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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Primata merupakan salah satu komponen ekosistem yang memiliki 

nilai penting bagi kelangsungan keberadaan hutan dan kehidupan manusia. 

Peran primata bagi kelestarian ekosistem hutan antara lain sebagai pemencar 

biji vegetasi hutan, mediator penyerbukan dan penambah volume humus 

untuk kesuburan tanah. Berdasarkan anatomi, primata memiliki kemiripan 

dengan manusia, sehingga sering digunakan sebagai bahan penelitian 

biomedis. 

Habitat adalah suatu lingkungan dengan kondisi tertentu dimana 

suatu spesies atau komunitas hidup. Habitat yang baik akan mendukung 

perkembangbiakan organisme yang hidup di dalamnya secara normal. 

Habitat memiliki kapasitas tertentu untuk mendukung pertumbuhan 

populasi suatu organisme. Kapasitas untuk mendukung organisme disebut 

daya dukung habitat (Irwanto, 2006). 

Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) merupakan jenis primata 

endemik pulau Jawa dan Bali yang kondisi populasi dan habitatnya semakin 

memprihatinkan. Hal ini disebabkan tingginya perambahan hutan, tingkat 

perdagangan illegal dan perburuan liar terhadap lutung Jawa. Perambahan 

hutan akan meyebabkan habitat lutung Jawa semakin terfragmentasi dan 

kehidupan lutung Jawa semakin terisolasi. Akibat kehidupannya yang 

terisolasi maka tidak menutup kemungkinan lutung Jawa akan mengalami 

stres yang akan mempengaruhi kemampuannya untuk bereproduksi. Tingkat 

reproduksi lutung Jawa yang rendah dan tidak memiliki musim kawin 
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menyebabkan lutung Jawa hanya dapat memberikan keturunan tunggal 

sehingga adanya kerusakan habitat dikhawatirkan akan menyebabkan 

penurunan jumlah populasi. 

Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) merupakan satwa endemik 

pulau Jawa yang saat ini keberadaannya terancam. Satwa ini telah dilindungi 

sejak tahun 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan 

Perkebunan No:733/Kpts-II/1999. Pada tahun 2009 IUCN memasukkan 

lutung Jawa pada kategori Vulnerable (Rentan) A2cd Versi 3.1. spesies ini 

juga tercantum dalam CITES Appendix II. Menurut CITES, termasuk dalam 

Appendix II apabila spesies tersebut mendekati kisaran terancam 

(Threatened) sampai punah (Extinct). 

Menurut Bismark dan Wiriosoeparhto (1980) lutung Jawa termasuk 

golongan monyet dari famili Cercopithecidae yang hidup secara arboreal. 

Habitat lutung jawa meliputi hutan primer, hutan sekunder, hutan pantai, 

hutan mangrove maupun hutan hujan tropis. Pakan utama lutung jawa 

adalah daun dan pakan tambahannya buah serta biji-bijian. Lutung jawa 

telah banyak dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, riset 

dan teknologi serta komoditi ekspor. 

Ancaman yang dapat mengganggu kondisi habitat lutung Jawa di 

hutan lindung lereng gunung Raung yang disebabkan oleh manusia yaitu 

pengambilan hasil hutan kayu dan pemburuan, sedangkan yang disebabkan 

oleh alam antara lain longsor dan pohon tumbang. Habitat merupakan salah 

satu komponen dalam kehidupan sehari-hari yang penting bagi lutung Jawa 

karena habitat merupakan tempat lutung Jawa dalam melakukan 

aktivitasnya sehari-hari seperti makan, minum, berkembangbiak, bermain, 
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melindungi diri dari serangan predator, manusia bahkan kelompok primata 

lainnya. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

karakteristik habitat lutung Jawa sebagai studi awal untuk mengetahui dari 

segi biotik dan abiotik yang digunakan sebagai habitat lutung Jawa di 

kawasan hutan lindung lereng gunung Raung. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengkaji karakteristik habitat lutung Jawa 

(Trachypithecus auratus) di hutan lindung lereng gunung Raung RPH 

Gunung Malang, BKPH Sumber Jambe, KPH Jember. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai 

karakteristik habitat lutung Jawa (Trachypithecus auratus) yang dapat 

digunakan untuk kepentingan pengelolaan habitat yaitu pengelolaan 

kawasan dalam upaya konservasi lutung Jawa di blok Mairun. 


