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BAB 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). Secara geografis, monyet ekor 

panjang tersebar dari kawasan Asia Tenggara hingga daratan utama Asia. Monyet 

ekor panjang banyak ditemukan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, 

Thailand, Vietnam, Laos, Birma dan India, terutama di pulau Nicobar (Fittinghof 

dan Lindburg 1980 ; Groves 2001). Monyet ekor panjang hidup di kawasan hutan 

sekunder, hutan mangrove, pesisir pantai dan hutan di pinggiran sungai dengan 

ketinggian kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut (Rowe, 1996). Monyet 

ekor panjang dalam peraturan perundangan di Indonesia belum termasuk sebagai 

satwa liar yang dilindungi, The International Union for the Conservation of 

Nature and Natural Resources (IUCN) memasukkan monyet ekor panjang dalam 

kategori Least Concern (LC) dan Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) memasukkan monyet ekor 

panjang dalam appendix II yang berarti satwa tersebut belum terancam punah 

namun dapat terancam punah apabila perdagangannya tidak dikendalikan. 

Monyet ekor panjang merupakan salah satu satwa penghuni hutan yang 

memiliki arti penting dalam kehidupan di alam. Umumnya monyet ekor panjang 

ditemukan pada lokasi hutan hujan tropis dengan iklim lembab dan curah hujan 

tinggi (Supriatna et al, 1996 ; Umapathy et al,2003). Di habitatnya monyet ekor 

panjang dapat menjalankan fungsi ekologisnya, yakni sebagai penyemai biji 

tanaman buah yang penting bagi konservasi jenis tumbuhan. Selain itu monyet 
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ekor panjang juga sebagai pengendali populasi serangga dengan cara 

memangsanya (Seponada dan Firman, 2010). Monyet ekor panjang memakan 

serangga, batang, daun muda dan tua, bunga, biji, rumput, jamur, invertebrata, 

telur burung, tanah liat dan kulit (Wheatly, 1980 ; Yeager, 1996). 

Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) merupakan jenis primata yang 

memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi untuk bertahan hidup pada berbagai 

tipe habitat yang berbeda (Malaivijitnond & Hamada, 2008 ; Hadi et al, 2007). 

Kemampuan tersebut berkaitan dengan bagaimana jenis satwa ini memanfaatkan 

sumberdaya yang terbatas di habitatnya selama waktu aktif untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya di alam. Hal ini membuat monyet ekor panjang tersebar 

cukup luas pada berbagai tipe habitat, seperti di hutan dataran rendah primer, 

hutan sekunder, hutan riparian, hutan rawa, hutan pantai, hutan bakau, hingga 

dekat pemukiman manusia (Crocket & Wilson 1980 ; Fooden 1995 ; 

Malaivijitnond dan Hamada, 2008). 

Salah satu habitat monyet ekor panjang adalah Taman Nasional Meru Betiri. 

Taman Nasional Meru Betiri memiliki luas 55.845 Ha (Balai Taman Nasional 

Meru Betiri, 2016). Dengan luasan yang relatif luas dan dikelilingi oleh APL 

(Area Penggunaan Lain) berupa kebun milik warga, tidak jarang monyet ekor 

panjang dari kawasan Taman Nasional Meru Betiri masuk kawasan warga untuk 

mencari makanan di kebun warga. Berdasarkan informasi dari pihak pengelola 

Taman Nasional, belum ada penelitian tentang analisis habitat monyet ekor 

panjang di Taman Nasional Meru Betiri. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

perlu dilakukan penelitian mengenai analisis habitat monyet ekor panjang 

(Macaca fascicularis). 
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1.2 Tujuan Kegiatan 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu: 

1) Untuk mengetahui karakteristik biotik habitat monyet ekor panjang 

(Macaca fascicularis) di Resort Bandealit Taman Nasional Meru Betiri. 

2) Untuk mengetahui karakteristik abiotik habitat monyet ekor panjang 

(Macaca fascicularis) di Resort Bandealit Taman Nasional Meru Betiri. 

1.3 Manfaat Kegiatan 

Dari penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan 

wawasan mengenai karakteristik habitat monyet ekor panjang yang berada di 

Resort Bandealit Taman Nasional Meru Betiri dan dari hasil penelitian ini 

diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk mengambil langkah-langkah 

konservasi monyet ekor panjang di Taman Nasional Meru Betiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




