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BAB III 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu satu bulan di grid vector O11, 

M11, dan M12 wilayah Resort Bandealit, SPTN wilayah II Balai Besar Taman 

Nasional Meru Betiri Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Jawa Timur. 

Gambar 1. Grid Vektor Di Resort Bandealit Taman Nasional Meru Betiri. 

3.2 Alat dan Bahan 

 Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kelompok monyet 

ekor panjang (Macaca fascicularis) dan alat yang digunakan terdapat pada tabel 1. 

Tabel 1. Alat dan bahan penelitian. 
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3.3 Jenis Data 

3.3.1  Data Primer 

Data primer diperoleh dengan pendekatan langsung (observational approach) 

di lapang mengenai estimasi dan struktur populasi monyet ekor panjang ( Macaca 

fascicularis). Kelompok monyet ekor panjang (M. fascicularis) menjadi sampel 

penelitian ditentukan berdasarkan hasil survey pendahuluan. 

3.3.2 Data Sekunder 

 Data sekunder berupa gambaran umum lokasi penelitian dan data mengenai 

monyet ekor panjang yang diperoleh dari studi literature seperti text book, data hasil 

penelitian sebelumnya (Skripsi, tesis, desertasi dan laporan penelitian), jurnal dan 

lain-lain. Selain itu juga diperoleh dari peta lokasi Resort Bandealit Taman Nasional 

Meru Betiri sebagai penunjang pelaksanaan penelitian. 

3.4 Prosedur Pengambilan Data 

 Metode yang digunakan dalam estimasi dan struktur populasi monyet ekor 

panjang ini menggunakan metode concentration count. Metode ini dapat dilakukan 

Nama Alat Fungsi 

Alat tulis mencatat hasil observasi di lapang 

Tally sheet merekap data 

Kamera Digital mengabadikan foto monyet ekor panjang 

Binokuler membantu mengamati monyet ekor panjang dari jarak jauh 

Counter menghitung jumlah monyet ekor panjang 

GPS Mengambil titik koordinat posisi monyet ekor panjang 
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pada berbagai jenis satwa liar yang mempunyai kehidupan berkelompok. Asumsi 

yang digunakan dalam metode terkonsentrasi adalah pada saat-saat tertentu terutama 

pada waktu makan, minum, grooming, pada primate akan berkumpul di suatu lokasi 

tertentu (Alikodra, 1990). 

 Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan teknik concentration 

count sebagai berikut : 

a. Melakukan survey untuk mengetahui pola pergerakan dan tempat 

berkumpulnya satwa dan perkiraan waktu kunjungan terbanyak. 

b. Mengidentifikasi pengelompokkan satwa yang ada di kawasan penelitian. 

c. Menentukan waktu pengamatan. Bisa dilakukan pada pagi hari di saat satwa 

bangun tidur dan bersiap melakukan aktivitas harian atau pada sore hari saat 

satwa menjelang tidur. 

d. Melakukan pengamatan pada lokasi dan waktu yang ditentukan berdasar 

survey pendahuluan, mencatat jumlah individu dewasa, muda, anak, dan bayi 

ke dalam tallysheet. Pengamatan individu memperlihatkan tanda-tanda unik 

individu agar tidak terjadi perhitungan ganda. 

e. Melakukan ulangan masing-masing tempat 3 kali. 

Tabel 2. Komposisi Kelompok Monyet Ekor Panjang (M. fascicularis). 

Kelas Umur Ciri-ciri 

Dewasa Jantan dewasa (JD) mempunyai ukuran paling besar, scrotum 

terlihat jelas. Jantan dewasa terlihat kekar dan bergerak terlihat 



27 

 

lebih mantap. Betina dewasa (BD) tubuhnya lebih kecil dari 

jantan dewasa dan puting susu terlihat jelas (Mukhtar,1982). 

Muda Monyet hampir dewasa dapat berdiri sendiri dalam 

kelompoknya. Ukuran tubuhnya hampir sama dengan monyet 

dewasa tetapi dapat dibedakan dari kelakuanya yang masih 

dalam tahap belajar dalam melakukan aktifitas kawin 

(Mukhtar,1982). 

Anak Dapat berdiri sendiri pada waktu makan, tetapi kalau tidur dekat 

induknya dan masih suka bermain, ukuran tubuhnya lebih kecil 

dari sub adult, belum dewasa secara reproduksi 

(Mukhtar,1982). 

Bayi masih bergantung pada induknya, ukuran tubuhnya kecil, warna 

bulu hitam dan masih dalam gendongan induk (Mukhtar,1982). 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Parameter Demografi 

a. Estimasi Ukuran dan Kepadatan Populasi (density) 

Kepadatan populasi diperoleh dengan menghitung jumlah individu per luas 

areal studi 
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Keterangan : 

D = Kepadatan 

P = Populasi 

A = Luas areal 

b. Sex rasio 

Sex ratio diperoleh dengan menghitung jumlah jantan dan betina (santosa dan 

Sitorus, 2008). Sex rasio dihitung dengan rumus berikut ini : 

  
 

 
 

Keterangan : 

S = Seks rasio 

Y = jumlah indivudu jantan 

X = jumlah individu betina 




