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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Musang 

1. Taksonomi dan Klasifikasi 

Menurut Schreiber et al., (1989), terdapat empat spesies musang dari genus 

Paradoxurus, yaitu: (1) Paradoxurus zeylonensis, menyebar terbatas di Sri Lanka, 

(2) Paradoxurus jerdoni, menyebar terbatas di negara bagian Kerala, India Selatan, 

(3) Paradoxurus lignicolor, menyebar terbatas di Kepulauan Mentawai, dan (4) 

Paradoxurus hermaphroditus (musang), menyebar luas di kawasan Asia. 

Taksonomi musang (Paradoxurus hermaphroditus) menurut IUCN (2011) 

adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Animalia    

Filum   : Chordata  

Kelas    : Mammalia  

Ordo    : Carnivora  

Famili   : Viverridae  

Sub famili  : Paradoxurinae   

Genus   : Paradoxurus  

Spesies  : Paradoxurus hermaphroditus  

Nama umum   : Musang (Asian Palm Civets). 

Musang (Paradoxurus hermaphroditus) dikenal dengan nama Asian Palm 

Civet atau Toddy Cat. Nama ini didapatkan dari kesukaan musang meminum cairan 

getah dari pohon palem yang digunakan untuk membuat “toddy‟ atau gula palem 
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(Pai, 2008). Musang merupakan salah satu jenis mamalia liar yang termasuk dalam 

ordo carnivora dan famili viverride (Vaughan et al., 2011). Nama lain musang 

adalah Asian Palm Civet dan Luwak (Panggabean, 2011). 

2. Distribusi dan Populasi 

Musang tersebar luas mulai dari Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, 

China, Filipina, India, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, 

Singapura, Srilanka, Thailand, dan Vietnam. Musang di Indonesia dapat ditemukan 

berada di beberapa daerah, antara lain yaitu Sumatra, Jawa, dan Kalimantan 

(Panggabean, 2011). Adapun distribusi musang di Indonesia dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1. Perkiraan wilayah persebaran Musang di Indonesia  

(Modifikasi dari IUCN, 2011).  

  

Populasi musang dinilai belum terlalu mengkhawatirkan karena saat ini 

telah banyak dilakukan budidaya musang. Akan tetapi, perburuan populasi hewan 

ini juga harus diwaspadai agar dapat mempertahankan populasi musang. Musang 

belum masuk di dalam undang-undang hewan yang harus dilindungi berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan no.461/Kpts-11/1999 tentang 

penetapan musim berburu jenis-jenis satwa buru di taman buru dan areal buru 

(Panggabean, 2011). 

  

    

Sudah ditemukan 

  

Baru ditemukan 

  

Belum ditemukan 
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3. Gambaran Umum 

a. Morfologi dan tingkah laku 

Musang memiliki panjang tubuh sekitar 50 cm dengan ekor mencapai 

panjang 45 cm dan berat rata-rata 3,2 kg. Tubuh ditutupi rambut berwarna 

kecoklatan dengan moncong dan ekor berwarna kehitaman. Bagian sisi atas tubuh 

berwarna abu-abu kecoklatan, dengan berbagai variasi warna dari coklat merah tua 

sampai kehijauan. Dahi dan sisi samping wajah hingga di bawah telinga berwarna 

keputih-putihan, seperti beruban. Satu garis hitam samar-samar terlihat di tengah 

dahi, dari arah hidung ke atas kepala (Purnomo, 2012) (Gambar 2.2).  

 
Gambar 2.2. Musang (Paradoxurus hermaphroditus). Ciri khas dari 

spesies ini adalah ekor yang tidak memiliki pola belang 

sampai diujung ekor, dan terdapat warna putih diwajah 

menyerupai topeng (Purnomo, 2012). 

 

Musang jantan dan betina memiliki kelenjar anal yang terletak di bawah 

ekor (Baker & Kelvin. 2008). Musang juga mempunyai tanda berwarna putih atau 

abu pucat di bawah mata, di dahi, dan di dasar telinga (Jotish, 2011). Tanda ini dapat 

digunakan untuk membedakan musang dengan musang spesies lain. Pada spesies 

lain, kelenjar ini hanya berkembang pada jantan, sedangkan pada musang kelenjar 

ini berkembang pada jantan maupun betina. Oleh sebab itu, nama spesies musang 

adalah Paradoxurus hermaphroditus (Baker & Kelvin, 2008). 
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Musang termasuk hewan yang bersifat soliter dengan berbagai gaya hidup 

dan adaptasi, sebagai contoh mereka sangat pandai memanjat pohon untuk mencari 

makan (Aroon et al., 2009, Borah & Deka, 2011). Sebagaimana berbagai kerabat 

dari Viverridae, musang mengeluarkan semacam bau dari kelenjar di dekat anus. 

Kemungkinan bau ini digunakan untuk menandai batas-batas teritori dan 

mengumumkan kehadiran musang baik pada pasangan maupun musuh (Taye, 

2009). 

Musang merupakan hewan arboreal yang sebagian besar menghabiskan 

waktu hidup di atas pepohonan (Vaughan et al., 2011). Hewan ini memilih pohon 

tertinggi dan terbesar (>10 m) untuk aktivitas seperti beristirahat dan makan. Luwak 

merupakan hewan nokturnal dengan kebiasaan hidup yang unik dalam proses 

adaptasi yaitu hewan yang aktif di malam hari untuk mencari makan dan 

beristirahat di siang hari (Su & Sale, 2007; Borah & Deka 2011; Eaton et al., 2010). 

Jotish (2011) mengemukakan pula bahwa ketika musang tersebut berada di 

dekat pemukiman manusia, maka feses musang mengandung nasi dan protein 

hewani. Pernyataan Jotish (2011) mengindikasikan apabila Musang tinggal di dekat 

pemukiman masyarakat, maka musang juga memungut sisa-sisa makanan manusia. 

b. Habitat  

Habitat musang adalah hutan primer maupun hutan sekunder. Pada musim 

kawin, anak musang memiliki kebiasaan berada di dalam lubang pohon atau gua 

(Grassman, 1998). Kebanyakan musang hidup di daerah hutan tropis dan sub tropis 

(Schreiber et al., 1989). Pada beberapa lokasi yang terdapat pohon aren, dapat 
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dipastikan terdapat musang yang hidup di lokasi tersebut. Hal ini dikarenakan 

musang sangat menyukai buah aren (Panggabean, 2011). 

Walaupun musang berhabitat asli di hutan, mereka kerap ditemui di sekitar 

pemukiman manusia (Aroon et al., 2009). Hal ini berkorelasi positif dengan 

pendapat Panggabean (2011) yang menyatakan musang sesekali ditemukan di 

sekitar lingkungan permukiman, terutama di lingkungan rumah yang masih terdapat 

banyak pepohonan.  

Habitat musang ini banyak dijumpai mulai dari hutan primer di ketinggian 

2.000 meter dpl hingga hutan sekunder, sekitar perkebunan, dan lingkungan 

pemukiman yang masih terdapat banyak pepohonan (Vaughan et al., 2011). Dewi 

(2010) menambahkan bahwa musang dapat hidup di daerah rendah dataran rendah 

hingga di daerah dengan ketinggian 2.500 meter diatas permukaan air laut. 

c. Pola makan  

Pola makan musang secara umum adalah frugivora karena jenis makanan 

yang lebih banyak dipilih merupakan buah-buahan, seperti beri, mangga, pisang 

dan getah bunga palem yang manis serta buah kopi. (Su dan Sale, 2007). Tipe buah 

atau biji- bijian yang sering dimakan oleh musang adalah tipe buah berbiji, arbei 

atau ampas kayu (Mudappa et al., 2010).  

Raj & Sharma (2013) menyatakan bahwa musang merupakan omnivora jika 

dilihat dari keberagaman pakannya. Musang juga memakan vertebrata kecil (Jotish, 

2011). Musang masuk ke dalam ordo karnivora berdasarkan taksonomi dan 

merupakan hewan nokturnal yang mahir memanjat dan mengambil makanan berupa 

buah dari pohon yang tinggi (Su & Sale, 2007). 



10 

Su & Sale (2007) menambahkan bahwa proses pencarian makanan yang 

dilakukan pada malam hari bertujuan untuk menghindari predator. Pencarian 

makanan terjadi pada suatu tempat yang sama secara berulang kali, musang akan 

menggunakan pohon yang sama untuk beristirahat, yaitu pada pohon dengan 

tanaman merambat atau lubang-lubang kayu untuk beberapa hari berturut-turut.  

d. Siklus hidup

Musang dapat hidup sampai 22–24 tahun. Dewasa kelamin musang betina 

yaitu sekitar umur 11–12 bulan. Lama kebuntingan musang yaitu 60 hari. Musang 

betina secara umum melahirkan 2–5 anak per siklus masa kebuntingan (Weigl, 

2005). Musang beranak sepanjang tahun, walaupun pernah ada catatan bahwa anak 

musang lebih sering ditemukan antara bulan Oktober hingga Desember.  

Anak–anak musang sering diletakkan di dalam lubang pohon atau gua. 

Perilaku reproduksi musang selama mating (perkawinan), pasangan musang tetap 

tinggal bersama sampai anak–anak tersebut lahir. Musang betina memiliki tiga 

pasang puting susu (Grassman, 1998). Data biologis dan reproduksi musang dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Data Biologis dan Reproduksi Paradoxurus hermaphroditus 

Menurut Weigl (2005) 

Nama Latin  Paradoxurus hermaphroditus  

Status Konservasi   Least Concern   

Lokasi   Asia   

Warna   Abu kecoklatan   

Panjang Badan   48–59 cm (19–23 inches)   

Panjang Ekor   44–53,5 cm (17–21 inches)  

Bobot Badan   2,4–4 kg   

Lama Hidup   + 22 tahun

Masa Kebuntingan  + 60 hari

Suhu Tubuh   + 36,850C
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B. Variasi Genetik 

Variasi adalah keanekaragaman individu dalam suatu spesies. Variasi 

genetik disebabkan oleh antara lain mutasi, rekombinasi, seksual, dan pindah silang 

kromosom (Aryulina, 2006). Karmana (2008) menambahkan bahwa variasi genetik 

adalah variasi pada makhluk hidup yang diturunkan kepada keturunannya. Variasi 

genetik terjadi pada sel gamet yang dapat ditimbulkan oleh mutasi gen atau mutasi 

kromosom. 

Menurut Sofro (1994), dalam tiap spesies terdapat anggota kelompok 

populasi dengan ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Bahkan antara dua individu, 

meskipun merupakan anggota spesies yang sama, namun dapat berbeda karena 

variasi berbagai faktor. Termasuk faktor-faktor ini antara lain, genetika, umur, jenis 

kelamin, makanan, stadium daur hidup, bentuk tubuh, habitat, dan lain-lain. Secara 

genetis tidak ada dua individu dalam satu spesies yang persis sama. Apalagi faktor-

faktor lingkungan juga ikut berpengaruh dalam membentuk ciri-ciri yang muncul 

sebagai fenotip.  

Perbedaan ciri yang tampak pada setiap spesies menyebabkan 

keanekaragaman dalam spesies. Keanekaragaman ini membuat pada setiap anggota 

spesies dapat dilihat kedekatan kekerabatan antara satu sama lain. Semakin banyak 

persamaan ciri-ciri yang dimiliki semakin dekat hubungan kekerabatan dari setiap 

spesies, namun apabila semakin sedikit persamaan dalam ciri-ciri yang dimiliki 

semakin jauh kekerabatan dari setiap spesies tersebut (Sofro, 1994). 

Diversitas genetik adalah suatu tingkatan biodiversitas yang merujuk pada 

jumlah total variasi genetik dalam keseluruhan spesies. Diversitas genetik 
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menjamin kelangsungan hidup spesies karena hal tersebut yang menimbulkan 

variasi antara individu. Diversitas genetik yang besar dapat menawarkan ketahanan 

yang lebih besar. Ukuran diversitas di dalam suatu spesies tergantung pada jumlah 

individu, kisaran penyebaran geografi, tingkat isolasi dari populasi dan sistem 

breeding dari spesies tersebut (Lowe et al., 2006). 

Penanda adalah karakter yang dapat diwariskan dan berasosiasi dengan 

genotip tertentu dan digunakan untuk mengkarakterisasi genotip. Potensi 

penggunaan penanda sebagai alat untuk melakukan karakterisasi genetik telah 

dikenal sejak puluhan tahun yang lalu. Penanda ini dikategorikan atas penanda 

morfologi, sitologi, dan yang terbaru adalah penanda molekuler (Simianer, 2006). 

Penanda morfologi (fenotipik) merupakan penanda yang telah banyak 

digunakan baik dalam program genetika dasar maupun dalam program praktis 

pemuliaan, karena penanda ini paling mudah untuk diamati dan dibedakan.   

Pengukuran parameter tubuh biasa digunakan untuk menduga asal usul rumpun 

ternak. Ukuran-ukuran tubuh sangat berguna untuk menentukan asal usul dan 

hubungan filogenetik antar spesies, rumpun dan tipe ternak yang berbeda 

(Simianer, 2006). 

Dossa et al., (2007) menyatakan bahwa kesamaan fenotipik dapat 

menunjukkan identitas genetik, walau terdapat beberapa batasan, antara lain 

fenotipik yang identik dapat disebabkan olel alel-alel yang berbeda atau oleh gen-

gen pada lokus yang berbeda. Dalam hal tertentu, diduga terdapat perbedaan dalam 

daya ekspresi (derajat manifestasi pada satu individu) atau oleh gen dominan 
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(frekuensi satu sifat diekspresikan relatif terhadap sejumlah pembawa gen tertentu 

yang diketahui dalam satu populasi).   

Kemiripan fenotipik dapat juga disebabkan oleh fenokopi, yakni kemiripan 

satu fenotip yang diakibatkan satu genotip tertentu oleh aksi lingkungan pada 

genotip yang lain. Namun demikian, penanda ini memiliki kelemahan karena 

dipengaruhi oleh lingkungan, memperlihatkan sifat menurun dominan atau resesif 

dan banyak yang hanya dapat diamati pada tingkat umur tertentu (Dossa et al., 

2007). Hardjosubroto (2001) manambahkan bahwa penampilan individu yang 

nampak dari luar dapat dibedakan menjadi sifat kuantitatif dan kualitatif. 

1. Sifat Kualitatif 

Menurut Warwick dkk., (1995), sifat kualitatif adalah suatu sifat individu 

yang dapat diklasifikasikan ke dalam satu dari dua kelompok atau lebih, dan 

pengelompokan itu berbeda jelas satu sama lain. Noor (2008) menambahkan bahwa 

sifat kualitatif sangat sedikit atau bahkan tak ada hubungannya dengan kemampuan 

produksi namun sifat ini diduga penting sebagai penciri bagi rumpun atau tipe 

ternak tertentu, sebagai contoh adalah warna tubuh. Sifat ini diatur oleh satu atau 

beberapa pasang gen saja, dan sedikit sekali dipengaruhi oleh lingkungan. 

Sponenberg (2004) mengemukakan bahwa tipe dasar tata warna bulu dapat 

dibedakan menurut: pertama, warna yang meliputi seluruh permukaan tubuh 

sehingga membentuk warna seragam atau homogen atau warna tunggal; dan kedua, 

heterogen atau campuran. Warna heterogen ini memiliki dua tipe yang berbeda, 

yaitu: (a) komposit, apabila pada tubuh ditemukan bidang-bidang warna yang 
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berbeda (spotted); dan (b) campuran, apabila bulu-bulu dari warna yang berbeda 

tampak secara bergantian  satu dengan yang lain.   

Suwed dan Napitupulu (2011) menyatakan bahwa sumber warna bulu atau 

rambut pada hewan adalah melanin. Ada dua pigmen pada mamalia, yaitu melanin 

hitam (eumelanin) yang merupakan warna dominan dan melanin merah 

(phaemelanin) yang merupakan warna resesif. Melanin dibentuk oleh protein 

melalui proses metabolisme yang mengubah tirosin menjadi eumelanin dan 

phaelamin, sel yang memproduksi melanin disebut melanosit, sedangkan yang 

menghasilkan granula pigmen dikenal dengan eumelanosom dan phaemelanosom. 

Kontrol gentik terhadap pembentukan pigmen sudah diketahui, yaitu 

terdapat enam lokus autosom yang ada pada setiap mamalia. Lokus ini dikenal seri 

A (agout), seri B (cokelat), seri C (albino), seri D (pelunturan), seri E (ekstensi), 

dan seri P (mata merah muda). Terdapat lima gen utama yang berinteraksi 

menghasilkan pola warna bulu pada mamalia, yakni sebagai berikut: 

1. Gen A. Gen tersebut menghasilkan warna agouti dan yang menentukan 

penyebaran atau distribusi pigmen pada bulu. 

2. Gen B. Gen tersebut menentukan warna pigmen 

3. Gen C. Gen tersebut menghasilkan ekspresi warna jika terdapat pada tipe 

liar. Gen C mencegah ekspresi warna pada tipe yang lain. Alel cc secara 

genetik dikenal sebagai espitasis resesif terhadap gen-gen warna. Hal 

tersebut memberikan arti bahwa gen ini berkespresi dalam kondisi 

homozigot. Hewan resesif yang memiliki alel cc, yaitu albino atau tidak 

berpigmen. 
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4. Gen D. Gen tersebut mengontrol pigmen tertentu, selain gen warna tubuh. 

Genotipe DD dan Dd mengekpresikan warna penuh, tetapi genotipe dd akan 

melunturkan warna (dilution). 

5. Gen S. Gen tersebut menentukan pola warna belang. Genotipe S 

menghasilkan warna polos dan ss menghasilkan bercak yang disebut 

piebald (belang). 

2. Sifat Kuantitatif 

Berlawanan dengan karakter kualitatif, karakter kuantitatif adalah ciri-ciri 

dari mahluk hidup yang dapat diukur, dihitung atau diskor, sebagai contoh adalah 

ukuran-ukuran tubuh. Karakter ini ditentukan oleh banyak pasang gen (poligenik) 

dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan (Mabrouk et al., 2008). Sifat kuantitatif 

bersifat aditif, dan pada populasi hewan yang cukup besar maka variasi sifat 

kuantitatif bersifat terus-menerus (Noor, 2008).  

Beberapa sifat kuantitatif pada ternak mempunyai hubungan satu sama lain 

yang secara statistik disebut dengan korelasi. Sifat-sifat yang berkorelasi menjadi 

penting karena seleksi terhadap satu sifat akan menyebabkan kemajuan atau 

kemunduran bagi sifat lain yang berkorelasi dengan sifat tersebut (Nsoso et al., 

2004). Menurut Lebas et al. (1986), pengaruh lingkungan yang mempengaruhi sifat 

kuantitatif antara lain iklim, habitat, kelembaban, aliran udara, peralatan 

pemeliharaan, teknik breeding, pemberian pakan praktis dan faktor manusia 

(breeder). 


