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RINGKASAN 

 
CORY WULAN. Hubungan antara Faktor Lingkungan dengan Parameter 
Demografi Populasi Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis). Dibimbing oleh 
YANTO SANTOSA dan ENTANG ISKANDAR.  
 

 
Monyet ekor panjang dari wilayah Asia Tenggara merupakan jenis satwa 

primata utama yang diperdagangkan di dunia untuk berbagai pemanfaatan seperti 
di bidang biomedis, bidang antariksa dan lain sebagainya. Hingga akhir tahun 
1990-an, permintaan yang tinggi terhadap monyet ekor panjang ternyata lebih 
banyak dipenuhi dari hasil tangkapan langsung dari alam dan menunjukkan 
adanya kecenderungan eksploitasi yang berlebihan sehingga dapat membahayakan 
kelestarian populasinya di alam bila pemanenannya tidak dilakukan dengan suatu 
kajian ilmiah.  

Sehubungan dengan pemanfaatannya tersebut, jumlah monyet ekor 
panjang yang ditangkap dari alam harus berdasarkan kuota tangkap yang 
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 
Kementerian Kehutanan. Namun peraturan terkait kuota tangkap yang dikeluarkan 
hingga saat ini hanya berisi jumlah yang diambil dan belum terinci sesuai jenis 
kelamin dan kelas umur dan belum berdasarkan data parameter demografi 
populasinya.  

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa parameter demografi 
monyet ekor panjang yang dapat digunakan sebagai penentu kuota tangkap 
monyet ekor panjang tersebut adalah rasio jumlah bayi dan anak terhadap betina 
reproduktif dan peluang hidup. Lingkungan merupakan faktor penting bagi 
kehidupan populasi monyet ekor panjang di habitat alaminya sehingga seberapa 
besar pengaruh dari faktor lingkungan terhadap parameter demografi populasi dari 
monyet ekor panjang di habitat alaminya perlu dilakukan kajian secara 
menyeluruh.  

Penelitian tentang hubungan antara faktor lingkungan dengan paramater 
demografi populasi monyet ekor panjang dilakukan dengan tujuan 
mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap peluang 
hidup dan rasio jumlah bayi dan anak per betina reproduktif serta merumuskan 
model hubungan antara faktor-faktor lingkungan dan populasi yang telah 
teridentifikasi terhadap kedua parameter demografi tersebut. 

Pengambilan data parameter demografi populasi monyet ekor panjang 
dilakukan dengan menggunakan metode titik terkonsentrasi. Pengamatan 
dilakukan tiga kali yaitu pada pagi hari (06.00-08.00), siang hari (11.00-13.00), 
dan sore hari (16.00-18.00) masing-masing dengan 5 kali ulangan yang dilakukan 
selama 7 hari. Data yang dicatat selama pengamatan yaitu jumlah individu tiap 
kelompok, jumlah individu berdasarkan jenis kelamin serta berdasarkan kelas 
umur. Untuk parameter biofisik habitat yang diamati antara lain: suhu dan 
kelembaban udara di bawah tegakan, ketinggian tempat, pH tanah, kemiringan 
lokasi, intensitas cahaya matahari di bawah tegakan, jarak pohon pakan dari 
sumber air, jarak pohon pakan dari kebun terdekat milik masyarakat serta 
kerapatan tumbuhan pakan di berbagai tingkat pertumbuhan. Untuk mengetahui 



 
 

ada tidaknya pengaruh faktor lingkungan terhadap parameter demografi 
digunakan uji regresi linear berganda pada selang kepercayaan 95%. 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa peluang hidup kelas umur anak 
ke muda dipengaruhi oleh kerapatan pakan pada tingkat pancang dengan model 
hubungan yaitu Y(peluang hidup anak-muda) =  0.144 + 0.002 Kpcg. Rasio jumlah bayi 
dan anak terhadap betina reproduktif dipengaruhi oleh kerapatan pakan tingkat 
pancang dan tiang dengan model hubungan Y(rasio jumlah bayi dan anak terhadap betina 

reproduktif) = 1.186 – 0.005 Kpcg + 0.002 Ktg. Hasil analisis regresi juga 
menunjukkan bahwa peluang hidup dari kelas umur muda ke dewasa tidak 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

 
Kata kunci: faktor lingkungan,  habitat, monyet ekor panjang, parameter 
demografi 

  



 
 

SUMMARY 
 
CORY WULAN. The relationship of environmental factors and population 
demographic parameters of long tailed macaque (Macaca fascicularis). 
Supervised by YANTO SANTOSA and ENTANG ISKANDAR. 
 

Long-tailed macaque from Southeast Asia is a main primate species traded 
in the world for multiple uses such as biomedical, aerospace and other fields. High 
demand for long tailed macaque in early nineties mostly fulfilled by wild caught, 
and caused a tendency of excessive exploitation. Therefore, the scientific study of 
population needs to be conducted to control population. The number of long-tailed 
macaque from wild caught must be based on the quota set by the Director General 
of Forest Protection and Nature Conservation of the Ministry of Forestry. But, the 
quota regulations only contain the number of wild caught and not based on 
demographic parameter yet. Previous studies show that demographic parameters 
used as a determinant of long-tailed macaques quota are the ratio of infant and 
juvenile to the reproductive female and life opportunity. Environment is an 
important factor for the long-tailed macaque’s population in their natural habitat. 
The influence of environmental factors on the demographic parameters should be 
examined thoroughly. The main reason of this research was to see environmental 
influences on demographic parameters of the population in their natural habitat 
and to formulate models of relationship between environmental factors to 
demographics parameters. This research was conducted in four types of natural 
habitat ecosystems that were planted forest ecosystem in Gunung Walat Education 
Forest, coastal and lowland forest ecosystem in the Pangandaran Nature Reserve/ 
Recreation Park, karst ecosystem in Paliyan Nature Reserve, and mountain forest 
ecosystem in Kaliurang Recreation Park. The object of this research was 11 
groups of long tailed macaque in various habitat types using concentration count 
method. Observations were made for seven days, three times a day for each group; 
morning (6:00 to 08:00), noon (11:00 to 13:00) and afternoon (16:00 to 18:00). 
The data collected during the observation were the number of individual, 
individual by sex and individual by age class of each group. Environmental 
factors that were observed consists of temperature and humidity under the stands, 
altitude, the density of food sources, soil pH, slope, intensity of sunlight under 
stands, food sources distance from water source, and food sources distance from 
the nearest farm. The influence of environmental factors on demographic 
parameters was determined with multiple linear regression. The results show that 
the life opportunity of infant and juvenile to sub-adult classes was affected by 
food sources density of saplings. The model is Y = 0.144 + 0.002 Kpcg. The ratio 
of infants and juvenile to reproductive females was affected by food sources 
density of saplings and poles. The model is Y = 1.186-0.005 Kpcg + 0.002 Ktg. 
The regression analysis also show that the life opportunity of sub-adult to adults 
classes is not influenced by environmental factors 

 
Keywords: demography parameter, environmental factors, habitats, long tailed 

macaque   
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1 PENDAHULUAN 
 

Latar belakang 
 

Monyet ekor panjang dari wilayah Asia Tenggara merupakan jenis satwa 
primata utama yang diperdagangkan di dunia (Eudey 1999) dan dimanfaatkan 
untuk kepentingan penelitian biomedis (Gaillot et al. 2006) contohnya sebagai 
model penelitian penyakit tubercolosis (Rahmi et al. 2010), model penelitian 
obesitas dan osteoporosis (Saniwu et al.  2010, Wardy et al. 2010). Selain 
pemanfaatan di bidang biomedis monyet ekor panjang juga dimanfaatkan dalam 
bidang teknologi antariksa (Santosa 1996). Monyet ekor panjang tersebut diekspor 
ke beberapa negara di dunia seperti Cina dan Amerika Serikat (Eudey 2008). 
Monyet ekor panjang dari kelompok jantan muda adalah jenis yang diminta untuk 
memenuhi permintaan ekspor tersebut (Kusmardiastuti 2010, Surya 2010). 
Hingga akhir tahun 1990-an, permintaan yang tinggi terhadap monyet ekor 
panjang ternyata lebih banyak dipenuhi dari hasil tangkapan langsung dari alam 
dan menunjukkan adanya kecenderungan eksploitasi yang berlebihan sehingga 
dapat membahayakan kelestarian populasinya di alam bila pemanenannya tidak 
dilakukan dengan suatu kajian ilmiah (Eudey 2008). Homyack dan Haas (2009) 
menyatakan bahwa pemahaman tentang cara pemanenan dari alam akan 
memberikan pengaruh bagi struktur ekosistem, proses ekologis, keragaman jenis 
serta kelangsungan hidup suatu populasi yang diperlukan bagi pengelolaan 
kawasan hutan demi kelestarian populasi secara ekologis dan ekonomis. 

Demi pemenuhan kebutuhan ekspor yang tinggi dan keuntungan ekonomi, 
perdagangan spesies ini dilakukan tidak hanya melalui perdagangan legal bahkan 
juga secara ilegal yang tentunya bisa mengakibatkan penurunan jumlah spesies ini 
dari habitat alaminya dengan cepat (Eudey 2008). Indonesia merupakan satu dari 
empat negara di Asia Tenggara selain Filipina, Malaysia, dan Thailand yang 
menjadi pengekspor monyet ekor panjang terbesar (Eudey 1999) ke negara lain. 
Hal ini merupakan upaya yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia 
dalam rangka usaha peningkatan devisa negara dari sektor non-migas, antara lain 
dari sektor kehutanan (Santosa 1996). 

Sehubungan dengan pemanfaatannya, jumlah monyet ekor panjang yang 
ditangkap dari alam harus berdasarkan kuota tangkap yang dikeluarkan oleh 
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) 
Kementerian Kehutanan. Namun kenyataannya peraturan terkait kuota tangkap 
yang dikeluarkan oleh PHKA ini hingga saat ini hanya berisi jumlah yang diambil 
dan belum terinci sesuai jenis kelamin dan kelas umur, sehingga bisa dikatakan 
bahwa pengambilan spesies ini dari habitat alaminya belum berdasarkan data 
parameter demografi populasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
Kusmardiastuti (2010), dan Surya (2010) diketahui bahwa parameter demografi 
monyet ekor panjang yang dapat digunakan sebagai penentu kuota tangkap 
monyet ekor panjang tersebut adalah rasio jumlah bayi dan anak terhadap betina 
reproduktif dan peluang hidup. 

Parameter demografi terdiri atas tingkat kelahiran, kematian, nisbah 
kelamin dan ukuran populasi merupakan komponen yang penting di dalam 
mempelajari perkembangan populasi satwa liar (Santosa 2010) dan juga 
merupakan hal yang mendasar untuk memahami bagaimana kondisi populasi 



2 
 

tersebut (Lebreton et al. 1993 dalam Marker et al. 2003). Kajian ilmiah terkait 
parameter demografi populasi  yang tervalidasi pada dasarnya dapat menentukan 
strategi konservasi monyet ekor panjang tersebut (Santosa 2010). Perkembangan 
parameter demografi dari waktu ke waktu sangat diperlukan bagi analisis 
kelestarian suatu spesies di masa yang akan datang (Santosa et al. 2012). 

Perkembangan populasi monyet ekor panjang khususnya untuk populasi 
yang berada di alam tentunya akan berkaitan dengan kondisi lingkungan yang 
menjadi habitat spesies ini. Hasil penelitian terkait perilaku dan aktivitas harian 
monyet ekor panjang yang telah dilakukan oleh Widiyanti (2001) menyatakan 
bahwa aktivitas makan merupakan aktivitas yang paling banyak dilakukan selain 
bergerak. Makan menjadi salah satu aktivitas pokok satwa liar (Ueno 2001) 
karena energi yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk menjalankan aktivitas 
hariannya diperoleh dari makanan yang diolah di dalam tubuhnya (Sinclair 2006). 
Bagi primata dari kelompok Macaca jenis frugivores yang artinya hampir sekitar 
60-90% jenis pakannya didominasi oleh buah-buahan (Clutton-Brock dan Harvey 
1977 dalam Bercovitch dan Huffman 1999), maka energi yang digunakan untuk 
beraktivitas berasal dari jenis buah-buahan tersebut.  

Jenis monyet ekor panjang hidup dalam koloni/ kelompok sehingga di 
dalam pemanfaatan potensi pakannya akan terlihat dari struktur sosial dalam 
kelompok tersebut (Berkovitch dan Huffman 1999). Berbagai hal terkait ekologi 
monyet ekor panjang selanjutnya dapat dianalisis dari aktivitas makan tersebut 
sebagai contoh yaitu bagaimana penggunaan relung monyet ekor panjang yang 
berkohabitasi dengan lutung (Hendratmoko 2009) serta bagaimana karakteristik 
wilayah jelajahnya (Hidayat 2012). 

Penelitian terkait parameter demografi monyet ekor panjang telah banyak 
dilakukan. Namun sejauh mana faktor lingkungan mempengaruhi parameter 
demografi populasi dari monyet ekor panjang di habitat alaminya belum dikaji 
secara menyeluruh, padahal lingkungan merupakan faktor penting bagi kehidupan 
populasi monyet ekor panjang di habitat alaminya. Hal inilah yang menjadi alasan 
utama penelitian ini perlu untuk dilakukan yaitu untuk melihat ada tidaknya 
pengaruh lingkungan terhadap parameter demografi populasi monyet ekor 
panjang di habitat alaminya. 
 

Perumusan Masalah 
 

Belum tersedianya data populasi dan kajian ilmiah menyeluruh terhadap 
populasi monyet ekor panjang terutama bagi komoditi ekspor membuat penurunan 
populasinya menurun secara cepat meskipun statusnya bukanlah satwa yang 
dilindungi. Selain itu belum dilakukannya kajian yang menyeluruh tentang 
bagaimana lingkungan mempengaruhi parameter demografi monyet ekor panjang 
di beberapa tipe habitat alaminya memunculkan pertanyaan penelitian sebagai 
berikut: 

a. Bagaimana variasi parameter demografi populasi monyet pada tiap-tiap 
tipe habitat tersebut? 

b. Bagaimana variasi kondisi lingkungan pada tiap-tiap tipe habitat monyet 
yang diamati? 

c. Bagaimana pengaruh faktor lingkungan terhadap parameter demografi 
populasi monyet di habitat alaminya? 
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Tujuan Penelitian 
 

Penelitian tentang hubungan antara faktor lingkungan dengan paramater 
demografi populasi monyet ekor panjang dilakukan dengan tujuan 
mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap peluang 
hidup dan rasio jumlah bayi per betina reproduktif serta merumuskan model 
hubungan antara faktor-faktor lingkungan dan populasi yang telah teridentifikasi 
terhadap kedua parameter demografi tersebut. 

 
Hipotesis Penelitian 

 
Hipotesis dari penelitian adalah bahwa faktor lingkungan di habitat 

alaminya mempengaruhi parameter demografi populasi monyet ekor panjang. 
 

Ruang lingkup penelitian 
 

Penelitian ini meliputi kajian literatur terhadap hasil-hasil penelitian yang 
menyangkut aspek demografi serta habitat populasi alami monyet ekor panjang 
serta serangkaian pengamatan lapangan secara langsung yang ditujukan untuk 
memperoleh data ukuran dan tipe kelompok, ukuran populasi, struktur kelas 
umur, nisbah kelamin, dan kondisi habitatnya pada beberapa tipe habitat alami 
monyet ekor panjang yang diamati. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bio Ekologi Monyet Ekor Panjang 

Persebaran monyet ekor panjang 

Penyebaran populasi merupakan suatu gambaran proses pemencaran 
individu-individu dalam ruang dan waktu (Santosa 1995). Monyet ekor panjang 
(Macaca fascicularis) merupakan satu dari 19 jenis primata genus Macaca 
(Fooden 1982) dan merupakan genus primata yang paling banyak tersebar di 
seluruh dunia (Berkovitch dan Huffman 1999) yang terdistribusi di selatan, 
tenggara dan timur Asia serta di utara Afrika (Matsumura 2001). Daerah 
persebaran monyet ekor panjang yaitu Indocina, Thailand, Burma (Myanmar), 
Malaysia, Philipina, dan Indonesia (Hendratmoko 2009). Monyet ekor panjang di 
Indonesia menyebar di banyak wilayah di Indonesia yaitu meliputi Kalimantan, 
Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumba dan Flores (Supriatna dan Wahyono 
2000). Persebaran yang luas tersebut dikarenakan kemampuan monyet ekor 
panjang dalam beradaptasi terhadap lingkungannya bila dibandingkan dengan 
jenis primata selain manusia lainnya (Lindburg 1991 dalam Berkovitch dan 
Huffman 1999) dan didukung pula dengan kemampuannya untuk tetap bertahan 
hidup pada habitat yang terganggu (Cowlishaw dan Dunbar 2000), monyet ekor 
panjang mampu hidup di pepohonan dan di atas tanah), mempunyai variasi pakan 
yang banyak, laju reproduksi yang tinggi dan tidak takut dengan kehadiran 
manusia. 


