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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1Morfologi Musang Luwak (Paradoxuru hermaphroditus) 

 Musang memiliki ukuran tubuh sedang, dengan panjang total sekitar 90 

cm (termasuk ekor) dan berat rata-rata 3 kg.Warna rambut dari musang adalah 

abu-abu kecoklatan dengan ekor hitam-coklat mulus. Sisi atas tubuh bewarna abu-

abu kecoklatan, dengan variasi dari warna coklat merah tua sampai kehijauan. 

Jalur di punggung lebih gelap, biasanya berupa tiga atau lima garis gelap yang 

tidak begitu jelas dan terputus-putus atau membentuk deretan bintikbintik besar. 

Sisi samping dan bagian perut memiliki warna lebih pucat (Payneet al. 2000; 

Patou etal. 2010). Satwa ini memiliki beberapa bintik samar di seluruh tubuhnya. 

Wajah, kaki dan ekor 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. betina 

memiliki tiga pasang puting susu (Payneet al. 2000). Berikutmerupakan gambar 

dari musang  

 Kawasan hutan di Resort Sanggar ditetapkan sebagai hutan Alam yang 

berdasarkan Surat Keputusan Goverment Besluit (GB) Nomor: 23 stbl 99 tanggal 

21-3-1931, seluas 9 ha. Secara administratif kawasan hutan alam terletak di 

Resort Sanggar. Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat (Ditjen PHKA 

2012) dengan  batas kawasan hutan Alam terletak di antara resort ranggar 

sehingga mudah dicapai dengan rute perjalanan ± 120 km, Lokasi ± 60 km dengan 

kondisi jalan baik dan banyak dilintasi oleh kendaraan umum (Dishut 2007). Iklim 

di kawasan hutan lindung ini menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson termasuk 
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tipe iklim A dengan curah hujan rata-rata per tahun 3 191 mm (Ditjen PHKA 

2012). 

 

 Musang (Paradoxurus hermaphroditus) adalah hewan menyusui 

(mamalia) yang termasuk suku musang dan garangan (Viverridae).  Musang juga 

dikenal dengan berbagai sebutan lain seperti musang (nama umum, Betawi), 

careuh (Sunda), serta common palm civet, common musang, house musang atau 

toddy cat dalam bahasa Inggris (Payne et al. 2000). Secara konsep, pengelolaan 

taman nasional sudah mampu menampung dan menyeluruh pada tiga aspek 

perlindungan, pengawetan dan  pemanfaatan secara lestari. Konsep pengelolaaan 

taman nasional sebenarnya sudah jelas bahwa ”ruh”-nya bersumber  pada potensi-

potensi yang ada di lapangan  yang  harus digali dan diinventarisir  yang 

kemudian dianalisa untuk  mencari  solusinya jika merupakan permasalahan dan 

dikembangkan jika memiliki nilai manfaat (budidaya, estetika dll). Namun pada 

kenyataan tingkat pelaksanaan, belum semua bahkan hampir semua taman 

nasional masih mengikuti pola lama dengan beban perlindungan masih yang 

utama. Penentuan program dan kegiatan belum merupakan refleksi kebutuhan 

lapangan, melainkan lebih pada seremonial pembagian anggaran, sehingga 

besaran  anggaran dan banyaknya kegiatan  tidak menjadi ukuran terhadap tingkat 

keberhasilan suatu pengelolaan Taman Nasional (Balakrishnan, 2003). 

a. Paradoxurus hermaphroditus, yaitu jenis musang yang menyebar luas 

mulai dari India dan bagian Utara, Pakistan di bagian Barat, Sri Lanka, 

Bangladesh, Burma, Asia Tenggara, Tiongkok Selatan, Semenanjung 
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Malaya hingga ke Filipina, sedangkan di Indonesia terdapat di Sumatra, 

Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi bagian Selatan, serta 

Taliabu dan Seram di Maluku.  

b. Paradoxurus zeylonensis, menyebar terbatas di Sri Lanka.  

c. Paradoxurus jerdoni, menyebar terbatas di negara bagian Kerala, India 

Selatan.  

 

 Gambar 2.  Musang luwak (Paradoxurus hermaphroditus) (Shiroff, 2002) 

2.3 Habitat dan penyebaran 

Habitat yang disukai oleh musang adalah semak-semak, hutan sekunder, 

perkebunan, dan di sekitar pemukiman manusia. Musang dapat hidup di daerah 

dataran rendah hingga di daerah dengan ketinggian 2.500 mdpl. Musang 

merupakan salah satu jenis mamalia yang kerap ditemui di sekitar pemukiman dan 

bahkan perkotaan. Musang ini juga menyukai berbagai tumbuhan yang ada di 

sekitaran hutan yang biasanya tempat beistirahat atau mencari makan. 
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2.4. Populasi dan Sebaran 

Musang merupakan hewan endemik khas orientalistersebar di kawasan 

Tambora, masyarakat sekitaran Tambora menyebutkan ada sekitar 65 subspesies 

musang di kawasan Tambora, sedangkan Straus (1931) menyebutkan ada 64 

spesies. 

Musang tersebar dari India and Sri Lanka, Cina bagian selatan sampai 

Semenanjung Malaya ke Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Filipina. Di 

beberapa wilayah mempunyai sebaran luas dan beberapa lagi 

endemik (subspesies). Beberapa catatan juga menyebutkan spesies ini terdapat di 

Selandia Barudan Papua Nugini, kemungkinan sebagai hasil introduksi. 

Gambar 3. Musang Tambora (Jotish, 2011) 

Secara fisik bahkan tidak terdapat perbedaan mencolok antara musang 

tersebut dengan musang luwak lainnya. Menurut Kitcheneretal.(2002) musang 

Tambora pada bagian kepala sampai dengan ekor berwarna sangat gelap bahkan 

mendekati hitam. Ukuran panjang dari kepala ke pangkal ekor 38 cm, dari ujung 

ekor sampai pangkalekor 40 cm, daun telinga ukuran 34 cm, serta panjang kaki 70 
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cm. Warna rambut gelaphampir mendekati hitam dengan warna hitam hijau lumut 

disisi punggung dan agak pucat pinggala disisi dada sampai perut. 

2.5.2 Status Konservasi 

 Convention on International of Trade Endangered Species (2011) 

menyebutkan bahwa musang tergolong dalam Appendix III, artinya statusnya 

dilindungi di daerah asal dan kawasan penyebarannya. Spesies tidak terancam 

punah dan semua negara anggota CITES hanya boleh melakukan perdagangan 

dengan izin ekspor yang sesuai. Status konservasi musang menurut International 

Union for Conservation of Nature and Natural Reserves (2011) adalah Risiko 

Rendah (Least Concern). Musang tidak termasuk hewan dilindungi di Indonesia 

berdasarkan PP No 7 Tahun 1999 dan masuk kedalam list jenis satwa buru pada 

Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 461/Kpts-

Ii/1999 tentang Penetapan Musim Berburu Jenis-jenis Satwa Buru di Taman Buru 

dan Areal Buru (Warsono, 2002). 

Habitat Musang di Gunung Rinjani spesifik Kawasan merupakan 

kawasanintensif dengan kebakaran hutan dan penggembalaan sapi yang 

memungkinkan degradasi habitat terjadi. Kebakaran hutan merupakan fenomena 

alam yangsetiap tahun terjadi pada kawasan Sembalun dan sekitarnya yang 

beriklimdingin dan kering. Pengembalaan sapi di daerah ini bisa berarti dengan 

pengembala atau tanpa penggembala, banyak kejadian pengembalaan sapiadalah 

tanpa penggembala yang berarti sapi di lepas begitu saja ke dalam kawasan hutan 

yang tidak jarang masuk kawasan hutan NTB.Kegiatan inimerupakan kegiatan 
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harian dan belum ada solusi antara pihak pengelola kawasan dengan para pemilik 

ternak yang sampai menggembalakan sapinya ke kawasan (Alikodra, 2002). 

Sebaran, habitat spesifik, populasi minimum untuk kelangsungan 

hiduppopluasi serta kondisi populasi aktual secara keseluruhan kawasan Tambora 

ataupun di NTB sendiri belum teridentifikasi oleh pihak pengelola maupun 

kalangan akademisi. Peran ekologis musang terhadap permudaan hutan di 

kawasan Gunung Tambora secara spesifik masih perlu untuk dikaji lebih dalam. 

Studi-studi spesifik untuk mengetahui potensi sebagai satwa budidaya juga 

penting dilakukan demi kelestarian dan kelangsungan hidup musang. Mengingat 

potensi ekonominya yang cukup tinggi upaya ini dapat dianggap sebagai bukti 

yang nyatakepada masyarakat bahwa perlindungan dapat juga menghasilkan 

keuntungan secaraekonomi seperti halnya kopi yang ada di pulau NTB. Dalam 

kaitannya denganpenghasil kopi, mungkin tujuan kedua ini dapat lebih cepat 

tercapai mengingat masyarakat NTB atau kawasan Tambora dalam kesehariannya 

akrab dengan kopi yang diproduksi secara tradisional (Ellis 2009). 

Dalam inventarisasi dan monitoring, informasi populasi sebaiknya juga di 

kumpulkan dari luar kawasan taman nasional, dalam arti populasi semua kawasan 

di kawasan Tambora teridentifikasi dan termonitoring dari waktu ke waktu. Ini 

penting demistatus spesies yang bersangkutan kedepannya (Shiroff 2002). 

Musang atau spesies kawasan Rinjani lain yang tidak terdaftar dalam spesies yang 

dilindungi undang-undang merupakan masalah yang perlu di kaji terutama pihak-

pihak yang berkompeten mengingat beberapa kawasan hutan di kawasan Tambora 

semakin menurun daya dukungnya terhadap hidupan liar beserta turunannyadan 
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status populasi suatu spesies dapat berubah dengan cepat. Penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk kampanye konservasi yang lebih luas, spesies-

spesies akademik kawasan Tambora termasuk musang dapat di jadikan sebagai 

spesies untuk menarik simpati masyarakat. Edukasi konservasi bagi masyarakat 

bisa di arahkan kepada pemahaman tentang kekayaan keaneragaman hayati yang 

ada di NTB dan potensi pemanfaatannya bagi kesejahteraan di masa depan 

Spesies musang dapat di bedakan berdasarkan warna rambut, ekor, cakar, taring, 

ukuran tubuh, berat, rata–rata umur, siklus estrus, dan musim kawin. Musang 

memiliki ciri–ciri warna rambut abu–abu tua sampai krem dengan tiga garis gelap 

pada punggung, rambut berwarna kecoklatan, ekor dan moncong berwarna hitam, 

serta sebagian rambut  berwarna putih pada wajah yang menyerupai topeng 

(Garsetiasih & Takandjandji 2007) 


