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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Klasifikasi 

 

Di Seluruh dunia, terdapat 20 jenis spesies Macaca yang tersebar di Afrika bagian 

utara, Eropa, Rusia bagian tenggara, dan Asia (Nowak, 1999).  Dari 20 spesies 

tersebut delapan spesies merupakan endemik pulau Sulawesi yakni Macaca 

nigrescens, Macaca heckii, Macaca maura, Macaca brunescens, Macaca 

ochreata, Macaca tonkeana, Macaca ochreata, dan Macaca nigra (Bercovitch 

dan Huffman, 1999).  Klasifikasi monyet hitam sulawesi adalah sebagai berikut:  

Kerajaan  : Animalia  

Filum   : Chordata  

Kelas   : Mamalia  

Ordo   : Primata  

Keluarga  : Cercopithecidae  

Kelas   : Macaca  

Spesies  : Macaca nigra Desmarest, 1822.  

Nama Inggris  : Celebes Crested Macaque, Black Crested Macaque  

Nama lokal  : Yaki, Monyet Hitam Sulawesi 
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B. Morfologi  

 

Monyet hitam sulawesi memiliki ciri tubuh yang mudah dibedakan dengan jenis 

monyet sulawesi lainnya.  Panjang tubuh betina 445-550 mm, sedangkan jantan 

520-570 mm (Rowe, 1996).  Panjang ekor rata-rata 20 mm, dan berat tubuh antara 

7 sampai 15 kg. Rambut menutupi seluruh tubuh berwarna sampai hitam kelam 

dengan bagian belakang dan paha berwarna lebih terang dibandingkan pada 

bagian lain.  Wajahnya juga berwarna hitam dan tidak ditumbuhi rambut 

(Supriyatna dan Wahyono, 2000).  

 

Monyet hitam sulawesi memiliki moncong jauh lebih menonjol dibandingkan 

dengan monyet sulawesi lainnya.  Kepala memiliki jambul, yang merupakan ciri 

khas dari monyet Sulawesi lainnya.  Betina dan juvenil memiliki warna yang 

sedikit pucat dibandingkan dengan jantan dewasa.  Monyet ini memiliki bantalan 

tungging berbentuk seperti ginjal dan berwarna kuning (Supriyatna dan Wahyono, 

2000).  

 

Saroyo (2005)  mengelompokkan monyet hitam sulawesi kedalam beberapa 

kelompok umur yakni bayi, anak, remaja, dan dewasa.  Ciri-ciri kelompok umur 

tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Bayi (0-1 Tahun), mempunyai muka yang berwarna putih dan hal ini  

membedakan dengan kelompok umur yang lain.  Rentang umur bayi adalah 

saat baru lahir, diasuh oleh induknya, sampai dengan masa sapih.  Bayi jantan 

memiliki penis yang sangat panjang bila dibandingkan dengan ukuran 

tubuhnya.  
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2. Anak, fase yang dimulai setelah bayi yang sebelum dewasa.  Ditunjukkan 

dengan fase reproduksi yang belum matang.  Ciri yang paling khas dari 

kelompok umur ini adalah kebiasaan bermain.  Jenis kelamin dibedakan 

dengan melihat organ genital luarnya.  

3. Remaja, ukuran tubuh lebih besar dibandingkan dengan ukuran tubuh anak dan 

sedikit lebih kecil dibandingkan ukuran tubuh dewasa.  Terdapat dimorfisme 

seksual pada ukuran tubuh yakni jantan memiliki ukuran tubuh yang lebih 

besar dibandingakan betina.  Jantan remaja memiliki warna tubuh yang sudah 

mulai menyerupai jantan dewasa yakni berwarna hitam terang pada bagian 

tangan dan bahu.  Skrotum mulai membesar dan memisahkan diri dari 

kelompok anak tetapi belum bergabung dengan kelompok dewasa.  Betina 

remaja ukurannya hampir sama dengan betina dewasa, namun pada betina 

remaja puting susu masih pendek dan berwarna putih.  

4. Dewasa, ciri umum kelompok umur dewasa yakni pertumbuhan yang sudah 

penuh dan matang secara reproduksi.  Jantan mencapai kedewasaan pada saat 

umur 7-8 tahun, sedangkan betina pada umur 5 tahun.  Jantan dewasa memiliki 

ciri skrotum yang sudah membesar dan berwarna merah, sedangkan betina 

dewasa dicirikan dengan adanya estrus yang dapat dilihat dengan 

membengkaknya daerah ischial serta memiliki puting susu panjang, 

menggantung, dan berwarna merah muda.  
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C. Tingkah Laku Kawin Macaca nigra 

 

Tingkah laku kawin muncul karena adanya rangsangan dari dalam kemudian 

terjadi perkawinan jikka ada rangsangan dari lawan jenisnya, dan dilakukan oleh 

satwa liar jantan dewasa dan  betina dewasa (Alikodra, 1990).  Tingkah laku 

kawin yang dilakukan oleh primata jantan  dan betina  dengan berbagai alas an 

antara lain untuk reproduksi, dan juga sebagai penampakan tingkah laku aviliatif 

(Siwi, 2001). 

  

Tingkah laku kawin Macaca nigra dilakukan oleh jantan dewasa Dan betina 

dewasa, yang ditandai dengan sinyal awal dari betina dewasa yang selalu dan 

melihatkan bagian bokongnya untuk memberikan sinyal berupa pancingan pada 

jantan dewasa untuk melaksanakan perkawinan.  Adanya beberapa kegiatan yang 

berupa inspeksi oleh jantan sebelum kopulasi, yaitu dengan mencium, meraba dan 

menyentuh bagian belakang betina dewasa (bokong).  

 

D. Reproduksi 

 

Masa kehamilan monyet hitam sulawesi berkisar antara 170-190 hari dan jarak 

kelahiran 18 bulan.  Persentase kematian bayi cukup besar yakni 21% (Rowe, 

1996).  Monyet ini dapat bertahan hidup hingga 26 tahun (Supriyatna dan 

Wahyono, 2000),  Tetapi Rowe (1996) menyatakan bahwa masa hidup jenis ini 

adalah 18 tahun. 
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E. Habitat dan Penyebaran 

 

Marga macaca merupakan marga dengan pesebaran yang paling luas saat ini dan 

merupakan marga dengan kemampuan adaptasi terhadap iklim serta habitat yang 

paling paik dibandingkan dengan marga primata yang lain (Bercovitch dan 

Huffman, 1999).  Monyet hitam sulewasi dapat dijumpai pada hutan primer dan 

sekunder (Rowe, 1996).  Monyet hitam sulawesi lebih sering melakukan aktivitas 

di perkebunan masyarakat dan mengambil hasil panen perkebunan sehingga 

seringkali jenis ini dianggap sebagai hama perkebunan.  

 

Monyet hitam sulawesi dapat dijumpai di Sulawesi Utara antara lain di Cagar 

Alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo Nembo, Kota Mobagu dan Modayak 

(Supriyatna dan Wahyono, 2000).  Di Cagar Alam Tangkoko, monyet hitam 

Sulawesi dapat dijumpai di semua ketinggian (O’Brien dan Kinnaird, 1997). 

 

F. Perilaku Monyet Hitam Sulawesi 

  

 

Monyet hitam sulawesi merupakan primata dengan struktur sosial multimale-

multifemale dengan perbandingan nisbah kelamin (sex ratio) 1: 3,4 (Rowe, 1996). 

Grooming adalah perilaku sosial yang bersifat mendekatkan sedangkan untuk 

perebutan wilayah, pakan dan betina dilakukan dengan perkelahian yang 

seringkali memakan korban karena gigitan dari gigi taring jantan yang berukuran 

besar.  Komunikasi antar individu dilakukan dengan bersuara dan beberapa mimik 

muka dan postur tubuh (Cawthon, 2006).  

Menurut O’Brien dan Kinnaird (1997) terdapat lima kelas aktivitas harian yang 

dilakukan oleh monyet hitam sulawesi, yaitu  
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1) Moving : Pergerakan, termasuk berjalan, berlari, memanjat dan       

                                melompat. 

2) Feeding  : Pendekatkan, memetik, menggerakkan, mengunyah atau    

                                menempatkan makanan di mulut.  

3) Foraging  : Bergerak perlahan dengan perhatian tertuju pada sumber 

pakan potensial atau menggerakkan substrat untuk mencari 

pakan.  

4) Resting  : Tubuh tidak bergerak, biasanya duduk atau berbaring, tidak 

terlibat dalam aktivitas sosial termasuk mengutu. 

5) Social    : Mengutu, bermain, noncopulatory mounting, kopulasi, dan 

berkelahi. 

  

Pergerakan dari monyet hitam sulawesi adalah menggunakan keempat anggota 

geraknya atau quadropedal, aktif di pagi sampai sore hari (diurnal), dan lebih 

banyak melakukan aktivitasnya di atas tanah (terrestrial) (Rowe, 1996).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh O’Brien dan Kinnaird di Cagar Alam 

Tangkoko, monyet hitam sulawesi menghabiskan lebih dari 60% waktu hariannya 

untuk beraktivitas secara terrestrial baik untuk istirahat dan pergerakan yang 

menempuh jarak yang jauh (O’Brien dan Kinnaird, 1997).  

 

Homerange dari monyet hitam sulawesi adalah 114-320 ha dengan jelajah harian 

mencapai 6000 meter (Rowe, 1996).  Namun luasan homerange dan jelajah harian  

tersebut dapat berubah tergantung pada akses dari monyet tersebut terhadap hutan  

primer.  Saat monyet hitam sulawesi  mendapatkan akses terhadap hutan primer 

maka mereka menghabiskan sedikit waktu untuk bergerak karena mereka 
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mendapatkan kelimpahan yang tinggi dari buah-buahan di wilayah tersebut 

sehingga dapat disimpulkan bahwa saat musim berbuah, jelajah harian Macaca 

nigra tidak terlalu jauh (Kinnaird & O'Brien, 2000 dalam Cawthon, 2006).  

 

Betina menampakkan perilaku seksual yaitu pembengkakan (swellings) pada 

bantalan pantat (ischial callosities) dari merah muda menjadi merah.  Dewasa 

kelamin pada betina adalah 49 bulan dengan siklus estrus 36 hari dan interval 

kelahiran 18 bulan (Rowe, 1996).  Betina mengutu pada jantan lebih sering dari 

pada jantan yang mengutu pada betina saat mereka berada pada masa birahi (Reed 

et al., 1997 dalam Cawthon, 2006).  Pada jantan, perilaku seksual ditunjukkan 

dengan sistem hirarki yang ditentukan dengan perkelahian.  Jantan dominan akan 

mendapatkan sumberdaya dan perhatian dari betina lebih besar dari pada jantan 

tidak dominan (Cawthon, 2006).  

 

G. Pakan Monyet Hitam Sulawesi 

 

Monyet hitam Sulawesi  adalah jenis hewan frugivor, dan memakan buah 

sebanyak 60-90% dari total konsumsi pakannya (Clutton-Brock dan Harvey 1977 

dalam Bercovitch dan Huffman, 1999).  Selain buah, monyet ini juga memakan 

daun, tunas, umbi, serangga, dan ulat (Rowe, 1996).  Menurut O’Brien dan 

Kinnaird (1997), pakan monyet ini terdiri lebih dari 145 jenis buah-buahan (66% 

dari total konsumsi), tumbuhan hijau (2,5%), invertebrata (31,5%), dan kadang-

kadang memangsa satwa vertebrata yang lebih kecil.  Beberapa jenis serangga 

yang dimakan monyet ini antara lain tawon, rayap, ulat dalam gulungan daun 

Pongamia sp., lebah, semut, dan belalang (Saroyo, 2002 dalam Saroyo, 2005).  Di 

Cagar Alam Tangkoko monyet hitam sulawesi sering ditemukan di tepi laut untuk 
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mencari moluska sebagai salah satu sumber pakan (Supriyatna dan Wahyono 

2000). 

 

H. Populasi dan Status Konservasi  

 

Saat ini kepadatan monyet hitam sulawesi di alam diperkirakan 3 ind/km2, dan di 

Cagar Alam Tangkoko kepadatannya diperkirakan sebesar 60 ind/km2 

(Supriyatna dan Andayani, 2008).  Monyet hitam sulawesi berdasarakan SK 

Menteri Pertanian 29 Januari 1970 No.421/Kpts/um/8/1970, SK Menteri 

Kehutanan 10 Juni 1991 No.301/Kpts-II/ 1991 dan undang-undang No.5 tahun 

1990 dilindungi oleh pemerintah RI (Supriyatna dan Wahyono, 2000).  Monyet 

hitam sulawesi menurut IUCN termasuk dalam kategori Critically Endangered 

atau satwa hampir punah. Sedangkan menurut CITES Macaca nigra tergolong 

dalam daftar Appendix II. Masalah serius dalam pelestarian Macaca nigra adalah 

konversi habitat, fragmentasi, perburuan, bencana alam, faktor genetik, dan 

gangguan manusia.  

 

Meningkatnya populasi manusia di wilayah Sulawesi utara menyebabkan 

kebutuhan terhadap lahan semakin tinggi yakni untuk kebutuhan pertanian dan 

perumahan, perkebunan, permintaaan hasil hutan menyebabkan dibukanya lahan 

yang awalnya merupakan habitat Macaca nigra.  Monyet hitam sulawesi juga 

dijadikan sebagai makanan tradisional dan digunakan sebagai makanan khas pada 

saat perayaan agama terutama pada saat natal.  Monyet hitam sulawesi juga 

dipandang sebagai hama yang merusak perkebunan dan dijual sebagai binatang 

peliharaan.  Hal inilah yang menyebabkan tingginya degradasi populasi Macaca 

nigra.  
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I.  Analisis Proksimat 

 

Analsis proksimat merupakan metode analisis yang tidak menguraikan kandungan 

nutrien secara rinci, namun berupa nilai perkiraan (Soejono, 1990).  Analisis 

proksimat menggolongkan komponen bahan pakan berdasarkan komposisi kimia 

dan fungsinya, yaitu : air (moisture), abu (ash), protein kasar (crude protein), 

lemak kasar (etherextract), serat kasar (crude fiber) dan bahan ekstrak tanpa 

nitrogen (nitrogen free extract).  Analisis proksimat menggolongkan vitamin 

berdasarkan kelarutannya. Vitamin yang larut dalam air dimasukkan ke dalam 

fraksi air, sedang yang larut dalam lemak dimasukkan ke dalam lemak kasar 

(Suparjo, 2010). 

 

J.  Penangkaran 

 

Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pngembangbiakan dan 

pembesaran tumbuhan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian  

jenisnya. Penangkaran tumbuhan dan satwa liar berbentuk pengembangbiakan 

satwa, pembesaran satwa, yang merupakan pembesaran anakan dari telur yang 

diambil dari habitat alam yang ditetaskan di dalam lingkungan terkontrol dan atau 

dari anakan yang diambil dari alam (ranching/rearing) dan perbanyakan 

tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (artificial propagation) 

(BKSDA Bali, 2011). 

 

Tujuan penangkaran adalah untuk mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa 

liar dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik yang 

terjamin, untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung 
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terhadap populasi alam serta mendapatkan kepastian secara administratif maupun 

secara fisik bahwa pemanfaatan spesimen  tumbuhan atau satwa liar yang 

dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar berasal dari 

kegiatan penangkaran (BKSDA Bali, 2011). 

 

 

 


