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ABSTRACT
Python reticulatus is one of the reptile harvested for commercial purposes. This study aims to identify the
characteristics of the microhabitat of Python reticulatus in sago plantation in Sambas, West Kalimantan. Data
was collected using traps from February to April 2014. Thirty-eight python was captured during the survey. The
presence of python was positively correlated with Metroxylon sago density (r = 0.09; p = 0.008; n = 127),
Dillenia indica (r = 0.22; p = 0.001; n = 127), Alstonia scholaris (r = 0.11; p = 0.015; n = 127) and Vitis trifolia (r
= 0.18; p = 0.004; n = 127), whereas air humidity (r = 0.05; p = 0.008; n = 127), distance of water (r = 0.20; p =
0.049; n = 127) and Havea brasiliensis density (r = 0.04; p = 0.025; n = 127) correlated negatively with the
presence of python. The independent variables were able to predict the existence of a python by 72.4%. Linear
equations formed was Z = 20.787 – 0.511X2 – 0.016X3 + 0.305X4 + 0.202X6 + 0.175X7 – 0.145X8 + 0.094X12.
Python prefered habitat with air humidity 64%-72% and 10-200 cm from water. The occurrence of various
vegetations might increase habitat for cover and breeding as well as providing habitat for prey.
Keywords: Python reticulatus, microhabitat
ABSTRAK
Python reticulatus adalah salah satu reptil bernilai ekonomis yang dipanen untuk tujuan komersial. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentiﬁkasi karakteristik habitat mikro Python reticulatus Schneider, 1801, pada kebun
sagu di Sambas, Kalimantan Barat. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan perangkap sejak
Februari sampai April 2014. Tiga puluh delapan python terperangkap selama survey. Kehadiran python
berkorelasi positif dengan kerapatan Metroxylon sago (r = 0,09; p = 0,008; n = 127), Dillenia indica (r = 0,22;
p = 0,001; n = 127), Alstonia scholaris (r = 0,11; p = 0,015; n = 127) dan Vitis trifolia (r = 0,18; p = 0,004; n =
127) sedangkan kelembaban udara (r = 0,05; p = 0,008; n = 127), jarak sumber air (r = 0,20; p = 0,049; n =
127) dan kerapatan Hevea brasiliensis (r = 0,04; p = 0,025; n = 127) berkorelasi negatif dengan kehadiran
python. Variabel bebas tersebut mampu memprediksi keberadaan python sebesar 72,4%. Persamaan linier yang
terbentuk adalah Z = 20,787-0,511X2-0,016X3+0,305X4+0,202X6+0,175 X7-0,145X8+0,094 X12. Habitat dengan
kelas kesesuaian tinggi ditandai dengan kelembaban udara antara 64%-72% dan jarak sumber air berkisar antara
10-200 cm. Keberadaan beberapa vegetasi berfungsi sebagai tempat berlindung, berkembang biak dan berburu
mangsa bagi python.
Kata kunci: Python reticulatus, mikrohabitat

I. PENDAHULUAN
Reptilia merupakan salah satu satwa yang memiliki peranan penting dalam ekologi, yaitu
sebagai aktor dalam rantai makanan yang menempati piramida konsumen tingkat dua.
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Kehidupan Python reticulatus sangat dipengaruhi oleh kondisi dan tipe habitat, menurunnya
kualitas habitat dapat mempengaruhi proses kehidupan dan pertumbuhan reptilia ini bahkan
dapat menyebabkan kematian yang berpengaruh pada penurunan populasi. Karakteristik
habitat yang mempengaruhi keberadaan jenis reptilia ini antara lain tutupan dan jenis vegetasi
dan kondisi lingkungan ﬁsik habitat. Karakteristik bioﬁsik merupakan faktor yang sangat
berpengaruh terhadap keberadaan dan kegiatan reptilia (Kusrini, 2009).
Faktor lingkungan ﬁsik seperti suhu, kelembaban, kemiringan lahan, ketebalan serasah dan
jarak dari sumber air merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku dan daya
tahan reptilia (Goin & Goin, 1971). Habitat dan kehadiran reptil juga bergantung pada faktor
biotik seperti tutupan vegetasi, baik secara vertikal dan horisontal yang berpengaruh terhadap
intensitas cahaya yang sampai ke lantai hutan (Goin & Goin, 1971). Tutupan dan tipe vegetasi
habitat reptil akan menunjukkan perbedaan karakteristik setiap habitat, dimana tutupan
vegetasi dapat mempengaruhi ciri-ciri ﬁsik suatu lingkungan. Goin & Goin (1971)
menyatakan bahwa di Eropa Barat Laut, belukar yang tinggi penting untuk reptil sebagai
media pengintaian mangsa, persembunyian dari mangsa dan eksploitasi (perburuan oleh
manusia). Pada areal hutan, pepohonan berperan sebagai pengendali iklim mikro, pengatur
suhu dan kelembaban. Indrawan et al. (2007) menyatakan bahwa komposisi komunitas dan
keanekaragaman jenis reptil lebih tinggi pada dataran rendah dibandingkan dengan dataran
tinggi dan kelimpahan jenis reptil semakin berkurang dengan bertambahnya ketinggian.
Banyak jenis-jenis ular yang sepanjang hidupnya hampir tidak pernah menyentuh tanah
(arboreal), jenis yang lain hidup melata di atas tanah atau menyusup di bawah serasah atau
tumpukan bebatuan (terestrial). Sementara yang lain hidup akuatik atau semi akuatik di
sungai-sungai, rawa, danau dan laut. Ular sanca batik memiliki habitat hutan yang lebat
rumputnya dan termasuk hutan tropis, banyak ditemukan di dekat sungai dan area yang dekat
dengan sungai-sungai kecil maupun danau (Mehrtens, 1987).
Ular sanca (P. reticulatus) adalah salah satu jenis reptil yang dimanfaatkan oleh manusia
baik kulit maupun daging (Mardiastuti & Soehartono, 2003). Ular yang secara taksonomi
dikenal sebagai Malayopython reticulatus diketahui menyebar luas di Asia Tenggara (Kep.
Nikobar, Birma, China, Semenanjung Malaya, Indonesia dan Filipina). Pola kulit P.
reticulatus menyerupai jala dengan bentuk mata jala agak bulat dan warna utamanya coklat
muda dan kuning (Hoesel, 1959). Menurut Tweedie (1983), P. reticulatus mempunyai kulit
bermotif coklat kekuningan dengan garis hitam membujur dari moncong hingga ke belakang
kepala. P. reticulatus mempunyai warna dasar coklat terang yang akan menjadi lebih gelap
pada P. reticulatus yang tua dan besar dengan pola garis batik yang berwarna hitam tebal dan
rumit, dibatasi oleh warna kuning di bagian dalamnya hingga menjadi sebuah pola yang
tersusun secara reguler. Python reticulatus mempunyai sisa-sisa kaki belakang yang terlihat
seperti sepasang cakar pendek pada kiri dan kanan lubang pelepasan (Hoesel, 1959). Anak
matanya pipih tegak, ini merupakan ciri-ciri satwa ini berburu makanan pada malam hari.
Umumnya, perkawinan pada ular ditentukan oleh betina. Betina yang telah siap kawin
akan memberikan tanda-tanda diawali dengan adanya sekresi feromon yang dapat dideteksi
oleh jantan. Setiap tahunnya tidak semua betina produktif dapat bereproduksi (Shine, 1998).
Hal ini disebabkan oleh kesiapan betina untuk dapat kawin dan bereproduksi terhadap
pengaruh asupan makanan dan lingkungan. Akan tetapi, normalnya ular sanca dapat
bereproduksi setahun sekali.
Python banyak ditemukan di habitat hutan tropis, areal berumput lebat, areal yang
berdekatan dengan sungai besar, sungai kecil maupun danau (Mehrtens, 1987). Alih fungsi
dan degradasi hutan menyebabkan terganggunya habitat asli python. Namun beberapa
penelitian menyatakan bahwa spesies ini dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan
(Shine et al., 1999, Wardhani, 2012).
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Shine et al., (1999) mengemukakan bahwa lokasi penangkapan python di Sumatera Utara
berada pada areal pertanian, perkebunan kelapa sawit dan karet sedangkan di Sumatera
Selatan pada habitat rawa-rawa pasang surut. Di Kalimantan Tengah areal tangkap berada
pada kebun kelapa sawit, kebun karet dan rawa-rawa pasang surut (Wardhani, 2012).
Perkebunan merupakan salah satu sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi
masyarakat. Perkembangan perkebunan memberikan keuntungan ﬁnansial dan membuka
kesempatan terbentuknya ekonomi baru. Namun di sisi lain perkebunan yang tidak dikelola
dapat dianggap sebagai ancaman bagi kelestarian keanekaragaman hayati dan plasma nutfah.
Pada kenyataannya perkebunan juga dapat menjadi habitat satwa liar yang dapat beradaptasi
pada pertumbuhan vegetasi sekunder walaupun komposisi vegetasi yang seragam (monokultur) dan dapat mendukung kehidupan berbagai jenis satwaliar, seperti primata dan ular.
Perkebunan tetap memiliki nilai penting bagi keanekaragaman hayati terutama perkebunan
yang masih memiliki sisa-sisa vegetasi asli (Lindenmayer et al., 2003).
Kalimantan Barat merupakan wilayah pemanfaatan python kedua terbanyak di Indonesia.
Area tangkapan ular ini di Kabupaten Sambas umumnya berupa kebun sagu. Oleh karena itu,
perlu dilakukan penelaahan atas karakteristik mikrohabitat di perkebunan rakyat khususnya
kebun sagu yang menjadi tempat penangkapan P. reticulatus. Diharapkan hasil penelitian ini
bermanfaat bagi pengelola satwa liar, khususnya satwaliar yang dimanfaatkan berdasarkan
kuota, sebagai bahan informasi untuk memprediksi pendugaan populasi Python reticulatus.
II. BAHAN DAN METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada areal kebun sagu di Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat (Gambar 1). Berdasarkan informasi dari penangkap ular, lokasi
terpilih merupakan lokasi tangkapan dimana ular selalu ada pada setiap musim. Pengambilan
data dilakukan sejak Februari sampai April 2014. Kondisi iklim pada saat penelitian adalah
musim kering dengan rata-rata satu hari hujan/bulan.

Gambar (Figure) 1 Lokasi penelitian di Kabupaten Sambas (Location of the study in Sambas District)
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B. Bahan dan Alat
Bahan (obyek) penelitian adalah Python reticulatus sedangkan alat yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah peta dasar, Garmin GPSMAP 76 CSx untuk mengukur ketinggian
tempat, thermo hygrometer untuk mengukur suhu dan kelembaban udara, perangkap, umpan,
karung goni, tali raﬁa, meteran dan alat tulis.
Perangkap dibuat dengan menggunakan tiga atau empat batang kayu berdiameter ± 10 cm
0
sebagai tiang utama yang ditancapkan dengan kemiringan sekitar 45 untuk menggantungkan
umpan. Kayu tersebut kemudian dihubungkan dengan bambu yang telah dipasang tali raﬁa
untuk menjerat ular ketika mengambil umpan. Perangkap diletakkan dekat sumber air berupa
parit dengan lebar 150 cm. Umpan yang digunakan adalah bebek mati yang tidak dikuliti.
C. Metode Penelitian
Penangkapan ular dilakukan dengan bantuan penangkap/pemburu ular dan cara penangkapan disesuaikan dengan teknik penangkapan yang biasa dilakukan pemburu setempat. Aktivitas penangkapan python di Kecamatan Tangaran dilakukan dengan perangkap sejumlah 127
perangkap dengan umpan berupa bebek mati yang tidak dikuliti dan penggantian umpan
dilakukan setiap tiga hari sekali. Lokasi penempatan perangkap adalah lokasi dimana
pemburu biasa menempatkan perangkap. Pengamatan apakah ada ular yang terperangkap
dilakukan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Untuk seluruh perangkap yang
dipasang pada tiga lokasi kebun sagu. Individu ular yang tertangkap selama masa penelitian
tidak dikembalikan ke habitat alami, dimana individu ditemukan.
Setiap titik pengamatan diambil titik koordinatnya dan dilakukan pencatatan komponen
lingkungan yang meliputi komponen biotik dan abiotik. Pengumpulan data komponen biotik
adalah data vegetasi dilakukan di sekitar perangkap yang dipasang dengan menggunakan unit
contoh pengamatan petak tunggal yang dibagi-bagi ke dalam sub-sub petak sebagai berikut:
sub petak 20 m x 20 m untuk pengamatan tingkat pohon, 10 m x 10 m untuk tingkat tiang, 5 m x
5 m untuk tingkat pancang dan 2 m x 2 m untuk tingkat semai dan tumbuhan bawah. Data yang
dicatat meliputi jenis dan jumlah tegakan per jenis. Unit contoh pengamatan vegetasi
seluruhnya berjumlah 127 plot.
0
Komponen abiotik yang diamati meliputi ketinggian tempat, suhu udara ( C) dan
0
kelembaban udara (%), suhu tanah ( C), pH tanah dan jarak dari sumber air terdekat. Pada
setiap titik pengamatan tersebut dilakukan pencatatan terhadap kehadiran python yang
ditandai dengan python yang masuk dalam terangkap.
D. Analisis
Kerapatan vegetasi adalah jumlah individu setiap jenis vegetasi per satuan ruang tertentu,
yang dihitung dengan menggunakan persamaan: K = (jumlah individu ditemukan)/(luas
seluruh petak contoh). Identiﬁkasi karakteristik habitat python dianalisis menggunakan
pendekatan Regresi Logistik Biner. Beberapa variabel yaitu ketinggian tempat, suhu tanah dan
pH tanah dikeluarkan dalam penghitungan regresi karena hampir tidak ada variasi antar data.
Variabel yang digunakan sebagai penduga kehadiran python sebagai indikator mikrohabitat
adalah suhu udara, kelembaban, jarak dari sumber air terdekat, kerapatan dan jenis vegetasi
yang ada. Peluang yang dihasilkan melalui persamaan logistik kemudian digunakan untuk
menentukan tingkat kesesuaian habitat python.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Mikrohabitat
Jenis tumbuhan vegetasi yang berada di sekitar titik pengamatan dimana perangkap
diletakkan adalah sejumlah sembilan jenis, yaitu sagu (Metroxylon sagu Rottb.), nibung
(Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl.), simpur (Dillenia indica L.), pulai (Alstonia scholaris
L.R.Br.), karet (Hevea brasiliensis Müll.Arg.), rengas (Gluta renghas L.), bambu (Bambusa
vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl.), jahe (Zingiber ofﬁcinale Roscoe) dan galing-galing (Vitis
trifolia Linn.). Vegetasi dominan adalah sagu dengan kerapatan 3.016 batang/ha (Tabel 1).
Tabel (Table)1. Jenis dan kerapatan vegetasi di habitat P. reticulatus (Percentage and density of vegetation)

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jenis vegetasi
(Type of vegetation)

Jumlah
(Batang)
(Quantity
(stem))

Persentase
(%) (Percentage)

Kerapatan
(Batang/ha)
(Density
(stem/hectare))

Sagu (Metroxylon spp.)
Jahe (Zingiber ofﬁcinale)
Simpur (Dillenia indica)
Karet (Hevea brasiliensis)
Pulai (Alstonia scholaris)
Bambu (Bambusa vulgaris)
Galing-galing (Vitis trifolia )
Rengas (Gluta renghas)
Nibung (Oncosperma tigillarium)
Total (Total)

3.711
1.243
476
252
224
231
196
84
56
6.473

66,23
0,91
8,50
4,50
4,00
4,23
3,50
1,50
3,711
100,00

3.016
956
544
323
172
711
603
65
43

Sagu (Metroxylon spp.) adalah salah satu jenis palem wilayah tropika basah. Jenis ini
tumbuh baik pada daerah rawa air tawar, rawa bergambut, daerah sepanjang aliran sungai,
sekitar sumber air atau hutan-hutan rawa. Tumbuhan sagu memiliki daya adaptasi yang tinggi
pada lahan marjinal yang tidak memungkinkan pertumbuhan optimal bagi tanaman pangan
maupun tanaman perkebunan. Kondisi lahan yang ditumbuhi sagu memiliki penciri indikator
lingkungan, yaitu sifat tanah baik ﬁsik maupun kimia serta sifat iklim terutama iklim mikro.
pH tanah pada lokasi penelitian adalah enam yang berarti bahwa sagu tumbuh pada kondisi
tanah dengan pH cenderung bersifat asam. Penelitian di Pulau Seram menunjukkan bahwa
sagu tumbuh pada pH tanah berkisar antara 4,47-5,63 (Botanri et al., 2011).
Python di Kabupaten Sambas umum ditemukan pada areal kebun sagu, sehingga pemburu
memiliki kebiasaan meletakkan perangkap di kebun sagu tersebut. Lokasi pengamatan
merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 50 m dpl dan dekat dengan sungai
kecil. Ketinggian tempat pada lokasi penelitian diduga tidak mempengaruhi ada atau tidak
adanya P. reticulatus karena masih berada di bawah 1.000 m dpl (Tweedie, 1983; Stuebing &
Inger, 1999).
Suhu udara pada titik pengamatan berkisar antara 29,10-32,90C, dengan rata-rata 30,80C.
0
0
Individu terbanyak berada suhu antara 29,0 -30,2 C (50%) sedangkan tidak ditemukannya
individu pada titik pengamatan dengan kisaran suhu antara 30,30-31,50C (51,7%). Kisaran
suhu tersebut masih optimum bagi keberadaan python. Stuebing & Inger (1999) menyatakan
bahwa suhu lingkungan yang paling disukai P. reticulatus di Kalimantan adalah 29,00-31,00C.
0
0
Sebanyak empat individu ditemukan pada kisaran suhu 31,6 -32,9 C. Ini menunjukkan bahwa
kisaran suhu tersebut masih memungkinkan bagi python untuk hidup dan beraktivitas
mengingat bahwa suhu udara yang mematikan bagi herpetofauna termasuk reptil adalah
38,00-42,00C dan satwa yang berasal dari daerah yang lebih tinggi memiliki ketahanan yang
5
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lebih rendah (Snyder & Weathers, 1975). Suhu udara lingkungan merupakan salah satu hal
yang sangat mempengaruhi reptil (Bickford et al., 2010).
Reinert (1993) menyatakan bahwa suhu diduga merupakan salah satu faktor yang penting
dalam pemilihan habitat karena eﬁsiensi pencernaan, kecepatan lokomosi dan kesuksesan
reproduksi sangat terpengaruh oleh suhu tubuh dan suhu tubuh ular dipengaruhi oleh suhu
lingkungannya. Sebagai ular terestrial daerah tropis, P. reticulatus di Kalimantan selalu
menjaga suhu tubuhnya pada 31ºC (Stuebing & Inger, 1999). Ular sanca batik termasuk satwa
ektotermik, yaitu satwa dengan produksi panas tubuh sebagai hasil aktivitas metabolisme
yang sangat terbatas dan mekanisme kontrol pengembalian produksi panas sangat rendah
(Aiello, 1998 dalam Matspawati, 2009), sehingga untuk mencukupi kebutuhan panasnya,
satwa ini harus mengambil panas dari lingkungan. Perenang handal ini (Mehrtens, 1987)
berjemur di bawah sinar matahari langsung yang biasa disebut basking untuk mendapatkan
panas. Setelah mendapatkan panas tubuh, metabolisme segera akan berlangsung terutama
dalam proses mencerna makanan.
Kelembaban udara pada lokasi pengamatan berkisar antara 63%-77% dengan rata-rata
70,4%. Sebagian besar ular (76,3%) ditemukan pada kisaran kelembaban udara antara 6872% sedangkan tidak ditemukannya ular terbanyak terdapat pada kisaran yang sama dengan
persentase 69,7%. Kelembaban merupakan suatu tingkat keadaan lingkungan udara basah
yang disebabkan oleh adanya uap air. Stuebing & Inger (1999) menyatakan bahwa
kelembaban yang paling disukai P. reticulatus di Kalimantan adalah ± 70%. Ini menunjukkan
bahwa python mampu beradaptasi dengan kelembaban udara yang ada. Hal ini diduga karena
lokasi pengamatan dan sumber air memiliki jarak maksimum 200 m, sehingga kelembaban
yang diperlukan oleh python dapat ditemui di sekitar sumber air.
Suhu tanah berada pada kisaran 27,10-28,90C. Belum ada literatur yang menyebutkan
kisaran suhu tanah yang disukai oleh python, namun diduga kisaran suhu tanah pada lokasi
pengamatan cukup memberikan panas yang dibutuhkan oleh ular. Tanah digunakan sebagai
media untuk menjalankan aktivitas bergerak, mencari makan dan beristirahat. Python
termasuk ular terestrial namun pada lokasi pengamatan tidak ditemukan ular yang tinggal
dalam lubang tanah. P. reticulatus banyak ditemukan di serasah, tanah dan pohon meskipun
sering ditemukan pula sedang berada di perairan tawar (Tweedie, 1983; Stuebing & Inger,
1999) dan sarang biasanya berada diantara serasah (Shine, 1999; Stuebing & Inger, 1999).
P. reticulatus sangat bergantung pada kelembaban dan ketersediaan air. Ular jenis ini
seringkali ditemui tidak jauh dari badan air (sungai, kolam, rawa). Air diperlukan oleh python
untuk kelangsungan hidup dan perkembangan telur yang dieraminya. Keuntungan bagi
python jika jarak terhadap sumber air dekat adalah waktu untuk memenuhi kebutuhan akan air
dan pergi meninggalkan sarang cukup singkat, sehingga dapat meminimalisir serangan
predator seperti ular pemakan telur, sejenis berang-berang pemakan telur terhadap sarang
yang ditinggalkan induk. Kerugiannya adalah kelimpahan air yang terlalu banyak dan dekat
dengan sarang akan menyebabkan sarang akan kelebihan air, sehingga kelembaban sarang
meningkat. Kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan bagi kelangsungan hidup telur ular,
dimana manifestasi dari mikroba, jamur dan parasit perusak telur akan mendominasi, yang
dapat menjadikan telur infertile (Matswapati, 2009).
Jarak sumber air terdekat pada titik pengamatan berkisar antara 10,0-200,0 cm dengan ratarata 95 cm. Hasil penelitian menunjukkan pada jarak 10-73 cm dari sumber air, python masih
ditemukan sebanyak 17 individu (44,7%). Jarak yang sangat dekat ini diduga tidak menjadi
hambatan bagi python untuk kelangsungan hidupnya, karena kondisi curah hujan yang sangat
rendah pada saat penelitian berlangsung. Jika terjadi curah hujan yang cukup tinggi, maka
python akan mencari tempat baru yang sesuai dengan kebutuhan optimalnya.
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B. Kehadiran Python
Menurut para pemburu, jumlah panenan pada musim kering umumnya lebih rendah daripada musim hujan. Hal ini tampak berpengaruh terhadap hasil tangkapan python yang hanya
memperoleh 38 ekor dari 127 perangkap dengan distribusi per lokasi penelitian disajikan pada
Tabel 2.
Tabel (Table)2. Kehadiran P. reticulatus berdasarkan lokasi pengamatan (The presence of P. reticulatus on the
research sites)

Lokasi (Research
sites)
Tangaran_1
(Tangaran 1st )
Tan garan_2
(Tangaran 2nd )
Tangaran_3
(Tangaran 3th )
Total (Total)

Jarak air terdekat
Kelembaban
(cm) (Distance of
(%)
nearset water
(Humidity (%))
(cm))

Jumlah titik
pengamatan
(Number of
observation
points)

Jumlah Ular
(individu)
(Number of
snake
(individual))

Persentase
(%) (Percentage
(%))

67-77

10-150

50

0

0,00

63-74

10-200

56

27

48,21

69-71

50-200

21

11

52,38

127

38

29,92

Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa komponen biotik berupa vegetasi jenis sagu,
simpur, pulai, karet dan galing-galing. Komponen abiotik berupa kelembaban udara dan jarak
dengan sumber air terdekat merupakan variabel habitat yang paling penting untuk memprediksi keberadaan python (Tabel 3).
Persamaan linier yang terbentuk adalah Z = 20,787-0,511X2-0,016 X3 + 0,305 X4 + 0,202
X6 + 0,175 X7- 0,145 X8 + 0,094 X12. Persamaan tersebut memiliki nilai Hosmer & Lemeshow's
Goodness of Fit Test sebesar 4,313 dan probabilitas signiﬁkansi 0,828 yang berarti bahwa
model mampu memprediksi nilai observasinya. Variabel bebas yang berpengaruh terhadap
keberadaan python memiliki nilai signiﬁkansi < 0,05. Meskipun persamaan tersebut memiliki
nilai koeﬁsien determinasi yang rendah (r2 = 0,302), namun variabel bebas yang memiliki
keeratan hubungan dengan keberadaan python tersebut dapat memprediksi keberadaan
python sebesar 72,4%.
Kehadiran python pada kebun sagu ini diduga karena sagu mampu menyediakan persyaratan utama bagi python yaitu kelembaban dan sumber air. Kelembaban udara optimal
yang dibutuhkan tanaman sagu adalah sekitar 90%, apabila kelembaban kurang dari 70%,
maka akan mengakibatkan pati akan berkurang 25% (Bintoro et al., 2013). Ini berarti kelembaban udara pada titik pengamatan merupakan kisaran yang cocok baik untuk tanaman sagu
itu sendiri maupun python. Selain itu, tanaman sagu juga dapat mengkonservasi air tanah
karena kebutuhan akan kelembaban yang tinggi.
Selain sagu, simpur, pulai dan karet juga memiliki korelasi terhadap kehadiran python.
Simpur dan pulai merupakan vegetasi asli pada kawasan kebun sagu rakyat yang merupakan
hasil konversi hutan menjadi kebun sedangkan karet sengaja ditanam sebagai sumber pendapatan lainnya. Kurangnya perawatan diduga menyebabkan vegetasi asli masih memiliki
peluang untuk tumbuh. Jenis semak yang memiliki korelasi terhadap keberadaan ular adalah
galing-galing (Vitis trifolia). Keberadaannya pada perkebunan rakyat sengaja ditanam dan
memanfaatkannya untuk konsumsi.
Nilai korelasi vegetasi secara berturut-turut dari sagu, simpur, pulai, karet dan galinggaling adalah 0,09; 0,22; 0,11; 0,04 dan 0,18. Meskipun nilai korelasi masuk dalam kategori
sangat rendah dan rendah, namun jenis vegetasi yang paling mempengaruhi kehadiran python
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Tabel (Table) 3. Analisis regresi logistik komponen biotik dan abiotik kesesuaian habitat P. reticulatus pada
kebun sagu di Sambas, Kalimantan Barat (Logistic regression analysis of biotic and abiotic
habitat suitability P. reticulatus at sago plantations in Sambas, West Kalimantan)

Variabel (Variable)
Suhu udara (oC)
(Airtemperature (oC))
Kelembaban udara (%)
(Humidity (%))
Jarak air terdekat (cm)
(Distance of nearset water (cm))
Kerapatan sagu (N/ha)
(Density of sago (N/hectare))
Kerapatan nibung (N/ha)
(Density of nibung (N/hectare))
Kerapatan simpur (N/ha)
(Density of simpur (N/hectare))
Kerapatan pulai (N/ha)
(Density of pulai (N/hectare))
Kerapatan karet (N/ha)
(Density of rubber (N/hectare))
Kerapatan rengas (N/ha)
(Density of rengas (N/hectare))
Kerapatan jahe (N/ha)
(Density of ginger (N/hectare))
Kerapatan bambu (N/ha)
(Density of bamboo (N/hectare))
Kerapatan galing-galing (N/ha)
(Density of galing-galing
(N/hectare))
Konstanta (Constant (β0 ))

Notasi
(Notation)

Rataan
(Mean)

SD
(Standard
deviation)

Koefisien
regresi
(Coeﬁcient
regression)
0,002

Sig. (p Value)

X1

30,8

0,9

0,998

X2

57,0

1,6

-0,511

0,008

X3

95,0

71,0

-0,016

0,049

X4

23,9

4,9

0,305

0,008

X5

0,3

1,4

0.320

0,053

X6

4,2

7,4

0,202

0,001

X7

1,3

4,4

0,175

0,015

X8

2,6

7,4

-0,145

0,025

X9

0,5

2,1

-0,090

0,389

X10

7,5

9,5

-1,331

0,997

X11

5,6

11,6

0,110

0,305

X12

4,7

10,2

0,094

0,004

-

-

20,787

0,038

dapat dilihat dari nilai signiﬁkansi persamaan regresi logistik biner. Dengan demikian,
vegetasi yang memiliki pengaruh paling erat dengan kehadiran python secara berturut-turut
adalah jenis simpur (p = 0,001), galing-galing (p = 0,004), sagu (p = 0,008), pulai (p = 0,015)
dan karet (p = 0,025) sedangkan faktor ﬁsik yang mempengaruhi kehadiran python adalah
kelembaban udara (p = 0,008) dan jarak dari sumber air (p = 0,049) dengan nilai korelasi
kelembaban udara sebesar 0,05 dan jarak sumber air terdekat sebesar 0,20.
Sifat jenis pohon (simpur) yang dapat menjaga kelembaban dan intensitas cahaya matahari
sampai pada lantai hutan/kebun merupakan pelindung yang sangat baik bagi python,
sementara keberadaan semak (galing-galing) diduga mampu berperan dalam persembunyian
dari pemburu/pemangsa/predator, eksploitasi serta pengintaian pakan. Selain itu vegetasi juga
berperan penting dalam perilaku reproduksi python. Berdasarkan informasi dari pemburu,
python di Kecamatan Tangaran tidak tinggal dalam lubang tanah, melainkan pada serasah dan
batang kayu tumbang yang membusuk. Sifat yang demikian menyebabkan python menggunakan tumbuhan yang lebat untuk menyembunyikan diri pada saat kawin, sehingga dapat
terhindar dari perburuan (eksploitasi). Jika pada musim kawin, pemburu dapat menangkap
lebih dari satu individu python pada satu lokasi. Kerapatan vegetasi yang tinggi juga diduga
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akan membantu penurunan suhu tanah, sehingga python dapat beraktivitas pada saat curah
hujan rendah. Beberapa penelitian juga mengungkapkan peran vegetasi pada perkebunan
terhadap keberadaan satwaliar (Yoza, 2000; Lindenmeyer et al., 2003; Garden et al., 2007;
Yusuf, 2008).
Yoza (2000) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terjadi perubahan keanekaragaman satwa burung seiring dengan perubahan kualitas habitat, tingkat keanekaragaman
pada hutan sebelum pembukaan lahan sangat tinggi, setelah terjadi land clearing menurun dan
indeks keanekaragaman burung kembali meningkat dengan meningkatnya umur tanaman
sawit. Lindenmeyer et al., (2003) mengungkapkan bahwa keragaman jenis tumbuhan secara
positif berkaitan dengan keragaman dan kelimpahan berbagai taksa hewan di perkebunan
Australia.
Garden et al., (2007) menyatakan bahwa keberadaan reptil darat asli di kota Brisbane
memiliki hubungan yang erat dengan gundukan rayap, kayu yang telah tumbang dan penutupan gulma sedangkan mamalia kecil memiliki hubungan yang erat dengan keberadaan
rumput. Yusuf (2008) menyatakan bahwa habitat berhutan atau habitat dengan vegetasi yang
heterogen terutama yang masih alami merupakan habitat ideal bagi sebagian besar jenis reptil
di eks HPH PT. Rimba Karya Indah sedangkan tanah terbuka sebagai akibat dari pembukaan
lahan (land clearing) merupakan habitat yang kurang ideal bagi kehidupan reptil.
Persamaan logistic yang terbentuk :
p=

e20,787-0,511X2-0,016X3+0,305X4+0,202X6+0,175X7-0,145X8+0,094X12
1+e20,787-0,511X2-0,016X3+0,305X4+0,202X6+1,175X7-0,145X8+0,094X12

menghasilkan nilai peluang antara 0,0004 sampai 0,9730 yang dibagi dalam tiga kelas
kesesuaian habitat python (Tabel 4).
Tabel (Table) 4. Kelas kesesuaian habitat Python reticulatus di kebun sagu, Kabupaten Sambas, Kalimantan
Barat berdasarkan persamaan logistik (Habitat suitability Python reticulatus in sago plantation,
Sambas District, West Kalimantan based on logistic equation)

No.
1
2
3

Kelas kesesuaian
(Suitability classes)
Kesesuaian rendah
(Low suitability)
Kesesuaian sedang
(Middle suitability)
Kesesuaian tinggi
(High suitability)

Selang kelas
(Class interval)

Jumlah titik
pengamatan (Number
of observation points)

Persentase (%)
(Percentage (%))

< 0,33

92

72,4

0,33-0,66

22

17,3

> 0,66

13

10,3

Peluang kehadiran python pada suatu tapak habitat secara keseluruhan berkisar antara
0,0004 sampai 0,9730. Peluang kehadiran ke 38 python berkisar antara 0,0030 sampai 0,9730
yang terdistribusi pada kelas kesesuaian habitat rendah sampai kelas kesesuaian habitat tinggi
sedangkan peluang tidak ditemukannya python (89 titik pengamatan) berkisar antara 0,0004
sampai 0,9456 yang juga terdistribusi pada kelas kesesuaian rendah sampai tinggi. Kelas
kesesuaian rendah yang terdeteksi akan kehadiran python, dicirikan dengan kelembaban
udara berkisar antara 68%-73% dan jarak air terdekat antara 30-200 cm dengan keragaman
vegetasi sagu, simpur, pulai dan karet, kelas kesesuaian sedang dicirikan dengan kelembaban
udara berkisar antara 68%-74% dan jarak air terdekat antara 10-200 cm dengan vegetasi sagu,
simpur, pulai, karet dan galling-galing sedangkan kelas kesesuaian habitat tinggi dicirikan
9
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dengan kelembaban berkisar antara 64%-72% dan jarak air terdekat antara 10-200 cm dengan
vegetasi sagu, simpur, pulai dan galling-galing. Berdasarkan hal tersebut, kondisi mikrohabitat secara keseluruhan sesungguhnya didominasi oleh ketidakhadiran python dengan
tingkat kesesuaian habitat rendah. Kehadiran python diduga karena tersedianya pakan yang
mampu mengundang python untuk masuk ke dalam perangkap.
Terdapat enam titik pengamatan yang memiliki kesesuaian habitat tinggi namun tidak
ditemui python yang terperangkap. Hal ini diduga karena python merupakan satwa dengan
pergerakan yang luas, dimana kondisi sekitar lokasi pengamatan memiliki nilai karakteristik
yang tidak berbeda jauh, sehingga ketika python tidak ditemukan pada lokasi pengamatan
menyebabkan kemungkinan python berada di tempat lain yang memiliki kondisi habitat
serupa. Namun habitat mikro pada lokasi pengamatan tersebut mampu menyediakan kebutuhan python akan kelembaban udara, jarak sumber air terdekat dengan kerapatan beberapa jenis
vegetasi.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Identiﬁkasi terhadap karakteristik lingkungan menunjukkan bahwa kelas kesesuaian tinggi
yang dapat digunakan untuk memprediksi keberadaan python adalah lokasi dengan
kelembaban udara berkisar antara 64%-72% dan jarak dengan sumber air berkisar antara 10200 cm dengan kerapatan vegetasi minimal jenis sagu (Metroxylon sagu) sebanyak 322 batang/
ha, simpur (Dillenia indica) sebanyak 118 batang/ha, pulai (Alstonia scholaris) sebanyak 77
batang/ha dan galing-galing (Vitis trifolia) sebanyak 18 batang/ha.
B. Saran
Penelitian lanjutan mengenai ketersediaan pakan alami dan prilaku makan Python
reticulatus pada lokasi penelitian yang sama perlu dilakukan. Penangkaran jenis python perlu
digiatkan di Provinsi Kalimantan Barat mengingat pemanfaatannya dari alam yang tinggi,
sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan populasi semakin menurun.
DAFTAR PUSTAKA
Aiello, S.E. (1998). The Merck veterinary manual; 8th ed. New Jersey: Merck & Co., Inc.
Bickford, D., Howard, S.D., Ng, D.J.J., & Sheridan, J.A. (2010). Impacts of climate change on the amphibians
and reptiles of South Asia. Biodiversity and Conservation, 19, 1043-1062.
Bintoro, M.H., Syarifudin, S.A., Dewi, R.K., & Ahyuni, D. (2013). Sagu mutiara hijau khatulistiwa yang
dilupakan. Bogor : Digreat Publishing.
Botanri, S., Setiadi, D., Guhardja, E., Qayim, I., & Prasetyo, L.B. (2011). Karakteristik habitat tumbuhan sagu
(Metroxylon spp.) di Pulau Seram, Maluku. Forum Pascasarjana, 34, 33-44.
Garden, J.G., McAlpine, C.A., Possingham, H.P., & Jones, D.N. (2007). Habitat structure is more importanat
than vegetation composition for local-level management of native terrestrial reptile and small mammal
species living in urban remnants: a case study from Brisbane, Australia. Austral Ecology, 32, 669-685.
Goin, C.J., & Goin, O.B. (1971). Introduction to herpetology. San Francisco: WH Feeman and Company.
Hoesel, J.K.P. (1959). Ophidia Javanica. Bogor: Pertjetakan Archipel.
Indrawan, M., Primack, R.B., & Supriatna, J. (2007). Biologi konservasi edisi revisi. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.
Kusrini, M.D. (2009). Survey pemanenan dan perdagangan labi-labi (Amyda cartilagenea di Kalimantan
Timur. Bogor: Pustaka Media Konservasi 111.
Lindenmayer, D.B., Hobbs, R.J., & Salt, D. (2003). Plantation forest and biodiversity conservation. Australian
Forestry, 66, 62-66.

10

Karakteristik Mikrohabitat Python reticulatus... (Adelina Silalah, dkk.),

Mardiastuti, A., & Soehartono, T. (2003). Perdagangan reptil Indonesia di pasar Internasional. Di dalam: Kusrini,
M.D., Mardiastuti, A., & Harvey, T., editor. Prosising Seminar Hasil Penelitian Departemen Konservasi
Sumberdaya Hutan: Konservasi amﬁbi dan reptil di Indonesia, tanggal 8 Mei 2003 di Bogor (pp. 131144). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Matspawati, D. (2009). Biologi reproduksi ular sanca batik (Python reticulatus). (Skripsi). Institut Pertanian
Bogor, Bogor.
Mattison, C. (1992). Snakes of the world. New York: Facts on File Inc.
Mehrtens, J.M. (1987). Living snakes of the world; in colour. New York: Sterling Publishing Co.
Reinert, H.K. (1993). Habitat selection in snakes. Di dalam: Seigel, R.A., & Collins, J.T., editor. Snakes ecology
and behaviour. New York: McGraw-Hill Inc.
Shine, R. (1998). Snakes. Di dalam Cogger, H.G., & Zweifel, R.G., editor. Encyclopedia of reptiles and
amphibians. Sydney: University of New South Wales Press Ltd.
Shine, R., Ambariyanto, Harlow, P.S., & Mumpuni. (1999). Reticulated pythons in Sumatera: biology,
harvesting and sustainability. Biological Conservation, 87, 349-357.
Snyder, G.K., & Weathers, W.W. (1975). Temperature adaptation in amphibian. The American Naturalist ,109,
93-101.
Stuebing, R.B., & Inger, R.F. (1999). A ﬁeld quide to the snakes of Borneo. Kinabalu: Natural History Publication
(Borneo).
Tweedie, M.W.F. (1983). The snakes of Malaya. Singapore: The Singapore National Printers (Pte) Ltd.
Wardhani, S.E. (2012). Tata niaga, karakteristik habitat dan parameter demograﬁ sanca batik (Python
reticulatus Schneider 1801) yang dipanen di Propinsi Kalimantan Tengah. (Tesis). Program
Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Yoza, D. (2000). Dampak perkebunan kelapa sawit terhadap keanekaragaman jenis burung di areal perkebunan
PT. Ramajaya Pramukti, Kabupaten Dati II Kampar Propinsi Dati I Riau. (Skripsi). Institut Pertanian
Bogor, Bogor.
Yusuf, L.R. (2008). Studi keanekaragaman jenis reptil pada beberapa tipe habitat di eks-HPH PT. RKI
Kabupaten Bungo Propinsi Jambi. (Skripsi). Institut Pertanian Bogor, Bogor.

11

