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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada 28 Januari – 27 Februari 2015 bekerja sama 

dan di bawah program PT. Taman Safari Indonesia didampingi oleh Bapak 

Keni Sultan, Fadli Rachman, dan Imam Syahril.  Berdasarkan pada kebijakan 

pihak Taman Safari Indonesia mengenai batasan waktu dan tempat, penelitian 

dilakukan terhadap orangutan sumatera yang berada dalam kandang peragaan 

(Gambar 3) Pusat Primata, Taman Safari Indonesia, Cisarua hanya pada hari 

kerja sejak orangutan sumatera dipindahkan ke kandang peragaan sekitar 

pukul 08:30 hingga orangutan sumatera dipindahkan kembali ke kandang 

tidur sekitar pukul 16:45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.  Kandang peragaan orangutan sumatera di Taman Safari 

  Indonesia, Bogor 
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Kandang peragaan orangutan sumatera berukuran sekitar 20 m x 30 m. 

Fasilitas yang terdapat di kandang peragaan antara lain kolam, ban truk, 

tambang manila, tali karet ban, ayunan, lonceng, batang pohon, bangunan 

relief, kanopi plesteran, dan payung berteduh.  Bagian lantai dasar kandang 

peragaan mencakup kolam, tanah berumput, dan bagian bawah kanopi 

plesteran.  Bagian atas kandang peragaan meliputi bangunan relief, kanopi 

plesteran, batang pohon, dan payung berteduh.  Kandang peragaan dibatasi 

oleh pagar listrik untuk mencegah orangutan sumatera keluar kandang 

peragaan. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

 

Alat dan bahan yang digunakan adalah lembar data, kamera digital DSC-

W710 dan Canon EOS 600D, jam digital, dan pshycrometer untuk mengukur 

suhu dan kelembaban udara lingkungan kandang peragaan.  Obyek penelitian 

yakni empat individu (satu individu jantan dan tiga individu betina) orangutan 

sumatera (Tabel 1). 

 

Tabel 1.  Orangutan sumatera yang menjadi obyek penelitian di Taman Safari 

 Indonesia, Bogor 

 

Nama Seks 
Induk Tanggal 

datang 

Tanggal 

lahir 
Asal 

Kelompok 

umur Jantan Betina 

Oyong Jantan liar liar 
tidak 

diketahui 

tidak 

diketahui 
sitaan dewasa 

Desi Betina Jhoni Sisi - 
11/12/ 

2004 
TSI dewasa 

Maya Betina 
tidak 

diketahui 

tidak 

diketahui 

29/11/ 

2012 
- 

Siantar, 

Sumatera 

Utara 

dewasa 

Rahma Betina liar liar 
21/6/ 

2009 
- sitaan dewasa 
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Oyong merupakan orangutan sumatera jantan dewasa yang berasal dari hasil 

sitaan.  Ciri khas morfologi yang dimiliki oleh Oyong adalah rambut yang 

tumbuh di sekitar bagian dagu.  Desi merupakan orangutan sumatera betina 

dewasa hasil perkawinan orangutan sumatera Jhoni dan Sisi di Taman Safari 

Indonesia.  Saat penelitian dilakukan, Desi sedang mengandung janin hasil 

kopulasi dengan Oyong.  Desi memiliki ukuran tubuh paling besar.  Maya 

merupakan orangutan sumatera betina dewasa yang didatangkan dari Siantar.  

Maya memiliki umur paling muda.  Maya memiliki ukuran tubuh paling 

kecil.  Rahma merupakan orangutan sumatera betina dewasa yang berasal dari 

hasil sitaan. 

 

 

C. Metode Penelitian 

 

 

 

Pengamatan aktivitas harian orangutan sumatera dilakukan dengan metode 

Scan Sampling yang dikombinasikan dengan metode One-Zero Sampling 

(Altmann, 1974).  Pencatatan data dilakukan secara instantanaeous (Paterson, 

1992), yakni setiap aktivitas masing-masing individu dicatat dengan interval 

waktu sepuluh menit.  Parameter penelitian ini adalah persentase frekuensi 

aktivitas orangutan sumatera yang meliputi aktivitas istirahat, makan, 

eliminatif, sosial, kawin, dan lokomosi. 

 

Menurut Linburg (1980), aktivitas istirahat merupakan ketika individu relatif 

tidak melakukan aktivitas lain dalam periode waktu tertentu, baik dalam 

posisi duduk maupu berbaring.  Aktivitas makan dimulai ketika orangutan 
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sumatera memberikan kode atau isyarat berupa menjulurkan tangan kepada 

keeper atau pengunjung, bertepuk tangan, dan meludah untuk meminta pakan 

yang dilanjutkan dengan menangkap pakan yang dilempar oleh keeper atau 

pengunjung.  Orangutan sumatera mengambil pakan yang gagal ditangkap 

atau pakan sengaja diberikan menyebar agar orangutan aktif berlokomosi.  

Setelah pakan diperoleh, orangutan sumatera akan mengupas apabila pakan 

yang diberikan berupa buah, seperti: jeruk, salak, kelapa, dan pisang.  Buah 

yang telah dikupas ataupun yang tidak dikupas lalu dikunyah, dan ditelan.  

Keeper memberikan pakan sebanyak empat kali dalam sehari dengan rincian 

jadwal pemberian pakan pada pagi hari sekitar pukul 07:00 – 08:00 di 

kandang tidur sebelum orangutan sumatera dikeluarkan ke kandang peragaan 

yaitu pemberian pakan utama, pukul 10:00 pemberian pakan utama di 

kandang peragaan, pukul 14:00 pemberian pakan tambahan, dan pukul 17:00 

pemberian pakan utama setelah orangutan dimasukkan ke kandang tidur.  

Pakan utama orangutan sumatera di Pusat Primata, Taman Safari Indonesia 

terdiri dari pisang, salak, jeruk, apel, rambutan (musiman), mangga 

(musiman), kelapa, daun kemang, rumput gajah muda, daun rasamala, bayam, 

daun gambas, kacang panjang, dan sawi.  Pakan tambahan terdiri dari monkey 

chow dan gibbon ball yang terdiri dari kedelai, madu, beras merah, dan telur 

(Imam Syahril, pers.comm).   

 

Aktivitas eliminatif meliputi aktivitas urinasi dan defekasi yang dilakukan 

oleh orangutan sumatera selama waktu pengamatan.  Aktivitas sosial 

mencakup bermain, baik sendiri maupun bersama dan grooming baik 
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autogrooming maupun allogrooming (Kinnard, 1997).  Aktivitas kawin 

meliputi kopulasi dan masturbasi baik yang dilakukan sendiri maupun 

bersama individu lain (Fox, 1968).  Aktivitas lokomosi merupakan 

aktivitasgerak berpindah yang dilakukan oleh individu orangutan sumatera 

dari satu pohon ke pohon lain atau dari satu tempat ke tempat lain (Linburg, 

1980). 

 

Perhitungan persentase frekuensi aktivitas setiap individu dilakukan dengan 

cara (Martin dan Batesson, 1988): 

 

Persentase frekuensi aktivitas  =  
 

 
  x 100% 

 

A = Frekuensi aktivitas per hari 

B = Total frekuensi seluruh aktivitas per hari 

 

D. Prosedur Penelitian 

 

 

 

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

1. Penelitian pendahuluan untuk habituasi dilakukan selama dua hari 

sebelum melakukan pencatatan data.  Habituasi merupakan masa 

pembiasaan terhadap keberadaan pengamat agar satwa obyek penelitian 

tidak terganggu aktivitas hariannya karena keberadaan pengamat 

(Kuncoro, 2014). Habituasi terhadap orangutan sumatera di Taman Safari 
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Indonesia, Bogor dilakukan dengan cara berdiam diri baik berdiri 

ataupun duduk, dan berjalan di sekitar kandang peragaan orangutan 

sumatera. 

 

2. Pengamatan dan pencatatan data dilakukan secara bergantian dengan 

periode waktu 3 x 10 menit untuk masing-masing individu dan dilakukan 

pengulangan sebanyak 3 pengulangan.  Pengamatan dilakukan di luar 

kandang peragaan atau di dalam Rumah Aceh yang berjarak sekitar 5 

meter dari tepi kandang peragaan agar keberadaan pengamat tidak 

mengganggu aktivitas harian orangutan sumatera. 

 

3. Pencatatan suhu dan kelembaban udara lingkungan kandang peragaan 

dilakukan pada kondisi cuaca cerah, berkabut, hujan ringan, dan hujan 

deras. 

 

 

E. Analisis Data 

 

 

 

Setelah data primer hasil pengamatan diperoleh, kemudian data tersebut 

dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan program 

Microsoft Office Excel 2007 untuk mengetahui persentase frekuensi aktivitas 

harian orangutan sumatera di Taman Safari Indonesia. 


