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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.   Taksonomi 

 

 

Siamang yang ditemukan di Sumatera, Indonesia adalah H. syndactylus, di 

Malaysia (Semenanjung Malaya) H. syndactylus continensis (Gittin dan 

Raemaerkers, 1980; Muhammad, 2005), dengan klasifikasi menurut Napier dan 

Napier (1986): 

 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mammalia 

Ordo  : Primata 

Famili  : Hylobatidae 

Genus  : Hylobates 

Species : Hylobates syndactylus 

 
 

B. Morfologi 

 

 

Siamang merupakan anggota famili Hylobatidae yang paling besar.  Panjang 

rentang tangan mencapai 1,5 m dengan panjang tubuh berkisar antara 800-900 

mm.  Rerata berat tubuh siamang dewasa ± 11,2 kg.  Rambut siamang jantan 

maupun betina berwarna hitam pekat, kecuali rambut dimuka yang berwarna 
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kecoklatan (Supriatna dan Wahyono, 2000). Ukuran gigi taring siamang jantan 

dan betina sama (Bartlett, 1999; Christyanti, 2014).   

 

Siamang mempunyai kantong suara yang dapat membesar, berwarna abu-abu 

sebelum berteriak dan warna merah muda ketika berteriak. Individu jantan 

dibedakan dengan individu betina dengan adanya rambut skrotal yang menjuntai 

diantara kedua paha dari individu jantan. Ukuran tubuh individu betina relatif 

lebih kecil dari individu jantan, berat tubuh kurang lebih 92% dari individu jantan 

(Fedigan, 1992; Baren, 2002).  Struktur tangan, kaki dan jari-jari yang panjang 

memungkinkan untuk menjangkau dahan di sekitarnya sehingga efektif untuk 

melakukan pergerakan berayun di tajuk-tajuk pohon dalam hutan (Napier dan 

Napier, 1967; Mubarok, 2012).   

 

C. Sistem Sosial 

 

 

Siamang merupakan spesies yang bersifat monogamous.  Satu kelompok terdiri 

dari satu jantan dewasa, satu betina dewasa dan beberapa individu muda.  Pada 

habitat aslinya, rerata ukuran kelompoknya empat ekor (Gittins dan Raemaekers, 

1980).  Siamang siap untuk melakukan perkawinan pada umur 8 - 9 tahun. Masa 

gestasi antara 7 – 8 bulan dengan jarak kelahiran antara 2 – 2,5 tahun. Masa hidup 

di alam dapat mencapai 25 tahun  (Supriatna dan Wahyono, 2000). 

 

Jantan dan betina muda menjelang dewasa atau mencapai dewasa kelamin akan 

meninggalkan kelompoknya dan hidup mandiri dengan pasangannya sebagai 

kelompok keluarga yang baru (Kirkwood dan Stathatos, 1992; Duma, 2007). 
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Gittins dan Raemakers (1980) membagi kelas umur pada siamang berdasarkan 

fase pertumbuhan siamang, yaitu: 

 

a. Anakan (infant), mulai lahir sampai berumur 2-3 tahun dengan ukuran tubuh 

yang sangat kecil. Pada tahun pertama dibawa oleh induknya, sedangkan pada 

tahun kedua dibawa induk jantan. 

 

b. Anak (juvenile-1), berumur 2-4 tahun, tubuhnya kecil dan melakukan 

perjalanan sendiri, tetapi cenderung untuk selalu dekat dengan induknya. 

 

c. Muda atau remaja (juvenile-2), berumur 4-6 tahun, ukuran tubuhnya sedang dan 

sering melakukan perjalanan sendiri dan mencari makansendiri.  

 

d. Sub-adult (pra-dewasa) 

Umurnya lebih dari 6 tahun dan mulai sering memisahkan diri jauh dari 

kelompoknya, namun masih dalam satu kesatuan kelompoknya, belum matang 

secara seksual dan tubuhnya hampir sama dengan ukuran tubuh individu 

dewasa.  

 

d. Dewasa (adult), yaitu mempunyai ukuran tubuh yang maksimal selalu hidup 

berpasangan dan selalu dekat dengan anaknya. 

 

D. Habitat dan Sebaran 

 

 

Habitat adalah kawasan yang terdiri dari berbagai komponen, merupakan kesatuan 

fisik dan biotik, dipergunakan sebagai tempat hidup serta berkembang biak 

(Alikodra, 1990).  Habitat dengan vegetasi yang memiliki tajuk kontinyu antara 
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satu pohon ke pohon lainnya berperan penting bagi siamang dalam melakukan 

pergerakan brakhiasi dengan cepat untuk berayun dari pohon ke pohon lain karena 

siamang jarang turun ke lantai hutan (Sultan, 2009; Mubarok, 2012).  

 

Iskandar (2007) menyatakan penyebaran Hylobates tergantung pada kualitas 

habitatnya.  Kualitas habitat yang semakin baik, akan semakin banyak jumlah 

kelompok yang ada di dalamnya. Jarak antar kelompok semakin berdekatan dan 

angka kepadatannya juga semakin tinggi.  Siamang menempati hutan tropis 

primer atau sekunder mulai dari dataran rendah hingga perbukitan dengan 

ketinggian 3800 m.  Penyebaran siamang di Sumatera tersebar luas mulai dari 

Sumatera bagian utara (Aceh) hingga kebagian selatan (Supriatna danWahyono, 

2000).  Menurut Wilson dan Wilson (1976), siamang di Sumatra terdapat di 

rangkaian Pegunungan Bukit Barisan yang terletak memanjang di bagian barat 

Sumatra dan lebih menyukai hutan dataran rendah dan perbukitan. 

 

E. Populasi 

 

 

Populasi adalah kelompok organisme terdiri dari individu sejenis yang 

berinteraksi dan mampu menghasilkan keturunan yang sama pada tempat dan 

waktu tertentu. Sifat-sifat khas pada suatu populasi antara lain kepadatan, laju 

kelahiran, laju kematian, sebaran, stuktur umur, rasio seksual, sifat genetik dan 

perilaku (Alikodra 2002).   

 

Populasi dapat dijumpai pada suatu wilayah yang dapat memenuhi segala 

kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk berlindung, berkembang biak, makan dan 

minum, serta pergerakan (Alikodra, 1990).  Populasi satwa liar, termasuk primata, 
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semakin terdesak oleh aktivitas kehidupan manusia.  Satwa liar banyak yang 

diburu untuk berbagai keperluan antara lain perdagangan, konsumsi daging, 

hiburan dan peliharaan (Alikodra, 1990).  Populasi alami siamang hanya 

ditemukan di Semenanjung Malaysia dan sedikit di Thailand (Nijman dan 

Geissman, 2008). 

 

 

F. Perilaku Siamang 

 

 

Aktivitas harian siamang meliputi istirahat, makan, berpindah, dan bersuara.   

 

1. Perilaku Istirahat 

 

Perilaku istirahat adalah periode tidak aktif. Saat istirahat siamang menghindari 

teriknya sinar matahari dengan cara turun ke bagian tajuk yang paling rendah 

(Chivers, 1979; Andriansyah, 2005).  Di dalam periode istirahat terjadi interaksi 

sosial diantara anggota kelompoknya.  Selama istirahat, siamang melakukan 

kegiatan menelisik (grooming) dan bermain dengan anaknya (Chivers, 1972; 

Harianto, 1988).  

 

2. Perilaku Makan 

 

Makan adalah aktivitas yang menghabiskan waktu paling besar setiap jam dan 

setiap hari bila dibandingkan dengan bergerak dan hampir seimbang dengan 

waktu istirahatnya.  Siamang sangat selektif dalam memilih pakannya, hal ini 

barkaitan dengan strategi makan dan ketersediaan pakan.  Siamang akan banyak 

memakan buah pada musim buah, di luar musim buah siamang lebih banyak 

mengkonsumsi pucuk daun (Harianto, 1988; Muhammad, 2005).  Pola makan di 

antara spesies Hylobatidae cukup bervariasi, seperti dirangkum oleh Conklin-
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Brittain dkk. (2001) dalam Duma (2007) sebagai berikut: H. hoolock, H. agilis, H. 

klossii, H. lar dan H. pileatus, rata-rata 72%buah, 15% daun, 6% bunga, dan 7% 

insekta; H. moloch, dan H. muelleri, rerata60% buah, 37% daun, 1% bunga, dan 

2% insekta; dan S. syndactylus (siamang) 40% buah, 49% daun, 6% bunga, dan 

5% insekta, serta N. concolor 21% buah,71% daun, dan 7% bunga.  Siamang 

cenderung mengkonsumsi lebih banyak daun dibandingkan dengan spesies 

lainnya dan lebih banyak hidup pada kawasan hutan dengan ketinggian sedang 

sampai pegunungan, dengan ketersediaan pohon buah semakin terbatas, 

sedangkan spesies Hylobatidae lainnya lebih banyak di kawasan hutan dataran 

rendah yang lebih tinggi keragaman pohon dan pohon buah (Chivers, 2001; 

Conklin-Brittain dkk., 2001; Duma, 2007).   

 

3. Perilaku Berpindah 

 

Aktivitas berpindah terbagi ke dalam empat tipe, yaitu brakhiasi, memanjat, 

berjalan, dan melompat.  Sebagian besar pergerakan siamang (81,64%) dilakukan 

dengan cara brakhiasi (Nurcahyo, 1999).  Betina lebih sering memimpin pada saat 

melakukan penjelajahan dalam wilayahnya dari jantan.  Individu betina sering 

terlihat berjalan terlebih dahulu dan kadang menunggu untuk beberapa saat 

kemudian kembali ke belakang jika anggota yang lain tidak mengikuti (Chivers, 

1974; Andriansyah, 2005).  

 

4. Perilaku Bersuara 

Semua spesies dari Hylobatidae menghasilkan suara atau vokalisasi menyerupai 

nyanyian dengan pola yang spesifik untuk spesies dan jenis kelamin, biasanya 

dilakukan pada pagi hari (Geissmann, 1995; Geissmann dan Nijman, 2006).  
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Aktivitas bersuara pada pagi hari merupakan awal aktivitas harian kelompok 

Hylobates yang berfungsi untuk menunjukkan teritorinya sekaligus sebagai 

pengaturan ruang antar kelompok (Bates, 1970).  Semua spesies Hylobatidae 

menghasilkan suara atau vokalisasi menyerupai nyanyian dengan pola yang 

spesifik untuk spesies dan jenis kelamin, biasanya dilakukan pada pagi hari 

(Geissmann, 1995; Geissmann dan Nijman, 2006).  Aktivitas bersuara di pagi hari 

merupakan awal aktivitas harian kelompok Hylobates.  Vokalisasi berfungsi untuk 

menunjukkan teritori, sekaligus sebagai pengaturan ruang antar kelompok, atraksi 

kawin, dan untuk mempererat hubungan sebagai pasangan kawin (Bates, 1970; 

Leighton, 1987; Cowlishaw, 1992).  Vokalisasi dari Hylobatidae cukup nyaring 

melengking sehingga dapat terdengar sampai 1 km (Gittins dan Raemaekers, 

1980), bahkan terdengar sampai 2 km (O’Brien dkk., 2004).  Siamang mempunyai 

suara yang sangat keras dan dapat terdengar dari jarak kurang lebih 2 km 

(Kawabe, 1970). 

 

G. Daerah Jelajah 

 

 

Pada umumnya suatu kelompok keluarga Hylobates menempati suatu wilayah 

teritori tertentu dalam habitatnya yang cenderung dipertahankan secara ketat dari 

gangguan individu atau kelompok lainnya (Leighton, 1987; Mitani, 1987; Nowak, 

1997; Geissmann, 2003).    Selain teritori, satwa primata dalam memanfaatkan 

habitat, juga dikenal adanya daerah jelajah sebagai area habitat yang digunakan 

untuk seluruh aktivitas hidup suatu kelompok satwa primata.  Area inti (core 

area) merupakan area yang paling banyak/sering di tempati dalam melakukan 

sebagian besar aktivitasnya, dan jelajah harian adalah jarak yang ditempuh 
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kelompok melakukan aktivitasnya dalam satu hari (NRC, 1981; Fleagle, 1988; 

Collinge, 1993; Rowe, 1996).  Perilaku menjelajah satwa primata sangat terkait 

dengan kebutuhan pakan (Oates, 1986).  Spesies yang folivorous cenderung 

mempunyai daerah jelajah yang lebih sempit karena ketersediaan dedaunan lebih 

bersifat umum dan merata, dibandingkan dengan spesies yang frugivorous, 

ketersediaan buah lebih terbatas; dan spesies dengan ukuran tubuh yang besar 

cenderung membutuhkan daerah jelajah yang lebih luas untuk mendukung 

kebutuhan hidupnya, dibandingkan dengan ukuran tubuh yang lebih kecil 

(Fleagle, 1988).  

 

Rowe (1996) menyatakan bahwa daerah jelajah satwa primata dapat berubah dari 

tahun ke tahun, tergantung perubahan iklim, ketersediaan sumber pakan dan air, 

persaingan antar kelompok dalam spesies yang sama, perburuan dan degradasi 

habitat.  Hal ini didukung oleh pernyataan Collinge (1993) bahwa luas daerah 

jelajah dapat berubah tergantung pada ketersediaan sumber pakan dan air, dan 

tempat berlindung. 

 

Chivers (2001) merangkum luas daerah jelajah beberapa spesies Hylobates 

sebagai berikut: H. hoolock 38 ha, H. lar 41 ha, H. concolor 46 ha, H. klossii 32 

ha, H. pileatus 36 ha, H. muelleri 44 ha, H. agilis 29 ha, hibrida H. agilis x H. 

muelleri 18 dan 34 ha, H. moloch 17 ha, dan siamang 31 ha.    Siamang 

menduduki suatu teritori yang dipertahankan dengan suara (Gittin dan 

Raemaekers, 1980), dengan disertai gerakan akrobat yang berfungsi sebagai 

kegiatan penghalauan dan menunjukkan kekuatan (Chivers, 1979; Harianto, 

1988).  Teritori tersebut dipertahankan secara ketat dan tidak akan pindah ke 
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wilayah lain ketika wilayah tersebut mengalami gangguan (Shneider, 1995; 

Geissmann, 2003).  

 

H. Status Konservasi Siamang 

 

Menurut IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources) Red List Version 2014.3, siamang merupakan satwa yang dilindungi 

dan dikategorikan terancam  punah (endangered), yaitu spesies yang sedang 

menghadapi risiko kepunahan di alam liar yang tinggi pada waktu yang akan 

datang. Sedangkan menurut CITES (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora) siamang tergolong Appendix I, 

yaitu spesies yang jumlahnya di alam sudah sangat sedikit dan dikhawatirkan akan 

punah sehingga dilarang dari segala bentuk perdagangan internasional secara 

komersial. Selain menurut IUCN dan CITES, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, siamang 

termasuk satwa yang di lindungi. 


