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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gangguan populasi musang sedikit ditemukan dari luar kawasan maupun 

predator dalam kawasan. Selain itu kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap 

resort sanggar juga menjaga musang dari ancaman gangguan yang dimana ada 

beberapa masyarak yang memburu musang untunk dijual. Secara umum gangguan 

terhadap populasi musang dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu gangguan dari 

dalam kawasan dan gangguan dari luar kawasan. Gangguan dari dalam lebih 

disebabkan oleh persaingan antar individu musang dalam kelompok, persaingan 

dengan beberapa hewan yang ada dan kehadiran predator lain. Persaingan antara 

individu dalam kelompok lebih bersifat intensif karena terbatasnya wilayah 

jelajah  musang. Tingginya jumlah individu dalam kelompok yang rendah juga 

menimbulkan  perkelahian dalam  menacari makan dan pasangan. Persaingan 

dengan predator lain juga terlihat ketika ada pohon pakan yang berbuah sehingga 

terjadi perkelahian yang menyebabkan musang kesulitan dalam mencari pakan. 

Kondisi populasi musang yang tinggi secara alami bisa dikurangi dengan 

kehadiran predator alami. Predator alami musang yang  ditemukan selama 

penelitian adalah biawak, ular, dan elang. Selain predator alami tidak ditemukan 

ancaman populasi seperti penangkapan atau perburuan musang yang dilakukan 

oleh masyarakat. Gangguan dari luar kawasan disebabkan adanya interaksi yang 

intensif dengan manusia. Hal ini disebabkan kawasan yang berbatasan langsung 

dengan kebun kopi dengan jalan yang dilewati truk pengangkut kopi berada di 
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pinggir kawasan. Hal ini akan menggaggu  musang dengan lalu-lalang truk lebih 

kurang 16 kali setiap harinya. Selain itu di dalam kawasan juga ditemukan kerbau 

peliharaan masyarakat dan domba yang dilepaskan disekitar kawasan. Menurut 

Fuentes et al. (2007) musang dapat beradaptasi pada berbagai macam kondisi 

terutama pada habitat yang mendapat pengaruh dari kegiatan manusia. 

Spesies ini dapat ditemukan di berbagai habitat termasuk di hutan primer 

dan sekunder, perkebunan dan pemukiman manusia. Musang dapat hidup di 

daerah dataran rendah dan juga dapat ditemukan di habitat pada ketinggian hingga 

2.400 mdpl (Nakashima, 2010). 

 Informasi mengenai keberadaan musang di Indonesia memang masih 

belum banyak diketahui, hal ini disebabkan ketersediaan informasi yang masih 

terbatas, juga belum banyak penelitian tentang musang di alam liar yang 

dilakukan. Pengetahuan mengenai musang ini sangat penting karena diketahui 

musang  termasuk satwa arboreal yang  hidupnya dihabiskan di pohon mulai dari 

aktivitas mencari makan, istirahat dan juga kawin . Selain itu musang merupakan 

salah satu agen penyebar biji di mana keberadaannya sangat penting bagi 

kelangsungan ekosistem. sehingga informasi mengenai musang dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam upaya konservasi musang di alam liar. Diharapkan dengan 

penelitian mengenai faktor yang memengaruhi kehadiran musang ini dapat 

digunakan sebagai media informasi dalam penelitian lain mengenai kehadiran 

musang di hutan kawasan Tambora itu sendiri. 
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1.2. Perumusan Masalah 

 

  Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah dijabarkan  

maka dapat mengambil perumusan masalah sebagai berikut :  

a. Bagaimana kondisi habitat musang yang ada di Balai Kesatuan Pengelolaan 

Hutan? 

b. Mengetahui jenis tumbuhan pakan musang di Balai Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Sandue  

1.3. Tujuan Penelitian 

 

  Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat maka tujuan dari  

 Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui karakteristik habitat musang yang ada di Balai Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Sandue 

b.  Mengetahui jenis tumbuhan pakan musang di Balai Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Sandue  

 

 

 

 

 

 

 


