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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau sebanyak 

17.504 pulau (Badan Pusat Statistik, 2015). Secara astronomis terletak antara 6o 08’ 

Lintang Utara dan 11o 15’ Lintang Selatan dan antara 94o 45’ – 141o 05’ Bujur Timur 

(Badan Pusat Statistik, 2015). Kepulauan Indonesia juga terletak di antara Samudra 

Hindia dan Samudra Pasifik (Kementrian Pekerjaan Umum, 2013). Indonesia memiliki 

keanekaragaman yang sangat tinggi, Indonesia tercatat memiliki 1.500 jenis alga, 80.000 

jenis tumbuhan berspora, 595 jenis lumut kerak, 2.197 jenis paku, serta 15,5% dari total 

jumlah tumbuhan di dunia (sekitar 30.000 – 40.000 jenis tumbuhan berbiji) (Widjaja 

dkk., 2014). Widjaja dkk (2014) menambahkan, sementara untuk jenis fauna vertebrata 

di Indonesia terdapat 8.157 jenis fauna vertebrata (mamalia, burung, herpetofauna dan 

ikan) dan 10% dari jenis kupu-kupu dunia (sekitar 1.900 jenis). Selain itu, letak geografis 

Indonesia menyebabkan tingkat endemisitas jenis fauna sangat tinggi (Widajaja dkk., 

2014). Jenis fauna endemik Indonesia masing-masing berjumlah 270 jenis mamalia, 386 

jenis burung, 328 jenis reptil, 204 jenis amphibia dan 280 jenis ikan (Widjaja dkk., 

2014).  

Salah satu pulau di Indonesia adalah pulau Jawa yang memiliki luas wilayah 

129.438,28 km2 (Kementrian Pekerjaan Umum, 2013), dengan salah satu provinsinya 

adalah Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat berada pada 5o 50’- 7o 50’ Lintang Selatan dan 

104o 48’ – 108o  48’ Bujur Timur yang memiliki kawasan hutan dengan berbagai fungsi, 

yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 

22,10% (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2015). Salah satu hutan konservasi yang 

dimiliki Jawa Barat adalah Cagar Alam Leuweung Sancang dengan luas 2.157 ha yang 

berada di Kabupaten Garut (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2008). Kawasan 

Cagar Alam Leuweung Sancang yang berada di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, 

Jawa Barat ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pertanian No. 370/Kpts/Um/6/1978 pada tanggal 9 Juni 1978 (Dinas Kehutanan 

Provinsi Jawa Barat, 2008).  

Flora dan fauna yang terdapat di kawasan Cagar Alam Leuweung Sancang sangat 

beragam. Berdasarkan hasil penelitian Irawan (2015), kawasan Cagar Alam Leuweung 
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Sancang memiliki 361 individu dari 44 jenis tumbuhan pantai. Vegetasi yang tumbuh di 

daerah hutan pantai Cagar Alam Leuweung Sancang antara lain Guetarda speciosa, 

Morinda citrifolia, Cerbera manghas, Pongamia pinata, Terminalia catappa, Thespesia 

populnea, Crinum asiaticum, Arenga pinata, Calamus sp., Calophyllum inophyllum, 

Bauhinia aureifolia, Protium javanicum, Dipterocarpus sp., Shorea sp., Diospyros 

littorea dan lain-lain. Sementara itu berdasarkan hasil penelitian Maharadatunkamsi 

(2014), di Cagar Alam Leuweung Sancang terdapat 21 jenis mamalia, antara lain Sus 

scrofa (Babi Hutan), Hylobates moloch (Owa Jawa), Macaca fascicularis (Kera Ekor 

Panjang), Paradoxurus hermaphroditus, Panthera pardus melas (Macan Tutul), 

Cynopterus brachyotis, Cynopterus sphinx, Cynopterus titthaecheilus, Eonycteris 

spelaea, Pteropus vampyrus, Rousettus amplexicaudatus, Megaderma spasma. Salah 

satu mamalia yang termasuk ke dalam kelompok primata dan tercatat termasuk ke dalam 

kategori dilindungi oleh pemerintah adalah Lutung Jawa (Trachypithecus mauritius) 

(Supriyatna dan Wahyono, 2000). 

Habitat dari Lutung Jawa meliputi hutan primer, hutan sekunder, hutan pantai, 

hutan mangrove maupun hutan hujan tropis (Cowlishaw dan Dunbar, 2000). Lutung 

Jawa dalam pergerakannya memerlukan tempat yang luas karena memiliki daerah jelajah 

yang tinggi (Clutton-Brock dan Harvey, 1977). Menurut Supriyatna dan Wahyono 

(2000), daerah jelajahnya berkisar antara 15 hingga 23 ha. Tingginya angka daerah 

jelajah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya keberadaan pakan (Febriyanti, 

2008). Menurut Clutton-Brock dan Harvey (1977), primata yang mempunyai preferensi 

makan daun akan memiliki daerah jelajah dan bentuk tubuh yang lebih kecil jika 

dibandingkan dengan primata yang memakan beraneka ragam seperti daun, bunga dan 

buah.  

Lutung Jawa (Trachypithecus mauritius) dalam perundangan-undangan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia merupakan satwa primata yang dilindungi, berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 733/Kpts-II/1999 (Kementrian 

Hutan dan Perkebunan, 1999). Data International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resource (IUCN) menunjukkan status konservasi Lutung Jawa pada kategori 

Vulnerable (rentan) (Nijman dan Supriyatna, 2008). Sulistyadi dkk (2013) mengatakan 

penurunan populasi Lutung Jawa yang terjadi diperkirakan lebih dari 30% dalam kurun 

waktu 10 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan kuantitas maupun kualitas habitat 

serta potensi eksploitasi yang tinggi bagi keberadaan populasi Lutung Jawa (Malone, 
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2003). Maka dari itu keberadaan Trachypithecus mauritius atau Lutung Jawa yang 

merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Cagar Alam Leuweung Sancang patut 

diperhatikan.  

Berdasarkan data Dinas Permukiman dan Perumahan (2011), dari total 2.157 

hektar luas Cagar Alam Leuweung Sancang, sekitar 1.011,79 hektar sudah berubah 

fungsi menjadi lahan terbuka, pertanian, perkebunan dan semak. Perubahan fungsi lahan 

ini tentu saja berpengaruh terhadap habitat lutung yang semakin terfragmentasi. 

Terfragmentasinya habitat ini akan mengakibatkan kehidupan lutung terisolasi. 

Cowlishaw dan Dunbar (2000) menyatakan bahwa beberapa jenis primata yang saat ini 

terancam punah hidup di habitat hutan yang terfragmentasi. Hal ini terjadi terhadap 

lutung dan memungkinkan lutung akan mengalami kondisi yang tidak nyaman serta akan 

memengaruhi kemampuannya untuk bereproduksi serta dapat berakibat menurunnya 

jumlah populasi dari lutung (Febriyanti, 2008). Kegagalan beradaptasi terhadap 

perubahan lingkungan akan membawa jenis tersebut dalam kepunahan (Newsome dkk., 

2005). Kondisi seperti ini diperburuk dengan adanya perdagangan dan perburuan satwa 

primata secara ilegal (Sulistyadi dkk., 2013). Perdagangan satwa primata di pulau Jawa 

dan Bali sangat marak terjadi dimana salah satunya adalah jenis dari Lutung Jawa 

(Malone, 2003). Hal ini menyebabkan makin cepatnya penurunan populasi Lutung Jawa 

(Malone, 2003).  

Menurunnya jumlah populasi menjadi faktor utama terjadinya kepunahan atau 

menyebabkan keberadaannya pada daerah tersebut hilang. Hal ini terjadi pada banteng 

(Bos javanicus) di Cagar Alam Leuweung Sancang. Setiawati dan Mukhtar (1990) dalam 

The Ecology of Java and Bali (Whitten, Soeriaatmadja, Afif, 1996) menemukan dan 

melakukan penelitian tentang populasi dan tingkah laku banteng dan menemukan adanya 

populasi banteng di kawasan Cagar Alam Leuweung Sancang. Namun, hasil penelitian 

Maharadatunkamsi (2014) mencatat terdapat 21 jenis mamalia di Cagar Alam Leuweung 

Sancang dan pada data tersebut tidak terdapat jenis banteng. Hal ini membuktikan bahwa 

eksploitasi hutan konservasi menjadi lahan terbuka, perkebunan, pertanian, dan semak 

sangat memengaruhi keberadaan jenis hewan di Cagar Alam Leuweung Sancang. 

Penelitian yang dilakukan Maharadatunkamsi (2014) juga menyebutkan populasi Lutung 

Jawa yang tercatat di kawasan Cagar Alam Leuweung Sancang tersisa 15 individu. 

Jumlah individu yang tercatat tentunya menggambarkan kondisi kawasan Cagar Alam 

Leuweung Sancang yang semakin menurun dan berpengaruh terhadap keberadaan 
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populasi Lutung Jawa. Melihat kondisi yang sangat mengkhawatirkan maka sudah 

sewajarnya jika Lutung Jawa menjadi salah satu prioritas konservasi satwa di Indonesia 

(Sulistyadi dkk., 2013). 

Menurut Pratiwi (2008) dalam upaya konservasi untuk memertahankan populasi 

satwa liar yang terancam punah dapat dilakukan dengan sistem penangkaran. Beberapa 

hal harus diperhatikan dalam sistem penangkaran, salah satunya kondisi penangkaran 

harus sesuai dengan kondisi habitat alamnya. Kondisi ini diperlukan untuk menjaga 

kondisi satwa agar dapat melakukan reproduksi yang baik. Selain itu yang harus 

diperhatikan agar upaya konservasi ini berjalan dengan baik adalah mengenai aktivitas 

harian. Data aktivitas keseharian dari satwa sangat dibutuhkan guna menunjang upaya 

konservasi memertahankan populasi (Pratiwi, 2008).  

Kajian mengenai aktivitas harian dari Lutung Jawa (Trachypithecus mauritius) 

masih sangat terbatas. Kajian mengenai aktivitas harian ini dapat dijadikan sebagai 

informasi untuk menunjang upaya konservasi Lutung Jawa guna menjaga populasinya di 

alam liar, terutama di kawasan Cagar Alam Leuweung Sancang. Berdasarkan hal 

tersebut, sangat penting dilakukan penelitian untuk melihat aktivitas harian dari 

kelompok Lutung Jawa sebagai data yang bisa dijadikan informasi bagi upaya konservasi 

populasi Lutung Jawa (Trachypithecus mauritius).    

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada 

penelitian yang akan dilakukan adalah “Bagaimana aktivitas harian pada kelompok 

Lutung Jawa (Trachyphitecus mauritius)? 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dikemukakan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana persentase aktivitas makan pada kelompok Lutung Jawa? 

2. Bagaimana persebtase aktivitas istirahat pada kelompok Lutung Jawa? 

3. Bagaimana persentase aktivitas berpindah tempat pada kelompok Lutung Jawa? 

4. Bagaimana persentase aktivitas sosial pada kelompok Lutung Jawa? 

5. Bagaimana perbandingan persentase aktivitas makan, istirahat, berpindah tempat dan 

sosial pada kelompok Lutung Jawa? 

6. Bagaimana kecenderungan antar aktivitas harian kelompok Lutung Jawa? 

7. Bagaimana faktor abiotik yang terdapat di kawasan Cagar Alam Leuweung Sancang? 
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D. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dikaji tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi 

masalah pada: 

1. Aktivitas harian kelompok Lutung Jawa yang diamati pada penelitian ini adalah 

aktivitas makan termasuk memilih makanan, berpindah tempat, istirahat dan aktivitas 

sosial (grooming, bermain dan panggilan suara).  

2. Penelitian dilakukan pada habitat hutan pantai dan hutan mangrove di kawasan Cagar 

Alam Leuweung Sancang, Garut, Jawa Barat.  

3. Lokasi penelitian dibatasi oleh muara sungai Cibaluk hingga muara sungai Cipalawah. 

4. Faktor abiotik yang diamati adalah faktor klimatik berupa suhu, kelembaban, 

intensitas cahaya dan kecepatan angin. 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini adalah 

untuk mengetahui aktivitas harian pada kelompok Lutung Jawa yang terdapat di kawasan 

Cagar Alam Leuweung Sancang, Garut, Jawa Barat. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sebagai data awal atau data tambahan yang dapat digunakan dalam upaya 

memertahankan dan meningkatkan populasi Lutung Jawa. 

2. Menjadi informasi bagi pengembangan penelitian lain khususnya tentang Lutung 

Jawa. 

3. Menjadi bahan yang dapat digunakan untuk memberikan penyuluhan konservasi bagi 

masyarakat.   

4. Memberikan informasi mengenai aktivitas harian Lutung Jawa di kawasan hutan 

pantai dan hutan mangrove, Cagar Alam Leuweung Sancang, Kabupaten Garut, Jawa 

Barat.  


