak antar  
plot 100 meter dan berbentuk lingkaran dengan 
diameter 20 meter.

Pengamatan dilakukan pada saat waktu 
aktif satwa yaitu pada dengan pembagian waktu 
sebagai berikut :
a.  Malam hari Pukul :   20.00 – 21.30
b. Pagi hari Pukul :   05.00 – 06.30

Pengamatan secara langsung dilakukan 
dengan mencatat  Kuskus (Phallenger sp) yang 
teramati, sedangakan pengamatan secara tidak 
langsung yaitu dengan melihat sejumlah tanda-
tanda yang ditinggalkan oleh satwa. Tanda itu 
berupa jejak, kotoran dan cakaran pada batang 
pohon.

Gambar. 1.  Plot Pengamatan Satwa Kus – Kus 
(Phallanger sp)

Analisis Data

Data Indeks Nilai Penting
Perhitungan besarnya nilai kuantitif 

parameter vegetasi, khususnya dalampenentuan 
indeks nilai penting dengan  menggunakan :

Contohpetak  Luas
JenisSatu Pohon Jumlah =Kerapatan 

100
Jenisseluruh Kerapatan 

JenisSatu  Kerapatan  Nilai= KR x  

 

PetakSeluruh Jumlah 
 jenis 1ditemukan petak Jumlah =Frek 

100
JenisSeluruh Jumlah 

 jenis 1 Frekuensi= FR   

 

ContohPetak  Luas
 JenisSuatu Dasar  Bidang Luas= Dom

100
ContohPetak  Luas

 JenisSuatu Dasar  Bidang Luas=DR   

 DR + FR + KR = INP  

Populasi satwa Kuskus dihitung dengan 
menggunakan formula :

a
ApP

aPAp
p
a

P
A







Dimana:
A : Luas Area Pengamatan

100 Meter 

20 Meter 

1. Data Vegetasi .

2. Data Satwa

Populasi Satwa
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a  : Luas plot pengamatan
p  : Jumlah Satwa yang ditemukan
P  : Populasi Satwa di Area Pengamatan 

Nilai  Kepadatan 
a. Kepadatan (K) 

A
niK =

Dimana  :
K = kepadatan suatu jenis 
ni = jumlah individu suatu jenis 
A = luas plot ukur pengamatan

Analisis Regresi
Pengaruh keberadaan vegetasi terhadap 

Populasi Kus – Kus (Phallanger sp) di analisis 
dengan menggunakan analisis regresi multiple. 
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui 
bagaimana variable dependent dapat diprediksi 
melalui variabel independent.  Untuk mengetahui 
hubungan antara Populasi Satwadengan Kerapatan 
vegetasi dengan menggunakan analisis regresi 
berganda dengan model matematiknya :

Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3 + b4X4 + b5X5
dimana :
Y   :  Keanekaragaman jenis burung .
a,  b1..b5 :  Suatu konstanta.
X1   :  Kerapatan vegetasi tingkat pohon
X2   :  Kerapatan vegetasi tingkat tiang
X3   :  Kerapatan vegetasi tingkat pancang
X4   :  Kerapatan vegetasi tingkat semai
X5   :  Kerapatan jenis pakan .

Selanjutnya dilakukan uji F untuk 
mengetahui korelasi variabel dependent dan 
variabel independent pada taraf kepercayaan 5 
%, apabila F hitung jika dibandingkan dengan F 
tabel dan F hitung lebih dari F tabel (F hitung >F 
tabel) maka korelasi dinyatakan signifikan.

Untuk mengetahui korelasi antara variabel 
dependent dan variable independent digunakan 
rumus :

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komposisi Vegetasi Hutan Desa Meti
Hasil analisis vegetasi pada hutan Desa 

Meti ditemukan antara lain :

1. Tingkat  Pohon
Besarnya jumlah jenis yang dimiliki oleh 

tiap spesies ditunjukan dengan gambar dibawah 
ini 
Gambar 2.   Analisis Vegetasi Tingkat Pohon

Tabel dan grafik diatas memperlihatkan 
komposisi spesies penyusun tingkatan hidup 
pohon adalah 22 spesies dengan nilai INP 
tertinggi didominasi oleh jenis tanaman meliputi 
kelapa (Cocos nucifera) (INP : 149,38), waru 
pantai (Hibiscus tileunsis) (INP : 24,290), 
ketapang (Terminalia cattapa ) (INP : 23,648), 
sagu (Metroxillon sp)  (INP : 18,34), kayu 
besi (Instia bijuga) (INP : 13,225), Mangga  
(Mangifera indica ) (INP : 12,446), nangka 
(Athocarpus integra : (INP : 5,151), kapuk randu 
(Bombax malabarica) (INP : 3,859), gondal (INP 
: 3,457).

2. Tingkat Tiang
Besarnya jumlah jenis yang dimiliki oleh 

tiap spesies ditunjukan dengan gambar 3: 

Gambar 3. Analisis Vegetasi Tingkat TiangY2 
X5Yb5+X4Yb4+X3Y b3+X2Y  b2+X1Y  b=.5)Ry(1.2.3.4
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  Tabel dan grafik diatas memperlihatkan 
komposisi spesies penyusun tingkatan hidup 
pohon adalah 16 spesies dengan nilai INP 
tertinggi didominasi oleh jenis meliputi sago 
(Metroxillon sp)  (INP : 80,437), pandan pantai 
(Pandanus sp) (INP : 33,761 ), ta) 

B. Populasi Kuskus (Phallanger sp).

1. Populasi Ditemukan. 
Dari hasil pengamatan yang dilakukan 

selama 5 hari untuk 3 titik konsentrasi ditemukan 
jenis satwa Kuskus sebanyak 15 ekor

Grafik 4. Jumlah Populasi Berdasarkan Type Habitat

2. Populasi  Dugaan
Dari hasil penelitian, jumlah satwa Kuskus 

yang ditemukan (p) sebanyak 15 ekor , dengan 
luas plot penelitan (a)  12 hh dimana Plot untuk 
Hutan rawa seluas 6 Ha, Plot untuk hutan pantai 
seluas 3 Ha dan Plot untuk kebun masyarakat 
seluas 3 Ha dan luas area penelitan 135 ha, 
Sehingga populasi dugaan diperoleh 169 ekor,   
sedangkan 

Densitas populasi dugaan sebesar 0,78 
ekor / ha 

Angka kepadatan populasi kuskus 
(Phallanger sp) menunjukan suatu gambaran 
tentang kepadatan alami. Kepadatan ini bervariasi 
menurut wilayah dan type hutan. Dari hasil 
perhitungan terhadap tingkat kepadatan populasi 
atau densitas bahwa ternyata densitas satwa Kus 
– kus (Phallanger sp) adalah kecil. Hal ini dapat 
disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

a) Perburuan.
Satwa kuskus (Phallanger sp) mempunyai 

potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan. 
Cara–cara memanfaatkan satwa ini kurang 
memperhatikan aspek kelestarian di dalam 
habitatnya. Sehingga menyebabkan populasinya 

menjadi berkurang bahkan akan mencapai titik 
kepunahan.  Adanya perburuan yang dilaksanakan 
oleh masyarakat desa Meti bahkan masyarakat 
yang berasal dari desa lain seperti dari desa 
Mawea dan adapula yang berasal dari kota 
Tobelo.

Leuhery dan Kaya (1992) dalam Latupapua 
(2006), mengatakan bahwa perubahan nilai 
konsumtif menjadi ekonomis menyebabkan 
semakin banyak satwa yang diburu sehingga 
dapat dipastikan bahwa populasi akan semakin 
menuru dengan cepat dan akhirnya kelestariannya 
akan semakin terancam.  Dalam satu malam, 
hasil buruan dapat mencapai 7 – 10 ekor. Apabila 
perburuan ini dilaksanakan secara rutin selama 1 
bulan, maka akan terjadi kehilangan satwa Kuskus  
(Phallanger sp ) sebanyak 140 – 300 ekor.  
Menurut Suripto (2000), berburu bagi sebagian 
masyarakat telah menjadi kegiatan rutin dan 
telah menjadi mata pencaharian untuk menopang 
ekonomi rumah tangga.  Untuk mencegah laju 
kehilangan populasi yang menuju pada tingkat 
kepunahan maka pengelolaan satwa Kuskus 
(Phallanger sp) di Pulau Meti haruslah dengan 
menggunakan prinsip-prisnsip pengelolaan yang 
mampu menjamin kelestarian yaitu :
- Mengembangkan prinsip – prinsip 

pemanenan berdasarkan kelestarian hasil.
- Tidak melakukan perburuan untuk 

kepentingan komersil dari habitat tempat 
tinggal satwa Kuskus.

- Melakukan pembinaan terhadap pemburu 
mengenai pentingnya menjaga dan      
melestarikan satwa Kuskus pada habitat 
tempat tinggalnya.

b) Predator.
Pemangsaan mempunyai peranan yang 

sangat penting didalam menjaga kesimbangan 
ekosistem. Pemangsaan berfungsi sebagai 
pengendali sehingga dapat mencegah terjadinya 
peledakan populasi. Kepadatan satwa liar yang 
dimangsa ditentukan oleh kuantitas dan kualitas 
habitat.  Sebagai satwa karnivora ular kuning 
mempunyai peran yang penting sebagai pemangsa 
(predator) yang tentunya dalam rantai makanan 
mempunyai hubungan prey ‐ predator dengan 
satwa liar lainnya, dalam hal ini termasuk kuskus 
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(Phallanger sp). Keberadaan satwa predator 
akan menjadi masalah apabila ada peningkatan 
populasi predator yang tidak seimbang dengan 
pertumbuhan satwa prey. Hal ini diindikasikan 
muncul di pulau Meti, walaupun tidak dilakukan 
sensus khusus bagi predator (ular kuning) , 
akan tetapi nampak adanya populasi dengan 
perjumpaan langsung oleh peneliti di lokasi 
penelitian. 

c) Pembukaan Lahan.
Maraknya aktivitas pembukaan lahan akan 

mendorongnya terjadi degradasi lahan karena 
akan terciptanya lahan – lahan kritis.  
Penduduk Desa Meti sebagian besar bermata 
pencarian sebagai petani, sehingga untuk 
mencukupi akan kebutuhan hari– hari, mereka 
harus membuka lahan untuk ditanami dengan 
komoditas pertanian. Adanya aktivitas pembukaan 
lahan menyebabkan beberapa  jenis–jenis pohon 
yang sering dipergunakan satwa Kuskus dalam 
melaksanakan aktivitasnya menjadi terganggu. 
Penebangan  vegetasi tingkat semai, sapihan 
dan tiang  terhadap jenis-jenis seperti kayu besi, 
ketapang dan waru menyebabkan berkurannya 
keanekragaman dan kerapatan jenis didalam 
lokasi penenlitian sehingga akan berpengaruh 
juga terhadap aktivitas yang dilakukan oleh satwa 
mamalia Kuskus (Phallanger sp).

Sugandhy, 1999 mengatakan bahwa 
salah satu gejala kerusakan sumber daya 
alam dapat dikenali dengan adanya kegiatan 
konversi penggunaan lahan yang tidak terkendali 
akibat tekanan jumlah penduduk dan kegiatan 
pembangunan yang mengirangi luas hutan. 
Pengurangan luas hutan diikuti oleh adanya 
penyusutan keanekaragaman hayati.

Selanjutnya Sugandhy, 1999 mengatakan 
pula bahwa indikator kerusakan lahan meliputi: 
1. Tekanan atas sumber daya lahan akibat 

aktivitas manusia seperti pembukaan alahan 
pertanian.

2. Keadaan  sumber  daya  l ahan  dan 
perubahannya menurut waktu dan kinerja 
misalnya hasil panen.

3. Tanggapan masyarakat terhadap tekanan atas 
mutu lahan perubahan kondisi pada berbagai 
kelompok.

d) Tingkat Kesadaran Masyarakat.
Upaya penyelamatan spesies satwa 

mamalia kus – kus (Phallanger sp) dan habitat 
akan tergantung pada inisiatif dan tindakan 
nyata yang ditetapkan oleh berbagai pihak dalam 
komponen masyarakat di desa Meti. Upaya – 
upaya ini dapat mempunyai bentuk yang beragam 
yang harusnya dimulai dari perorangan ataupun 
kelompok untuk dapat melestarikan satwa Kuskus 
di habitatnya.

Upaya-upaya untuk melestarikan satwa ini 
diperhadapkan dengan kebutuhan akan ekonomi 
masyarakat sehingga masyarakat akan lebih 
mengutamakan kebutuhan hidup setiap hari dari 
pada peduli terhadap upaya untuk menjaga dan 
melestarikan satwa mamalia Kuskus.  Hal ini 
merupakan suatu gambaran dari kurang sadarnya 
masyarakat desa Meti untuk melestarikan potensi 
kekayaan alam yang mereka miliki sehingga 
akan berdampak pada laju kepunahan dari satwa 
mamalia kus – kus (Phallanger sp).

e) Peraturan Desa
Faktor penyebab terjadinya kepunahan 

satwa mamalia kus – kus dapat disebabkan oleh 
ketidakpedulian Pemerintah Desa Meti terhadap 
upaya perlindungan satwa ini. Tidak adanya 
aturan desa yang jelas untuk mengatur masalah 
ekologi dalam upaya konservasi terhadap satwa 
dan habitat.

Kepentingan pelestarian satwa Kuskus 
dan satwaliar lainnya diabaikan pada tingkat 
pengambilan keputusan dalam suatu aturan desa 
yang dilatarbelakangi oleh lemahnya kemampuan 
aparat pemerintahan Desa Meti untuk memahami 
dan menyadari pentingnya pelestarian satwaliar 
dan habitatnya.

C. Analisis Hubungan Antara Populasi 
Satwa Kusku s (Phallanger sp) dengan 
Kerapatan Vegetasi dan Kerapatan 
Pakan.

Hasil analisis regresi berganda menunjukan 
terdapat hubungan antara populasi dengan 
kerapatan vegetasi serta kerapatan pakan.
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Tabel 1.  Analisis Hubungan Antara Populasi Satwa 
Kuskus (Phallanger sp) Dengan Kerapatan  
Vegetasi Dan Kerapatan Pakan.

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

1 .925a .856 .843 .4465378

Tabel di atas menunjukan bahwa kerapatan 
vegetasi dan kerapatan vegetasi penghasil pakan  
memberikan pengaruh terhadap populasi satwa 
Kuskus (Phallanger sp) ditunjukan oleh nilai R 
sebesar  0,856 yang berarti bahwa sebesar 85,60 
%  faktor Independent (Kerapatan vegetasi dan 
Kerapatan pakan) mempengaruhi faktor dependent   
( Populasi satwa Kuskus ). Ini merupakan suatu 
hubungan regresi yang nyata karena sebesar 
85,60 % faktor kerapatan vegetasi dan kerapatan 
vegetasi pakan berpengaruh terhadap populasi 
satwa Kuskus sedangkan sisanya sebesar 15,40 
% dipengaruhi oleh faktor lain.  Untuk uji analisis 
varians antara indeks populasi satwa Kuskus 
dengan kerapatan vegetasi dan kerapatan pakan  
dapat dilihat pada tabel.
Tabel 2. Analisis Varians Keanekaragaman Jenis 

Burung Dengan Keanekaragaman  Vegetasi 
Dan Kerapatan Pakan.

ANOVA

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

Regression 41.329 3 13.776 69.090 .000a

Residual 6.979 35 .199
Total 48.308 38

Hasil analisis multiple regresi untuk 
analisis varians menunjukan bahwa F hitung 
(69.090)  >  F tabel ( 1,69 ) artinya bahwa faktor 
kerapatan pohon (X1), kerapatan tiang (X2), 
kerapatan sapihan (X3), kerapatan semai (X4) 
dan kerapatan pakan (X5) memberikan pengaruh 
sangat nyata terhadap populasi satwa Kuskus 
(Y) pada taraf uji 95 %.  Persamaan regresinya :
Y = 3,722 + 0,88 X1+ 0,001722 X2 + 0,009 X3  + 
0,007106X4 +  0,005 X5.  
1) Beberapa Penggunaan Habitat Oleh Satwa 

Kuskus (Phallanger sp) 
a. Habitat Hutan Rawa
 Besarnya jumlah populasi pada hutan 

rawa menunjukan bahwa adanya suatu 

struktur dan komposisi hutan rawa 
yang kompak disertai dengan kondisi 
rawa memungkinkan satwa Kuskus 
(Phallanger sp ) menggunakan habitat 
tersebut sebagai suatu zona yang aman 
(Buffer zone) untuk berlindung dan 
berkembang biak.  Cover selain sebagai 
tempat hidup dan berkembangbiak 
juga sebagai tempat tersembunyi 
atau berlindung dari serangan musuh. 
(Alikodra, 1990). Pelindung adalah 
struktur  l ingkungan yang dapat 
melindungi kegiatan reproduksi dan 
berbagai kegiatan satwaliar.

b. Habitat Hutan Pantai
 Spesies-spesies pohon yang pada 

umumnya terdapat dalam ekosistem 
hutan pantai antara lain Barringtonia 
a s i a t i c a ,  Te r m i n a l i a  c a t a p p a , 
Calophyllum inophyllum, Hibiscus 
tiliaceus, Casuarina equisetifolia, dan 
Instia bijuga. 

 Hutan pantai Desa Meti digunakan oleh 
satwa Kuskus (Phallanger sp) adalah 
sebagai tempat untuk melindungi diri 
dan tidur. Penggunaan jenis Terminalia 
cattapa yang tingginya dapat mencapai 
15 meter dan jenis Instia bjiuga dengan 
kondisi tajuk pohon yang rimbun 
memungkinkan satwa ini melaksanakan 
aktivitas tidur dan melindungi dirinya 
dari serangan predator. 

c. Habitat Kebun Masyarakat. 
 Satwa Kuskus (Phallanger sp) sering 

menggunakan kebun miliki masyarakat 
desa Meti sebagai habitatnya untuk 
mencari makan sehingga untuk beberapa 
hal satwa liar ini dapat menjadi hama 
tanaman. Adanya jenis – jenis vegetasi 
penghasil pakan seperti pohon jambu 
(Myristica sp), manga (Mangifera 
indica) dan terkadang memakan pucuk 
daun kelapa (Cocos nucifera) yang masih 
muda.

KESIMPULAN 
Hasil penelitian ini memiliki beberapa 

kesimpulan antara lain :
1) P o p u l a s i  s a t w a  m a m a l i a  K u s k u s  
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(Phallanger sp) sebesar 169 ekor dengan 
densitas 0.7 ekor per hektar.

2) Terdapat hubungan antara faktor populasi 
dengan kerapatan vegetasi dan vegetasi 
penghasil pakan dengan nilai F hitung 
(69,09)  Ftabel (1,69) dengan persamaan 
regresi : Y = 3,722 + 0,88 X1+ 0,001722 X2 
+ 0,009 X3  + 0,007106X4+ 0,005 X5.

2) Beberapa Penggunaan Habitat Oleh Satwa 
Kuskus (Phallanger sp) diantaranya habitat 
hutan rawa digunakan sebagai Buffer zone, 
hutan pantai digunakan untuk aktivitas 
bermain  dan makan sedangkan kebun 
masyarakat digunakan untuk memperoleh 
makanan.
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