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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDSASI 

A. Simpulan 

Temuan kelompok Lutung Jawa di kawasan Cagar Alam Leuweung 

Sancang memberikan hasil terdapat 4 kelompok lutung yang tersebar dari muara 

Cijeruk hingga muara Cipalawah. Penelitian yang dilakukan di kawasan Cagar 

Alam Leuweung Sancang mengenai aktivitas harian kelompok Lutung Jawa 

mendapatkan hasil aktivitas harian yang menunjukkan kesamaan aktivitas di 

setiap harinya pada tiap kelompok Lutung Jawa. Aktivitas harian yang memiliki 

nilai persentase yang paling tinggi yaitu aktivitas makan dengan rata-rata 

persentase aktivitas sebesar 41%. Aktivitas kedua terbesar yaitu aktivitas istirahat 

yang memiliki rata-rata nilai persentase sebesar 23%. Aktivitas bergerak dan 

aktivitas sosial kelompok Lutung Jawa di kawasan Cagar Alam Leuweung 

Sancang memiliki nilai persentase masing-masing sebesar 18%.  

Aktivitas makan kelompok Lutung Jawa di kawasan Cagar Alam 

Leuweung Sancang terjadi sekitar pukul 06.00 – 10.00 WIB dan sekitar pukul 

13.00 – 16.00 WIB. Aktivitas bergerak kelompok Lutung Jawa terjadi sekitar 

pukul 10.00 – 11.00 WIB dan 16.00 – 17.00 WIB. Aktivitas istirahat kelompok 

lutung terjadi sekitar pukul 11.00 – 13.00 WIB dan 17.00 – 18.00 WIB. 

Sementara untuk aktivitas sosial terjadi pada pukul 06.00 WIB saat kelompok 

Lutung Jawa bangun dari tidurnya, lalu sekitar pukul 12.00 WIB dan sekitar pukul 

17.00 WIB ketika menjelang tidur.     

B. Rekomendasi  

Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki 

beberapa rekomendasi sebagai upaya untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

Beberapa rekomendasi tersebut, adalah: 

1. Aktivitas harian kelompok Lutung Jawa yang diamati pada penelitian 

ini hanya aktivitas makan, aktivitas berpindah tempat atau bergerak, 

aktivitas istirahat dan aktivitas sosial. Perlu dilakukan aktivitas yang 

lebih banyak seperti daya jelajah, urinasi, defekasi, dan lain-lain dalam 

pengamatan aktivitas harian kelompok Lutung Jawa. 
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2. Pada penelitian harian Lutung Jawa yang dilakukan, area penelitian 

difokuskan dan dibatasi dengan muara Cibaluk dan muara Cipalawah. 

Perlu dilakukan penelitian dengan cangkupan yang lebih luas, agar 

penelitian lebih merepresentasikan aktivitas Lutung Jawa.  

3. Penelitian mengenai aktivitas harian Lutung Jawa ini memerlukan 

personil yang cukup sehingga pengamatan dapat dilakukan secara 

efektif dan terorganisir. 

4. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian seperti ini harus 

memiliki fungsi yang dapat membantu proses pengambilan data.  


