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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Taman Nasional 

  Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem 

asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian , ilmu 

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam. Taman 

Nasional menurut pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada ayat 14, diartikan sebagai 

kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem 

zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi (Pristiyanto,  2005). 

  Kriteria Penetapan Kawasan Taman Nasional (TN) adalah sebagai berikut: 

Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin 

kelangsungan proses ekologis secara alami: 

a. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan 

maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami. 

b.  Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh. 

c. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai 

pariwisata alam. 

d. Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam Zona Inti, Zona Pemanfaatan, 

Zona Rimba dan Zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi 

kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka 

mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat 
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ditetapkan sebagai zona tersendiri. Pengelolaan taman nasional dapat memberikan 

manfaat antara lain: ekonomi dapat dikembangkan sebagai kawasan yang 

mempunyai nilai  ekonomis, sebagai contoh potensi terumbu karang merupakan 

sumber yang memiliki produktivitas dan keanekaragaman yang tinggi sehingga 

membantu meningkatkan pendapatan bagi nelayan, penduduk pesisir bahkan 

devisa negara. 

e. Ekologi, dapat menjaga keseimbangan kehidupan baik biotik maupun abiotik di 

daratan maupun perairan. 

f. Estetika, memiliki keindahan sebagai obyek wisata alam yang dikembangkan 

sebagai usaha pariwisata alam/bahari. 

g.  Pendidikan dan penelitian, merupakan obyek dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, pendidikan dan penelitian. 

h. Jaminan masa depan keanekaragaman sumber daya alam kawasan konservasi baik 

di darat maupun di perairan memiliki jaminan untuk dimanfaatkan secara batasan 

bagi kehidupan yang lebih baik untuk generasi kini dan yang akan datang 

(Departemen Kehutanan, 1986). 

  Kawasan taman nasional dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya 

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu 

kawasan taman nasional dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun 

berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis,  ekonomis dan sosial budaya. 

Rencana pengelolaan taman nasional sekurang- kurangnya memuat tujuan 

pengelolaan dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, 

pengawetan dan pemanfaatan kawasan (Departemen Kehutanan, 1986). 
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2.2 Taman Nasional Meru Betiri 

Kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) sebagian besar merupakan 

hutan hujan tropic dataran rendah dengan berbagai tipe vegetasi seperti hutan pantai, 

hutan payau, dan hutan dataran rendah, keanekaragaman jenis flora dan fauna 

merupakan sumber plasma nutfah yang sangat penting peranannya bagi pendidikan, 

penelitian, dan ilmu pengetahuan dan pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang 

besar bagi kesejahteraan manusia (Balai Taman Nasional Meru Betiri, 2002). 

2.2.1 Letak dan Luas 

TNMB memiliki luas wilayah sekitar 58.000 ha, yang terdiri atas 57.155 ha 

daratan dan 845 ha  perairan. Secara administratif, TNMB terletak di Kabupaten 

Jember seluas 36.700 ha dan Kabupaten Banyuwangi 21.300 ha. Di Kawasan taman 

nasional ini terdapat dua enclave perkebunan seluas 2.115 ha, yaitu Perkebunan 

Bandealit (1.057 ha) dan Per-kebunan Sukamade Baru (1.058 ha) (Balai Taman  

Nasional Meru Betiri 2002). Secara geografis, TNMB terletak antara 8° 22' 16" 

sampai 8° 32' 05" LS dan 113° 37' 51" sampai 113° 37' 06" BT. 

2.2.2 Topografi, Tanah, dan Iklim 

Keadaan topografi TNMB secara umum ber-gelombang, berbukit, dan 

bergunung, dengan beberapa gunung yang besar, yaitu Gunung Permisan, Meru, 

Betiri, Sumbadadung, Sukamade, dan Sum- berpacet. Makin dekat ke pantai, keadaan 

topografi-nya makin bergelombang.Jenis tanah sangat kompleks dengan asosiasi 

Alluvial, Regosol Coklat, dan Kompleks Latosol yang sangat dominan. Jenis tanah 

Alluvial umumnya terdapat di daerah lembah, sekitar sungai, dan tempat-tempat 
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rendah sampai pantai, sedangkan jenis Regosol dan Latosol terda- pat di daerah yang 

berlereng dan punggung gunung atau perbukitan. Iklim TNMB menurut klasifikasi 

Schmidt dan Ferguson (1951) adalah tipe B bagian utara dan tengah, sedang kawasan 

lainnya bertipe C. Makin ke timur kondisinya akan makin kering. Curah hu- jan 

bervariasi antara 2.544-3.478 mm per tahun, dengan musim hujan antara November 

sampai Maret dan musim kemarau antara April sampai Oktober. 

2.3 Monyet ekor Panjang (Macaca fascicularis) 

Monyet ekor panjang (M fascicularis) merupakan monyet asli Asia Tenggara, 

namun sekarang sudah tersebar hampir seluruh Asia. Monyet ini sangat mudah 

adaptasi dengan lingkungan barunya dan termasuk hewan liar yang mampu mengikuti 

perkembangan peradaban manusia. Adapun klasifikasinya sebagai berikut ; 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mammalia 

Ordo  : Primata 

Familia : Cercopithecidae 

Subfamilia : Cercopithecinae 

Tribus  : Papionini 

Genus  : Macaca 

Spesies : Macaca fascicularis 
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Gambar 1. Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis). Sumber : Google.co.id. 4 

Maret 2017. 

2.3.1 Morfologi 

Secara morfologi, monyet ekor panjang mempunyai warna bervariasi dari 

abu-abu hungga 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. 

 Monyet ekor panjang adalah monyet kecil berwarna coklat dengan perut agak 

putih terutama pada mukanya.Bayi monyet yang baru lahir berwarna hitam, muka dan 

telinganya berwarna merah muda. Setelah satu minggu kulit mukanya menjadi merah 
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muda keabu-abuan dan enam minggu kemudian berubah menjadi coklat (Aldrich-

Blake 1976). Warna rambut yang menutupi tubuh monyet ekor panjang bervariasi 

tergantung pada umur, musim, dan lokasi. Monyet yang tinggal di kawasan hutan 

umumnya berwarna lebih gelap dan lebih mengkilap dari pada yang menghuni 

kawasan pantai. Hal ini mungkin disebabkan pengaruh pemutihan oleh udara yang 

beragam dan sinar matahari langsung. Ciri anatomi penting monyet ekor panjang 

adalah kantong pipi (cheek pouch) yang berguna untuk menyimpan makanan 

sementara. Adanya kantong pipi ini maka monyet ekor panjang dapat memasukkan 

makanan ke mulut dengan cepat dan mengunyahnya di tempat lain (Lekagul & 

McNeely 1977). 

 Pada saat mendapatkan ancaman dari luar, biasanya monyet ini mengeluarkan 

suara yang keras dan melengking (onomatopoeic). Untuk mendeteksi keberadaan 

kelompoknya biasanya dikeluarkan suara “krra!” dan ketika mengadakan perjalanan 

kelompok ini lebih berisik dengan daun-daun dan ranting yang diinjak, dibandingkan 

dengan lutung. Demikian pula saat berkelahi antar anggota atau juga mendeteksi 

adanya bahaya (Supriatna, 2016). 

 Kematangan seksual pada monyet ekor panjang jantan adalah 4.2 tahun dan 

betina 4.3 tahun. Siklus menstruasi berkisar selama 28 hari dan lama birahi 11 hari. 

Selang waktu pembiakan (breeding interval) terjadi antara 24-28 bulan, masa 

kehamilan berkisar antara 160-186 hari dengan rata-rata 167 hari. Jumlah anak yang 

dapat dilahirkan satu ekor dan jarang sekali 2 ekor dengan berat bayi yang dilahirkan 

berkisar anatara 230-470 gram. Anak monyet ekor panjang disapih pada umur 5-6 

bulan. Masa mengasuh anak berlangsung selama 14-18 bulan. Perkawinan dapat 
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terjadi sewaktu-waktu dan ovulasi berlangsung spontan dengan rata-rata hari ke 12 

sampai ke-13 pada siklus birahi (Napier dan Napier, 1967). 

2.3.2 Habitat 

Habitat mempunyai fungsi dalam penyediaan makanan, air dan perlindungan. 

Kuantitas dan kualitas habitat ini sangat menentukan prospek kelestarian satwa liar, 

menentukan komposisi, penyebaran dan produktifitas satwa liar. Habitat suatu 

organisme adalah tempat organisme itu hidup, atau tempat ke mana 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 bagi satwa liar merupakan daerah 

dengan berbagai macam tipe makanan, cover dan faktor-faktor lain yang dibutuhkan 

oleh suatu jenis satwa liar 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 
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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 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 dan satwa ini juga dapat 

ditemukan di berbagai tipe habitat seperti mangrove, hutan hujan, rawa, pesisir, hutan 

tropis, hutan gugur, evergreen, semak dan hutan sekunder. Selain itu satwa ini juga 
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sering ditemukan di pinggiran hutan, khususnya di sungai atau di pinggiran habitat 

yang terganggu (Gumert, 2011). 

2.3.3 Aktivitas Makan 

Aktivitas makan merupakan aktivitas mencri makan dan memegang makanan. 

Urutan pada aktivitass makan, dimulai dengan mencium pakan terlebih dahulu, 

kemudian digigit dengan mulut atau mengambil pakan yang telah digigit dengan satu 

atau kedua tangannya, penciuman merupakan detector utama dalam mencari pakan 

oleh seekor hewan. Saat memilih pakan, seekor hewan dengan nalurinya akan 

memilih bahan pakan yang tinggi nilai gizinya, tidak membahayakan kesehatannya, 

juga memiliki cita rasa yang sesuai dengan seleranya (Sutardi, 1980). 

Primata mempunyai tingkah laku makan yang khas, yaitu dapat menggemgam 

makanan yang akan dimakan dan perkembangan sekum yang baik sehingga 

meningkatkan kemampuan system digesti dalam mencerna makanan. Primata 

memiliki naluri terhadap makanan yang perlu dimakan, dan hali ini mempengaruhi 

tingkah laku makan mereka (Karyawati, 2012). 

Monyet ekor panjang di lingkungan alaminya bersifat frugivora dengan 

makanan utamanya berupa buah. Kriteria buah yang dipilih oleh monyet biasanya 

dilihat berdasarkan warna, bau, berat buah, dan kandungan nutrisi. Selain buah, jenis 

makanan yang biasa dikonsumsi monyet ekor panjang adalah daun, umbi, bunga biji, 

dan serangga. Perubahan musim mempengaruhi tingkah laku makan primata. Pada 

musim buah hewan primata lebih banyak memakan buah-buahan. Bila musim tak 

berbuah tiba, primata memakan bagian tumbuhan lainnya seperti daun muda, bunga 
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dan biji-bijian untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Monyet ekor panjang yang 

hidup di Pangandaran banyak memakan bambu di saat tidak musim buah 

(Perwitasari, 2007). Ekornya yang panjang hingga melebihi panjang tubuhnya, 

dimanfaatkan monyet ekor panjang sebagai alat keseimbangan serta mendukung 

aktivitas pada saat mencari makan di cabang pohon yang kecil (Crockett dan Wilson, 

1980). 

  Primata ini pemakan segala jenis makanan (omnivora), namun komposisinya 

mengandung lebih banyak buah-buahan (60%), selebihnya berupa bunga, daun muda, 

biji, umbi. Monyet yang hidup dirawa-rawa kadang-kadang turun ke tanah pada saat 

air surut dan berjalan menelusuri sungai mencari serangga (Edy, 2000). Pada daerah 

rawa mangrove monyet ekor panjang juga merupakan satwa yang bersifat frugivore-

omnivore karena memakan buah Sonneratia spp dan Nypa fruticans serta kepiting 

(Crockett & Wilson 1980). 

2.3.4 Perilaku Harian 

Primata mempunyai perilaku lengkap yang digunakan untuk berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan anggota kelompok lain. Perilaku komunikasi ini berkembang 

karena primata adalah hewan sosial (Rowe, 1996). Monyet ekor panjang aktif secara 

teratur dari fajar sampai petang (Diurnal) (Kartikasari, 2000). Aktivitas monyet lebih 

banyak dilakukan di atas permukaan tanah (semi terrestrial) dibandingkan di atas 

pohon. Monyet ekor panjang tidur di atas pohon secara berpindah-pindah untuk 

menghindar dari pemangsa (Napier dan Napier, 1967). 
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 Riset di Pulau Condong, Desa Rangai, Kecamatan Ketibung, Kabupaten 

Lampung Selatan, aktivitas individu jantan dewasa meliputi makan 14,33%, istirahat 

36,04%, berpindah tempat 46,80% dan aktivitas berkutu-kutuan serta kawin 2,84%; 

untuk betina dewasa meliputi aktivitas makan 21,80%, istirahat 31,58%, berpindah 

tempat 42,78%, dan aktivitas berkutu-kutuan serta kawin 3,84%; sedangkan individu 

muda terdiri dari aktivitas makan 17,11%, istirahat 34,75%, berpindah tempat 

43,22%, dan berkutu-kutuan serta kawin 4,93% (Febriyanti, 2010). Monyet ekor 

panjang bersifat sosial dan hidup dalam kelompok yang terdiri atas banyak jantan dan 

banyak betina (multi male-multi female). Dalam satu kelompok monyet ekor panjang 

terdiri atas 20-50 individu. Jumlah individu setiap kelompok ditentukan oleh 

predator, pertahanan terhadap sumber makanan, dan efisiensi dalam aktivitas mencari 

makan (Farida, 2008). 

2.3.5 Kelompok Sosial 

 Richard (1985) mendefinisikan bahwa kelompok sosial adalah suatu 

kumpulan satwa yang berinteraksi secara teratur antar individu kenal satu dengan 

lainnya, hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk berdekatan dengan anggota 

kelompok lainnya dari pada dengan yang bukan anggotanya dan selalu akan 

menyerang dengan individu yang bukan anggotanya. 

 Pembentukan dan besarnya kelompok monyet ekor panjang bervariasi 

menurut tipe dan habitatnya. Pada hutan primer kelompok satwa ini sekitar 10 ekor, 

di hutan bakau sekitar 15 ekor dan di hutan yang telah dikelola oleh manusia terdapat 

lebih dari 40 ekor. Selain itu, monyet ekor panjang dengan kelompok multimale 
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mempunyai jumlah individu dalam kelompok terdiri dari 14% jantan dewasa, 33,3 – 

35,2% betina dewasa, 50,5% bayi dan anakan (Bismark, 1984). 

2.3.6 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 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, jawa, 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. 
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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). 

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 diintroduksi dan dalam kurun waktu 10 tahun telah dipanen sebanyak 

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

2.3.7 Pemanfaatan Monyet Ekor Panjang 

 Satwa primata adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan 

penting dalam kehidupan manusia, hal ini disebabkan karena secara anatomis dan 

fisiologis satwa primata memiliki kemiripan dengan manusia dibandingkan dengan 

hewan model lainnya (Sajuthi, Lelana, Iskandriati dan Joeniman, 1993). Smith dan 
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Mangkoewidjojo (1988) menyebutkan jenis satwa primata yang sangat sering 

digunakan dalam penelitian adalah monyet asia, terutama monyet rhesus (Macaca 

mulata) dan monyet ekor panjang. Bennett, Abee dan Henrickson (1995) menyatakan 

bahwa nilai ilmiah satwa primata untuk penelitian biomedis diperoleh dari persamaan 

ciri anatomi dan fisiologis karena kedekatan hubungan filogenetik dan perbedaan 

evolusi yang pendek. 

 Monyet ekor panjang merupakan salah satu satwa penghuni hutan yang 

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

tidak hanya sebagai penghias alam, namun penting artinya dalam regenerasi hutan 

tropik (Supriatna dan Wahyono, 2000). Monyet ekor panjang di habitatnya dapat 

menjalankan fungsi ekologisnya, yakni sebagai penyemai biji tanaman buah yang 

penting bagi konservasi jenis tumbuhan di habitatnya. Selain itu monyet ekor panjang 

juga sebagai pengendali populasi serangga yang merugikan, dengan cara 

memangsanya (Seponada, 2010). 

2.3.8 Status Perlindungan 

 Menurut PP No. 7 Tahun 1999 monyet ekor panjang merupakan jenis satwa 

yang tidak dilindungi karena populasinya sangat tinggi, namun tidak menutup 

kemungkinan di beberapa daerah keberadaan satwa ini sudah mulai menghilang. Hal 

ini disebabkan oleh degradasi habitat yang luar biasa. Konversi hutan menjadi lahan 

pertanian, pertambangan, dan illegal logging menjadi factor terdesaknya keberadaan 

primata di alam termasuk monyet ekor panjang. Status monyet ekor panjang menurut 

CITES (Convention of International Trade Endangered Spesies flora and Fauna) 
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merupakan satwa apendik II yang artinya Satwa tersebut boleh diperdagangkan 

dengan ukuran kuota tertentu (Soehartono dan Mardiastuti, 2003). 

2.4 Populasi 

2.4.1 Parameter Popupasi 

 Populasi satwaliar berfluktuasi dari waktu ke waktu mengikuti keadaan 

fluktuasi lingkungannya. Fluktuasi populasi satwaliar ini dipengaruhi oleh beberapa 

parameter populasi seperti angka kelahiran, angka kematian, kepadatan populasi, 

struktur umur dan struktur kelamin. Keadaan fluktuasi suatu populasi mempunyai 

tiga kemungkinan, yaitu: jika angka kelahiran lebih besar dari angka kematian, 

populasi akan berkembang; jika angka kelahiran sama dengan kematian, populasi 

akan stabil dan jika angka kematian lebih besar dari angka kelahiran, populasi akan 

menurun (Alikodra, 2002) 

2.4.2 Batasan Populasi 

 Unit yang diperhatikan dalam pengelolaan satwa liar adalah populasi. System 

pendekatan melalui studi populasi seperti ini termasuk dalam disiplin sinekogi 

(synecology). Suatu ekosistem seringkali tidak hanya terdiri dari suatu populasi, 

melainkan terdiri kehidupan sehingga permasalahannya menjadi lebih kompleks 

(Delany, 1982). 

2.5 Parameter Demografi Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 

2.5.1 Ukuran Populasi dan Kepadatan 

 Sebuah populasi diartikan sebagai sebuah kelompok individu/organism yang 

menempati tempat tertentu dan pada waktu tertentu (krebs, 1978). Populasi adalah 
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organism yang terdiri dari satu spesies, saling berinteraksi dan dapat melakukan 

perkembangbiakan pada waktu dan tempat yang sama, dan menghasilkan keturunan 

yang sama dengan tetuanya. Ukuran kelompok adalah jumlah individu yang terdapat 

dalam suatu kelompok monyet ekor panjang (Priyono, 1998). 

 Kepadatan populasi juga sering disebut dengan kerapatan populasi. Menurut 

Tarumingkeng (1994) ukuran populasi dinyatakan dalam kerapatan sering disebut 

kerapatan populasi. Kerapatan populasi menyatakan sekian banyak individu persatuan 

ekologi (daerah, luasan dsb). Sedangkan kepadatan adalah jumlah individu per unit 

wilayah atau unit volume (Krebs 1978, Seber 1982). Angka rata-rata kepadatan 

populasi adalah total ukuran populasi per luas wilayah yang digunakan (Seber, 1982). 

 Sepanjang kehidupan suatu populasi, kerapatannya berubah-ubah 

(Tarumingkeng, 1994). Perubahan atau proses turun naiknya kerapatan populasi 

berlangsung terus menerus sepanjang waktu. Perubahan keparatan populasi 

disebabkan oleh peningkatan karena kelahiran (natalitas), peningkatan karena 

masuknya beberapa individu sejenis dari populasi lain (imigrasi), penurunan karena 

kematian (mortalitas) dan penurunan karena keluarnya beberapa individu dari 

populasi ke populasi lain (emigrasi) (Krebs 1978, Tarumingkeng 1994). 

2.5.2 Angka Kelahiran 

 Angka kelahiran disebut juga sebagai potensi perkembangbiakan adalah 

jumlah individu baru yang lahir dalam suatu populasi. Angka kelahiran atau natalitas 

dapat dinyatakan dalam produksi individu baru dalam suatu populasi, laju kelahiran 

per satuan waktu atau laju kelahiran per satuan waktu individu (Krebs, 1978). 
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Menurut Santosa (1996) tingkat kelahiran adalah suatu perbandingan antara jumlah 

total kelahiran dan jumlah total induk (potesial induk bereproduksi) yang terlihat pada 

akhir periode kelahiran, sedangkan menurut Alikodra (1990) natalitas atau angka 

kelahiran adalah jumlah individu baru per unit per waktu per unit populasi. 

 Angka kelahiran terdiri dari angka kelahiran kasar, yaitu angka perbandingan 

jumlah individu yang dilahirkan dengan seluruh anggota populasi dalam suatu 

periode waktu; dan angka kelahiran spesifik yaitu angka perbandingan antara jumlah 

individu yang dilahirkan pada kelas umur tertentu dengan jumlah induk yang 

melahirkan yang termasuk dalam kelas umur tertentu selama periode waktu. Natalitas 

atau angka kelahiran ditentukan oleh factor-faktor : (1) perbandingan komposisi 

kelamin, (2) umur tertua dimana individu mulai mampu untuk berkembangbiak 

(minimum breeding age), (3) jumlah anak yang dapat diturunkan oleh setiap individu 

betina dalam setiap kelahiran (fecundity), (4) jumlah melahirkan anak per tahun 

(fertility), dan (5) kepadatan populasi (Alikodra, 2002). 

 Angka kelahiran kasar merupakan perbandingan antara jumlah individu yang 

dilahirkan terhadap jumlah induk dewasa. Angka kelahiran spesifik merupakan 

perbandingan antara jumlah individu yang dilahirkan pada kelas umur tertentu selama 

satu periode waktu dengan jumlah induk pada kelas umur tertentu selama satu 

periode waktu dengan jumlah induk pada kelas umur tertentu (Alikodra, 1990). 

Menurut Priyono (1998), laju natalitas spesifik monyet ekor panjang di alam tidak 

dapat dihitung secara tepat karena : (1) Umur setiap individu monyet ekor panjang di 

alam tidak dapat ditentukan secara pasti, (2) Pengelompokkan umur setiap individu 

didasarkan atas cirri-ciri kualitatif dan, (3) Selang waktu antar kelas umur tidak sama. 
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 Menurut Santoso (1996) laju reproduksi adalah jumlah anak yang dihasilkan 

dari setiap betina yang sudah matang seksual. Jumlah anak yang dapat dilahirkan 

monyet ekor panjang adalah satu ekor dan jarang sekali dua. Induk betina dapat 

melahirkan tiap tahun bila induk diberi perlakuan berupa penyapihan anak pada umur 

2-3 bulan dan induk dikondisikan untuk siap bereproduksi kembali. Induk betina 

dapat melahirkan tiap dua tahun bila masa sapih anak dibiarkan alami yaitu sampai 

anak berumur 1,5 tahun (Napier & Napier, 1973). Pengelolaan seperti ini mengikuti 

laju reproduksi monyet ekor panjang di alam. 

2.5.3 Angka Kematian 

 Kelahiran dan kematian adalah kejadian alami yang terjadi pada populasi 

satwa liar. Kematian akan membentuk keseimbangan di dalam suatu populasi satwa 

liar di alam. Moralitas atau angka kematian merupakan jumlah individu yang mati 

dalam suatu populasi. Moralitas dinyatakan dalam laju kematian kasar, yaitu 

perbandingan antara jumlah kamatian dengan jumlah total populasi selama satu 

periode waktu; dan laju kematian spesifik yang merupakan perbandingan antara 

jumlah individu yang mati dari kelas umur tertentu dengan jumlah individu yang 

termasuk dalam kelas umur tertentu selama periode waktu (Alikodra, 2002). Menurut 

Santoso (1996) angka kematian adalah suatu perbandingan antara jumlah total 

individu yang mati dengan jumlah total individu. 

 Kematian satwa liar dapat disebabkan karena berbagai factor yaitu ; (1) 

Kematian yang disebabkan oleh keadaan alam, seperti penyakit, pemangsaan, 

kebakaran, dan kelaparan, (2) Kematian yang disebabkan karena kecelakaan seperti 
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tenggelam, tertimbun tanah longsor atau tertimpa batu dan kecelakaan yang 

menyebabkan terjadinya infeksi sehingga mengalami kematian, (3) Kematian yang 

disebabkan karena adanya perkelahian dengan jenis yang sama untuk mendapatkan 

ruang, makanan, dan air serta persaingan untuk menguasai untuk menguasai kawasan, 

dan (4) Kematian yang disebabkan karena aktivitas aktifitas manusia, seperti 

perusakan habitat, pemburuan, mati karena kecelakaan, terperangkap dan sebagainya 

(Alikodra, 1990). 

2.5.4 Struktur Umur 

 Struktur umur adalah perbandingan jumlah individu di dalam setiap kelas 

umur dari suatu populasi. Struktur umur dapat digunakan untuk menilai keberhasilan 

perkembangan satwa liar, sehingga dapat dipergunakan pula untuk menilai prospek 

kelestarian satwa liar. Melakukan identifikasi umur satwa liar di lapangan akan 

mengalami banyak kesulitan, terutama karena sulitnya menangkap sejumlah contoh 

satwa liar untuk diperiksa dalam menentukan umumnya, sehingga perlu dicarikan 

pendekatan-pendekatan tertentu yang lebih sederhana (Alikodra, 1990). 

 Panjang usia monyet ekor panjang sekitar 25-30 tahun (Napier & Napier 

1967). Menurut Napier & Napier (1967) struktur umur monyet ekor panjang adalah 

sebagai berikut: 

a) Kelas umur bayi : berumur antara 0-15 bulan, yakni sejak lahir hingga selesainya 

masa laktasi. 

b) Kelas umur anak : berumur antara 15 bulan sampai 4 tahum, yakni sejak 

selesainya masa laktasi hingga memasuki masa kematangan seksual. 
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c) Kelas umur muda/remaja : berumur 4-9 tahun, yaitu semenjak memasuki 

kematangan seksual (minimum breeding age) hingga mencapai masa reproduksi 

yang optimum. 

d) Kelas umur dewasa : merupakan anggota populasi yang diperkirakan berumur 9 

tahun hingga 21 tahun (maximum breeding age). 

  Tidak berbeda dengan Mukhtar (1982) bahwa komposisi kelompok monyet 

ekor panjang terbagi menjadi empat kelas umur yaitu : 

a) Dewasa (adult) terdiri dari jantan dan betina dewasa. Jantan dewasa (JD) 

mempunyai ukuran paling besar, scrotum terlihat jelas. Betina dewasa (BD) 

tubuhnya lebih kecil dari jantan dewasa dan putting susu terlihat jelas. Jantan 

dewasa terlihat kekar dan bergerak terlihat lebih mantap. 

b) Muda (sub adult), monyet hampir dewasa dapat berdiri sendiri dalam 

kelompoknya. Ukuran tubuhnya hampir sama dengan monyet dewasa tetapi dapat 

dibedakan dari kelakuanya. Monyet hampir dewasa masih dalam tahap belajar 

dalam melakukan aktifitas kawin dan lebih banyak melakukan pergerakan. 

c) Remaja (juvenile) yaitu monyet muda yang dapat berdiri sendiri pada waktu 

makan, tetapi kalau tidur dekat induknya dan masih suka bermain, ukuran 

tubuhnya lebih kecil dari sub adult. 

d) Bayi (infant) yaitu monyet yang masih bergantung pada induknya baik siang 

maupun malam dan ukuran tubuhnya paling kecil. 

 




