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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu dari tujuh negara megabiodiversitas yang 

dikenal sebagai pusat konsentrasi keanekaragaman hayati di dunia. Samadi (2007) 

menyatakan bahwa keanekaragaman fauna di Indonesia yang tinggi disebabkan 

oleh dua hal yaitu: (1) wilayah Indonesia mencakup dua wilayah persebaran fauna 

dunia (zoogeografi), dan (2) wilayah Indonesia memperoleh banyak keuntungan 

dari pergerakan yang dilakukan oleh hewan-hewan dari kedua wilayah tersebut.  

Salah satu keanekaragaman spesies Indonesia adalah keanekaragaman 

mamalia. Berdasarkan data IBSAP tahun 2015 sampai tahun 2020 diketahui di 

Indonesia terdapat 720 jenis mamalia dan 87% merupakan satwa endemik. 

Keunikan dan keragaman fauna di Indonesia harus dipelihara dan dilestarikan, 

sehingga pemanfaatan kekayaan tersebut melalui penelitian dapat bermanfaat bagi 

ilmu pengetahuan dan mendukung usaha konservasi. Salah satu mamalia yang 

populer terkait dengan komoditas kopi adalah musang. 

Musang (Paradoxurus hermaproditus) yang lebih dikenal dengan nama 

Luwak, merupakan salah satu jenis mamalia di Indonesia yang populer karena 

kemampuannya dalam memilih buah kopi yang matang dan berkualitas. Kopi 

luwak mempunyai nilai ekonomi dengan harga jual termahal di dunia (Panggabean, 

2011). Musang termasuk dalam ordo carnivora (Duckworth et al., 2016), meskipun 

demikian pola makan hewan ini menurut Mudappa et al., (2010) cenderung disebut 

sebagai frugivora (pemakan buah-buahan) dari pada karnivora. 
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Menurut Bhima (2010), ciri-ciri fisik musang yaitu memiliki panjang tubuh 

yang  sekitar 50 cm dengan ekor mencapai panjang 45 cm dan berat rata-rata 3,2 

kg. Tubuh musang ditutupi rambut berwarna kecoklatan dengan moncong dan ekor 

berwarna kehitaman. Wajah, kaki, dan ekor berwarna coklat gelap sampai hitam. 

Dahi dan sisi samping wajah hingga di bawah telinga berwarna keputih-putihan, 

seperti beruban. Satu garis hitam samar-samar lewat di tengah dahi, dari arah 

hidung ke atas kepala. 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukkan 

spesies musang dalam daftar least concern, yang berarti status spesies tersebut 

belum menjadi perhatian karena populasinya dianggap masih banyak dan aman dari 

kepunahan (Duckworth et al., 2016). Eaton et al., (2010) menambahkan bahwa 

musang merupakan satwa nokturnal dengan status konservasi yang belum jelas. Hal 

tersebut menjadi gambaran bahwa perhatian dunia terhadap mamalia ini sangat 

rendah. 

Penelitian mengenai musang masih terbatas kepada morfologi organ dan 

habitatnya. Beberapa penelitian mengenai organ musang yang sudah dilaporkan 

antara lain 1) organ pencernaan, yaitu anatomi histologi lidah (Kosim, 2015); dan 

morfologi usus (Rizkiantino, 2015); 2) reproduksi musang yang meliputi organ 

reproduksi betina (Apriliani, 2012) dan jantan (Putra, 2012), 3) habitat musang 

seperti manajemen penangkaran dan aktifitas (Nur, 2013) dan pengelolaan 

kesejahteraan sebagai satwa peraga (Laela, 2013).  

Berdasarkan jumlah penelitian yang telah dilaporkan tersebut, sampai saat 

ini penelitian yang mengarah ke genetika belum pernah dilaporkan, terutama di 
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Indonesia. Pengetahuan mengenai keragaman fenotipik pada musang dapat 

dijadikan acuan dalam mengidentifikasi variasi genetik di masing-masing wilayah 

penyebaran musang. Hal tersebut yang mendasari penelitian ini dilakukan sebagai 

bahan masukan untuk pelaksanaan pelestarian plasma nutfah musang, serta materi 

genetik yang diperoleh sebagai sumber keragaman dapat dipertahankan. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ditetapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keragaman fenotipik yang muncul pada musang Bali?  

2. Apakah terdapat perbedaan fenotipik antar kelompok umur musang Bali? 

3. Karakteristik apa yang menjadi pembeda antar subpopulasi musang Bali? 

4. Bagaimana perkiraan hubungan secara genetis yang terjadi antar 

subpopulasi musang Bali? 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui keragaman fenotipik yang muncul pada musang Bali. 

2. Mengetahui dan memahami perbedaan fenotipik antar kelompok umur 

musang Bali. 

3. Mengetahui karakteristik yang menjadi pembeda antar subpopulasi musang 

Bali. 

4. Mengetahui perkiraan hubungan secara genetis yang terjadi antar 

subpopulasi musang Bali. 
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D. Manfaat

Data dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memperkaya data biologi terutama yang berkaitan dengan ilmu genetik

satwa liar terutama pada musang Bali sebagai salah satu kekayaan hayati

Indonesia.

2. Memberikan data dasar fenotipik musang Bali  yang dapat dijadikan acuan

dalam identifikasi variasi genetik sehingga dapat digunakan bagi penelitian

lebih lanjut pada bidang genetika musang.

3. Informasi dasar fenotipik musang dapat digunakan untuk usaha-usaha

domestikasi musang dengan tujuan meningkatkan produktivitas musang,

dan penetapan kebijakan pemerintah dalam rangka pelestarian musang.
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