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ABSTRAK 
MUHAMMAD QEIS TSAL SABIL. DISTRIBUSI DAN TIPE HABITAT PENELURAN PENYU HIJAU 

(Chelonia mydas) DI KAWASAN KONSERVASI PENYU PANGUMBAHAN, SUKABUMI Dibimbing oleh 

: HIDAYAT YORIANTA SASAERILA dan DEWI ELFIDASARI 

 
Beralihnya fungsi pantai alami sebagai lahan bertelur penyu hijau menjadi lahan komersil untuk kepentingan 

umum, merupakan salah satu penyebab berkurangnya populasi, distribusi sarang, dan habitat bertelur penyu hijau 

di indonesia tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa distribusi dan habitat sarang bertelur penyu 

hijau di Kawasan Pantai Konservasi Penyu Pangumbahan. Terdapat 6 stasiun yang ada di Kawasan pantai 

pangumbahan yang berfungsi sebagai tempat distribusi sarang bertelur penyu hijau. Habitat sarang bertelur penyu 

hijau di pangumbahan memiliki tipe habitat yang berupa pantai yang luas dengan kemiringan pantai yang landai 

dan jauh dari pemukiman. Penyu hijau di Pangumbahan memilih tipe habitat bertelur di dekat atau di bawah  

naungan vegetasi pantai berjenis pohon dan semak berupa nyamplung; dan pandan duri; ketapang, jukut kiara; 

jukut tembaga; katang-katang, dengan kondisi lingkungan kecepatan angin 2 knot, suhu permukaan dan suhu 

dalam sarang yang stabil 27 ºC serta tidak memiliki intensitas cahaya dan butiran pasir bertekstur sedang 0.38 mm 

dan teridentifikasi mengandung unsur logam di kandungan pasirnya. 

 

Kata Kunci : Distribusi , Tipe Habitat Bertelur, Penyu Hijau, Pangumbahan, Sukabumi. 

 

ABSTRACT 
MUHAMMAD QEIS TSAL SABIL. Distribution and type of laying egg habitat for green sea turtles 

(Chelonia mydas) in Pangumbahan Turtle Conservation Area, Sukabumi, Indonesia  

Supervised by : HIDAYAT YORIANTA SASAERILA and DEWI ELFIDASARI 

 
The shifting of function natural beaches as land for laying green turtles into commercial land in the public interest, 

is one of the causes of reduced population, nest distribution, and habitat for green sea turtle nesting in Indonesia 

each year. This study aims to analyze the distribution and nesting habitat of green sea turtles in the Pangumbahan 

Turtle Conservation Area. There are 6 stations in the Pangumbahan coastal area that serve as a distribution point 

for nesting green sea turtle nesting. Nest nesting habitat for green sea turtles in Pangandaran has a habitat type in 

the form of a wide beach with sloping beach slopes and far from settlements. Green turtles in Pangumbahan choose 

habitat types laying near or under the shade of coastal vegetation of the type of trees and shrubs in the form of 

nyamplung; and pandan spines; ketapang, jukut kiara; copper jukut; katang-katang, with environmental conditions 

wind speed of 2 knots, the surface temperature and the temperature inside the hive steady 27 °C and does not have 

the intensity of light and medium-textured sand grains 0.38mm and identified to contain metal elements in sand 

content. 
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