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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Taksonomi

Menurut Napier and Napier (1967) cecah termasuk dalam:

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Mammalia

Ordo : Primata

Sub-ordo : Anthropoidae

Famili : Cercopithecidae

Sub-famili : Colobinae

Genus : Presbytis

Spesies : Presbytis melalophos

B. Morfologi

Cecah (Presbytis melalophos) merupakan jenis monyet yang berbadan kecil

dengan kedua kaki, tangan dan ekor yang panjang. Panjang ekor cecah dapat

mencapai 1,5 kali panjang badan dan kepalanya. Menurut Bugiono (2001), cecah

dicirikan oleh tidak adanya lingkaran di atas mata serta adanya ulir-ulir rambut

pada dahi rambut ini sebagian tumbuh kebelakang mulai dari kening dan

membentuk mahkota di atas kepala. Ukuran tubuh cecah bervariasi antara lokasi
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satu dengan lokasi yang lain. Ukuran cecah di Thailand antara 435-599 mm untuk

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

di Borneo berkisar antara 460-593 mm untuk panjang badan dan kepala serta

panjang ekor berkisar antar 695-765 mm. Menurut Supriatna dan Wahyono (2000)

rambut cecah yang dominan putih, namun sebenarnya memiliki warna yang

bervariasi, ada yang berwarna abu-abu, hitam, sampai kecoklatan. Rambut

individu cecah anak yang baru lahir berwarna keputih-putihan dengan garis-garis

hitam di bagian belakang tubuhnya. Kulit wajah berwarna hitam. Ciri khas cecah

adalah jambul yang menyerupai mahkota pada bagian kepala dan sedikit

memanjang ke bagian dorsal. Cecah memiliki ekor yang panjang, yaitu sekitar

satu setengah kali panjang tubuhnya yang berkisar antara 45-60 cm. Berat

tubuhnya berkisar antara 5-8 kg.

C. Habitat dan Penyebaran

Habitat merupakan kawasan yang terdiri dari berbagai komponen, baik fisik,

maupun biotik yang merupakan satu kesatuan dan dipergunakan sebagai tempat

hidup serta berkembang biaknya satwa liar (Alikodra, 1990).

Habitat suatu populasi hewan pada dasarnya menunjukkan totalitas dari corak

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

tipe substratum 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, satwa liar dan organisme mikro,
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komponen fisik meliputi: air, tanah, iklim, topografi dan komponen kimia,

meliputi seluruh unsur kimia yang terkandung dalam komponen biotik maupun

komponen fisik (Zulfiqar, 2012).

Cecah sering di temukan pada daratan yang berhutan primer, mulai dari hutan

dataran rendah hingga hutan sub montana (Wilson, 1995). Pemilihan pohon tinggi

sebagai pohon tempat tidur bertujuan untuk mengurangi resiko primata dari

predator termasuk ular dan burung pemangsa (Nainggolan, 2011). Cecah

ditemukan di hutan hujan Semenanjung Malaysia, Kepulauan Sumatra mulai dari

bagian selatan sampai utara serta Kalimantan bagian barat (Oates dkk., 1994 dan

Wirdateti dan Dahruddin, 2011).

D. Perilaku

Cecah merupakan satwa diurnal yang melakukan aktivitasnya pada siang hari

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

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

Aktivitas makan cecah sering dijumpai pada siang hari, daun sebagai pakan

utamanya. (Sabarno, 1998; Bugiono, 2001). Perilaku makan cecah banyak

menggunakan kedua tangan dan anggota gerak lainnya untuk mengambil makan

dan membantu mendapatkannya (Sujatnika, 1992). Cecah mengambil dan

memetik daun dengan menggunakan kedua tungkai depan yang berfungsi sebagai

tangan mereka atau langsung dengan mulutnya dan atau terlebih dahulu di

lintingkan kearah mulutnya (Bugiono, 2001). Ketika makan cecah duduk pada

sebuah batang atau ranting di ujung pohon, satu tangan digunakan untuk
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berpegangan pada batang dan tangan yang lain digunakan untuk meraih makanan

(Mukhtar, 1990).

Aktivitas berpindah cecah bervariasi, seperti melompat, berjalan atau lari di atas

dahan, memanjat pohon. Pergerakan dilakukan dengan cara quardropedal

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

Aktivitas berpindah cecah biasanya dilakukan pada pagi hari (06.00-09.00) dan

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

Saat melakukan aktivitas berpindah cecah akan mengawasi keadaan sekitar

kelompok dan saat terdapat gangguan, maka cecah akan mengeluarkan suara

alarm call. Cecah yang mengeluarkan suara sebagai alarm call ini diduga adalah

cecah jantan dewasa (Meyer, 2012). Kegiatan beristirahat merupakan periode

tidak aktif satwa dalam bentuk apapun (Chivers, 1975). Cecah mempergunakan

waktu siang hari untuk beristirahat (Subarno, 1988 dan Bugiono, 2001).

Aktivitas bersuara merupakan 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 (Arifin, 1991),

Cecah merupakan primata yang tidak banyak mengeluarkan suara. Suara yang

dikeluarkan cecah ketika pagi hari tidak begitu nyaring dan nada rendah, yaitu

chak..chak..chak.., akan tetapi jika ada gangguan cecah 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 dan Bugiono, 2001).
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E. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan induvidu suatu jenis mahluk hidup yang

tergolong dalam satu spesies (atau kelompok lain yang dapat melangsungkan

interaksi genetik dengan jenis yang bersangkutan) pada 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 (Tarumingkeng, 1994).

Bennett dan Davies (1994), Schaik dkk, (1992), Supriatna dan Wahyono (2000)

dan Wirdateti dan Dahruddin (2011), menyatakan cecah 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.

Salah satu spesies primata yang hidup secara berkelompok dan beberapa yang

hidup secara soliter adalah cecah. 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
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pemimpin (uni male) dan terdiri dari beberapa betina dewasa, remaja dan anak

(Wilson and Wilson, 1975 dan Fitri, Rizaldi dan Novarino, 2013).

Rasio seksual merupakan 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 vertebrata (Krebs, 1972).

Melakukan identifikasi umur satwa liar di lapangan akan mengalami banyak

kesulitan, tetapi dengan pendekatan-pendekatan tertentu seperti pembagian satwa

liar menjadi kelas-kelas umur. Pendugaan kelas-kelas umur tadi dapat dilakukan

dengan berbagai cara tidak langsung, misalnya berdasarkan ukuran tinggi, ukuran

badan, berat badan, warna dan bentuk (Alikodra, 1990). Menurut Direktorat

Jendral Perlindungan dan Pelestarian Alam (1982), Ariestyowati (1999) dan

Bugiono (2001), terdapat tiga tahap perkembangan dalam populasi cecah

berdasarkan kelas umur, yaitu umur anak, muda dan dewasa. Adapun ciri dari

masing-masing tahapan perkembangan cecah adalah sebagai berikut:

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.
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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.

Menentukan kelas umur cecah dapat dilakukan dengan mengetahui ukuran tubuh

dan warna rambut cecah 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 (Fitri dkk, 2013).

Tingkatan kelas umur cecah dapat  ditentukan berdasarkan aktivitas makan cecah

(Nasrullah, 2009 dan Fitri dkk, 2013), yaitu pada individu dewasa perilaku

makannya duduk di dahan pohon yang terdapat banyak daun muda, sehingga

jarang sekali individu dewasa berpindah-pindah saat aktivitas 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.

F. Status Konservasi

IUCN memasukkan cecah sebagai spesies yang terancam punah (Endangered)

dalam daftar merahnya. CITES memasukkannya dalam daftar appendix II.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
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dan Ekosistemnya cecah termasuk hewan yang di lindungi. Satwa jenis Presbythis

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 termasuk dalam satwa

yang dilindungi.


