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ABSTRAK

STRUKTUR POPULASI MONYET EKOR PANJANG (Macaca fascicularis)
DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

Oleh

Nidya Astrida Ziyus

Keberadaan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) sangat penting bagi

konservasi jenis tumbuhan, karena monyet ekor panjang merupakan penyebar biji

tanaman hutan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kelompok,

struktur populasi dan penyebaran populasi monyet ekor panjang yang

dilaksanakan Maret – Mei 2018. Metode yang digunakan untuk penelitian ini

adalah Concentration Count, observasi dan untuk menentukan kondisi habitat

menggunakan Rapid Assessment.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat

lima kelompok monyet ekor panjang yang tersebar di lima titik berbeda. Dengan

pembagian kelompok muda 60%yaitu jantan remaja 11%, betina remaja 15%,

anakan 31%, bayi 3%.  Kelompok dewasa 40 % yaitu jantan dewasa 16%, betina

dewasa sebesar 24 %.  Berdasarkan kelas umur dapat diketahui bahwa jumlah

monyet ekor panjang umur muda persentase lebih besar dari pada monyet ekor

panjang umur dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa monyet ekor panjang

populasinya berkembang (progressive population).

Kata Kunci: monyet ekor panjang, struktur populasi, Taman Nasional Way
Kambas



ABSTRACT

POPULATION STRUCTURE OF LONG TAILED MACAQUE IN
WAY KAMBAS NATIONAL PARK

By

Nidya Astrida Ziyus

The existence of long-tailed macaque (Macaca fascicularis) is very important for

the conservation of plant species, because the long-tailed macaque is a forest plant

seed dispersers. This study aimed to determine the number of groups, the

structure of the population and the spread of long-tailed macaque population

conducted from March to May 2018. The method used for this research were

Concentration Count, observation and to determine the habitat condition used

Rapid Assessment. The results showed that there were five groups of long-tailed

monkeys scattered in five different points.  With the division of the younger group

was 60% that of young males 11%, young females 15%, the juvenile 31%, infants

3%.  The adult group 40% were adult males 16%, adult females 24%. Based on

the age classes could be seen that the number of long-tailed macaques young age

was larger percentage than the long-tailed macaque adult age. This indicated that

the long-tailed macaque population was growing (progressive population).

Keywords: long-tailed macaque, population structure, Way Kambas National
Park
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam jenis satwa liar, salah satunya

adalah satwa primata. Satwa primata yang banyak ditemukan di Indonesia adalah

monyet ekor panjang (Macaca fascicularis). Monyet ekor panjang (Macaca

fascicularis) merupakan primata yang tersebar pada hutan-hutan di Indonesia dan

Asia Tenggara. Sebaran populasi monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) di

Indonesia cukup luas mulai dari kawasan Indonesia bagian barat hingga ke Nusa

Tenggara Timur (Muhibbuddin, 2005).

Menurut Peraturan Pemeritah Nomor 7 tahun 1999 monyet ekor panjang (Macaca

fascicularis) belum dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi karena

populasinya tergolong masih banyak (Departemen Kehutanan, 1999). The

International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources

(IUCN) memasukkan monyet ekor panjang dalam kategori Least Concern (LC)

(IUCN, 2008) dan Convention on International Trade in Endangered Species of

Wild Fauna and Flora (CITES) memasukkan monyet ekor panjang dalam

kategori Appendix II yang berarti satwa tersebut belum terancam punah, tetapi

dapat terancam punah apabila pengendalian dalam pemanfaatannya tidak

dikendalikan (CITES, 1994). Monyet ekor panjang merupakan salah satu satwa
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penghuni hutan yang memiliki arti penting dalam kehidupan di alam. Menurut

Risdiyansyah dkk. (2014) monyet ekor panjang adalah primata pemakan serangga,

batang, daun muda dan tua, bunga, biji, rumput, jamur, invertebrata, telur burung,

tanah liat dan kulit serta mempunyai kebiasaan makan yang sangat selektif.

Ketersediaan pakan untuk monyet baik yang berasal dari alam maupun yang

disediakan oleh manusia sangat menunjang untuk kelangsungan hidup monyet

tersebut (Zairina dkk., 2015; Ariyantina dkk., 2015).  Perilaku yang paling sering

dilakukan oleh populasi monyet ekor panjang adalah bergerak (Saputra dkk.,

2015). Monyet ekor panjang melakukan aktivitas pergerakan ke luar kawasan

hutan untuk mencari pakan (Hidayat, 2016; Kusumadewi dkk., 2014; Rizaldy

dkk., 2016; Sembiring dkk., 2016).

Keberadaan monyet ekor panjang dengan jumlah populasi yang besar

diklasifikasikan pada beberapa kelas umur tersebut berpotensi menjadi sumber

konflik antara manusia dengan monyet ekor panjang (Laksana dkk., 2017;

Subiarsyah dkk., 2014).  Populasi monyet ekor panjang yang banyak membuat

sebagian masyarakat menganggap apabila populasi monyet ekor panjang masih

banyak, maka dapat di eksploitasi dengan cara mempekerjakan monyet sebagai

topeng monyet. Populasi monyet ekor panjang yang banyak bukan berarti kita

boleh merusak dan memanfaatkan monyet ekor panjang justru kita harus menjaga

dan melestarikannya, karena monyet ekor panjang memiliki peran penting di

dalam hutan.  Pada habitatnya monyet ekor panjang dapat menjalankan fungsi

ekologisnya, yaitu sebagai penyebar biji tanaman buah yang penting bagi

konservasi jenis tumbuhan dan sebagai pengendali populasi serangga dengan cara

memangsanya (Seponada dan Firman, 2010).
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Salah satu habitat yang disukai monyet ekor panjang yaitu habitat yang memiliki

pohon dengan tajuk yang berdaun jarang dan tembus pandang yang dijadikaan

sebagai pohon tidur (Baihaqi dkk., 2017). Monyet ekor panjang menempati

habitat yang sesuai dengan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung

kehidupannya (Pramudya dkk., 2015; Sari dan Harianto, 2015; Santosa dkk.,

2013).

Habitat yang masih terdapat banyak populasi monyet ekor panjang salah satu

lokasinya adalah Taman Nasional Way Kambas (TNWK).  Taman Nasional

mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan

untuk tujuan penelitian, ilmu pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan

rekreasi alam (Subangkit dkk., 2014).  Taman Nasional Way Kambas terdiri dari

lima zona yaitu zona rimba, zona pemanfaatan intensif, zona khusus konservasi,

zona inti, dan zona pemanfaatan khusus (Maullana dan Darmawan, 2014).

Penelitian ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya eksploitasi monyet ekor

panjang, selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui struktur kelompok

monyet ekor panjang guna mendapatkan data yang dapat menjadi rujukan pihak

Taman Nasional Way Kambas dalam pengelolaan kawasan konservasi.

1.2 Rumusan Masalah

1.  Berapakah jumlah kelompok dan bagaimana penyebaran monyet ekor panjang

di Taman Nasional Way Kambas ?

2.  Bagaimana struktur populasi monyet ekor panjang di Taman Nasional Way

Kambas ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.  Mengetahui jumlah kelompok dan penyebaran monyet ekor panjang di Taman

Nasional Way Kambas

2.  Mengetahui struktur populasi monyet ekor panjang di Taman Nasional Way

Kambas

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah.

1.  Sebagai sumber informasi terbaru tentang struktur kelompok dan jumlah

populasi monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) di Taman Nasional Way

Kambas.

2.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah bagi kegiatan

pelestarian dan perlindungan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) di

Taman Nasional Way Kambas.

3.  Sebagai informasi tambahan bagi peneliti yang berminat untuk meneliti

masalah yang berkaitan dalam penelitian ini.

1.5 Kerangka Penelitian

Taman Nasional Way Kambas merupakan kawasan yang mewakili hutan hujan

tropis di Indonesia dengan keragaman yang cukup tinggi baik ekosisem, jenis

maupun genetik dan diduga tempat yang paling representatif. Taman nasional ini

memiliki fungsi strategis sebagai kawasan sistem penyangga kehidupan yang

perannya sangat penting bagi masyarakat di sekitarnya. Taman Nasional ini
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memiliki salah satu satwa primata yang memiliki peran ekologi di suatu ekosistem

adalah monyet ekor panjang. Monyet ekor panjang memiliki fungsi ekologi yang

peting di alam, salah satunya yaitu penyemai biji tanaman buah. Jumlah struktur

populasi monyet ekor panjang yang belum diketahui di TNWK, itu menunjukkan

perlu diadakan penelitian untuk mengetahui jumlah populasi atau struktur

populasi monyet ekor panjang mulai dari Plang Hijau sampai dengan pintu masuk

PLG di Taman Nasional Way Kambas.

Penelitian diawali dengan melakukan survei pendahuluan. Survei pendahuluan

ditujukan untuk mengetahui kondisi umum lokasi penelitian dan menentukan

titik-titik yang memiliki peluang tinggi ditemukannya kelompok monyet ekor

panjang yang akan dijadikan sebagai objek pengamatan serta untuk mengetahui

kondisi habitat secara umum monyet ekor panjang yang meliputi pelindung,

ruang, air, ketersedian pakan dengan metode Rapid Assement. Kondisi vegetasi di

lokasi monyet ekor panjang berada, dicatat secara cepat dan akurat dengan metode

Rapid Asessment.  Pengumpulan data jumlah kelompok, distribusi umur masing-

masing kelompok, seks rasio masing-masing kelompok dan total dilakukan

dengan menggunakan metode area terkonsentrasi (Consentration Count) yaitu

pengamatan dilaksanakan terkonsentrasi pada satu titik yang diduga memiliki

intensitas penjumpaan yang tinggi terhadap satwa.  Pengamatan terhadap

distribusi umur pada kelompok monyet ekor panjang dilakukan dengan melihat

ciri-ciri morfologi dan perilaku umum kelas umur tertentu.  Data penyebaran

monyet ekor panjang didapat dengan menggunakan metode observasi,

menentukan titik-titik keberadaan monyet ekor panjang menggunakan GPS

dengan diplotkan.  Data jumlah kelompok, distribusi umur masing-masing
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kelompok, seks rasio masing-masing kelompok dan total yang diperoleh

ditabulasikan dalam bentuk tabel, kemudian diolah atau dihitung untuk

mendapatkan nilai dan selanjutnya dijelaskan secara deskriptif (analisis

deskriptif).  Secara umum kerangka penelitian disajikan dalam bentuk bagan alir

pada Gambar 1.
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Taman Nasional Way Kambas (TNWK)

Plang Hijau sampai dengan
pintu masuk PLG

Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis)

Metode area terkonsentrasi Metode Observasi Rapid assement
(GPS)

Jumlah Kelompok                        Penyebaran                   Kondisi Habitat
Monyet Ekor Panjang          Secara Umum

Struktur     Struktur    Struktur 1. Pelindung
Kel 1         Kel 2          Kel 3 2. Ruang

3. Air
4. Ketersediaan pakan

1. Distribusi Umur
2. Seks Rasio masing-masing kelompok

dan Total

Gambar 1.  Bagan alir kerangka penelitian struktur populasi monyet ekor panjang
(Macaca fascicularis) di Taman Nasional Way Kambas pada bulan
Maret-Mei 2018.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) adalah satu dari dua kawasan konservasi

yang berbentuk taman nasional di Provinsi Lampung. Taman Nasional Way

Kambas ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999. Kawasan Taman Nasional Way

Kambas mempunyai luas lebih kurang 125,631.31 ha. Secara geografis, Taman

Nasional Way Kambas terletak di bagian tenggara Pulau Sumatera di wilayah

Provinsi Lampung antara 40°37’ – 50°16’ Lintang Selatan dan antara 105°33’ –

105°54’ Bujur Timur.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 185/Kpts- II/1997,

kawasan Taman Nasional Way Kambas memiliki peran sebagai kawasan

pelestarian alam untuk melindungi kawasan yang kaya akan berbagai satwa liar,

diantaranya adalah tapir (Tapirus indicus), gajah Sumatera (Elephas maximus

sumatranus), enam jenis primata salah satunya monyet ekor panjang (Macaca

fascicularis), rusa sambar (Cervus unicolor), kijang (Muntiacus muntjak),

harimau Sumatera (Panthera tigris), dan beruang madu (Dinas Kehutanan

Provinsi Lampung, 2017).
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Zonasi Taman Nasional Way Kambas dibagi menjadi lima zona yaitu zona rimba,

zona pemanfaatan intensif, zona khusus konservasi, zona inti, dan zona

pemanfaatan khusus. Penetapan zonasi ditentukan berdasarkan potensi alam

hayati dan ekosistem, tingkat interaksi dengan masyarakat sekitar, kepentingan

dan efektifitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Way Kambas.  Zona rimba

merupakan bagian taman nasional yang mampu mendukung kepentingan

pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan intensif. Zona ini didominasi

oleh penutupan lahan alang-alang, semak, dan hutan.

Zona pemanfaatan intensif adalah bagian taman nasional yang dimanfaatkan

untuk kepentingan pariwisata alam dan jasa lingkungan. Berfungsi untuk

pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan,

penelitian dan kegiatan penunjang budidaya. Penutupan lahan yang mendominasi

adalah alang-alang, semak dan hutan. Zona inti merupakan bagian taman nasional

yang mempunyai kondisi alam yang asli dan belum terganggu oleh manusia.

Berfungsi sebagai perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna beserta

habitanya dan sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar. Zona

khusus konservasi digunakan untuk konservasi satwa langka badak Sumatra.

Pada zona inti kondisi alamnya masih alami dan belum terganggu oleh aktifitas

manusia sedangkan zona khusus konservasi dimanfaatkan khusus untuk

pariwisata alam secara terbatas (Maullana dan Darmawan, 2014).

2.2 Taksonomi

Menurut Napier dan Napier (1967), taksonomi dari monyet ekor panjang (Macaca

fascicularis) adalah.



10
Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Mamalia

Ordo : Primata

Famili : Cercopithecidae

Genus : Macaca

Spesies : Macaca fascicularis

Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) merupakan jenis primata non manusia

yang sangat berhasil yaitu penyebaran yang sangat luas sehingga menggambarkan

tingkat adaptasi yang tinggi pada berbagai habitat. Spesies ini termasuk jenis

primata sosial yang dalam kehidupannya tidak pernah terlepas dari interaksi sosial

atau hidup bersama dengan individu lain. Interaksi sosial yang dilakukan oleh

monyet ekor panjang menimbulkan munculnya berbagai aktivitas yang berbeda

pula antar individu dalam populasi (Lee, 2012).

Keberadaan monyet ekor panjang di alam diperkirakan masih banyak, sehingga

statusnya masih belum terancam. Hal ini disebabkan kemampuan adaptasi

monyet ekor panjang terhadap perubahan lingkungan yang cukup baik, sehingga

dapat hidup mulai dari hutan primer hingga sekunder, bahkan dapat ditemukan di

pinggir-pinggir ladang atau perkebunan. Meskipun demikian, keberadaan spesies

tersebut di alam, cepat atau lambat juga akan terancam oleh berbagai kerusakan

dan gangguan yang terjadi. Jumlah kelompok dan populasi monyet ekor panjang

di berbagai kawasan bervariasi, dan sangat mungkin disebabkan oleh jumlah dan

jenis pakan yang tersedia. Ketersediaan pakan untuk monyet baik yang berasal
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dari alam maupun yang disediakan oleh manusia sangat menunjang untuk

kelangsungan hidup monyet tersebut. Makanan dan air merupakan faktor

pembatas bagi kehidupan satwa. Komposisi makanan sangat ditentukan oleh jenis

satwa dan lingkungan hidup. Makanan harus tersedia bagi satwa dan jika tidak

ada makanan atau jumlah kurang akan terjadi perpindahan satwa untuk mencari

makanan (Zairina dkk., 2015).

2.3 Morfologi

Macaca fascicularis adalah hewan dengan panjang tubuh 40 - 50, berat 3 - 7 kg,

panjang ekor 1 hingga 1.5 kali panjang tubuh, terdiri dari empat kaki

(quadripedal) dan memiliki tubuh yang ditutupi oleh rambut-rambut. Perbedaan

warna rambut pada hewan ini tergantung pada umur, musim dan lokasi tempat

tinggalnya. Pada bagian kepala terdapat rambut berwarna wajah terdapat rambut

berwarna abu kecoklatan, terkadang rambut-rambut tersebut membentuk jambul.

Pada bagian wajah terdapat kantong pipi (cheek pouch) yang berfungsi sebagai

tempat penyimpanan makanan sementara waktu. Rambut di pipi biasanya

berwarna abu keputihan, pada bagian bawah mata terdapat kulit yang tidak

berambut (Bunlungsup et al., 2015).

Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) merupakan salah satu jenis monyet

yang memiliki panjang ekor kurang lebih sama dengan panjang tubuhnya.

Panjang tubuh monyet ekor panjang berkisar antara 385 - 648 mm. Panjang ekor

pada jantan dan betina antara 400 - 655 mm. Berat tubuh jantan dewasa sekitar

3,5 - 8 kg sedangkan berat tubuh rata-rata betina dewasa sekitar 3 kg. Warna



12
tubuh bervariasi, mulai dari abu-abu sampai kecokelatan, dengan bagian ventral

berwarna putih (Supriatna, 2000).

Monyet jantan ditandai oleh wajah dengan cambang kurang lebat, berkumis,

bantalan duduk kiri dan kanan menyatu dan adanya skrotum. Monyet jantan

dikelompokkan ke jantan dewasa apabila badannya besar, taringnya panjang dan

tingkah lakunya relatif superior. Monyet betina ditandai oleh wajah dengan

cambang yang lebat, berjenggot, bantalan duduk kiri dan kanan terpisah dan

adanya vulva vagina. Monyet betina dikelompokkan menjadi betina dewasa

apabila ambing dan putting susunya sudah menggelantung (pendulus). Pada

kelompok muda, jenis kelamin tidak dibedakan melainkan digabung menjadi satu

karena kesulitan untuk membedakannya. Monyet jantan yang badannya lebih

kecil dan tingkah lakunya permisif terhadap jantan dewasa yang ada saat itu, dan

betina yang belum menunjukkan puting susu menggelantung dikelompokkan

sebagai monyet muda. Batas bawah umur monyet muda adalah berubahnya

warna rambut hitam di kepala menjadi ke abu-abuan. Sementara, monyet baru

lahir dan monyet yang masih memiliki warna hitam pada rambut kepala

dikelompokkan sebagai anakan. Jumlah anggota masing-masing kelompok sosial,

selanjutnya digabung menjadi satu data populasi lokal. Penghitungan secara

langsung bisa dimulai dari kelompok anakan atau jantan dewasa atau lainnya

sesuai situasi dan kondisi (Soma dkk., 2009).
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Menurut Risdiansyah dkk, (2014) terdapat perbedaan ukuran tubuh Macaca

fascicularis berdasarkan jenis kelamin. Monyet jantan memiliki ukuran tubuh

yang lebih panjang dan berat dibandingkan dengan monyet betina, sedangkan ekor

moyet jantan lebih panjang dibandingkan monyet betina.

Adapun ciri-ciri morfologi dan perilaku umum pada kelas umur tertentu adalah

sebagai berikut (Yandira, 2014): (i) jantan dewasa, mempunyai ukuran tubuh

relatif besar dan berbobot 5 - 9 kg, tegap dan kuat serta agresif dan lincah,

mempunyai bagian dada yang lebar pada bagian atas dan mengecil pada bagian

pinggang. Rambut pada muka lebih panjang daripada individu betina. Jantan

dewasa memiliki penis yang kecil dengan skrotum berbentuk tombol bundar. (ii)

betina dewasa; memiliki ukuran tubuh 50 - 75% dari ukuran jantan dewasa

dengan bobot sekitar 3 - 6 kg. Kelenjar mammae berkembang dengan baik serta

perilaku yang lebih tenang. (iii) remaja, mempunyai ukuran tubuh lebih kecil

daripada individu dewasa. Warna rambut yang lebih kecoklatan dan belum

mempunyai rambut yang berbentuk jambul pada kepalanya. (iv) anak (juvenile),

mempunyai ukuran tubuh lebih kecil daripada individu pradewasa, sudah lepas

dari induknya (bergerak secara independent), dan biasanya mempunyai tingkah

laku bermain yang lebih menonjol dari individu kelompok umur lainnya. (v) bayi;

berwarna cokelat atau hitam dan selalu berada dalam gendongan betina dewasa

ataupun menggelantung pada perut induk. Menurut Zahra dan Winarno (2017)

penentuan jenis kelamin individu primata dalam kelompok yang hidup di hutan

yang rapat dan strata tajuk atas akan sangat sulit menentukannya dan karakteristik

seksual yang belum sempurna perkembangannya. Pada kelas umur remaja dapat

menyebabkan kesalahan pendugaan.
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2.4 Habitat dan Penyebaran

Habitat merupakan suatu lingkungan yang mempunyai kondisi tertentu sehingga

suatu spesies atau komunitas dapat hidup. Habitat memiliki kapasitas tertentu

untuk mendukung kelangsungan hidup dari suatu organisme atau disebut daya

dukung (Molles, 2010). Habitat dari spesies ini meliputi hutan hujan tropis, hutan

musim, hutan rawa mangrove dan hutan montana dan dapat ditemui di daerah

yang terganggu seperti tepi pantai dan sungai sehingga memungkinkan terjadi

interaksi dengan manusia (Giri, 2014).

Penyebaran dari monyet ekor panjang meliputi pulau Sumatera, Kalimantan,

Bangka, Belitung dan pulau-pulau sekitarnya. Lalu Kepulauan Tambelan,

Natuna, Nias, Jawa, Bali, Bawean, Maratua, Lombok, Sumba, Sumbawa dan

Flores. Di luar Indonesia, monyet ekor panjang dapat ditemukan di Myanmar,

Indo-Cina, Filipina dan Semenanjung Malaya (Supriatna, 2000).

Monyet ekor panjang memiliki tempat-tempat yang dapat digunakan dalam

aktivitas sehari-hari untuk mencari makan, minum, bermain, berkembangbiak dan

berlindung/ beristirahat. Tempat-tempat yang fungsinya semacam itu membentuk

suatu kesatuan yang disebut habitat. Dalam pemilihan habitatnya, monyet ekor

panjang melakukan seleksi terhadap daya dukung yang terdapat di lokasi tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi primata dalam memilih habitat antara lain

adalah.

1. Ketersediaan pakan

Monyet ekor panjang merupakan salah satu jenis satwa pemakan buah

(frugivorous) dan mempunyai kebiasaan makan yang sangat selektif. Mereka
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memakan bunga, buah dan daun-daun muda yang terdapat pada tumbuhan

tertentu. Makanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam

penunjang keberlangsungan hidup dan perkembangan makhluk hidup. Potensi

pakan satwa tergantung pada kondisi fisik maupun biotik dari suatu habitat,

apabila suatu habitat banyak mengalami gangguan akan berpengaruh besar

terhadap sumber pakan dan keadaan populasi satwa. Kondisi habitat dikatakan

baik apabila habitat tersebut memiliki ketersediaan pakan yang cukup serta faktor-

faktor yang lainnya, baik fisik maupun biotik yang dapat mendukung

keberlangsungan hidupnya (Risdiyansyah dkk., 2014).

2. Satwa lain (predator)

Menurut Bismark (1984) struktur hutan berpengaruh nyata terhadap satwa liar

yang tinggal di dalamnya. Di dalam hutan banyak dijumpai berbagai jenis satwa

yang hidup berdampingan, saling berinteraksi antar satu sama lain membentuk

suatu rantai makanan yang tak terpisahkan. Suatu hutan tidak hanya dihuni oleh

satu jenis satwa liar, tetapi juga memungkinkan terdiri dari beberapa jenis satwa

yang hidup di dalamnya baik sebagai tempat tinggal sementara, sebagai tempat

bermigrasi, maupun sebagai tempat tinggal hidup dan berkembang biak. Manusia

dan hewan peliharaan (ternak) juga termasuk anggota masyarakat, biotik yang

mempunyai peranan penting terhadap kelestarian habitat beserta lingkungannya

(Alikodra, 1990).

3. Kondisi Vegetasi

Vegetasi yang ada pada satu tempat merupakan salah satu faktor yang penting

karena merupakan komponen dari habitat primata. Hampir semua jenis primata
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memilih jenis pohon-pohon yang tinggi dan tajuknya lebat. Pohon penyusun

vegetasi bagi primata berguna untuk tempat beristirahat, bersarang, bermain,

sumber pakan dan membesarkan serta memperbanyak keturunannya

(Risdiyansyah dkk., 2014).

Menurut Alikodra (2010) ada beberapa alasan mengapa daerah riparian

memegang peranan penting bagi satwa liar termasuk monyet ekor panjang; (1)

tersedianya air sebagai komponen habitat sangat penting, (2) cukup banyak air

yang tersedia bagi tumbuhan akan meningkatkan keanekaragaman tumbuhan

sehingga menghasilkan tempat hidup yang baik bagi satwa liar termasuk monyet

ekor panjang, (3) daerah riparian menciptakan iklim mikro yang lebih baik bagi

satwa liar, (4) dapat menjadi koridor migrasi, (5) daerah riparian merupakan

penghubung berbagai kondisi habitat yang menghasilkan daerah pertemuan antar

habitat yang disukai satwa liar termasuk monyet ekor panjang. Sebagian besar

aktivitas kelompok - kelompok monyet dihabiskan untuk berpindah dari satu

tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan pakan mereka (Sembiring,

2016). Menurut Pramudya dkk, (2015) monyet ekor panjang menempati habitat

yang sesuai dengan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung kehidupannya.

Ketersedian makanan sering menjadi penyebab berkumpulnya individu-individu

pada suatu tempat, tidak selalu tempat tersebut memiliki kondisi lingkungan yang

optimal serta jumlah makanan melimpah, tetapi juga dapat disebabkan tidak ada

predator dan pesaing. Predator alami monyet ekor panjang di CA Ulolanang

Kecubung adalah ular sanca (Phyton sp) dan macan tutul (Panthera pardus).

Pesaing di hutan adalah babi hutan sehingga monyet ekor panjang tidak dijumpai
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pada daerah ini. Jika terdapat ancaman predator monyet ekor panjang akan

memberikan tanda kepada monyet ekor panjang lainnya dengan mengeluarkan

suara kasar khas monyet ekor panjang (Fakhri dkk., 2012).

Karakter pohon yang dipilih adalah pohon dengan tajuk yang berdaun jarang dan

tembus pandang. Lokasi pohon tidur kelompok monyet ekor panjang di HLAK

adalah berdekatan dengan tepi jalan, sedangkan lokasi pohon tidur kelompok

monyet ekor panjang di EMPIK adalah di tepi danau. Monyet ekor panjang dapat

tidur dengan aman dan seimbang di cabang tajuk pohon karena dibantu dengan

ekornya yang panjang. Selain itu, saat duduk dalam jangka waktu yang lama di

cabang pohon, monyet ekor panjang dapat menjaga kestabilannya dengan

berpegangan di cabang dan memiliki bantalan duduk (Baihaqi dkk., 2017).

2.5 Perilaku Monyet Ekor Panjang

Monyet ekor panjang termasuk jenis primata sosial yang dalam kehidupannya

tidak pernah terlepas dari interaksi sosial atau hidup bersama dengan yang lain.

Interaksi sosial yang dilakukan oleh monyet ekor panjang menimbulkan

munculnya berbagai aktifitas yang berbeda antar individu dalam populasi

(Suwarno, 2014).

Aktivitas berpindah berada pada pukul 08.05 - 9.00 WIB. Aktivitas berpindah

sangat dominan dilakukan kelompok monyet ekor panjang, terutama di siang hari.

Puncak aktivitas berpindah terjadi pada pukul 10.05 - 11.00 WIB dan 13.05 -

14.00 WIB dengan kecenderungan semakin menurun hingga akhir pengamatan.

Untuk mendapatkan makanan, kelompok monyet melakukan aktivitas berpindah



18
yang cukup tinggi. Hal ini berdampak pada berkurangnya waktu untuk aktivitas

istirahat. Perilaku ini merupakan salah satu adaptasi yang dilakukan kelompok

untuk mendapatkan asupan makanan yang cukup. Banyaknya pohon pakan yang

berbuah atau berbunga yang letaknya tidak berjauhan memungkinkan aktivitas

berpindah dilakukan cukup tinggi oleh kelompok untuk bergerak dari satu pohon

pakan ke pohon pakan yang lain.  Wilayah jelajah yang tidak terlalu luas,

membuat kelompok terus bergerak untuk mendapatkan makanan yang tersedia

dengan mendatangi beberapa lokasi yang sama hingga beberapa kali setiap hari

(Purbatrapsila dkk., 2012).

Menurut Purbatrapsila dkk, (2012) aktivitas makan mencapai puncaknya di tengah

hari pada pukul 11.05 - 12.00 WIB. Pada jam berikutnya hingga akhir

pengamatan, aktivitas makan cenderung semakin menurun. Titik paling rendah

aktivitas makan terjadi pada sore hari di akhir pengamatan pada pukul 15.05 -

16.00 WIB. Pada penelitian ini puncak aktivitas makan terjadi pada pukul 11.05 -

12.00 WIB. Perubahan aktivitas makan ini diduga terjadi karena adanya

perbedaan ketersedian pakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran

aktivitas makan pada kelompok monyet yang ada di Penangkaran Tinjil.

Ketersediaan pakan monyet di Pulau Tinjil dipengaruhi oleh musim, dimana pada

musim hujan tersedia pakan yang melimpah sedangkan pada musim kemarau

jumlahnya berkurang. Monyet ekor panjang saat bangun dari istirahat sering

melakukan aktivitas pergerakan keluar kawasan hutan dan menuju daerah yang

terdapat aktivitas warga atau yang dekat dengan permukiman untuk mencari

makan (Rizaldy dkk., 2016).
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Aktivitas istirahat menurun dari awal pengamatan hingga siang hari dan berada

pada titik paling rendah pada pukul 11.05 - 12.00 WIB. Setelah itu, aktivitas

istirahat berangsur meningkat hingga mencapai puncaknya pada pukul 15.05 -

16.00 WIB diakhir pengamatan. Aktivitas istirahat terlihat berlawanan dengan

aktivitas makan maupun berpindah. Pada waktu sore hari, aktivitas istirahat lebih

sering terlihat dan mudah diamati karena pada waktu tersebut kelompok berada

disekitar camp. Aktivitas ini umumnya dilakukan sebelum kembali menuju

pohon tidurnya menjelang matahari terbenam. Rendahnya aktivitas istirahat pada

siang hari mengindikasikan bahwa populasi monyet ekor panjang di Pulau Tinjil

dapat beradaptasi dengan baik terhadap kondisi cuaca yang ada. Pada siang hari

dengan intensitas cahaya matahari yang cukup tinggi, aktivitas lebih banyak

dilakukan di dalam hutan dari pada di sekitar camp. Rapatnya tutupan tajuk

membuat suhu udara di dalam hutan lebih dingin dibanding di areal camp

sehingga selama berada di dalam hutan, dapat meminimalkan faktor kehilangan

energi karena cuaca panas. Hal ini dapat memaksimalkan waktunya untuk

melakukan aktivitas berpindah dan makan sepanjang siang hari serta menurunkan

frekuensi istirahatnya (Purbatrapsila dkk., 2012).

Aktivitas grooming terjadi cukup sering pada waktu pagi dan sore hari.

Grooming umumnya dilakukan disela-sela aktivitas istirahat. Aktivitas ini

mencapai puncaknya pada pukul 9.05 - 10.00 WIB.Namun, selama tengah hari

aktivitas grooming relatif jarang teramati. Aktivitas grooming memiliki arti

penting bagi monyet ekor panjang dan jenis satwa primata lainnya. Selain untuk

membersihkan diri dari parasit, grooming juga berfungsi sebagai sarana untuk

mempererat hubungan sosial antar anggota kelompok. Grooming banyak
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dilakukan oleh induk betina dan betina remaja, baik terhadap individu lain

maupun terhadap diri sendiri. Betina remaja sering terlihat melakukan grooming

terhadap induk betina yang memiliki bayi. Perilaku ini dilakukan oleh betina

remaja untuk mendapatkan kesempatan menyentuh atau bahkan menggendong

bayi dari induk yang menerima grooming (Purbatrapsila dkk., 2012).

Aktivitas bermain pada pagi dan sore hari, aktivitas main teramati disela-sela

aktivitas istirahat. Aktivitas main sangat berguna bagi anakan monyet ekor

panjang. Melalui aktivitas main, anakan monyet ekor panjang dapat

meningkatkan kemampuan fisik, menumbuhkan hubungan sosial, mempelajari

cara menghindari predator, hingga mempelajari cara berinteraksi dengan anggota

kelompok lainnya saat dewasa, terutama dengan anggota kelompok yang berbeda

hirarki (Purbatrapsila dkk., 2012). Menurut Saputra dkk, (2015) perilaku yang

dilakukan oleh populasi monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yaitu

bergerak, grooming, bermain, inaktif, makan, agonistik, tidur, bersuara, serta

kawin. Perilaku yang paling sering dilakukan oleh populasi monyet ekor panjang

dalam penelitian ini adalah bergerak.

Monyet ekor panjang lebih banyak ditemukan pada sore hari, hal ini dapat

dimaklumi karena pada dasarnya satwa diurnal akan aktif pada pagi dan sore hari,

karena pada pagi hari monyet ekor panjang beraktivitas untuk mencari makan dan

di sore hari monyet ekor panjang pulang ke tempat pohon tidurnya untuk

beristirahat (Risdiyansyah dkk., 2014).

Kelompok monyet ekor panjang di hutan Desa Cugung dipimpin oleh pemimpin

kelompok yang terlihat lebih mencolok dari anggota kelompok lainnya, dengan
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badan yang lebih besar dan warna rambut yang lebih gelap. Jantan alfa akan

menanggapi keberadaan predator potensial dengan mengeluarkan suara sebagai

tanda bahaya dan membuat anggota kelompok bersembunyi di tempat dengan

vegetasi yang rapat. Seperti halnya pada saat peneliti bertemu dengan kelompok

monyet ekor panjang ini, jantan alfa menanggapi dan langsung menatap peneliti

dan mengeluarkan suara peringatan kepada anggota lain sehingga kelompok

berlari masuk kedalam vegetasi yang rapat (Pramudya dkk., 2015).

2.6 Struktur Populasi

Monyet ekor panjang hidup dalam kelompok-kelompok. Satu kelompok monyet

ekor panjang terdiri dari 8 - 40 ekor atau lebih termasuk beberapa betina. Bentuk

hirarki sosial monyet ekor panjang adalah multimales group, yaitu mempunyai

banyak jantan dewasa dalam satu kelompok (Medway, 1977).

Menurut Trisnawati dkk, (2014) struktur umur adalah perbandingan jumlah

individu di dalam setiap kelas umur dari suatu populasi. Stuktur populasi monyet

ekor panjang dibagi berdasarkan tiga kelompok kelas umur, yaitu dewasa, remaja

dan anakan sedangkan menurut Yandira (2014) stuktur populasi monyet ekor

panjang dibagi berdasarkan lima kelompok kelas umur, yaitu jantan dewasa,

Betina dewasa, remaja, anak (juvenile), bayi. Struktur populasi monyet ekor

panjang apabila rasio antara jantan dewasa dengan betina dewasa yang seimbang

akan dapat menurunkan tingkat ketegangan/perkelahian antar jantan dewasa

(Subiarsyah dkk, 2014).
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Struktur populasi monyet ekor panjang pada kawasan TWA Pangandaran adalah

sebanyak 195 individu dengan komposisi 23 jantan dewasa, 57 betina dewasa, 19

jantan remaja, 16 betina remaja, 56 anak dan 24 bayi. Pemisahan jenis kelamin

hanya dilakukan ada individu dewasa dan remaja. Pada kelas umur tersebut jenis

kelamin dapat dibedakan dengan jelas sementara pada kelas umur anak dan bayi

tidak dapat dilakukan pengamatan jenis kelamin dengan jelas dikarenakan

terhalang tubuh induk dan kelamin yang belum tumbuh besar. Jumlah tersebut di

dapatkan pada kawasan TWA Pangandaran yang memiliki luas lebih kecil dari

kawasan CA secara keseluruhan (Laksana dkk., 2017).

Menurut Hidayat (2016) struktur kelompok monyet ekor panjang banyak

ditemukan di habitat terganggu dekat dengan pemukiman sedangkan habitat yang

jauh dari permukiman dan belum terganggu jumlah struktur kelompok monyet

ekor panjang lebih sedikit. Besar kecilnya ukuran kelompok primata dipengaruhi

oleh kondisi lingkungan seperti kerapatan vegetasi, topografi, iklim atau cuaca,

ketersediaan jumlah pakan dan keberadaan predator atau competitor (Sari dan

Harianto, 2015). Faktor dominan habitat yang mempengaruhi keberadaan monyet

ekor panjang adalah ketinggian tempat, suhu dan kelembaban (Santosa dkk,

2013). Kepadatan populasi yang melebihi daya tampung habitat akan memicu

keluarnya populasi monyet ekor panjang dari habitatnya. Keluarnya populasi

monyet ekor panjang dari habitatnya akan mengakibatkan kerusakan pada lahan

pertanian, mengganggu pemukiman masyarakat dan mengganggu aktifitas

masyarakat (Kusumadewi dkk., 2014).
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2018 di sepanjang jalan yang

menghubungkan Plang Hijau dengan Pusat Latihan Gajah (PLG) Taman Nasional

Way Kambas.  Survey pendahuluan dilaksanakan pada bulan Februari 2018,

pengambilan data dilakukan pada tanggal 9 – 19 Maret 2018, pengolahan data

dilakukan pada April – Mei 2018.  Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada

Gambar 2.

Gambar 2. Peta penelitian struktur populasi monyet ekor panjang (Macaca
fascicularis) di Taman Nasional Way Kambas pada bulan Maret-Mei
2018 dengan skala 1:75.000.
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3.2 Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tally sheet, binokuler, kamera,

jam tangan digital, GPS (Global Positioning System), laptop dan alat tulis.  Objek

penelitian adalah monyet ekor panjang dan komponen habitat monyet ekor

panjang secara umum yang berada di Taman Nasional Way Kambas mulai dari

Plang Hijau sampai dengan Pintu Masuk PLG.

3.3 Batasan Penelitian

Batasan dari penelitian ini adalah.

1. Obyek penelitian adalah monyet ekor panjang di sepanjang Plang Hijau sampai

pintu masuk Pusat Latihan Gajah (PLG).

2.  Penelitian dilakukan pada titik-titik ditemukannnya monyet ekor panjang pada

survey pendahuluan

3.  Pengamatan dan pengelompokkan jantan dan betina serta komposisi umur

dengan cara visual berdasarkan ciri-ciri morfologi menurut Yandira (2014).

3.4 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder

3.4.1 Data primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diambil dari area pengamatan

meliputi jumlah kelompok, jumlah individu masing-masing kelompok, distribusi

individu kelompok bedasarkan umur dan jenis kelamin individu (seks rasio) serta

kondisi habitat secara umum yang berupa pelindung, ruang, jenis pakan, air.  Data

yang didapat dari pengamatan merupakan data kuantitatif.
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3.4.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data penunjang penelitian yang dihasilkan dari

studi literatur meliputi kondisi umum lokasi penelitian, jenis pakan monyet ekor

panjang, struktur dan data pendukung lainnya di Taman Nasional Way Kambas.

3.5 Pengumpulan Data

3.5.1 Survei pendahuluan

Penelitian diawali dengan melakukan survei pendahuluan.  Survei pendahuluan

ditujukan untuk mengetahui kondisi umum lokasi penelitian dan menentukan

titik-titik yang memiliki peluang tinggi ditemukannya kelompok monyet ekor

panjang yang akan dijadikan sebagai objek pengamatan serta untuk mengetahui

kondisi habitat secara umum monyet ekor panjang.

3.5.2 Data yang dikumpulkan untuk menghitung populasi monyet adalah: jumlah

individu, jumlah kelompok, distribusi umur masing-masing kelompok, seks rasio

masing-masing kelompok dan total.  Pengumpulan data jumlah individu, jumlah

kelompok, distribusi umur masing-masing kelompok, seks rasio masing-masing

kelompok dan total dilakukan dengan menggunakan metode area terkonsentrasi

(Consentration Count) yaitu pengamatan dilaksanakan terkonsentrasi pada satu

titik yang diduga memiliki intensitas penjumpaan yang tinggi terhadap satwa,

data-data yang didapat dilapangan dicatat dalam lembar pengamatan atau tally

sheet. Lembar pengamatan atau tally sheet dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Lembar kerja pengamatan kelompok monyet ekor panjang

Kelompok Umur Kelompok 1

Jantan Betina Seks Rasio

Dewasa

Remaja

Anak (juvenile)

Bayi

Total

Data kondisi habitat monyet ekor panjang yang meliputi pelindung, ruang, air,

ketersedian pakan dikumpulkan dengan menggunakan metode Rapid Assement

yaitu kondisi vegetasi di lokasi monyet ekor panjang berada dicatat secara cepat

dan akurat.  Data penyebaran monyet ekor panjang didapat dengan menggunakan

metode observasi, menentukan titik-titik keberadaan monyet ekor panjang

menggunakan GPS dengan diplotkan.  Pengamatan terhadap distribusi umur pada

kelompok monyet ekor panjang dilakukan dengan melihat ciri-ciri morfologi dan

perilaku umum kelas umur tertentu.

Adapun ciri-ciri morfologi dan perilaku umum pada kelas umur tertentu adalah

sebagai berikut (Yandira, 2014): (i) jantan dewasa, mempunyai ukuran tubuh

relatif besar dan berbobot 5 - 9 kg, tegap dan kuat serta agresif dan lincah,

mempunyai bagian dada yang lebar pada bagian atas dan mengecil pada bagian

pinggang.  Rambut pada muka lebih panjang daripada individu betina.  Jantan

dewasa memiliki penis yang kecil dengan skrotum berbentuk tombol bundar. (ii)

betina dewasa; memiliki ukuran tubuh 50 - 75% dari ukuran jantan dewasa
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dengan bobot sekitar 3 - 6 kg. Kelenjar mammae berkembang dengan baik serta

perilaku yang lebih tenang. (iii) remaja, mempunyai ukuran tubuh lebih kecil

daripada individu dewasa.  Warna rambut yang lebih kecokelatan dan belum

mempunyai rambut yang berbentuk jambul pada kepalanya. (iv) anak (juvenile),

mempunyai ukuran tubuh lebih kecil daripada individu pradewasa, sudah lepas

dari induknya (bergerak secara independent), dan biasanya mempunyai tingkah

laku bermain yang lebih menonjol dari individu kelompok umur lainnya. (v) bayi;

berwarna cokelat atau hitam dan selalu berada dalam gendongan betina dewasa

ataupun menggelantung pada perut induk.

3.6 Analisis Data

Data jumlah kelompok, distribusi umur masing-masing kelompok, seks rasio

masing-masing kelompok dan total kelompok  monyet ekor panjang (Macaca

fascicularis) yang diperoleh di Taman Nasional Way Kambas ditabulasikan dalam

bentuk tabel, kemudian diolah atau dihitung untuk mendapatkan nilai dan

selanjutnya dijelaskan secara deskriptif (analisis deskriptif), didukung dengan data

sekunder yang disajikan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari

pengamatan dilapangan sehingga diperoleh informasi mengenai gambaran jumlah

individu dan seks rasio serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Data kondisi habitat monyet ekor panjang secara umum yang telah diperoleh dari

hasil pengambilan data langsung di lapangan yaitu pohon tempat istirahat, makan,

air, pelindung dan tempat bermain dihimpun dan dianalisis untuk mengetahui

kondisi habitat monyet ekor panjang.  Titik – titik keberadaan kelompok monyet

ekor panjang yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan GPS kemudian
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dipetakan menggunakan program Arc GIS. Menurut Juraij (2011) untuk

mengetahui rata-rata individu per kelompok (Individu/kelompok) dapat dianalisis

atau dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Hasil dari data yang didapat dari perhitungan diatas digunakan untuk melihat

struktur populasi dari monyet ekor panjang tersebut.  Menurut Yandira (2014)

stuktur populasi monyet ekor panjang dibagi berdasarkan lima kelompok kelas

umur, yaitu jantan dewasa, betina dewasa, remaja, anak (juvenile), infant.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan struktur populasi di Taman Nasional Way Kambas

mulai dari Plang Hijau sampai Pintu Masuk PLG pada Maret - Mei 2018

diperoleh simpulan.

1. Lima kelompok monyet ekor panjang ditemukan dengan jumlah individu yang

berbeda ditiap titik-titik pengamatan. Titik kelompok A terletak paling dekat

dengan pintu masuk PLG, titik kelompok B terletak diantara kelompok A dan

C sebelum pintu masuk PLG, titik kelompok C terletak dekat dengan kelompok

B, titik kelompok D terletak di depan Resort Bagian III Kuala Penet, dan titik

kelompok E terletak dekat dengan sumber air sebelum pintu masuk proyek.

2. Struktur populasi yang diperoleh yaitu jantan dewasa 12 ekor, betina dewasa

18 ekor, jantan remaja 8 ekor, betina remaja 11 ekor, anakan 23 ekor dan infant

2 ekor, sehingga jumlah keseluruhan individu monyet ekor panjang yaitu 74

ekor.

5.2 Saran

Perlunya penelitian lanjutan yang berkesinambungan dan menyeluruh di Taman

Nasional Way Kambas untuk mengetahui perkembangan populasi monyet ekor
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panjang sebagai data keberhasilan konservasi serta perlu adanya menejemen

pengelolaan monyet ekor panjang.
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