
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Taksonomi Kokah 

 

Menurut jumlah dan jenis makanannya, primata digolongkan pada dua tipe, yaitu 

frugivora lebih dominan memakan buah dan folivora lebih dominan memakan 

daun. Seperti bekantan, kokah yang tergolong ke dalam anak suku Colobinae 

termasuk primata folivora atau pemakan daun, artinya lebih banyak makan 

dedaunan dibandingkan jenis pakan lainnya (Bismark, 1994). 

Berdasarkan Grzimek (1972) dalam Rahayu (2008), famili kedua dari monyet 

dunia lama adalah monyet daun (Colobinae) dimana zoologist menganggap 

Colobinae sebagai salah satu sub-famili dari Cercopithecidae. Karena jenis 

pakannya daun, monyet ini disebut sebagai monyet daun. Kokah merupakan 

spesies yang berasal dari sub-famili yang sama. Klasifikasi kokah dalam IUCN 

(2008) adalah sebagai berikut: 

Kerajaan : Animalia  

Filum  : Chordata  

Kelas  : Mammalia  

Ordo  : Primata 
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Famili  : Cercopithecidae 

Genus  : Presbytis 

Spesies : Presbytis siamensis (Müller & Schlegel, 1841). 

 

 

B. Morfologi Kokah 

 

Warna rambut bagian tubuh dan ekor kokah umumnya bervariasi, mulai dari 

hitam sampai kecoklatan. Panjang tubuh antara 410-500 mm dengan panjang ekor 

antara 600-740 mm. Rerata berat tubuh individu dewasa 5 kg (Supriatna dan 

Wahyono, 2000). 

Presbytis siamensis dibedakan ke dalam 4 anak jenis berdasarkan variasi warna 

rambut. Keempat anak jenis tersebut dalam Supriatna dan Wahyono (2000), 

adalah sebagai berikut:  

1. Presbytis siamensis cana 

Presbytis siamensis cana atau lutung paha putih memiliki ciri pada jari kaki dan 

setengah dari ekor bewarna coklat kehitaman sampai hitam. Kaki depan, tulang 

kering dan betis luar bewarna coklat tua. Tubuh lutung paha putih bagian atas 

sampai pertengahan ekor bewarna coklat muda hingga kekuningan. Bagian dalam 

lengan bawah terdapat garis putih yang berubah menjadi coklat ketika mendekati 

persendian. Ciri pada dahi sampai jambul lutung paha putih yaitu bewarna coklat 

(Gambar 2). 
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Gambar 2. Presbytis siamensis cana (www.arkive.org, 2015). 

 

2. Presbytis siamensis rhinosis 

Presbytis siamensis rhinosis atau lutung paha putih Pulau Bintan memiliki ciri jari 

kaki luar sampai betis luar bewarna hitam kecoklatan. Warna rambut pada bagian 

dahi P. siamensis rhinosis yaitu coklat kehitaman berbentuk lingkaran dari telinga 

kiri sampai ke telinga kanan. Rambut di bagian belakang kepala lebih panjang dan 

bewarna pucat. Bagian ventral tubuh mulai dari dagu, perut, sampai betis bewarna 

keperakan. Bagian luar badan mulai dari punggung sampai pertengahan ekor dan 

kaki depan bewarna coklat muda sampai tua (Gambar 3). 

http://www.arkive.org/
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Gambar 3. Presbitis siamensis rhinosis (www.arkive.org, 2015). 

 

3. Presbytis siamensis peanulata 

Presbytis siamensis peanulata atau chasen’s lutung paha putih memiliki ciri pada 

muka bewarna hitam dengan warna putih di seputar mata dan warna kemerahan di 

bibir. Bagian punggung dan ekor bagian luar bewarna coklat tua. Rambut di 

bawah dagu ada garis bewarna putih. P. siamensis peanula memiliki warna putih 

pada pangkal ekor dan paha bagian luar. Lengan luar bewarna coklat kehitaman. 

Garis putih memanjang dari pergelangan kaki sampai lengan dalam. Rambut dari 

dahi depan membentuk lingkaran mendatar dan menjadi tidak beraturan di bagian 

tengkuk (Gambar 4). 

http://www.arkive.org/
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Gambar 4. Presbytis siamensis peanulata (www.planet-mammiferes.org, 2015). 

 

4. Presbytis siamensis natune 

Presbytis siamensis natune atau lutung Pulau Natuna memiliki ciri pada punggung 

sampai ekor bewarna coklat tua sampai hitam. Bagian ventral mulai dari ekor dan 

bagian luar kaki sampai dagu bewarna putih kotor. Terdapat garis putih pada kaki 

belakang dan memudar sampai telapak kaki. Kaki depan mulai dari pangkal 

sampai jari luar bewarna gelap sampai hitam. Pada akar rambut jambul bewarna 

http://www.planet-mammiferes.org/
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hitam. Warna iris mata pada P. siamensis natune yaitu coklat serta kelopak mata, 

moncong dan dagu bewarna putih. Warna muka adalah hitam. Telinga bewarna 

hitam, bagian terluar dan bagian dalam bewarna putih atau berbintik-bintik hitam. 

Telapak kaki bewarna coklat tua kehitaman. Bayi P. siamensis natune bewarna 

putih kecuali di bagian pundak dan telapak bewarna hitam (Gambar 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Presbytis siamensis natune (www.arkive.org, 2015). 

 

 

 

 

http://www.arkive.org/
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Menurut Supriyatna dan Wahyono (2000), keempat anak jenis Presbytis siamensis 

tersebar sebagai berikut : 

1. Presbytis siamensis cana tersebar di Sumatera Timur, mulai dari Tembilahan, 

Sijunjang, Lubuk Sikaping dan pulau-pulau di kepulauan Riau, seperti Pulau 

Kundur, Batam dan Galang. 

2. Presbytis siamensis rhinosis tersebar di Pulau Bintan dan Kepulauan Riau. 

3. Presbytis siamensis peanulata tersebar di sekitar Kotapinang dan bagian timur 

Sumatera. 

4. Presbytis siamensis natune tersebar di Pulau Natuna Besar dan Bunguran. 

 

C. Populasi dan Habitat Kokah 

Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah yang sama. 

Populasi suatu jenis makhluk hidup pada habitat memiliki kerapatan dan 

kepadatan yang berbeda. Jumlah individu sejenis dalam suatu satuan luas daerah 

tertentu disebut kepadatan populasi (Sumarwan, 2004). Populasi kokah di Cagar 

Alam Lembah Harau saat ini belum diketahui. 

Habitat adalah suatu lingkungan dengan kondisi suatu spesies atau komunitas 

hidup dapat melangsungkan kehidupan (Irwanto, 2006). Nursahid (2000), 

menyatakan bahwa primata membutuhkan hutan yang masih bagus, jauh dari 

gangguan sehingga satwa tersebut tidak akan bertahan hidup dengan adanya 

pembukaan hutan. Menurut Alikodra (2002), untuk mendukung kehidupan satwa 

liar, termasuk kokah diperlukan satu kesatuan kawasan yang dapat menjamin 
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makanan, air, udara bersih, garam mineral, tempat berlindung dan berkembang 

biak, maupun tempat untuk mengasuh anak. 

Habitat satwa liar 70% berupa kawasan hutan, sehingga kelestarian habitat 

ditentukan oleh pengelolaan hutan. Kawasan hutan yang berstatus seperti cagar 

alam, taman nasional dan hutan lindung menjadi faktor penentu menjamin 

kelestarian satwa liar dimasa mendatang (Alikodra, 2010). 

Komponen yang harus dipenuhi dalam suatu habitat menurut Zulfiqar (2012), 

terdiri dari tiga komponen yaitu komponen biotik yang meliputi vegetasi, satwa 

liar dan organisme mikro. Selanjutnya komponen habitat yaitu fisik yang meliputi 

air, tanah, iklim dan topografi. Komponen kimia dari suatu habitat meliputi 

seluruh  unsur kimia yang terkandung dalam komponen biotik maupun komponen 

fisik. 

Menurut Yoakum (1971) dalam Alikodra (1979) dan Handayani (2008), naungan 

termasuk dalam komponen penting habitat satwa liar. Naungan dapat ditinjau dari 

dua hal yaitu (1) naungan merupakan tempat untuk hidup dan berkembang biak 

dan (2) naungan diperlukan satwa liar sebagai tempat berlindung atau 

bersembunyi dari bahaya serangan predator. 

Habitat kokah menurut Supriyatna dan Wahyono (2000), berada di hutan dataran 

rendah, hutan rawa dan hutan bakau. Kokah juga dijumpai di pinggiran atau 

muara sungai. 
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D. Aktivitas Harian dan Pakan Kokah 

 

Daya dukung habitat dipengaruhi oleh faktor biologis dan faktor fisik lingkungan 

yang salah satunya adalah daya dukung sumber pakan. Daya dukung sumber pakan 

ditentukan oleh keanekaragaman sumber pakan tersebut. Semakin berlimpah dan 

tersebar sumber pakan, maka semakin besar daya dukung habitat. Ketersediaan pakan 

sangat mempengaruhi aktifitas satwa liar termasuk kokah (Rahasia dkk., 2013). 

Menurut Alikodra (1990), ketersediaan pakan bagi jenis hewan pemakan 

tumbuhan tergantung pada kelimpahan dan penyebaran jenis-jenis tumbuhan.   

Pakan dan air merupakan faktor pembatas bagi kehidupan satwa liar. Menurut 

jenis makanan yang dimakan, satwa liar dapat dibedakan menjadi tiga golongan, 

yaitu herbivora, karnivora dan omnivora. Makanan harus tersedia bagi satwa liar, 

jika pakan yang dibutuhkan kurang atau tidak tersedia maka satwa liar akan 

berpindah ke daerah baru yang sumber pakannya tersedia (Yoakum, 1971 dalam 

Alikodra, 1979 dan Handayani, 2008). 

Sebagian besar pakan kokah terdiri dari daun muda, kuncup daun muda dan 

kuncup daun. Kokah juga memakan bagian lain dari tumbuhan seperti buah, biji 

dan bunga. Kokah diketahui juga mengkonsumsi beberapa jenis serangga 

(Supriyatna dan Wahyono, 2000). 

Ukuran kelompok pada primata mempengaruhi persaingan terhadap mendapatkan 

makanan dalam suatu habitat. Menurut Borries dkk. (2008), ukuran kelompok 

yang besar menguntungkan dalam mempertahankan diri dari pemangsa, 

akantetapi persaingan berebut makanan dalam kelompok juga tinggi. Sehingga 
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persaingan antar anggota kelompok dalam mendapatkan makanan juga membatasi 

ukuran kelompok dalam kelompok sosial. 

Tahapan hidup primata berdasarkan Bennet dkk. (1995), meliputi:  

1. Bayi atau infant, secara morfologi ditandai oleh pertumbuhan gigi susu yang 

bersamaan dengan perkembangan wajah. Periode ini ditandai dengan masih 

bergantung pada induk atau belum disapih.  

2. Masa muda (juvenile) merupakan masa antara penyapihan dan masa remaja. 

Individu sudah mampu bergerak sendiri, tidak bergantung lagi pada induknya. 

Secara fisik, ditandai dengan tumbuhnya gigi permanen pertama serta 

pertumbuhan ukuran lengan dan kaki.  

3. Dewasa muda atau pra dewasa (young adulthood), merupakan masa antara 

kematangan seksual dan kematangan morfologi tubuh. Pada kebanyakan 

primata, kematangan seksual terjadi lebih dahulu, lalu diikuti dengan 

matangnya pertumbuhan gigi dan rangka badan, sehingga akhirnya mencapai 

ukuran tubuh dewasa.  

4. Dewasa pertengahan (middle adulthood) ditandai dengan kestabilan morfologi 

tubuh, yang telah mengalami perkembangan secara bertahap selama beberapa 

tahun. Usia ini berhubungan dengan perkembang biakan atau perkawinan.  

5. Dewasa akhir (adulthood) merupakan fase terakhir dari siklus hidup primata. 

Pada usia ini, kondisi kesehatan mulai menurun. Selain itu, ditandai dengan 

penurunan ukuran tubuh dan berkurangnya keberhasilan dalam menghasilkan 

keturunan.  
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Perilaku satwa adalah tindak tanduk yang terlihat dan saling berkaitan, baik secara 

individu maupun bersama-sama. Fungsi utama perilaku adalah untuk 

menyesuaikan diri terhadap beberapa perubahan keadaan, baik dari dalam maupun 

dari luar. Sebagian besar satwa mempunyai pola perilaku yang dapat dicobakan 

untuk suatu situasi, dengan demikian mereka belajar menerapkan salah satu pola 

yang menghasilkan penyesuaian terbaik (Tanudimadja, 1978). 

Menurut Supriyatna dan Wahyono (2000), kokah bersifat arboreal atau hidup di 

pohon dan aktif pada siang hari (diurnal). Perpindahan dari dahan ke dahan atau 

ke pohon lain, umumnya dilakukan kokah dengan meloncat. Saat berjalan pada 

dahan yang besar atau turun di tanah, mereka menggunakan keempat anggota 

tubuhnya (quadripedal). 

E. Perilaku Sosial  

Pada umumnya Presbytis hidup dalam kelompok sistem matrilineal (terkait garis 

turunan dari betina) dengan satu jantan. Hanya P. potenziani yang hidup 

monogami dan P. thomasi dilaporkan membentuk kelompok matrilineal satu 

jantan atau banyak jantan (Newton dan Dunbar, 1994). Kokah hidup berkelompok 

yang terdiri dari jantan dominan sebagai pemimpin dan beberapa betina. Jumlah 

kelompoknya kecil yaitu 3-6 individu. Kokah bersifat poligami (Supriyatna dan 

Wahyono, 2000).  

Hampir seluruh jenis primata yang termasuk ke dalam famili Cercopithecideae 

memiliki sistem perkawinan poligami, yakni memiliki beberapa ekor betina dewasa 

dalam setiap kelompoknya (Mukhtar, 1982 dalam Risdiyansyah, 2006). Menurut 

Murai (2004), primata jantan yang menginjak muda akan keluar dari kelompoknya 
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dan bergabung dengan kelompok yang terdiri dari jantan-jantan muda. Secara 

umum primata terestrial cenderung hidup dalam kelompok yang lebih besar 

daripada primata arboreal, hal itu sebagai upaya adaptasi terhadap pemangsa 

terestrial yang lebih banyak (Zinner dkk., 2001). 

Menurut McFraland (1999), terbentuknya struktur sosial pada satwa diawali dari 

individu satwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut 

diantaranya adalah kebutuhan dasar yang meliputi makan, minum, bereproduksi, 

bergerak dan perilaku sosial. Dalam individu pada jenis yang sama akan memiliki 

kebutuhan yang sama dan cara untuk mendapatkan relatif sama. Sehingga dalam 

memenuhi kebutuhan tersebut satu individu satwa memerlukan interaksi dengan 

individu yang lainnya sehingga terjadilah hubungan antara individu tersebut dan 

berlanjut antar beberapa individu yang lebih banyak. Hubungan tersebut akan 

menghasilkan perilaku sosial dan akan membentuk struktur sosial dengan 

kebiasaan yang diterapkan dalam kelompok tersebut. 

Setiap individu akan berinteraksi dengan individu lain di dalam kelompok. Bentuk 

interaksi sosial antar individu meliputi perilaku selisik, agonistik, seksual dan 

bermain (Van schaik, 1983). Selisik didefinisikan sebagai perilaku membersihkan 

kulit atau rambut pasangan oleh seekor individu. Kotoran diambil menggunakan 

tangan, mulut, gigi atau lidah (Thierry dkk., 1994).  

Agonistik merupakan perilaku penyerangan yang dilakukan oleh individu 

terhadap individu lain (Thierry, 1985). Perilaku ini ditandai dengan ancaman 

mimik muka, memburu, baku hantam dan diakhiri dengan kekalahan lawan. 

Ancaman mimik muka diketahui dari raut muka yang menunjukkan gigi (taring). 
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Memburu ditunjukkan dengan mengejar lawan, sedangkan baku hantam ditandai 

dengan adanya kontak fisik dengan lawan (Bismark, 1994). Perilaku seksual 

diawali dengan pendekatan jantan dewasa terhadap betina selama beberapa hari 

dan dilanjutkan dengan perkawinan (Thierry dkk., 1994). Perilaku bermain 

meliputi kejar-kejaran, tarik-menarik ekor atau badan, saling menggigit dan 

berguling sambil bergulat serta aktivitas yang dilakukan sendiri seperti berayun 

dan memainkan ranting (Bismark, 1994). 

F. Penyebaran 

Penyebaran populasi merupakan pergerakan individu ke dalam atau ke luar dari 

populasi. Penyebaran populasi berperan penting dalam penyebaran secara geografi 

dari tumbuhan, hewan atau manusia ke suatu daerah yang belum ditempati. 

Penyebaran populasi dapat disebabkan karena dorongan mencari makanan, 

menghindarkan diri dari predator, pengaruh iklim, terbawa air atau angin, 

kebiasaan kawin dan faktor fisik lainnya (Umar, 2012). 

G. Status Konservasi 

Menurut IUCN (2008), kokah dalam Red Data Book IUCN (International Union 

for Conservation of Nature Resources)  merupakan satwa dilindungi dengan status 

hampir terancam dan CITES (Convention on International Trade in Endengered 

Species of Wild Fauna and Flora) menggolongkan kokah ke dalam Apendix II 

yaitu daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tapi mungkin terancam punah 

bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan (Departemen 

Kehutanan, 1990). 


