
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Klasifikasi Gajah Sumatera  

 

Gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) merupakan salah satu dari sub 

species gajah asia (Elephas maximus). Dua sub species yang lainnya yaitu 

Elephas maximus maximus,  dan Elephas maximus indicus hidup di anak benua 

India, Asia Tenggara, dan Borneo (Hamid, 2002). Klasifikasi gajah sumatera 

menurut Lekagul dan McNeely (1977) adalah sebagai berikut:  

 

Kerajaan  : Animalia  

Filum   : Chordata  

Sub filum  : Vertebrata  

Kelas   : Mammalia  

Bangsa  : Proboscidea  

Suku   : Elephantidae 

Marga   : Elephas 

Jenis   : Elphas maximus  

Anak jenis  : Elephas maximus sumatranus  
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B. Morfologi Gajah Sumatera  

 

Gajah memiliki kulit berwarna abu-abu bercampur dengan warna coklat. Kulit 

gajah sangat tebal, dan kering, terdapat rambut-rambut halus di seluruh tubuhnya 

(Ciszek, 1999). Jejak kaki pada gajah sumatera dewasa berukuran antara 35-44 

cm, dan pada jejak kaki gajah muda berukuran antara 18–22 cm (Poniran, 1974). 

 

Gajah afrika memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan gajah asia. 

Gajah afrika baik jantan maupun betina memiliki gading yang panjang. Hanya 

gajah asia betina yang memiliki gading yang kecil tersembunyi di balik bibir. 

Gajah mampu hidup hingga 60-70 tahun (Santiapillai dan Jackson, 1990).  

 

C. Habitat Gajah Sumatera  

 

Gajah sumatera tersebar di tujuh provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, 

Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung 

(Departemen Kehutanan, 2007). Pada dasarnya gajah sangat selektif dalam 

memilih habitatnya, karena gajah merupakan salah satu hewan yang memiliki 

kepekaan. Penggunaan habitat gajah dipengaruhi oleh berbagai variasi dalam tiap 

faktor habitat seperti tipe hutan, penutupan tajuk, ketersediaan pakan yang 

banyak, ketersediaan pohon mineral, jarak dari hutan primer, ketersediaan pohon 

gosok badan, ketinggian lahan, kemiringan, dan jarak ke sumber air yang dekat 

(Abdullah, Asiah, dan Japisah, 2012). 
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D. Persyaratan Hidup Gajah di Alam 

 

Beberapa persyaratan gajah sumatera agar dapat bertahan hidup di alam antara 

lain sebagai berikut: 

 

1. Makanan  

 

Vegetasi merupakan komponen penting dari suatu habitat satwaliar sebagai 

sumber pakan, yang dibutuhkan oleh satwa herbivora. Sumber pakan merupakan 

kebutuhan pokok atau komponen utama dalam suatu habitat untuk memenuhi 

kebutuhan hidup satwa (Khanna, Ravichandran, dan Kushwaha, 2001). Gajah 

sumatera termasuk satwa herbivora sehingga membutuhkan ketersediaan makanan 

hijauan yang cukup di habitatnya. Gajah juga membutuhkan habitat yang 

bervegetasi pohon untuk makanan pelengkap dalam memenuhi kebutuhan mineral 

kalsium guna memperkuat tulang, gigi, dan gading. Karena pencernaannya yang 

kurang sempurna, gajah membutuhkan makanan yang sangat banyak yaitu 200-

300 kg biomassa per hari untuk setiap ekor gajah dewasa atau 5%-10% dari berat 

badannya (Shoshani dan Eisenberg, 1982). 

 

2. Air  

 

Air memiliki peranan yang besar terhadap kelangsungan hidup gajah, selain untuk 

minum air juga digunakan untuk mandi (Alikodra, 2010). Gajah termasuk satwa 

yang sangat bergantung pada air, sehingga pada sore hari biasanya mencari 

sumber air untuk minum, mandi, dan berkubang. Gajah dapat melakukan 

penggalian air sedalam 50-100 cm di dasar-dasar sungai yang kering dengan 

menggunakan kaki depan, dan belalainya (World Wide Fund For Nature, 2005). 
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3. Garam Mineral  

 

Garam mineral merupakan salah satu persyaratan hidup gajah yang mutlak harus 

tersedia (Lekagul dan McNeely, 1977). Garam mineral yang dibutuhkan oleh 

gajah antara lain: kalsium, magnesium, dan kalium. Garam-garam ini diperoleh 

dengan cara memakan gumpalan tanah yang mengandung garam, 

menggemburkan tanah tebing yang keras dengan kaki depan, dan gadingnya, dan 

makan pada saat hari hujan atau setelah hujan (Shoshani dan Eisenberg, 1982).  

 

4. Naungan 

 

Pelindung (cover) didefinisikan sebagai struktur sumberdaya lingkungan yang 

menyediakan fungsi-fungsi alami spesies yang dapat meningkatkan daya 

reproduksi atau kelangsungan hidup satwa, oleh karena itu cover merupakan hal 

yang diperhitungkan dalam pemilihan habitat satwaliar (Bailey, 1984). Gajah 

sumatera termasuk binatang berdarah panas sehingga jika kondisi cuaca panas 

mereka akan bergerak mencari naungan (thermal cover) untuk menstabilkan suhu 

tubuhnya agar sesuai dengan lingkungannya. Tempat yang sering dipakai sebagai 

naungan, dan istirahat pada siang hari adalah vegetasi hutan yang lebat (Shoshani 

dan Eisenberg, 1982).  

 

 

5. Ruang atau Wilayah Jelajah (home range) 

 

Gajah merupakan mamalia darat paling besar yang hidup pada zaman ini, 

sehingga membutuhkan wilayah jelajah yang sangat luas. Ukuran wilayah jelajah 

gajah Asia bervariasi antara 32,4 km
2
-166,9 km

2
. Wilayah jelajah unit-unit 
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kelompok gajah di hutan-hutan primer mempunyai ukuran dua kali lebih besar 

dibanding dengan wilayah jelajah di hutan-hutan sekunder (Shoshani dan 

Eisenberg, 1982). 

 

6. Keamanan dan Kenyamanan 

 

Gajah membutuhkan suasana yang aman, dan nyaman agar perilaku kawin 

(breeding) tidak terganggu, dan proses reproduksinya dapat berjalan dengan baik. 

Gajah termasuk satwa yang sangat peka terhadap bunyi-bunyian. Penebangan 

hutan diperkirakan telah mengganggu keamanan, dan kenyamanan gajah karena 

aktivitas pengusahaan dengan intensitas yang tinggi, dan penggunaan alat-alat 

berat di dalamnya (Shoshani dan Eisenberg, 1982). 

 

E. Perilaku Gajah  

 

1. Perilaku Individu  

 

a. Makan  

 

Gajah merupakan mamalia terrestrial yang beraktivitas baik di siang maupun 

malam hari, namun sebagian besar dari mereka beraktivitas dari dua jam sebelum 

petang sampai dua jam setelah fajar untuk mencari makan. Gajah bukan satwa 

yang hemat terhadap pakan sehingga cenderung meninggalkan banyak sisa 

makanan bila masih terdapat makanan yang lebih baik (Shoshani dan Eisenberg, 

1982). Menurut Leckagul dan McNeely (1977), aktivitas makan gajah dimulai 

pukul enam pagi sampai sore hari menjelang matahari terbenam. 
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b. Minum  

 

Pada waktu berendam di sungai, gajah minum dengan mulutnya. Sementara, pada 

waktu di sungai yang dangkal atau di rawa gajah menghisap dengan belalainya. 

Gajah mampu menghisap mencapai sembilan liter air dalam satu kali hisap. 

(Shoshani dan  Eisenberg, 1982). Seekor gajah sumatera minum sebanyak 20-50 

liter/hari (Poniran, 1974).  

 

c. Berkubang 

 

Gajah sering berkubang di lumpur pada waktu siang atau sore hari di saat sambil 

mencari minum. Perilaku berkubang juga penting untuk melindungi kulit gajah 

dari gigitan serangga ektoparasit, selain untuk mendinginkan tubuh. (Shoshani 

dan Eisenberg, 1982). Gajah melakukan aktivitas berkubang berupa mandi air, 

dan mandi lumpur dengan cara berendam ke dalam kolam air yang disediakan, 

selain itu gajah juga menyemburkan tanah ke punggungnya menggunakan belalai. 

Perilaku berkubang dilakukan untuk menjaga suhu tubuh, dan melindungi kulit 

dari gigitan serangga, dan ektoparasit (Lekagul dan McNeely, 1977). 

 

d. Menggaram (salt lick) 

 

Gajah mencari garam dengan menjilat-jilat benda, dan apapun yang mengandung 

garam dengan belalainya. Gajah juga sering melukai bagian tubuhnya agar dapat 

menyikat darahnya yang mengandung garam (Shoshani dan Eisenberg, 1982). 

Gajah memanfaatkan organ tubuhnya untuk memperoleh tanah yang mengandung 

garam yaitu dengan menggunakan belalai, gading, dan kaki (Ribai, 2011). 
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e. Beristirahat 

 

Gajah tidur dua kali sehari, yaitu pada tengah malam, dan siang hari. Pada malam 

hari, gajah sering tidur dengan merebahkan diri kesamping tubuhnya, memakai 

"bantal" terbuat dari tumpukan rumput, dan apabila sudah sangat lelah terdengar 

pula bunyi dengkur yang keras. Sementara itu, pada siang hari gajah tidur sambil 

berdiri di bawah pohon yang rindang. Perbedaan perilaku ini, berkaitan dengan 

kondisi keamanan lingkungan. Apabila kondisinya kurang aman maka gajah akan 

memilih tidur sambil berdiri, untuk menyiapkan diri jika terjadi gangguan 

(Shoshani dan Eisenberg, 1982). Menurut (Leckagul dan McNeely, 1977) pada 

jam delapan pagi sampai jam tiga sore kelompok satwa ini akan beristirahat, 

karena gajah sumatera tidak tahan terhadap terik matahari dibandingkan dengan 

gajah Afrika. 

 

2. Perilaku Sosial  

 

a. Hidup berkelompok  

 

Gajah sumatera hidup berkelompok di habitat alam dengan jumlah individu 

berkisar antara 20–60 ekor, bahkan sering ditemukan dalam satu kelompok 

terdapat 80-100 ekor individu gajah. Satwa ini merupakan spesies yang hidup 

dengan pola matriarchal yaitu hidup berkelompok, dan dipimpin oleh betina 

dewasa dengan ikatan sosial yang kuat (Departemen Kehutanan, 2007). Jantan 

dewasa hidup soliter atau dalam kelompok kecil, dan tidak mempunyai ikatan 

yang permanen dengan para betina, tetapi mereka mungkin bergabung pada saat 

aktivitas makan, dan kawin (Santiapillai dan Jackson, 1990). Sedangkan menurut 
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Padmanaba (2013) dalam Saragih (2014) jumlah anggota kelompok bervariasi 

tergantung pada musim, dan kondisi sumber daya habitatnya terutama makanan, 

dan luas wilayah jelajahnya yang tersedia, yaitu lebih dari 30 ekor per kelompok. 

 

b. Menjelajah 

 

Gajah membutuhkan wilayah jelajah yang luas lebih dari mamalia terestrial lain 

(Santiapillai dan Jackson, 1990). Kelompok gajah bergerak dari satu wilayah ke 

wilayah yang lain, dan memiliki daerah jelajah (home range) yang terdeterminasi 

mengikuti ketersediaan makanan tempat berlindung, dan berkembang biak. 

Luasan daerah jelajah akan sangat bervariasi tergantung dari ketiga faktor tersebut 

(Departemen Kehutanan, 2007). Selama menjelajah, kawanan gajah melakukan 

komunikasi untuk menjaga keutuhan kelompoknya, gajah berkomunikasi dengan 

menggunakan soft sound yang dihasilkan dari getaran pangkal belalainya. 

(Shoshani dan Eisenberg, 1982).  

 

c. Kawin 

 

Gajah tidak mempunyai musim kawin yang tetap, dan bisa melakukan kawin 

sepanjang tahun, namun biasanya frekuensinya mencapai puncak bersamaan 

dengan masa puncak musim hujan di daerah tersebut. Gajah jantan sering 

berperilaku mengamuk atau kegilaan yang sering disebut dengan musht dengan 

tanda adanya sekresi kelenjar temporal yang meleleh di pipi, antara mata, dan 

telinga, dengan warna hitam, dan berbau merangsang. Perilaku ini terjadi 3-5 

bulan sekali selama 1-4 minggu, perilaku ini sering dihubungkan dengan musim 
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birahi, walaupun belum ada bukti penunjang yang kuat (Shoshani, dan Eisenberg, 

1982). 

 

F. Reproduksi Gajah Sumatera  

 

Usia aktif reproduksi gajah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ketersediaan 

sumber daya pakan, dan faktor ekologinya seperti kepadatan populasi. Gajah 

dapat mencapai umur 70 tahun di dalam pemeliharaan, dan selama hidupnya gajah 

jantan tidak terikat pada satu ekor betina pasangannya. Secara berkala jantan 

soliter (yang sebagian besar waktu hidupnya sendiri, dan jauh dari kelompoknya) 

akan menempuh perjalanan yang jauh mencari kelompoknya untuk kawin dengan 

betina dalam kelompok.  Gajah betina siap bereproduksi setelah berumur 8-10 

tahun, sementara gajah jantan setelah berumur 12-15 tahun (Hariyanto, 2009). 

Sedangkan (McKay, 1973; Ishwaran, 1993) menyebutkan bahwa gajah mencapai 

umur dewasa saat berumur 16 tahun pada gajah jantan, dan 24 tahun pada gajah 

betina. Kemampuan gajah bereproduksi secara alami rendah, karena masa 

kehamilan yang cukup lama berkisar antara 18-23 bulan dengan rata-rata sekitar 

21 bulan, dan jarak antar kehamilan betina sekitar empat tahun (Sukumar, 2003; 

Saragih, 2014). 

 

G. Masalah Gajah Sumatera  

 

Menurut Indrawan, Primack, dan Supriatna (1998) ancaman utama pada 

keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh kegiatan manusia adalah perusakan 

habitat, fragmentasi habitat, dan gangguan pada habitat. Beberapa faktor yang 
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mengancam populasi gajah, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti 

pembunuhan, dan perburuan liar, fragmentasi dan kehilangan habitat gajah, 

kelemahan institusi, dan instabilitas politik (World Wide Fund For Nature, 2005). 

 

Kehilangan habitat, fragmentasi habitat serta menurunnya kualitas habitat gajah 

karena konversi hutan atau pemanfaatan sumberdaya hutan untuk keperluan 

pembangunan non kehutanan maupun industri kehutanan merupakan ancaman 

serius terhadap kehidupan gajah, dan ekosistemnya. Ancaman lain yang tidak 

kalah serius adalah konflik berkepanjangan dengan pembangunan, dan perburuan 

ilegal gading gajah (Departemen Kehutanan, 2007).  

 

Berkurangnya habitat gajah akan mengakibatkan pengurangan ruang gerak 

sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup dari sisi ekologinya sangat berpotensi 

untuk menimbulkan konflik antara satwa tersebut dalam kegiatan pembangunan di 

sekitar habitatnya (Mahanani, 2012).  


