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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Biologi 

Gajah sumatera  merupakan mamalia terbesar di Indonesia dan endemik di pulau 

Sumatera, klasifikasi gajah sumatera menurut Fowler dan Mikota (2006): 

Kerajaan : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mammalia 

Bangsa  : Proboscidea 

Suku  : Elephantidae 

Marga  : Elephas 

Jenis  : Elephas maximus L. 

Anak jenis : Elephas maximus sumatranus 

Gajah sumatera termasuk dalam golongan gajah asia (Elephas maximus maximus), 

ciri-ciri morfologi gajah asia dan gajah sumatera tidak jauh berbeda. Bentuk tubuh 

besar dan lebar serta tertutup oleh rambut, tebal kulit 2 – 4 cm tetapi sangat 

sensitif dan mempunyai belalai yang terdiri dari 40.000 otot yang merupakan 

perpanjangan hidung dengan bibir atas. Bentuk kepala membundar mempunyai 

sepasang mata yang kecil dan sepasang telinga yang lebar yang berfungsi untuk 

mendengar dan mengatur suhu tubuh, antara mata dan telinga terdapat lubang 
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kecil yang berisi kelenjar minyak. Kaki depan berfungsi sebagai tiang penunjang 

tubuh dan kaki belakang berfungsi juga sebagai pendorong tubuh saat bergerak 

dan hanya gajah jantan yang mempunyai gading (Hariyanto, 2009). 

Gajah memiliki periode gestasi 22 bulan dengan umur mencapai 70 tahun. Belalai 

gajah berfungsi untuk mencari atau mendapatkan makanan dan air, serta bisa 

digunakan untuk mengenggam dengan ujungnya (Saputra, 2013). 

 

 

B. Daerah Penyebaran dan Daerah Jelajah 

Gajah sumatera merupakan satwa endemik Sumatera, Indonesia, yang tersebar 

hampir di seluruh wilayah Sumatera, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera 

Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung (Ribai, 2011). 

Gajah merupakan mamalia darat paling besar, membutuhkan wilayah jelajah yang 

sangat luas.  Ukuran wilayah jelajahnya bervariasi antara 32,4–166,9 km2.  

Wilayah jelajah gajah sumatera di hutan primer berukuran dua kali lebih luas 

dibandingkan wilayah jelajah di hutan sekunder (Hariyanto, 2009). 

Yogasara, Zulkarnaini, dan Saam (2012) menyatakan secara alami gajah memiliki 

pergerakan yang tetap dan wilayah yang menjadi rute bagi gajah disebut wilayah 

jelajah. Wilayah jelajah tidak pernah berubah meskipun kondisinya telah berubah. 

Pergerakan gajah pada wilayah jelajahnya akan terus berlangsung secara berulang 

setiap periode tertentu, meskipun sudah terpotong oleh pemukiman, lokasi 

transmigrasi maupun areal pertanian dan perkebunan. Jarak jelajah gajah bisa 

mencapai 7 km dalam satu malam, bahkan pada musim kering atau musim buah-

buahan di hutan mampu mencapai 15 km per hari.  Kecepatan gajah berjalan dan 
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berlari di hutan (untuk jarak pendek) dan di rawa melebihi kecepatan manusia.  

Gajah dapat berenang menyeberangi sungai yang dalam dengan menggunakan 

belalainya sebagai "snorkel" atau pipa pernapasan. 

 

C. Ukuran dan Komposisi Kelompok 

Gajah sumatera berukuran lebih kecil dibandingkan gajah afrika (Loxodorta 

africana) (World Wild Fund, 2013).  Berat gajah sumatera mencapai 6 ton dan 

tinggi 3,5 m. Di habitat alaminya, gajah hidup berkelompok (gregarius).  Perilaku 

berkelompok ini merupakan perilaku sosial yang sangat penting peranannya 

dalam melindungi anggota kelompoknya.  Besarnya anggota setiap kelompok 

sangat bervariasi tergantung pada musim dan kondisi sumber daya habitatnya 

terutama makanan dan luas wilayah jelajah yang tersedia.  Jumlah anggota satu 

kelompok gajah sumatera berkisar 20-35 ekor, atau berkisar 3-23 ekor (World 

Wide Fund, 2014).   

Setiap kelompok gajah sumatera dipimpin oleh induk betina yang paling besar, 

sementara yang jantan dewasa hanya tinggal pada periode tertentu untuk kawin 

dengan beberapa betina pada kelompok tersebut.  Gajah yang sudah tua akan 

hidup menyendiri karena tidak mampu lagi mengikuti kelompoknya.  Gajah 

jantan muda dan sudah dewasa dipaksa meninggalkan kelompoknya atau pergi 

dengan suka rela untuk bergabung dengan kelompok jantan lain (Hariyanto, 

2009). 
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D. Habitat  

Gajah banyak melakukan pergerakan dalam wilayah jelajah yang luas sehingga 

menggunakan lebih dari satu tipe habitat yaitu hutan rawa, hutan rawa gambut, 

hutan dataran rendah (0-750 meter di atas permukaan laut) dan hutan hujan 

pegunungan rendah (750-1.500 meter di atas permukaan laut). Jenis-jenis vegetasi 

pada habitat gajah sumatera antara lain: Gluta renghas, Campenosperma 

auriculata, Alstonia spp, Eugenia spp, Gonystilus bancanus, Dyera costulata, 

Licuala spinosa, Shorea spp., Alstonia spp., dan Eugenia spp, famili 

Dipterocarpaceae,  Altingia excelsa, Dipterocarpus spp., Shorea spp., Quercus 

spp., dan Castanopsis spp (Badan Perencanaan dan Pembagunan Daerah Kota 

Pekan Baru, 2013)  

 
 

E. Komponen Habitat 

Habitat adalah area yang terdiri dari beberapa kawasan, baik fisik maupun biotik 

yang merupakan suatu kesatuan dan digunakan sebagai tempat hidup dan 

berkembang-biaknya satwa liar (Alikodra, 1990). 

1. Komponen Biotik 

a. Vegetasi 

Gajah sumatera memiliki persyaratan untuk hidup di alam, antara lain naungan.  

Vegetasi yang sering dijadikan naungan dan tempat istirahatnya di siang hari 

adalah vegetasi hutan yang lebat (World Wide Fund, 2014). 

Analisis vegetasi dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.  Jenis 

parameter yang termasuk dalam parameter kualitatif biasanya bersifat deskriptif, 
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sedangkan parameter kuantitatif biasanya didapat melalui pengukuran dimensi 

tertentu.  Analisis vegetasi kuantitatif, parameter mencakup kerapatan, frekuensi, 

dan luas penutupan serta indeks nilai penting dari jenis-jenis yang membentuk 

vegetasi (Indriyanto, 2006). 

Indriyanto (2006) mengemukakan beberapa parameter kuantitatif dalam analisis 

komunitas tumbuhan, sebagai berikut: 

1) Kerapatan adalah jumlah individu per unit area (luas) atau unit per volume. 

2) Frekuensi suatu jenis spesies tumbuhan adalah jumlah petak contoh tempat 

ditemukannya suatu spesies dari sejumlah petak contoh yang dibuat. 

3) Luas penutupan adalah proporsi atara luas tempat yang ditutup oleh suatu 

spesies tumbuhan dengan luas total habitat. Luas penutupan biasanya 

dinyatakan dengan menggunakan luas penutupan tajuk ataupun luas bidang 

datar. 

4) Indeks Nilai Penting adalah parameter kuantitatif yang dapat dipakai untuk 

menyatakan tingkat dominansi (tingkat penguasaan) spesies dalam 

komunitas suatu tumbuhan. 

 

b. Makanan 

Gajah sumatera termasuk satwa herbivora, membutuhkan ketersediaan pakan 

hijauan yang cukup di habitatnya. Habitat yang dibutuhkan oleh gajah, 

mempunyai vegetasi pohon untuk makanan pelengkap dalam memenuhi 

kebutuhan mineral kalsium guna memperkuat tulang, gigi, dan gading. Makanan 

yang dibutuhkan, 200-300 kg biomassa per hari untuk setiap ekor gajah dewasa 
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atau 5-10% dari berat badannya (Ribai, 2011). Makanan yang dikonsumsi 

berbeda untuk setiap tipe hutan, dipengaruhi oleh vegetasi penyusun habitat dan 

topografi habitat gajah. Jumlah konsumsi harian gajah yang besar membuat gajah 

melakukan aktifitas makan yang aktif (Yudarini, Soma, dan Widyastuti, 2013). 

Gajah makan daun atau umbut muda dan berbagai macam palma, tanaman 

merambat atau rumput, dan memakan tanaman pertanian seperti jagung, pisang, 

sehingga untuk mendapatkan makanan seringkali memasuki daerah pertanian 

(Nuzul, 2009).  

Gajah merupakan mamalia terestrial yang aktif baik di siang maupun malam hari, 

sering mencari makan sambil berjalan di malam hari selama 16-18 jam sehari, 

sebagian besar aktif dari 2 jam sebelum petang sampai 2 jam setelah fajar untuk 

mencari makan. Gajah cenderung meninggalkan banyak sisa makanan bila 

terdapat makanan yang lebih baik (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

Kota Pekan Baru, 2013) 

Jenis tumbuhan atau pohon yang dimakan gajah cukup beragam, gajah juga 

memakan berbagai macam bagian dari tanaman tersebut, mulai dari akar, kulit, 

buah dan daun.  Kawasan Seblat memiliki jenis tanaman yang disukai olehgajah 

seperti Colocasia gigantea, Imperata cylindrica, Cynodon dactylon dan 

Ichnanthus vicinus.  Jenis tanaman pakan yang mendominasi yaitu Angiopteris 

avecta, Knema sp, Macaranga gigantea, Macaranga pruinosa, Parkia speciosa, 

Mallotus paniculatus (Syarifudin, 2008).  Sedangkan di TNBBS Resort 

Pemerihan jenis tumbuhan yang paling sering dimakan oleh gajah adalah Alpinia 

spp, Imperata cylindrica, Merremia peltata, Costus speciousus, Desmodium 

dichotomum, Korthalasia sp, Selaginella wildenowii  (Saragih, 2014).  
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2. Komponen Fisik 

Komponen fisik dari suatu habitat meliputi: 

a. Air  

Air adalah komponen penting dan terbesar dalam tubuh hewan. Air sangat 

dibutuhkan dalam berbagai fungsi biologis dan metabolisme tubuh seperti 

pengaturan suhu tubuh, membantu proses pencernaan, pengaturan tekanan osmose 

darah, transport nutrien, hormon dan zat lain yang diperlukan tubuh, pertumbuhan 

fetus dan produksi susu.  Semakin besar ukuran satwa semakin besar pula 

kebutuhan satwa tersebut akan air (Irwan, 2011).  Air dipergunakan satwa liar 

untuk minum dan berkubang.  Sumber-sumber air dapat terdiri dari danau, rawa, 

sungai dan mata air (Alikodra, 1990). 

Gajah termasuk satwa yang sangat bergantung pada air, sehingga pada sore hari 

biasanya mencari sumber air untuk minum, mandi dan berkubang.  Seekor gajah 

sumatera membutuhkan air minum sebanyak 20-50 liter/hari. Ketika sumber-

sumber air mengalami kekeringan, gajah dapat melakukan penggalian air sedalam 

50-100 cm di dasar sungai yang kering dengan menggunakan kaki depan dan 

belalainya.  Pada waktu berendam di sungai, gajah minum dengan mulutnya. 

Sementara, pada waktu di sungai yang dangkal atau di rawa gajah menggunakan 

belalainya.  Gajah mampu menghisap mencapai 9 liter air dalam satu kali isap 

(Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekan Baru, 2013). 

b. Garam Mineral 

Gajah juga membutuhkan garam mineral, seperti: kalsium, magnesium, dan 

kalium.  Garam diperoleh dengan cara memakan gumpalan tanah yang 
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mengandung garam, menggemburkan tanah tebing yang keras dengan kaki depan 

dan gadingnya, dan makan pada saat hujan atau setelah hujan (Ribai, Setiawan, 

dan Darmawan, 2012). 

 

F. Gambaran Umum Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 

Kawasan Bukit Barisan Selatan ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tanggal 

14 Oktober 1982 dengan luas 356.800 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Menteri 

Pertanian No.736/Mentan/X/1982. Batas kawasan TNBBS tidak pernah berubah 

sejak ditetapkan sebagai suaka marga satwa melalui Besluit Ban der Gauvemeur 

General van Nederlandsch Indie No.48 stbl. 1935 dengan nama Sumatera Selatan 

I (SS I). Tanggal 15 Febuari 1990 ditetapkan pula Cagar Alam Laut (CAL) Bukit 

Barisan Selatan seluas ±21.600 Ha berdasarkan SK Menhut No.71/Kpts-II/1990 

yang terintegrasi dalam pengelolaan TNBBS (Direktoral Jenderal Perlindungan 

Hutan dan Pelestarian Alam,2012). Jalan Sanggi-Bengkunat merupakan jalan 

tembus yang memotong TNBBS sepanjang 11,5 km. Pembuatan jalan ini 

mengakibatkan kawasan TNBBS terfragmentasi dan mengisolasi satwa yang ada 

di kawasan terutama mamalia besar (Tanto, 2010). 

 


