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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Taman Nasional Meru Betiri 

Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) yang dikenal sebagai hutan tropis 

dataran rendah di Propinsi Jawa Timur bagian Selatan, memiliki keanekaragaman 

hayati yang tinggi, diantaranya adalah kekayaan flora dengan berbagai jenis 

tumbuhan yang bermanfaat obat, habitat fauna serta sebagai obyek dan daya tarik 

wisata alam yang tersebar pada areal seluas 58.000 Ha, dengan luas daratan 

57.155 Ha dan perairan 845 Ha. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.03/Menhut-V/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Taman Nasional, bahwa TNMB mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan TNMB dalam rangka konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Nilai-nilai penting yang terkandung dalam taman 

nasional seperti perkonservasian fungsi hidrologi, potensi flora fauna, dan potensi 

obyek dan daya tarik wisata alam, sangat besar manfaatnya bagi kepentingan 

kesejahteraan masyarakat. 

Taman Nasional Meru Betiri memiliki potensi satwa dilindungi yang terdiri 

dari 29 jenis mamalia, dan 180 jenis burung. Satwa tersebut diantaranya banteng 

(Bos javanicus javanicus), kera ekor panjang (Macaca fascicularis), macan tutul 

(Panthera pardus melas), ajag (Cuon alpinus javanicus), kucing hutan 

(Prionailurus bengalensis javanensis), rusa (Cervus timorensis russa), bajing 

terbang ekor merah (Iomys horsfieldii), merak (Pavo muticus), penyu belimbing 

(Dermochelys coriacea), penyu sisik (Eretmochelys imbricata), penyu hijau 
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(Chelonia mydas), dan penyu ridel/lekang (Lepidochelys olivacea). Taman 

Nasional Meru Betiri terkenal sebagai habitat terakhir harimau loreng Jawa 

(Panthera tigris sondaica) yang langka dan dilindungi. Sampai saat ini, satwa 

tersebut tidak pernah dapat ditemukan lagi dan diperkirakan telah punah. 

Punahnya harimau loreng Jawa berarti punahnya tiga jenis harimau dari delapan 

jenis yang ada di dunia (harimau Kaspia di Iran, harimau Bali dan harimau Jawa 

di Indonesia). 

Taman Nasional ini memiliki ciri khas tersendiri yaitu merupakan habitat 

penyu belimbing, penyu sisik, penyu hijau, dan penyu ridel/lekang di Pantai 

Sukamade. Di pantai tersebut dibangun beberapa fasilitas sederhana untuk 

pengembangbiakan penyu agar tidak punah. Beberapa lokasi yang menarik untuk 

dikunjungi di TNMB antara lain Pantai Rajegwesi. Di pantai tersebut, Anda dapat 

melakukan wisata bahari, berenang, pengamatan satwa atau tumbuhan serta 

wisata budaya (nelayan tradisional). Di padang rumput Sumbersari, dapat dilihat 

aneka satwa seperti sambar, rusa, kijang. Pantai Sukamade cocok untuk kegiatan 

berkemah, berselancar angin, dan pengamatan flora dan fauna, terutama aktivitas 

penyu yang sedang bertelur. Adapun penjelajahan hutan, wisata bahari, dan 

berenang dapat dilakukan di Teluk Hijau. 

2.2 Klasifikasi Monyet Ekor Panjang 

2.2.1 Deskriptif Monyet Ekor Panjang 

Macaca fascicularis (Raffles, 1821), secara umum juga dikenal dengan 

nama monyet ekor panjang, adalah species yang tersebar luas wilayah tropis Asia 

tenggara (Eudey, 2008). Primata ini termasuk kategori monyet dunia lama (old 

world monkeys) dalam family Cercopithecidae. Monyet ekor panjang di 
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kategorikan lagi dalam subfamily Cercopithecinae yang terkait dengan adaptasi 

makanannya. Primata dalam subfamily ini mempunyai gigi geraham yang rendah, 

mempunyai kantung pipi untuk menyimpan makanan dalam jangka waktu yang 

singkat, dan buah-buahan adalah sebagian makanannya (Rowe, 1996). 

Secara morphology, monyet ekor panjang mempunyai warna bervariasi dari 

abu-abu hingga coklat kemerah-merahan, dengan bulu yang lebih terang pada 

bagian ventral. Panjang tubuh berkisar antara 385-648 mm, panjang ekor berkisar 

antara 400-655 mm. Berat tubuh jantan dewasa antara 4,7-8,3 kg, sementara 

betina berkisar antara 2,5-5,7 kg. Betina dewasa mempunyai masa kehamilan 

selama 153-179 hari. Umur dapat mencapai 37,1 tahun. Kematangan seksual rata-

rata pada umur 51,6 bulan (betina) dan (jantan) 50,4 bulan. Anak/Bayi yang baru 

lahir mempunyai rambut yang berwarna kehitaman. Hidup pada hutan primer dan 

sekunder mulai dataran rendah sampai dataran tinggi hingga ketinggian 2000 

meter diatas permukaan laut, hidup di daerah pantai, mangrove, tepi-tepi sungai 

juga bahkan di tebing-tebing batu karang (Setiawan et al, 2008). Monyet ini 

sangat toleran dengan manusia dan biasanya ditemukan di dekat perkampungan 

atau ladang, sehingga sering menjadi hama (crop raider) makan sebagian besar 

buah (64%), biji-bijian, daun, serangga, kepiting atau jenis moluska lainnya, 

memiliki pergerakan dengan keempat alat geraknya (quadrapedal). Monyet ekor 

panjang hidup berkelompok yang mempunyai struktur sosial Multimale-

Multifemale, dengan rasion 2,5 betina untuk 1 jantan dalam rata-rata kelompok, 

ukuran kelompok antara 10-48 individu, hingga mencapai ratusan, tingkat sosial 

juga jelas nampak dalam satu kelompok, jantan dominan biasanya memimpin 
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kelompok ini, memiliki daerah jelajah 25-200 ha, dengan jelajah harian berkisar 

150-1500 km (Supriatna dan Wahyono, 2010; Rowe, 1999). 

 
Gambar 2.1. Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mammalia 

Ordo  : Primata 

Familia  : Cercopithecidae 

Subfamilia : Cercopithecinae 

Tribus          : Papionini 

Genus  : Macaca 

Spesies   : M. fascicularis 
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2.2.2 Migrasi Penyebaran Monyet Ekor Panjang 

Monyet ekor panjang mulai bermigrasi ke wilayah kepulauan Indonesia dari 

daratan Asia kurang lebih 18.000 ribu tahun yang silam, ketika permukaan laut 

lebih rendah 120 meter dibanding sekarang (Fooden, 1995). Macaca fascicularis 

mempunyai 10 subjenis yang tersebar di seluruh Asia, terutama asia tenggara. 

Macaca fascicularis adalah subjenis yang terdapat di Brunei, Cambodia, 

Indonesia (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba 

hingga Pulau Timor), Malaysia, Filipina, Singapore, Thailand Selatan dan 

Vietnam bagian selatan (Groves, 2001). 

2.2.3 Habitat 

Habitat adalah kawasan yang terdiri dari berbagai komponen, baik fisik 

maupun biotik, yang merupakan kesatuan dan berfungsi sebagai tempat hidup, 

penyediaan makanan, air, perlindungan serta berkembangbiaknya satwa liar 

(Alikodra, 1990). Habitat suatu organisme adalah tempat organisme itu hidup, 

atau tempat kemana organisme tersebut harus pergi untuk tetap hidup. lstilah 

habitat banyak digunakan tidak saja dalam ekologi tetapi di mana saja, umumnya 

istilah itu diartikan sebagai tempat hidup suatu makhluk. Habitat dapat juga 

menunjukan tempat yang diduduki oleh seluruh komunitas (Samingan, 1993). 

Habitat merupakan suatu keadaan yang lebih umum, yaitu tempat di mana 

organisme terbentuk dan keadaan luar yang ada di situ, baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung mempengaruhi organisme tersebut (Pringgoseputro 

dan Srigandono, 1990). 

Habitat bagi satwa liar merupakan daerah dengan berbagai macam tipe 

makanan cover dan faktor-faktor lain yang dibutuhkan oleh suatu jenis satwa liar 
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untuk kelangsungan hidup dan perkembangbiakan yang berhasil. Monyet ekor 

panjang dapat bertahan hidup di berbagai jenis habitat tropis sehingga disebut 

sebagai “ecologically diverse”. Monyet ekor panjang dikenal menghuni hutan-

hutan bakau dan nipah, hutan pantai, hutan pinggiran sungai, baik di hutan primer 

maupun hutan sekunder yang berdekatan dengan pertanian dan habitat riparian 

(tepi danau, tepi sungai, atau sepanjang pantai), (Crockett dan Wilson, 1978). 

Monyet ekor panjang juga ditemukan pada kawasan dengan ketinggian 0-

1200 mdpl meskipun jenis ini sangat mungkin berada lebih tinggi lagi. Mereka 

adalah spesies yang sangat cerdas (agile spesies), sebagian besar waktunya 

dihabiskan dengan tinggal dan beraktivitas di atas pohon (arboreal) dan dapat 

memanjat tebing yang hampir vertikal. Daerah jelajah monyet ekor panjang yaitu 

antara 50 sampai 100 hektar tergantung dari habitatnya, ukuran dan kelimpahan 

sumber makanan (Bercovitch dan Huffman, 1999). Napier dan Napier (1967) 

menyebutkan bahwa monyet ekor panjang adalah salah satu genus yang dapat 

beradaptasi pada lingkungan yang bermacam-macam dan iklim yang berbeda-

beda. Kondisi habitat berpengaruh terhadap kepadatan populasi monyet ekor 

panjang (Raffles, 1821). Kepadatan populasi monyet ekor panjang di hutan primer 

lebih rendah dibandingkan kepadatan populasi di hutan sekunder. Monyet ekor 

panjang bersifat arboreal meskipun seringkali telihat turun ke tanah/bawah, jika 

dikejutkan umumnya lari ke puncak-puncak pohon (Lekagul dan McNeely, 1977). 

Monyet ekor panjang hidup dalam kelompok-kelompok, satu kelompok 

monyet ekor panjang dapat terdiri 8-40 ekor atau lebih termasuk beberapa betina 

immature dari semua usia (Medway, 1978). Menurut Lekagul dan McNeely 

(1977), satu kelompok monyet ekor panjang dapat terdiri lebih dari 100 individu 
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dan ini menunjukan suatu kecenderungan ke arah perluasan populasi. Tekanan 

populasi dapat membantu menjelaskan mengapa monyet ekor panjang telah 

memperluas habitatnya hingga rawa mangrove dan tepi-tepi pantai yang 

umumnya diabaikan oleh jenis-jenis macaca lainnya (Medway, 1978). Ukuran 

kelompok bervariasi menurut kondisi habitatnya, di hutan primer satu kelompok 

monyet ekor panjang beranggotakan ±10 ekor, di hutan mangrove ±15 ekor dandi 

areal yang terganggu lebih dari 40 ekor (Crockett dan Wilson, 1978 dalam 

Linburg, 1980). 

2.2.4 Makanan 

Monyet ini pemakan segala jenis makanan (omnivora), namun 

komposisinya mengandung lebih banyak buah-buahan (60%), selebihnya berupa 

bunga, daun muda, biji, umbi. Monyet yang hidup di rawa-rawa kadang-kadang 

turun ke tanah pada saat air surut dan berjalan menelusuri sungai mencari 

serangga. Monyet yang hidup didaerah bakau atau pesisir, sering dijumpai 

memakan kepiting atau jenis moluska lainnya. Sehingga sering monyet ini disebut 

“Crabs eating macaque”. (Supriatna, Jatna dan Edy Hendras Wahyono. 2000.) 

2.2.5 Penyebaran Monyet Ekor Panjang 

Penyebaran monyet ekor panjang menurut Roonwal dan Mahnot (1997) 

meliputi beberapa kawasan di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Penyebarannya 

berada di Kepulauan Nikobar, Burma, Malaysia, Thailand, Vietnam Selatan, 

Indonesia (Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Kepulauan Nusa Tenggara) dan 

Filipina. Selain itu, monyet ekor panjang juga terdapat di Indocina dan pulau-

pulau kecil lainnya (Lekagul dan McNeely 1977). Beberapa populasi monyet ekor 

panjang yang menempati berbagai pulau di Indonesia telah dinyatakan sebagai 
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subspesies yang berbeda. Napier dan Napier (1967) menyatakan bahwa di 

Indonesia terdapat sepuluh subspesies monyet ekor panjang yaitu sebagai berikut. 

1. M. f. Fascicularis: Sumatera, Riau, Lingga, Belitung, Banyak, Musala Batu, 

Kalimantan dan Karimata. 

2. M. f. Lasiae: Pulau Lasia. 

3. M. f. Phaeura: Pulau Nias. 

4. M. f. Fusca: Pulau Simalun. 

5. M. f. Mordax: Pulau Jawa dan Bali. 

6. M. f. Cupidae: Pulau Mastasiri. 

7. M. f. Baweana: Pulau Bawean. 

8. M. f. Tua: Pulau Maratua. 

9. M. f. Limitis: Pulau Timor. 

10. M. f. Sublimitis: Pulau Lombok, Sumbawa, Flores dan Kambing. 

Menurut Risdiyansyah et al. (2014), keberadaan populasi monyet ekor 

panjang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pakan, predator, dan keadaan 

vegetasi. Monyet ekor panjang merupakan salah satu jenis satwa pemakan buah 

dan mempunyai kebiasaan makan yang sangat selektif. Mereka memakan bunga, 

buah, dan daun-daun muda yang terdapat pada tumbuhan tertentu. Vegetasi yang 

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

komponen dari habitat primata. Kondisi fisik seperti suhu, kelembaban dan 

kecepatan angin juga mempengaruhi aktivitas populasi monyet ekor panjang. 

Struktur vegetasi mempengaruhi sebaran populasi. Monyet ekor panjang lebih 

menyukai vegetasi dengan kerapatan jarang dibandingkan dengan keberadaan 

populasi pada hutan lebat (Santoso, 1996). 
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Kondisi alam yang sesuai dan tidak ada gangguan dari predator maupun 

manusia maka populasi monyet ekor panjang dapat bertambah dengan sangat 

cepat. Hal ini telah dibuktikan di Pulau Tinjil, dimana sebanyak 520 ekor induk 

monyet ekor panjang di introduksi dan dalam kurun waktu 10 tahun telah dipanen 

sebanyak 680 ekor anakan (Kyes et al., 1997). 

2.3 Habitat 

Habitat adalah suatu tempat dimana organisasi atau individu biasanya 

ditemukan. Suatu habitat merupakan hasil interaksi berbagai komponen yaitu 

komponen fisik yang terdiri dari air, tanah, dan iklim, serta komponen biotik yang 

merupakan satu kesatuan yang digunakan sebagai tempat hidup dan berkembang 

biak (Alikodra, 1990). Habitat merupakan faktor paling penting untuk kehidupan 

satwa liar, dan kualitas juga berpengaruh langsung terhadap populasi satwa 

(Bismark, 1984). 

Habitat asli monyet ekor panjang adalah rawa-rawa bakau, tetapi ditemui 

juga pada hutan primer dan sekunder pada ketinggian 2000 meter di atas 

permukaan laut, selain itu juga terdapat pada perbatasan areal hutan dan pertanian 

(Mukhtar, 1982).  Jenis ini dianggap sebagai binatang pengganggukarena sering 

merusak tanaman perkebunan, jagung, ketela, pepaya danpisang (Sugiharto, 

1992). 

Menurut Linburg (1980), monyet ekor panjang banyak ditemui di habitat 

terganggu khususnya daerah ripairan (tepi sungai, tepi danau, dan sepanjang 

pantai dan hutan sekunder areal perladangan. Selain itu terdapat pula di rawa 

mangrove yang terkadang monyet ini hanya satu-satunya spesies anggota dari 

primata, atau di daerah pantai bersama spesies lainnya seperti lutung (Presbytis 
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cristata). Sementara itu Napier dan Napier (1970), menyatakan bahwa monyet 

ekor panjang adalah salah satu contoh genus yang dapat beradaptasi dengan 

keadaan lingkungan dan iklim yang berbeda.  

Pada mulanya kehidupan primata ini adalah arboreal, mereka bertempat 

tinggal terutama di pohon-pohon dan hanya beberapa saja yang hidup di darat. 

Primata yang mempunyai kemajuan ke arah kehidupan terestrial keadaannya lebih 

kuat dan cakap untuk melindungi dirinya dari predator, pertahanan diri yang 

dipakai adalah dengan cara hidup berkelompok (Mukhtar, 1982). 

Sebagian besar primata famili Cercopithecideae, Hylobatideae, dan 

Pongideae hidup di hutan sekitar daun-daun dan dahan pohon pada kanopi hutan. 

Posisi demikian sangat menguntungkan, sedangkan makanan yang berupa buah, 

daun, dan biji berlimpah-limpah sepanjang tahun (Mukhtar,1982). 

2.4 Tipe Habitat 

Tipe habitat merupakan komponen-komponen sejenis pada suatu habitat 

yang mendukung sekumpulan jenis satwa liar untuk beraktivitas. Tipe habitat 

yang diperlukan suatu satwa di identifikasi melalui pengamatan fungsi-fungsinya, 

misalnya untuk makan atau bertelur. Satwa memilih habitat yang tersedia dan 

sesuai untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedangkan struktur 

vegetasi merupakan susunan vertikal dan distribusi spasial tumbuh-tumbuhan 

(vegetasi) dalam suatu komunitas. Menurut Mueller, Dombois dan Ellenberg 

(1974), struktur vegetasi berfungsi sebagai pengaturan ruang hidup suatu individu 

dengan unsur utama adalah bentuk partumbuhan, stratifikasi dan penutupan tajuk. 

(Anonimous, 2007) 




