
 
 

 

 

 

 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Bio-ekologi 

 

 

2.1.1 Taksonomi 

 

Menurut Napier dan Napier (1967), klasifikasi ilmiah simpai sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mammalia 

Ordo  : Primata 

Sub-ordo : Anthropoidae 

Famili  : Cercopithecidae 

Sub-famili : Colobinae 

Genus  : Presbytis 

Spesies : Presbytis melalophos Raffles, 1821 

 

Menurut Medway (1969), genus Presbytis ini dibagi menjadi ke dalam sub-

spesies, yaitu Presbytis melalophos feromoralis yang terdapat di Singapura, 

Presbytis melalophos australis terdapat di Johor dan sebagian kecil terdapat di 

Semangat serta di Tenggara Pahang, Presbytis melalophos nubigena terdapat di 

Malaka dan Negeri Sembilan, Presbytis melalophos siamensis terdapat di 

Selangor, dan Presbytis melalophos robinsoni sebagian kecil berada di Bukit 

Larut dan Perak.  
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Pengelompokan simpai menurut Carter, Hill dan Tate (1945), dibagi menjadi dua 

sub-grup, yaitu kelompok simpai dengan warna punggung kehitam-hitaman dan 

simpai dengan warna punggung kemerah-merahan. Sedangkan menurut Lekagul 

dan McNeely (1977), persebaran Presbytis melalophos Raffles 1821 yaitu di 

Tanasserim, Thailand, Malaya, Sumatera dan Kalimantan. 

 

2.1.2 Morfologi 

 

Simpai merupakan jenis monyet yang mempunyai berat badan yang beragam 

antara simpai jantan lebih berat dari simpai betina. Simpai mempunyai empat 

lengan yang berfungsi sebagai tangan dan kaki serta memiliki yang ekor panjang. 

Ekor ini mencapai 1,5 kali panjang badan dan kepalanya (Maradjo, 1977). 

Menurut Carter dkk., (1945), simpai dicirikan oleh beberapa parameter di 

antaranya ada lingkaran di atas mata serta adanya ulir-ulir rambut pada dahi. 

Rambut ini sebagian tumbuh ke belakang mulai dari kening dan membentuk mirip 

mahkota di atas kepala. Terdapat belang hitam melintang di pipi, dapat dilihat di 

lapangan dalam kondisi cahaya terang (Payne, Francis, Phillips dan Kartikasari, 

2000). 

 

Menurut Supriatna dan Wahyono (2000), simpai mempunyai warna rambut yang 

bervariasi. Pada bagian dorsal, warna tubuh bervariasi, mulai dari merah jingga, 

kelabu gelap sampai dengan kelabu terang, sedangkan bagian ventral berwarna 

putih kekuningan. Rambut anak simpai yang baru lahir berwarna keputih-putihan. 

Ciri khas simpai adalah jambul yang menyerupai mahkota pada bagian kepalanya. 

Panjang tubuh jantan dan betina hampir sama, yaitu berkisar antara 450-490 mm, 
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sedangkan berat tubuh berkisar antara 5-6 kg. Panjang ekor lebih kurang satu 

setengah dari panjang tubuh, yaitu sekitar 710 mm. 

 

Spesies simpai di Sumatera yang termasuk kelompok monyet dengan warna 

kemerah-merahan mempunyai ciri-ciri di antaranya punggung berwarna merah 

kecoklatan, pipi dan dahinya berwarna putih serta terdapat garis pita berwarna 

merah melintang dari alis sampai ke bagian belakang mahkota, pada tungkai dan 

sebagian ekor mempunyai warna dasar putih (Carter dkk, 1945). Simpai yang 

berada di pulau Sumatera bagian tenggara memiliki ciri-ciri punggung bagian atas 

berwarna merah kekuningan dan permukaan bagian bawah berwarna putih hingga 

kuning, pipi berwarna putih kekuning-kuningan, rambut pada mahkota berbentuk 

jambul melintang dan tidak terdapat ulir-ulir dan terdapat batas yang jelas pada 

dahinya (Sanderson, 1957).  

 

Ukuran tubuh simpai bervariasi antara lokasi satu dengan lokasi yang lain. 

Medway (1969), menyatakan bahwa ukuran simpai di Thailand antara 435-599 

mm untuk ukuran kepala dan badannya, sedangkan panjang ekor 680-840 mm. 

Menurut Sanderson (1957), ukuran simpai di Borneo berkisar antara 460-593 mm, 

panjang badan dan kepala serta panjang ekor berkisar antar 695-765 mm. Lekagul 

dan McNeely (1977), menyatakan bahwa ukuran simpai dari kepala sampai 

badannya berkisar antara 475-580 mm, panjang ekor 720-840 mm dan bobot 

badannya berkisar antara 5-7 kg. 
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2.2 Habitat dan Penyebaran 

 

 

Keberadaan primata pada habitat di alaminya merupakan salah satu bentuk 

kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam hayati, untuk menjaga 

keberadaan dan jumlah primata di habitatnya perlu adanya perlindungan, baik 

perlindungan jumlah individu maupun sebarannya di habitat alaminya (Napitu, 

Ningtyas, Basari, Basuki, Basori, dan Kurniawan, 2007 dan Risdiyansyah, 

Harianto, dan Nurcahyani, 2014).  

 

Habitat suatu populasi hewan pada dasarnya menunjukkan totalitas dari corak 

lingkungan yang ditempati populasi itu, termasuk faktor-faktor abiotik berupa 

ruang, tipe sub-stratum yang di tempati, cuaca dan iklimnya serta vegetasinya 

(Darmawan, 2005).  Komponen yang harus dipenuhi dalam suatu habitat terdiri 

dari tiga komponen yaitu komponen biotik meliputi: vegetasi, satwaliar, dan 

mikroorganisme. Komponen fisik meliputi air, tanah, iklim, topografi. Sedangkan 

komponen kimia meliputi seluruh unsur kimia yang terkandung dalam komponen 

biotik maupun komponen fisik (Zulfiqar, 2012). 

 

Habitat primata di hutan hujan tropis dapat dibagi menjadi tiga tingkatan secara 

vertikal, yaitu strata atas, strata pertengahan dan strata bawah yang erat 

hubungannya dengan penyediaan makanan bagi primata. Simpai dalam mencari 

makan mempergunakan strata tajuk yang ketinggian 20-30 m, hal ini dikarenakan 

dengan adanya predator dan sumber makanan, yaitu karet (Hevea brasilliensis) 

dan beringin (Ficus variegate) yang sebagian besar terdapat di pinggir sungai 

(Mukhtar, 1990). Primata ini akan memilih jenis pohon yang tinggi dengan tajuk 

yang lebat untuk melalukan aktifitas harian primata. Menurut Nainggolan (2011), 
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pemilihan pohon tinggi sebagai pohon tempat tidur bertujuan untuk mengurangi 

resiko primata dari predator termasuk ular dan burung pemangsa. 

Simpai sering dijumpai pada hutan primer dataran rendah sampai pegunungan 

hingga 2.500 m dpl. Simpai jarang dijumpai pada daerah rawa-rawa atau daerah 

tepian air sungai. Penyusutan hutan menyebabkan primata ini terkadang dijumpai 

di daerah perkebunan. Menurut Wirdateti dan Dahruddin (2011), simpai 

mempunyai adaptasi yang cukup tinggi terhadap perubahan habitat, seperti lokasi 

penebangan hutan atau daerah perkebunan, kelompok simpai sering melakukan 

pergerakan di dasar hutan, karena pohon-pohon yang besar sudah banyak 

ditebang. 

 

Simpai ditemukan di hutan hujan Semenanjung Malaysia, Kepulauan Sumatra 

mulai dari bagian selatan sampai utara serta Kalimantan bagian barat (Oates dkk., 

1994). Penyebaran hewan ini hampir diseluruh bagian pulau kecuali di bagian 

pantai timur di sebelah selatan Sumatera. Hewan ini dapat hidup pada berbagai 

habitat seperti hutan karet rakyat, hutan campuran, hutan bakau, hutan sekunder 

dan hutan primer (Fitri, Rizaldi dan Novarino, 2013). 

 

2.3 Aktifitas Harian Simpai 

 

 

Simpai merupakan satwa diurnal yang melakukan aktifitasnya pada siang hari 

yaitu mulai pukul 06.00-18.00. Selama masa aktifnya, simpai melakukan berbagai 

aktivitas antara lain makan, berpindah, istirahat dan bersuara (Sabarno, 1998). 
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2.3.1 Aktifitas Makan 

 

Aktifitas makan adalah mencari sumber pakan yang potensial, melakukan 

pemilihan dan memetiknya, memasukkan ke dalam mulut, mengunyah kemudian 

menelannya (Bugiono, 2001). Simpai merupakan satwa folivora yaitu 

mengkonsumsi daun sebagai pakan utamanya. Aktifitas makan simpai sering 

dijumpai pada siang hari (Sabarno, 1998). 

 

Perilaku makan simpai seperti jenis primata lain, banyak menggunakan kedua 

tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan anggota gerak lainnya untuk 

mengambil makanan dan membantu mendapatkannya. Simpai mengambil dan 

memetik daun dengan menggunakan kedua tungkai depan yang berfungsi sebagai 

tangan atau langsung dengan mulut dan atau terlebih dahulu di lintingkan kearah 

mulutnya (Sujatnika, 1992).  

 

2.3.2 Aktifitas Berpindah 

 

Aktifitas berpindah simpai bervariasi, yaitu seperti melompat, berjalan atau lari di 

atas dahan, dan memanjat pohon. Pergerakan dilakukan dengan cara quedropedal 

(menggunakan keempat lengan), memanjat dan melompat (Mukhtar, 1990). 

Aktifitas berpindah simpai biasanya dilakukan pada pagi hari (06.00-09.00) dan 

sore hari (16.00-18.00) saat simpai beraktivitas mencari makan (Sabarno, 1998). 

 

Meyer (2012), meyatakan bahwa saat melakukan aktifitas berpindah simpai akan 

mengawasi keadaan sekitar kelompok (vigilance) dan saat terdapat gangguan, 

maka simpai akan mengeluarkan suara alarm call. Simpai yang mengeluarkan 

alarm call ini diduga adalah simpai jantan dewasa. 
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2.3.3 Aktivitas Bersuara 

 

Menurut Bugiono (2001), aktifitas bersuara adalah salah satu karakteristik yang 

dimiliki satwa arboreal pemakan daun yang merupakan sistem isyarat yang efektif 

antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kegiatan bersuara di dalam 

kelompok primata merupakan salah satu mekanisme dalam rangka pemanfaatan 

ruang. 

 

Simpai merupakan primata yang tidak banyak mengeluarkan suara akan tetapi 

simpai akan mengeluarkan suara pada saat tertentu. Suara yang dikeluarkan 

simpai ketika pagi hari tidak begitu nyaring dan nada rendah, yaitu 

chak..chak..chak.., akan tetapi jika ada gangguan simpai akan melompat-lompat 

sambil mengeluarkan suara keras dan nada tinggi, lebih lama dan lebih sering 

frekuensinya, suara yang dikeluarkan yaitu chuakh…cuakh..chuakh.. 

(Sabarno,1998). 

 

2.3.4 Aktivitas Beristirahat 

 

Kegiatan beristirahat didefinisikan sebagai periode tidak aktif satwa dalam bentuk 

apapun (Chivers, Reamackers dan Aldrich-Blake, 1975). Simpai mempergunakan 

waktu siang hari untuk beristirahat, Menurut Bugiono (2001), simpai beristirahat 

mulai pukul 10.00 pagi hingga 14.00. Sedangkan menurut Kartikasari (1986), 

simpai mempunyai waktu istirahat yang banyak dari belum istirahat untuk tidur 

hingga pukul 19.00. 
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2.4 Populasi Dan Parameter Demografi 

 

2.4.1 Pengertian Populasi 

 

Menurut Tarumingkeng (1994), populasi merupakan sekumpulan induvidu atau 

kelompok induvidu suatu jenis mahluk hidup yang tergolong dalam satu spesies 

atau kelompok lain yang dapat melangsungkan interaksi genetik dengan jenis 

yang bersangkutan pada suatu waktu tertentu menghuni suatu wilayah atau ruang 

tertentu. Adapun sifat-sifat khas yang dimiliki oleh suatu populasi adalah 

kerapatan (densitas), laju kelahiran (natalitas), laju kematian (mortalitas), sebaran 

(distribusi) umur, potensi biotik, sifat genetik, perilaku dan pemencaran. 

 

Menurut Van Schaik, Assink dan Salafsky (1992), Bennett dan Davies (1994), 

Supriatna dan Wahyono (2000) dalam Wirdateti dan Dahruddin (2011), simpai 

merupakan satwa arboreal dan diurnal, hidup berkelompok dengan satu jantan 

dan lima sampai tujuh betina dan kadang-kadang lebih dari dua jantan dalam satu 

kelompok. Kelompok dengan wilayah jelajah yang sempit maka wilayah 

kekuasaannya akan terbatas, begitu juga sebaliknya, hal ini berhubungan dengan 

ketersediaan pakan. Untuk menentukan daerah teritori kelompok jantan 

mengeluarkan suara sebagai penanda wilayah. Jantan yang soliter biasanya diusir 

dari kelompok oleh jantan alfa dan ini terjadi pada habitat yang tidak mendukung 

ketersediaan sumber pakan. 

 

2.4.2 Ukuran Kelompok 

 

Menurut Kwatrina, Kuswanda dan Setyawati (2013), ukuran kelompok 

merupakan jumlah individu dalam kelompok. Data ukuran kelompok 

dikumpulkan dengan mencatat jumlah individu, komposisi kelompok, dan lokasi 
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sesuai keberadaan kelompok primata yang ditemukan dengan menggunakan GPS 

receiver.  

 

Simpai merupakan spesies primata yang hidup secara berkelompok dan beberapa 

yang hidup secara soliter. Primata yang hidup berkelompok memiliki dua alasan 

mengapa hidupnya berkelompok yaitu karena adanya pemangsaan dan faktor 

makanan (Iskandar, 1988). Pada umumnya anggota dari genus presbytis hidup 

dalam satu kelompok yang dipimpin oleh seekor jantan dewasa sebagai pemimpin 

(uni male) dan terdiri dari beberapa betina dewasa, remaja dan anak (Fitri dkk, 

2013).  

 

2.4.3 Rasio Seksual 

 

Rasio seksual adalah perbandingan antara jumlah induvidu jantan dan betina 

potensial reproduksi (Santoso, 1993). Rasio seksual adalah perbandingan antara 

jumlah induvidu jantan dengan jumlah induvidu betina dari suatu populasi, 

biasanya dinyatakan dalam 100 ekor betina (Alikodra, 1990). Rasio seksual 

populasi akan berpengaruh pada laju reproduksi dan interaksi sosial pada 

beberapa vertebrata (Krebs, 1972). 

 

2.4.4 Struktur Umur 

 

Terdapat tiga tahap perkembangan dalam populasi simpai berdasarkan kelas 

umur, yaitu umur anak, muda dan dewasa (Direktorat Jenderal Perlindungan dan 

Pelestarian Alam , 1982., Ariestyowati, 1999 dalam Bugiono, 2001). Adapun ciri 

dari masing-masing tahapan perkembangan simpai adalah sebagai berikut : 
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a. Kelas umur anak yaitu umur berkisar 0-1 tahun, rambut berwarna putih dan 

sebagian berwarna gelap yang membujur dari kepala hingga ekor serta lebih 

sering berada dalam gendongan induknya. 

b. Kelas umur muda yaitu umur berkisar antara 1-6 tahun, bagian rambut yang 

berwarna gelap semakin memudar, bagian dalam paha berbentuk seperti garis 

hingga mata kaki tetap putih dan mulai terbentuk jambul. 

c. Kelas umur dewasa yaitu umur berkisar antara 6-20 tahun, rambut berwarna 

merah kecoklatan pada bagian perut dan bagian dalam paha berwarna putih 

serta jambul terbentuk sempurna. 

 

Menurut Fitri dkk., (2013), menentukan kelas umur simpai dapat dilakukan 

dengan mengetahui ukuran tubuh dan warna rambut simpai yaitu pada individu 

dewasa ditandai dengan ukuran tubuh yang lebih besar dan warna rambut tubuh 

oranye kecoklatan, individu muda ditandai dengan ukuran tubuh yang lebih kecil 

hampir sama dengan individu dewasa, akan tetapi warna rambut tubuh oranye, 

individu anak-anak ditandai dengan ukuran tubuh lebih kecil dan memiliki warna 

rambut yang oranye pucat kekuningan, lalu individu bayi ditandai dengan ukuran 

tubuh yang lebih kecil dan belum mandiri, selalu berada dekat dengan individu 

dewasa. ingkatan kelas umur simpai dapat ditentukan berdasarkan aktivitas makan 

simpai (Nasrulla, 2009), yaitu pada individu dewasa perilaku makannya selalu 

duduk di dahan pohon yang terdapat banyak daun muda. Individu dewasa jarang 

berpindah saat aktifitas makan. Individu muda selalu berpindah dari dahan satu ke 

dahan yang lain yang masih berdekatan dengan individu dewasa saat makan, 

sedangkan individu anak-anak selalu berpindah setiap selesai memakan daun yang 

dipetiknya. 


