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ABSTRAK 

 

Aceh salah satu wilayah Sumatra yang memiliki keanekaragaman primata yang 

sangat banyak dan termaksuk primata yang dilindungi. Singkil salah satu wilayah 

aceh yang masih memilik hutan yang alami atau masih tergolong tersier dan 

memiliki kawasan konservasi di kawasan Kecamatan singkil. Kurangnya 

penelitian di Hutan Rawa Gambut Kecacmatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil 

sehingga keanekaragaman primata di kawasan ini tidak doketahui secara ilmiah, 

sehingga penting untuk dilakukan penelitian di Hutan Rawa Gambut Kecamatan 

Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

keanekaragaman primata di kawasan Hutan Rawa gambut Kecamatan Singkil 

Kabupaten Aceh Singkil, dan Untuk mengetahui pemanfaatan hasil penelitian 

keanekaragaman primata di kawasan hutan rawa gambut Kecamatan Singkil 

Kabupaten Aceh Singkil pada mata kuliah Ekologi Hewan dalam bentuk buku 

saku dan modul. Metode penelitian menggunagakan proposive sampling untuk 

mendapatkan data, titik lokasi penelitian ditentukan bedarsakan informasi dari 

masyarakat, data yang didapat dianalisis dengan rumus H’ atau keaneka ragaman. 

Penelitian dilakukan pada bulan agustus 2018. Hasil penelitian dijumpai sebanyak 

4 spesies primata yang masuk ke dalam 2 famili. Bedasarkan penelitian yang telah 

dilakukan  dapat disimpulkan, tingkat keanekaragaman primata yang dijumpai 

masuk ke katagori rendah. Pemamfaatan hasil penelitian dijadikan kedalam 

bentuk buku saku dan modul penelitian. 

Kata Kunci : Keanekaragaman, Primata, Hutan Rawa Gambut, dan Ekologi 

hewan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bumi salah satu ciptaan Allah SWT yang di atas permukaannya banyak 

terdapat mahkluk hidup yang beranekaragam, sehingga membentuk sebuah 

ekologi dalam kehidupan di atas permukaan bumi. Dalam Al Quran Surat Al-

Baqarah, ayat 164, Allah SWT berfirman: 

 

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 

bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa 

apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit 

berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-

nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran 

angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh 

(terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 

memikirkan.(QS. Al-Baqarah: 164). 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang penyebaran hewan, kata “Batssa fihaa 

mankulli dabbah” dapat diartikan Dia sebarkan di Bumi itu segala jenis hewan. 

Allah SWT menciptakan bumi dengan makhluk hidup salah satunya hewan 

dengan berbagai jenis, bentuk, warna dan manfaat. Dilihat dari segi ukuran, ada 
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yang besar dan kecil, dari segi mamfaatnya hewan ada yang dijadikan makanan 

dan ada yang bisa diminum susunya bahkan ada juga yang bisa dijadikan 

tunggangan untuk kendaraan ke berbagai tempat. komplesitas mahkluk hidup 

berhubungan dengan banyaknya hewan dibumi salah satunya yang termasuk 

dalmam ekosistem adalah hewan ordo primata .
1
  

Ordo primata memiliki ciri-ciri kelenjar mamae atau kelenjar susu, rambut 

di sekujur tubuh. Hewan yang termasuk dalam ordo ini adalah  tarsius, kukang, 

monyet ekor panjang serta orangutan. Jumlah primata di dunia lebih kurang 250 

spesies dan terdapat 600 sub spesies. Setiap tahun selalu ditemukan spesies baru 

di hutan-hutan tropis baik di Amerika Selatan Amerika Tengah Afrika, 

Madagaskar dan Asia.
2
 Indonesia memiliki keanaekaragaman hewan dan 

tumbuhan yang sangat beragam dan salah satunya adalah primata. Kepadatan 

populasi satwa primata yang meningkat atau tidak populasinya tergantung dari 

tekanan gangguan yang ada, baik efek pengunjung ataupun kondisi habitat yang 

mengalami perubahan dapat mempengaruhi menurunnya populasi satwa primata.
3
 

Salah satu habitat yang memiliki keanekaragaman primata adalah Hutan Rawa 

Gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. 

____________ 
 
1
 Quraisy Shihab. M., Tafsir Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 66 

 
2
 Jatna Suprianta dan Rizki Ramadan., Parawisata Primata Indonesia, (Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2016) h. 8 

 
3
 Fitriah Basalamah, dkk., Status Populasi Satwa Primata di Taman Nasional Gunung 

Gede Pangrango dan Taman Nasional Halimun Salak, Jawa Barat, Jurnal Primatologi Indonesia, 

Volume 7, Nomor 2,  2010 h. 9 
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Hutan rawa gambut merupakan salah satu hutan konservasi di Propinsi 

Aceh. Hutan rawa gambut masih sangat alami sehingga sangat dilindungi untuk 

keberlangsungan hidup tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah atau tidak 

terancam punah. Letak hutan rawa gambut ini tidak jauh dari laut dan banyak di 

jumpai tumbuhan nipah dan bakau. Tempat ini juga sering dikunjungi oleh para 

wisatawan luar negeri maupun dalam negeri, yang tertarik akan keadaan alam di 

Kabupaten Aceh Singkil. Kabupaten Aceh Singkil ini memiliki hutan rawa 

gambut yang memiliki cirikhas tersendiri yaitu keberadaan buaya muara, burung 

rangkong, orangutan dan pulau banyak.
4
 

Kawasan Hutan Rawa Gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh 

Singkil masih alami atau  termasuk hutan tersier dengan ciri-ciri tanah gambut dan 

digenangi air sehingga dikatakan hutan rawa gambut. Hutan rawa gambut ini 

memiliki air yang berwarna coklat bening dan berwarna coklat keruh. Hutan rawa 

gambut ini juga terdapat beberapa tanaman seperti kantong semar, pakis, 

rerumputan, tanaman rumbia, pohon dan tanaman berbuah, dengan kondisi hutan 

yang masih sangat alami sehingga banyak fauna termasuk yang dilindungi  hidup 

di Hutan Rawa Gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil salah satunya 

adalah jenis primata.
5
 

Primata salah satu hewan mamalia dan ciri-ciri tubuh ditutupi oleh rambut 

di seluruh tubuhnya. Salah satu primata yang dilindungi di daerah ini adalah 

____________ 
 
4
 Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Singkil. 

 
5
 Hasil Observasi Hutan Rawa Gambut Kabupaten Aceh Singkil 



4 

 

orangutan Sumatra (Pongo abeli) yang mencapai 1.500 ekor.
6
 Salah satu situs 

menyatakan di hutan rawa gambut singkil juga terdapat primata salah satunya 

Pongo abeli. Primate yang terdapat di Kecamatan Singkil bukan hanya orangutan 

akan tetapi terdapat juga beberapa lainnya seperti Macaca fasicularis dan 

sebagainya di Hutan Rawa Gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. 

Hutan Rawa Gambut ini juga merupakan daerah yang ditempati oleh 

primata. Bedasarkan hasil wawancara dengan perangkat Kecamatan Singkil 

penelitian terhadap primata jarang dilakukan.
7
 Primata di kawasan Hutan Rawa 

Gambut jarang dilakukan penelitian sehingga kurang diketauhi dan keberadaan 

data keanekaragaman primata kurang diketahui. keanekaragaman di kawasan  

hutan rawa gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, sehingga perlu 

dilakukan penelitian tentang keanaekaragaman dari primata agar bisa diketahui 

spesies apa saja yang terdapat di dearah hutan rawa gambut Kabupaten Aceh 

Singkil.  

Penelitian primata di daerah hutan rawa gambut ini juga sangat penting, 

karena hasil dari penelitian ini atau data dari penelitian ini dapat digunakan oleh 

Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil sebagai data keanekargaman yang 

dimiliki daerah dan dalam ilmu pendidikan untuk refensi dan sebagai penujang 

dalam proses pembelajaran atau pendidikan. Keanaekaragaman ini dapat dipahami 

dengan mempelajari Ekologi Hewan. Bedasarkan hasil observasi di ruang baca 

____________ 
 

6
 Fransisca Ariantiningsih, Laporan Akhir kampanye “Pride”, (Medan: Yayasan 

Ekositem Lestari 2008)  

 
7
 Hasil wawancara dengan perangkat Kecamatan 
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Prodi Pendidikan Biologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, referensi tentang primata 

tidak banyak.
8
 

Ekologi adalah kajian tentang bagaimana tanaman, binatang dan 

organisme lain saling berhubungan satu sama lain  dalam lingkungan atau 

“rumah” mereka.
9
 Mata kuliah Ekologi Hewan sebagai materi pembelajaran yang 

dilakukan dalam perkuliahan. Pembahasan yang dimuat dalam mata kuliah 

Ekologi Hewan juga terdapat pembahasan tentang keanekaragaman hewan yang 

dipelajari dari kingdom hingga spesiesnya. Mata kuliah ekologi hewan ini juga 

melakukan pratikum lapangan dimana yang menjadi objek pengamatan yang 

dilakukan adalah keanekaragaman dan populasi hewan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen pengajar mata kuliah Ekologi 

Hewan terdapat salah satu materi dalam melakukan pratikum lapangan. Materi 

yang membahas tentang keanekaragaman dan populasi yang melihat akan jenis-

jenis spesies dari spesies tertentu. Pratikum yang sering dilaksakan dilapangan 

pengamatan terhadap aktivitas dari primata, kepadatan popilasi, dan aktivitas 

bersarang. Penelitian ini sangat penting untuk dipelajari dan sebagai penambah 

wawasan ilmu dalam mempelajari tentang keanekaragaman dari primata.
10

 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

dan melakukan penelitian tentang “Keanekaragaman Primata di Kawasan 

____________ 
 
8
 Hasil Observasi di Ruang Baca Propdi Pendidikan Biologi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 

 
9
 Sukarsono, Ekologi Hewan Konsep, Perilaku, Psikologi dan Komunikasi, (Malang: 

Universitas Muhammadiyah,2009) Hal: 3 

 
10

 Wawancara dengan salah seorang dosen pengasuh mata kuliah ekologi hewan 
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Hutan Rawa Gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Sebagai 

Referensi Mata Kuliah Ekologi Hewan”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana keanekaragaman primata di kawasan hutan rawa gambut 

Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil? 

2. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian keanekaragaman primata di 

kawasan hutan rawa gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh 

Singkil dalam mata kuliah Ekologi Hewan. 

C. Tujuan Masalah 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui keanekaragaman primata di kawasan hutan rawa 

gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. 

2. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil penelitian keanekaragaman 

primata di kawasan hutan rawa gambut Kecamatan Singkil Kabupaten 

Aceh Singkil pada mata kuliah Ekologi Hewan dalam bentuk buku saku 

dan modul. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan ataupun 

referensi bagi mahasiswa dan peneliti lainnya tentang keanekaragaman primata, 

serta bermanfaat untuk masyarakat sekitar mengetahui tentang ekologi untuk 

menjaga alam. 
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2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan membantu 

mahasiswa dan asisten dalam melaksanakan praktikum keanekaragaman dan 

tingkat populasi primata di lapangan. 

E. Defenisi Operasional 

Beberapa istilah untuk menghindari kesalahan pemahaman yang terjadi 

oleh karena itu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam karya tulis ini,  

Istilah yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Primata  

Primata berasal dari bahasa latin yang memiliki arti pertama terbaik, dan 

mulia namun dalam ilmu biologi primata salah satu kingdom animalia yaitu ordo 

primates.
11

 Ciri umum ada primate memiliki 5 jari, berambut, bereproduksi 

dengan melahirkan.
12

 Primata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah primata 

yang mendiami atau berhabitat di kawasan hutan rawa gambut Kecamatan Singkil 

Kabupaten Aceh Singkil. 

2. Keanekaragaman 

Keanekaragaman terbentuk dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan 

berbeda-beda yang terdapat di muka bumi dan saling berhubungan sehingga 

menciptakan  ekosistem. Keanekaragaman spesies, hal ini mencakup semua 

spesies di bumi, termasuk dari yang bersel satu hingga bersel banyak seperti 

____________ 
 
11

 Cambel, dkk., Biologi jilid 3, (Jakarta: Erlangga 2004) h. 298 

 
12

 Fitriah Basalamah, dkk., Status Populasi Satwa Primata di Taman Nasional Gunung 

Gede... h. 5 
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berbagai macam primata.13 Keanekaragaman primata yang akan diamati dari jenis 

atau spesies primata yang terdapat pada hutan rawa gambut Kabupaten Aceh 

Singkil. 

3. Hutan rawa gambut Kecamatan Singkil 

Kecamatan Singkil salah satu daerah yang terdapat di Provinsi Aceh, yang 

memiliki Luas dari Kecamatan Singkil 375 km². Hutan rawa gambut memiliki 

tanah yang tergengi air dimana airnya berasal dari air hujan dan tanahnya bersifat 

gambut. Hutan rawa gambut ini juga merupakan salah satu tempat dimana primata 

bersarang dan melakukan akivitas untuk keberlasungan hidupnya. Hutan rawa 

gambut ini juga merupakan bagian dari hutan tropis.14 Hutan rawa gambut yang 

dimaksud pada penelitian ini adalah hutan rawa gambut kecamatatan Singkil. 

Daerah yang diamati dijajaran tepi sungai kecamatan singkil  yang termasuk hutan 

rawa gambut yang memiliki kondisi hutan yang masih alami. 

4. Referensi Matakuliah Ekologi Hewan 

Ekologi hewan salah satu mata kuliah yang terdapat di kurikuum 

pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Prodi Pendidikan Biologi. 

Ekologi hewan ilmu yang mempelajari tentang interaksi hewan terhadap 

lingkungan sekitarnya. Salah satu materi yang dipelajari pada matakuliah ini 

adalah keanekaragaman dan populasi, dimana pembelajaran ini melihat spesies-

____________ 
 

 
13

 Agus Priyono Kartono.,Keragaman dan Kelimpahan Mamalia di Perkebunan Sawit Pt 

Sukses Tani Nusasubur Kalimantan Timur., JournalMedia Konservasi, Vol. 20, No.2, 2015, h. 88 

 
14

 Dewi Rosanti, Potensi Hutan Rawa Gambut Sebagai Silfoshery, Jurnal Sainsmatika, 

Vol. 11 No. 2, 2014, h. 6 
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spesies hewan dan diklasifikasikan menjadi satu individu yang baru dan tingkat 

populasinya. Penelitian yang dilakukan akan dimuat dalam buku saku dan modul 

agar menjadi bahan ajar dalam proses pembelajaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Primata 

Primata adalah anggota dari ordo Biologi primata yang berasal dari kelas 

mamalia. Ordo atau bangsa adalah suatu tingkat atau takson antara kelas dan 

familia. Primata berasal dari kata latin yaitu primates, yang berarti “yang 

pertama”. Primata dibagi menjadi dua kelompok yaitu prosimian dan antropoid. 

Antropoid terbagi lagi ke dalam tiga bagian yaitu monyet, kera, dan hominid. Ciri 

umum primata memiliki lima jari, bentuk gigi yang sama dan memiliki bentuk 

tubuh yang masih sangat primitif. Ciri yang paling khas pada primata adalah kuku 

jari. Ibu jari dengan arah yang berbeda juga menjadi salah satu ciri khas primata, 

tetapi tidak terbatas dalam primata saja, opossum juga memiliki jempol 

berlawanan.
15

  Seluruh tubuh primata hampir dipenuhi rambut. Ordo ini memiliki 

lemur, tarsius, monyet, kera, dan juga manusia. Primata memilki ukuran yang 

berbeda dari yang paling kecil dengan berat hanya 30 gram seperti lemur hingga 

ukuran paling besar dengan berat 200 kilogram seperti gorilla gunung.
16

 Allah 

menjelaskan dalam Al-Qur’an tentang macam-macam bentuk dan warna yang 

membedakan spesies hewan dalam surat Al-Fatir: 

____________ 
 
15

 Jatna Suprianta, Melestarikan Alam Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2008). h. 265 

 
16

 Didik Prasetyo1.dan Jito Sugardjito., Status Populasi Satwa Primata di Taman Nasional 

Gunung Palung dan Daerah Penyangga, Kalimantan Barat, Jurnal Primatologi Indonesia, Vol. 7, 

No. 2, 2010, h. 64 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jari
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_jari
https://id.wikipedia.org/wiki/Opossum
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Artinya: “Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk 

bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-

macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang , 

hanyalah takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha 

Perkasa, Maha Pengampun”. (Q.S. Al-Fatir: 28) 

 

Taksonomi dari primata adalah Kingdom: Animalia, Filum: Chordata, Sub 

Filum: Vertebrata, Kelas: Mammalia, Ordo: Primata.
17

 Primata juga merupakan 

salah satu ordo yang mampu beradaptasi dengan cepat dengan perubahan 

lingkungan. Kehidupan primata ini bisa mulai dari hutan primer sampai ke hutan 

skunder, sehingga banyak dari jenis primata dianggap sebagai hama.
18

 Primata 

dianggap sebagai hama karena sebagian besar spesies primata mencari makanan 

di perkebunan masyrakat. Sebagian besar hewan primata ini memakan buah-

buahan dan biji-bijian sehingga mereka dikatakan penting dalam penyebaran biji-

bijian.  

Sekitar 195 jenis primata yang ada, 40 jenis yang ditemukan di Indonesia, 

dan 24 jenis diantaranya merupakan satwa endemik yang hidup di Indonesia. Jenis 

primata yang endemik seperti owa jawa (Hylobates moloch) dan surili (Presbytis 

comata) kedua jenis ini dilindungi oleh IUCN. Jenis primata yang belum memiliki 

status perlingdungan yaitu Macaca faicularis.
19

 

____________ 
 

17
 Rio Pranata Sembiring, Penyebaran dan Kelimpahan Populasi Monyet Ekor Panjang 

(Macaca fascicularis) di Cagar Alam Sibolangit, Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Lampung 

Bandar Lampung, 2016, hal 8-9 

 
18

 Jatna Suprianta, Melestarikan Alam ... h.267 

 
19

 Fitriah Basalamah, dkk., Status Populasi Satwa Primata di Taman ... h. 55-56 



12 

Primata ada yang termasuk dalam katagori hewan langka sehingga 

beberapa dari primata ini dilindungi. Faktor yang menyebebkan langka dari 

beberapa spesies primata ini disebabkan karena diburu untuk dijadikan berbagai 

macam obat-obatan dan peliharan. Jenis-jenis primata yang terdapat di Indonesia 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1. Jenis-jenis Primata di Indonesia a. Nyticebus kayan, b. Tarsius 

spectrum, c. Macaca nigra, d.Trachypicus auratus e. Nasalis larvatus f. Pongo 

abeli
20

 

 

B. Ordo Primata 

Ordo primata ini terbagi lagi kedalam faimili sehingga  keanekaragamana 

dari primata banyak jenis. Family dari ordo primata ini diantaranya lorisidae 

(lemur), lorisidae (kukang), tarsidae (tarsius), cercopithidae (mongkey), 

____________ 
 
20 Imran Said L Tobing., Respon Primata Terhadap Kehadiran Manusia Di Kawasan 

Cikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun, Jurnal Biodiversitas Tainan Nasional Gunung 

Halinum (ii), vol 6, no. 1,  2002 h. 14  
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hylobatidae (owa atau siamang) hominidae (orangutan) dan sub famili dari 

cercopithidae ada colobinae (lutung).
21

 

1. Lemur  

Lemur hanya terdapat di Madagaskar. Merupakan primata tua diurnal 

(aktif di siang hari) dengan moncong yang panjang dan sudut pandang yang 

melebar. Mouse lemur/Dwarf lemur panjangnya kurang dari 30cm, seperti tupai 

dengan ibu jari berlawanan. Sportive lemur cukup unik dengan cara berjalannya di 

tanah yang melompat-lompat menyamping. Lemur biasa lebih seperti primata 

modern. Aye-aye merupakan primata nocturnal yang lucu dengan jari tengahnya 

yang panjang, untuk mencari larva serangga di dalam batang pohon.
22

 Gambar 

spesies lemur dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2. Spesies Lemur di Madagaskar

23
 

 

 

____________ 
 
21

 Didik Prasetyo1.dan Jito Sugardjito., Status Populasi Satwa Primata… h. 63 

 
22

 Taina Thernström, Housing of Ringtailed Lemur, Lemur catta, Froman Ethological 

Perspective, ISSN 1652-280X, h. 5 

 
23

 Taina Thernström, Housing of ... 9 
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2. Lorisidae  (Kukang) 

Kukang (Nycticebus coucang) spesies primata dari genus Nycticebus dari 

famili lorisidae yang penyebarannya di Indonesia meliputi pulau Jawa, 

Kalimantandan Sumatera. Kukang dikenal juga dengan sebutan pukang, malu-

malu atau lori, bersifat aktif di malam hari (nokturnal) dan memiliki ciri-ciri 

hidungnya yang basah dan indera penglihatannya yang berfungsi baik di tempat 

gelap, warna rambut di tubuh kukang adalah campuran antara warna putih dan 

cokelat. Bagian lingkar mata berwarna cokelat gelap. Mata kukang bulat 

sempurna berwarna cokelat muda keemasan hingga coklat gelap.
24

gambar kukang 

dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2. 3. Kukang

25
 

 

 

 

____________ 
 
24

 Wirdateti, dkk., Pakan dan Habitat Kukang (Nycticebus coucang) di Hutan Lindung 

Perkampungan Baduy, Rangkasbitung-Banten Selatan, Jurnal Biodiversitas ,Vol. 6, No. 1,  2004 

h. 47 

 
25

 Wirdateti, dkk., Pakan dan Habitat ... h. 49 
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3. Tarsidae (Tarsius) 

Tarsius termasuk kedalam Primata kecil dan sering disebut sebagai 

monyet terkecil di dunia. Primata ini terdapat 9 jenis Tarsius di dunia, 2 jenis 

berada di Filipina, 7 jenis di Sulawesi Indonesia. Tarsius yang sangat dikenal dua 

jenis yang terdapat di Indonesia yaitu Tarsius tarsier dan Tarsius pumilus.  Semua 

jenis tarsius yang terdapat di Indunesia merupakan hewan yang dilindungi. 

Tarsius memiliki ciri panjang sekitar 10-15 cm, berat sekitar 80 gram. 

Bahkan Tarsius pumilus atau Pygmy tersier yang terkecil hanya memiliki panjang 

tubuh antara 93-98 milimeter dan berat 57 gram.
26

 gambar spesies tarsius dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 

 
Gambar 2. 4. Salah Satu Spesies Tarsius.

27
 

 

 

____________ 
 
26

 Djuwantoko., Perilaku Agresif Monyet, Macaca fascicularis (Raffles, 1821) Terhadap 

Wisatawan di Hutan Wisata Alam Kaliurang, Yogyakarta, Biodiversitas, Vol. 9, No. 4, 2008 h. 

204 

 
27 Fadhilah Iqra Mansyur., dkk, Karakteristik Habitat Tarsius (Tarsius sp.) Berdasarkan 

Sarang Tidur di Hutan Lambusango Pulau Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Jurnal Media 

Konservasi,  Vol. 21 No. 2, 2016 h. 142 
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4. Cercopithidae (kera)  

Monyet atau kera yang rambut berwarna keabu-abuan dan memiliki ekor 

panjang, dan pada bagian muka yang tidak berambut, begitu juga pada bagian  

telapak tangan dan kakinya. Monyet adalah istilah dari anggota primata yang 

bukan prosomian (kelompok primata sebelum kera). Subkelompok ini memiliki 

lebih dari 200 spesies yang beranekaragam, termasuk diantaranya Baboon, 

Tamarin, Macaques, dan Capuchins. Famili ini terdiri dari berbagai macam 

bentuk dan ukuran salah satu subfamily Colobinae (Lutung). Monyet Pigmi 

Marmoset yang panjang tubuhnya hanya 15 cm, ada pula monyet Madril yang 

panjang tubuhnya 81 cm, tidak termasuk ekor. Ciri-ciri monyet adalah memiliki 

ekor, otak monyet relatif kecil, dalam berayun monyet menggunakan ekornya 

layaknya tangan kelima.
28

 Gambar spesies kera dapat dilihat pada Gambar 2. 5. 

 
Gambar 2. 5. Spesies Macaca fasiculari.

29
 

 

____________ 
 
28

 Lee G.H., Comzpzring The Relative Benetife Of Grooming Contact And Fullcontact 

Pairing For Laboratory Haused Adult Female Macaca fasicularis., Applied Animal Behavior 

Sciens. Vol. 1 No. 3 2012., h. 155 

 
29

 Djuwantoko., Perilaku Agresif... h. 207 
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5. Hylobatidae (Owa Atau Siamang)  

Owa atau siamang yang memiliki ciri berambut mata gelap dan hidung 

kecil. Hylobatidae ini memiliki 4 jari panjang 1 jari pendek yaitu jempol dan tidak 

memiliki ekor. Hylobatidae ini memiliki panjang tubuh sekitar 30-35 inci. 

Hylobatidae lebih aktif di siang hari.
30

 Hylobatidae juga termasuk dalam katagori 

hewan lindung karena terancam punah. Gamabar spesies owa dapat dilihat pada 

Gambar 2.6. 

 
Gambar. 2. 6. Owa sedang istirahat.

31
 

 

 

 

 

 

 

____________ 
30

 Rozza Tri Kwatrina, dkk., Sebaran dan Kepadatan Populasi Siamang (Symphalangus 

Syndactylus Raffles, 1821) di Cagar Alam Dolok Sipirok dan Sekitarnya, Sumatera Utara 

(Distribution and Density of Siamang Population (Symphalangus syndactylus Raffles, 1821) at 

Dolok Sipirok Natural Reserve and Surround Area, North Sumatra), Jurnal Penelitian Hutan dan 

Koservasi Alam,  Vol. 10 No. 1, 2013 , h. 82 

 
31

 Rozza Tri Kwatrina, dkk., Sebaran... h. 86 
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6. Hominoidea (orangutan) 

Kera (Apes) bagian dari famili Hominoidea yang juga dikenal sebagai kera 

besar. Kera adalah suku yang sempurna di kelas hewan menyusui, memiliki 

bentuk tubuh hampir sama dengan manusia, namun memiliki rambut di seluruh 

tubuhnya, memliki otak lebih besar dan lebih cerdas daripada hewan lain. kera 

dibagi menjadi 4 jenis diantaranya Simpanse, Gorilla, Orangutan dan Gibbon 

(kera kecil).
32

 Negara Indonesia bagian Sumatra memiliki 2 spesies orangutan 

yaitu, Pongo abeli dan Pongo tapanuliensis. Pongo tapanuliensis atau dikenal 

sebagai orangutan tapanuli ditemukan pada tahun 2017.
33

 Dearah kalimantan 

memiliki orangutan Pongo pygmaeus memiliki tiga subspesies yaitu Pongo 

pygmaeus pygmaeus,
34

 Pongo pygmaeus wurmbii,
35

 dan Pongo pygmaeus 

morio.
36

 Gambar spesies orangutan dapat dilihat pada Gambar 2. 7. 

 

____________ 
 
32

 Amor Tresna Karyawati, Tinjauan Umum Tingkah Laku Makan pada Hewan Primata, 

Jurusan Biologi, Fakultas Sain dan Teknik, vol. 15 no. 1, 2012 h. 46 

 
33

 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Spesies Baru Orangutan di Sumatera: 

Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), (Jakarta: Kementrianlhk, 2017) h. 1 

 
34

 Mochammad Mhoetiem,dkk., Studi Awal Karakteristik Pohon Sarang Orang Utan 

Pongo Pygmaeus Pygmaeus: Linnaeus 1760) Jurnal Protaboint, Vol. 3 No. 2  2014 h. 197 

 
35

 Ventie Angelianawang Sari, dkk.,  Pengelolaan Pasca Pelepasliaran dan Aktivitas 

Orangutan (Pongo Pygmaeus Wurmbiigroves 2001)Ex-Captive di Suaka Maga Satwa Lamandau, 

Jurnal Konservasi, Vol. 21 No. 1 2016, h. 2 
 

36
 Estimasi Populasi Orangutan Pongo pygmaeus morio) Berdasarkan Sarang Pada Resort 

Mawai-Muarabenkal Sptn Wilayah Iitaman Nasional Kutai, Jurnal Agrifor (ISSN : 1412-6885) 

Vol. 15 No. 1 2016 h. 4 
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Gambar 2. 7. Spesies Orangutan Sumatra.

37
 

C. Habitat primata 

Habitat adalah suatu hasil dari interaksi antara dari berbagai organisme 

biotik maupun abiotik. Habitat merupakan lingkungan tempat suatu spesies 

tertentu tinggal dan memperoleh makanan dan air serta kondisi lingkungan yang 

layak.
38

 Habitat dijadikan sebagai tempat organisme bertahan hidup dalam 

berbagai kondisi kehidupan seperti memiliki persedian pakan, tempat berlindung, 

serta tempat untuk berkembang biak. 

Habitat utama Secara garis besar tipe dibagi menjadi empat kategori yang 

meliputi daratan, perairan tawar, perairan payau, estuaria dan perairan bahari atau 

laut. Masing-masing kategori utama itu dapat dipilah-pilahkan lagi tergantung 

corak kepentingannya mengenai aspek yang ingin diketahui.
39

 Habitat meliputi 

hutan rimba, hutan kecil, sungai rawa, dan laut.
40

 Beberapa ciri habitat yang 

digunakan oleh primata untuk berlindung diantaranya: 1. Curah hujan sangat 

____________ 
 
37

 Ventie Angelianawang Sari, dkk.,  Pengelolaan ... h. 5 

 
38

 Genevieve, dkk.,  Atlas Binatang, (Solo: Tiga Serangkai Mandiri , 2007), h. 84 

 
39

Karimullah, Social Organization And Mating System of Macaca fasicularis (Long 

Tailed Macaques), International Journal of Biology, Vol. 3, No. 2,(2011). h. 21 

 
40

 Wendy Allison Dkk, Eksiklopedia Iptek, (Jakarta: Pt Lentera Abadi, 2007), h. 436 
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tinggi, lebih dari 2.000 mm/tahun, 2. Pohon-pohon utama memilki ketinggian 

antara 20-40 m, 3. Cabang-cabang pohon berdaun lebat dan lebar serta selalu 

hijau sepanjang tahun, 4. Mendapat sinar matahari yang cukup, tetapi sinar 

matahari tersebut tidak mampu menembus dasar hutan, 5. Mempunyai iklim 

mikro di lingkungan sekitar permukaan tanah atau di bawah kanopi (daun pada 

pohon-pohon besar yang membentuk tudung), 6. Memiliki hamparan dedaunan 

hijau yang busuk. Dedaunan hijau busuk ini dinamakan lapisan humus.
41

 

D. Aktivitas Primata 

Perilaku adalah suatu tindakan, aksi, atau fungsinya satu cara tertentu 

sebagai respon terhadap beberapa rangsangan (stimulus) tertentu. Kerja perilaku 

biasanya melibatkan aktivitas otot yang berkontraksi dan dapat diamati secara 

eksternal.
42

 Perilaku merupakan fungsi adaptasi morfologi dan fisiologis suatu 

satwa. Perilaku satwa juga dapat didefinisikan sebagai semua pergerakan atau 

gaya yang dilakukan satwa yang dipengararuhi oleh hubungan satwa 

denganlingkungannya.
43

 Diantaranya perilaku primata harian secara umum dibagi 

tiga social affi-lation, sosial agonism, dan non-social.
44

 Adapun aktivitasnya yaitu 

makan, tidur, inaktif, grooming, lokomosi, bermain, agonistik, reproduksi 

(kawin), dan bersuara. 

____________ 
 
41

 Fitriah Basalamah, dkk., Status Populasi Satwa Primata di Taman Nasional Gunung 

Gede Pangrango dan Taman Nasional Halimun Salak, Jawa Barat.,Jurnal Primatologi Indonesia, 

Vol. 7 No. 2 2010, h. 57. 

 
42

 Cambell, Dkk., Biologi Jilid 3, (Jakarta: Erlangga,2004) hal. 299 

 
43

 Leger, D. W., Biologycal Foundation of Behaviour An Integrative Approach, New 

York:Harper Collins Publisher, 1992, h. 291  

 
44

 Lee G.H., Comzpzring The Relative... h. 159   
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1. Makan 

Makan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup 

yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah energi sehingga dapat 

melakukan berbagai aktivitas hidupnya. Aktivitas makan ini juga memperlihatkan 

kemampuan hewan dalam menghadapi seleksi alam sampai mereka memperoleh 

makanan yang efisien.
45

 Aktifitas makan merupakan rutinitas harian primata. 

Aktifitas makan terdiri dari aktifitas mengambil makanan, memasukkan makanan 

ke dalam mulut, menyimpan dalam kantung pipi, dan mengunyah serta menelan 

makanan. 
46

 

Cara primata memilih makanan diurutkan pada aktivitas makan, dimulai 

dengan mencium pakan terlebih dahulu, kemudian digigit dengan mulut atau 

mengambil pakan yang telah digigit dengan satu atau kedua tangannya. Primata 

memakan buah-buahan dan bagian tumbuhan yang lain di atas pohon (arboreal), 

namun terkadang secara teratur turun ke tanah untuk makan di waktu lain. 

Beberapa pohon sering pula digunakan sebagai tempat bermain memanjat dan 

bergelantungan seperti pohon jateh (Tectona grandis), perreng (Bambusa 

vulgaris), toroi (Seisbania grandiflora), opa-oan (Buchanania arborescens) dan 

pelle (Streblus asper).
47

 Jenis pakan kera ekor panjang adalah 70,01% buah-

____________ 
 
45

 Sukarsono, Ekologi Hewan konsep, Perilaku... h. 106 

 
46

 Dewi puspita sri, Studi Prilaku Monyet ..., h. 187 

 
47

 Djuwantoko. Perilaku Agresif Monyet, Macaca fascicularis (Raffles, 1821) Terhadap 

Wisatawan di Hutan Wisata Alam Kaliurang, Yogyakarta. Jurnal Biodiversitas, Vol. 9 No. 4 

(2008), h. 305. 
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buahan, dan untuk jenis pakan yang lainnya 6,06% Aktivitas makan 

atau
 
foraging

 
 merupakan aktivitas mencari makan dan memegang makanan.

48
 

2. Bermain 

Bermain merupakan social affiliation yang dilakukan oleh Primata untuk 

berinteraksi dengan individu lain dalam populasi primata. Pada populasi primata 

yang diamati di penelitian ini, ditemukan aktifitas bermain sebanyak 15% dari 

total aktifitas keseluruhan.
49

 Contoh bermain yang dilakukan primata muda saling 

kejar dan bertarung (becanda) sesamanya dan tarik menarik. 

3. Grooming 

Grooming merupakan suatu perilaku sosial dalam bentuk sentuhan yang 

biasanya dilakukan oleh populasi primata. Ada dua macam cara grooming yaitu 

allogrooming (grooming yang dilakukan secara berpasangan atau dilakukan 

dengan individu lain), dan autogrooming (grooming yang dilakukan sendiri atau 

tidak berpasangan).
50

 Perilaku ini dilakukan primata dengan tujuan untuk merawat 

dan mencari kutu disemua rambutnya, dimana kutu ini akan dijadikan sebagai 

makanan oleh kera ekor panjang.  

 

 

 

____________ 
 
48

 Khasan Fakhri,Dkk., Studi Awal Populasi dan Distribusi Macaca fasicularis raffles di 

Cagar Alam Ulolanang”,Unnes Journal Of  Life Science, Vol.  1 no. 2,  (2012), h.122 

 
49

 Alanindra Saputra, Dkk., “Studi Perilaku Populasi Monyet ..., h. 9 

 
50

 Karmilah, dkk., “Perilaku Grooming Macaca fascicularis Raffles, 1821. di Taman 

Hutan Raya Rajolelo Bengkulu”. Jurnal Konservasi Hayati Vol. 9, No. 2. 2013, h. 16. 
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4. Tidur 

Aktivitas tidur sore menjelang malam, sebelum tidur kera kembali ke atas 

pohon.
51

 Karakter pohon yang dipilih adalah pohon dengan tajuk yang berdaun 

jarang dan tembus pandang. Pemilihan tempat ini agar primata dapat tidur atau 

beristirayat dengan nyaman dan terhindar dari hewan pemangsa lain seperti ular 

dan lainya. 
52

 

Primata melakukan aktivitas tidur dalam kelompok mengubah menjadi 

kelompok kecil untuk memilih satu pohon yang akan dijadikan pohon tidur. 

Setiap individu dari setiap kelompok dari sub kelompok memilih percabangan 

pohon untuk tidur.
53

 

5. Inaktif 

Aktifitas inaktif merupakan aktifitas primata ketika istirahat. Aktifitas 

istirahat merupakan aktifitas yang penting dilakukan oleh individu setelah 

melakukan aktifitas makan.
54

 Merupakan  aktifitas non-sosial yang terjadi dalam 

suatu populasi berupa aktifitas duduk, berdiri, berbaring, dan menatap 

____________ 
 
51

 Muhammad Rifqu Rifaldi, Dkk., Aktivitas Makan Monyet Ekor Panjang di Hutan 

Nepan Kabupaten Sampang Madura, Jurnal Lentera Bio, Vol. 5 No 1. 2016, Issn 2252-3979, h. 71 

 
52

 Ahmad Baihaqi, dkk., Penggunaan Pohon Tidur Monyet Ekor Panjang (Macaca 

fascicularis) di Hutan Lindung Angke Kapuk dan Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk 

Jakarta. Journal of Biology, 10(1), 2017 h. 41  

 
53

 Zulkifli Ahmad, Perilaku Kewaspadaan Monyet Hitan Sulawesi (Macaca nigra 
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sekeliling.
55

 Aktivitas inaktif atau istirahat ini dilakukan secara menyendiri, bisa 

dalam bentuk tidur siang di pepohonan. 

6. Agonostik atau Agresif 

Agonistik dibagi menjadi dua yaitu agonistik ke individu lain (bukan 

pasangan) dan agonistik pada individu pasangannya. Aktifitas agonistik primata 

meliputi menerjang, memukul, meringis, mengancam dengan membuka mulut, 

mengejar, mendekam dan memekik.
56

 Aktivitas ini dilakukan ketika primata baik 

berhadapan dengan sesama spesiesnya atau spesies lain jika merasa terancam. 

Aktivitas ini  juga diguanakan sebagai perlindungan diri. Kera jantan dewasa 

menunjukkan perilaku agresif yang paling intensif dibanding kelompok jenis 

kelamin dan kelompok umur yang lain.
57

 Primata jantan yang kuat dan mampu 

bersaing dengan pejantan lain harus lebih agresif untuk mendominasi dan akan 

memimpin kelompok populasinya. 

7. Kawin (reproduksi) 

Kawin bersatunya hewan jantan dan betina untuk menghasilkan 

keturunan.
58

 Kawin juga merupakan proses dari reproduksi yang bertujuan untuk 

mempertahankan spesies dari hewan. Reproduksi ini juga sangat tergantung pada 

hormon seksual, yang mengatur mekanisme reproduksi.  

____________ 
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 Alanindra Saputra, Dkk., “Studi Perilaku Populasi Monyet ..., h. 10. 
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 Alanindra Saputra, Dkk., “Studi Perilaku Populasi ..., h. 10. 
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 Djuwantoko., Perilaku Agresif Monyet, Macaca fascicularis (Raffles, 1821)..., h. 305 
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 Marghareta H Eddy, Intisari Ilmu Hewan Merap, (Jakarta : Erlangga 2005) h. 113 
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Proses perkawinan Primata dapat terjadi sepanjang tahun (bukan 

musiman), namun tidak dapat dilakukan setiap hari karena siklus estrusnya 28 

hari, dengan lama fase estrus 11 hari serta ovulasi terjadi pada hari ke-13.
59

ini 

yang terjadi pada kera ekor panjang. 

8. Bersuara  

Berkomunikasi  memiliki berbagai jenis suara panggilan yang digunakan 

untuk berbagai situasi yang berbeda. Ada dua jenis suara panggilan Primata yakni 

panggilan kasar (harsh call) dan panggilan bersih/halus (clear call), contoh harsh 

call yaitu kra call, dinamakan kra call sesuai dengan bunyi panggilannya.
60

 

Biasanya suara tersebut dikeluarkan pada saat berhadapan dengan individu 

lain atau kelompok lain. Suara tersebut terdengar seperti rengekan yang keras itu 

dikeluarkan untuk menunjukan keberadaan kekuasaan wilayah, kekuatan atau 

ajakan kawin.  

9. Lokomosi 

Bergerak  atau lokomosi merupakan pergerakan berpindah tempat dari satu 

pohon ke pohon yang lainnya atau dari sumber makanan yang satu ke sumber 

makanan lain.
61

 Pergerakan ini disebut juga moving dimana aktivitas monyet ekor 

panjang berpindah dari tempatnya semula ke tempat lainnya, baik dengan 

____________ 
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 Santosa Y, “Beberapa Parameter Bio-Ekologi Penting dalam Pengusahaan Monyet 

Ekor Panjang (Macaca fasicularis)”, Jurnal Media Konservasi, Vol. 5, No. 1, h. 26 
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 Khasan Fakhri,Dkk., Studi Awalpopulasi dan Distribusi Macaca fasicularis raffles di 

Cagar Alam Ulolanang”,Unnes Journal Of  Life Science, Vol. 1,  No. 2 (2012) h.124 
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 Fargo S. Julius D.,Studi Interaksi Monyet Ekor Panjang (Macaca fasicularis  Terhadap 
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Pertanian Bogor, 1994) h. 13 
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berjalan, berlari, maupun melompat.
62

 Pergerakan atau locomosi ini sangat 

berpengaruh pada sumber pakan yang akan di komsumsi oleh primata untuk 

kelangsungan hidup. 

10. Berkomunikasi  

Primata juga melakukan komunikasi di dalam kelompok populasi dengan 

berbagai cara. Primata melakukan komunikasi dengan cara badan bergerak dan  

mimik wajah seperti memoncongkan mulut kedepan layaknya mengejek serta 

digerakan alis secara bersamaan, sentuhan, dan bersuara.
63

 

 

E. Peranan Primata 

Primata juaga memiliki manfaat dalam kehidupan ini, shingga primata 

memiliki peranan penting. Peranan primata dalam kehidapan baik secara ekologi 

lingkungan maupun terhadap manusia yang memamfaatkanya untuk ekonomi.  

1. Peranan Primata dalam Ekologi 

Primata di alam liar memiliki peranan penting dalam ekologi lingkungan 

diantaranya adalah sebagai penyebar biji-bijian karena sebagian besar primata 

adalah pemakan biji-bijian. Primata juga sebagai hiasan alam atau hutan. Primata 

ini juga termasuk dalam rantai makanan.
64

 Gambar gorila sedang makan dapat 

dilihat pada Gambar 2. 8. 

____________ 
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 Risha Catra Pradhany, dkk., Aktivitas Harian Monyet Ekor Panjang (Macaca 

fasicularis) yang Telah Divasektomi di Wenara Wana Ubud. Indonesia Medicus Veterinus, Vol. 5, 

No. 3, (2016) h. 242 

 
63
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Pertanian Bogor, 2001) h. 5 
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Gambar 2. 8. Gorila sedang makan.

65
 

 

F. Hutan Rawa Gambut Kabupaten Aceh Singkil 

Kecamatan Singkil yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil ini berbatasan 

dengan wilayah Kecamatan Singkil  Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 

Singkil Utara, bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulo Banyak dan 

Samudera Hindia, bagian Utara berbatasan denga Kecamatan Kuala Baru, dan 

bagian dari Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Desa yang terdapat di 

Kecamatan Singkil ada Pulo Sarok dengan luas 28 km², Pasar Singkil dengan luas 

13 km², Ujung dengan luas 12 km², Kota Simboling dengan luas 31 km², Kilangan 

dengan luas 27 km², Kampung Rantau Gedang dengan luas 30 km², Teluk Rumbia 

____________ 
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dengan luas 35 km², Takal Pasir dengan luas 35 km², Selok Aceh dengan luas 30 

km², Paya Bumbung dengan luas 20 km², Pemuka dengan luas 20 km², Suka 

Damai dengan luas 18 km², Ujung Bawang dengan luas 20 km², Siti Ambia 

dengan luas 11 km², dan Suka Makmur dengan luas 13 km².
66

  

Berdasarkan Rawa Singkil, yang ditetapkan melalui SK Menhut Nomor 

SK.980/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 seluas 102.500 Ha. Luas 

kawasan SM Rawa Singkil berdasarkan SK MenLHK Nomor: SK.103/MenLHK-

II/2015 kurang lebih 82.374.
67

 Hutan ini merupakan cabang dari rawa gambut 

kleut, rawa bakongan, dan rawa trumon. Hutan rawa gambut ini memiliki cirikhas 

tersendiri dimana tanah hutan ini bersifat gambut. Hutan ini juaga memiliki 

penyerapan karbon yang yang mampu mengendalikan perubahan iklim lokal 

maupun global.
68

 Hutan rawa gambut singkil terdapat sungai, sungai ini memiliki 

2 warna air yaitu coklat keruh dan coklat bening. 

Singkil rumah bagi populasi spesies orangutan. Singkil memiliki lahan 

gambut dengan ketebalan rata-rata 3,8m. untuk penghidupan masyarakat desa, 

banyaknya sungai dan muara menyediakan sumber protein penting berupa 

cadangan ikan.
69

 Hutan rawa gambut (peat swamp forest) merupakan salah satu 
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tipe ekosistem di hutan hujan tropis. Hutan rawa gambut mempunyai nilai 

konservasi sangat tinggi dan fungsi-fungsi lainnya seperti fungsi hidrologi, 

cadangan karbon, dan biodiversitas yang penting untuk kenyamanan lingkungan 

dan kehidupan satwa. Hutan rawa gambut Kecamatan Singkil ini terdapat banyak 

satwa liar diantaranya buaya muara, harimau, beruang, dan lainya, hutan ini juga 

memliki beberapa tumbuhan yang dilindungi seperti kantong semar. Kawasan 

rawa gambut di Aceh Singkil dan Aceh Selatan telah ditetapkan sebagai Suaka 

Margasatwa Rawa Singkil.
70

 Gambar hutan rawa gambut Singkil dapat dilihat 

pada Gambar 2. 9, dan gambar salah satu primata yang terdapat di Singkil dapat 

dilihat pada Gambar 2. 10. 

 
Gambar 2. 9. Hutan Rawa Gambut Singkil.

71
 

____________ 
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 Agus Prijono, 2016, Rawa Tarung pertaruhan di Rawa Gambut Tripa, (Jakarta: Kehati 
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Gambar 2. 10. Primata di Hutan Rawa Gambut Singkil.
72

 

G. Buku Saku 

Buku saku merupakan salah satu alternative atau media belajar yang 

digunakan untuk proses pembelajaran baik secara formal maupun non formal. 

Buku saku memuat informasi yang disederhanakan atau ringkas, cepat, fleksibel 

namun terkait dengan apa yang akan disampaikan. Buku saku ini juga sangat 

mudah dibawa kemana saja karena bentuknya yang kecil. 
73
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Buku saku berisikan definisi dan gambar. Definisi ini menjelaskan gambar 

atau ilustrasi yang terdapat dalam buku saku. Definisi memudahkan pembaca 

untuk mengenali atau memahami gambar yang terdapat dalam buku saku.
74

 

 

H. Modul  

Modul bahan ajar mempunyai  karakteristik prinsip belajar mandiri. Modul 

bahan pembelajaran yang disusun sistematis dan menarik dengan mencakupi 

materi metode dan evaluasi. Pembelajaran menggunakan modul juga termasuk 

kedalam sistem pembelajaran terencana. 
75

 

Modul di susun secara terperinci yakni petunjuk, lembar kegiatan,  lembar 

kerja, lembar jawaban, lembar penilaian,  dan lembar tes.
76

  Modul juga dimulai 

dari perumausan tujuan, namun ketika dipraktekan modul sering diawali dengan 

topik dan bahan pembelajaran.penggunan modul ini bertujuan untuk membantu 

proses pembelajaran mandiri.  
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunkan teknik  purposive sampling dan metode 

exploration sampling. Purposive sampling tenik pengumpulan sampel dengan 

penentuan lokasi penelitan melalui pertimbangan tertentu agar terfokus pada 

tujuan tertentu dengan menelusuri lokasi yang telah ditentukan.77
 exploration 

sampling teknik pengmplan data dengan menjelah lokasi penelitian. Teknik ini 

digunakan untuk menetukan lokasi yang sesuai dengan keberadaan primata. 

Penetuan lokasi dilakukan  mengetahui jalur yang sering dilalui oleh primata 

untuk melakukan aktivitas harian, letak sumber pakan dari primata, dan tempat 

bersarang primata agar mudah melakukan penelitian yang ketahui oleh 

masyarakat Kecamatan Singkil.  

B. Tempat Dan Waktu 

Tempat penelitian di kawasan hutan Hutan Rawa Gambut Kecamatan 

Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Titik penelitian ditentukan berdasarkan lokasi 

pengamatan dari populasi primata. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 

2018. Lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Singkil dapat dilihat pada peta 

Gambar 3.1. 
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No. 1, 2015, h. 184 



33 

 

 
 Gambar 3.1: Lokasi penelitian.78  

C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan untuk memudahkan penelitian dilapangan 

penelitian dalam melakukan pengamatan terhadap objek pengamatan. 

Tabel 3.1 Alat penelitian: 

No. Alat Fungsi 

1. Teropong, 
Untuk pengamtan dari jarak jauh agar 

tidan mengganggu primate 

2. Camera digital, Untuk pengambilan bukti penelitian 

3. Alat tulis Pencatatan pada pengamatan 

4. GPS (Global Position System) 
Untuk melihat letak geografis 

pengamatan 

5. Hand conter, 
Untuk menghitung jumlah individu 

dalam satu populasi 

6. Handycam79 Merekam kegiatan pengamatan 

7. Panduan lapanagan Sebagai panduan lpangan 

____________ 
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  Bahan yang digunakan merupakan primata yang teradapat di daerah 

Kecamatan Singkil sebagai objek penelitian.  Setiap jenis primata yang ditemui di 

Kawasan Hutan Rawa Gambut Kecamatan Singkil akan dijadikan data penelitian. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi yang diamati pada penelitian adalah seluruh primata yang 

terdapat di Kawasan Hutan Rawa Gambut Kecamatan Singkil. Sampel yang 

digunakan adalah spesies dari setiap populasi primata yang diamati di Kawasan 

Hutan Rawa Gambut Kecamatan Singkil 

E. Parameter Penelitian 

Penelitian primata yang dilakukan diamati Parameter yang mendukung 

penelitian. Parameter yang mendukung keberadaan primata dalam penelitian, 

yaitu pohon pakan, pohon tidur (sarang) dan kondisi habitat keberadaan primata. 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tabel pengamatan 

beberapa peralatan yang dapat mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data 

dimulai dari menentukan lokasi dengan cara purposive sampling bedasarkan 

informasi masyarakat yang mengetahui letak keberadaan primata.80
 Pengamatan 

dilakukan dengan cara exsploration sampling yaitu menelusuri daerah yang telah 

ditentukan, jarak luas penelusuran daerah pengamatan berkisar 20m
2
. Pengamatan 

terhadap primata pada pukul 09.00-18.30. Pencatatan sampel primata yang 

dijumpai pada jalur pengamatan dan parameter yang mendukung keberadaan 

____________ 
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primata. Menganalisa data menggukan rumus shanon-winner dan 

mendeskripsikan spesies primata.
81

 

 

 
Gambar 3.2: TitikPenelitian.82 

 

G. Teknik Analisis 

 

Analisis dilakukan setelah pengamatan di lokasi penelitian dilakukan.  

analisis spesies primata dan analisis data dilakukan dengan deskriptif baik 

kuantitatif maupun kualitatif. Data hasil pengamatan primata ini dianalisis dengan 

rumus H’ (Shannon-Wiener). Hasil yang telah dianalis dideskripsikan sesuai 

dengan tujuan penelitian. 
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1. Indeks Keanekaragaman 

Indeks keanekaragaman melihat tingkat tinggi atau rendahnya 

keanekaragaman suatu spesies disuatu tempat. Menghitung indeks 

keanekaragaman ini menggunakan rumus yang diadopsi dari Shannon dan Wiener 

(1988).
83

  

    ∑        

atau 

    ∑
  

 
         

Keterangan 

 ’ = Indeks keanekaragaman Shanon – Wiener  
nı = Jumlah Individu suatu jenis  

N = Jumlah individu seluruh jenis  

pi = nilai penting 

 

Sebelum mengetahiu nilai indeks keanekaragaman terlebih dahulu dicari 

nilai pi atau C yang diteliti dan terpusat dalam komunitas atau suatu kelompok 

hewan digunakan rumus sebagai berikut.84 

C/pi = Σ ( nı /N )² 

Dimana:  

C = Indeks Dominansi  

nı = Jumlah individu suatu jenis  

N = Jumlah individu seluruh jenis 
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Besarnya indeks keanekaragaman jenis menurut Shannon-Wienner 

didefinisikan sebagai berikut : nilai ( ’) = 0 ≤  ’≤ 1,5 Keanekaragaman Rendah, 

1,5 ≤  ’≤ 3,5 Keanekaragaman Sedang,  ’≥ 3,5 Keanekaragaman Tinggi.85 

 

____________ 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil penelitian 

1. Keanekaragaman Primata di Hutan Rawa Gambut 

Berdasarkan hasil pengamatan di Kawasan Hutan Rawa Hutan Rawa 

Gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil diketahui spesies yang 

dijumpai 4 spesies yaitu: Macaca fasicularis, Macaca nemestrina, Trachypithecus 

cristatu, dan Pongo abeli. Beberapa parameter yang menjadi tanda dari 

keberadaan spesies primata juga ditemui.  

Tabel. 4.1  Pengamatan  Spesies Primata di Hutan Rawa Gambut Kecamatan 

Singkil Kabupaten Aceh Singkil. 

No. Famili 
Spesies 

Jumlah H 
Ilmiah Daerah 

1.  Cercopthidae 

Macaca fasicularis Kera 25 0,36 

Macaca nemestrina Beruk 19 0,35 

Trachypithecus cristatus 
Lutung 

kelabu 
20 0,36 

2. Homonidae Pongo abeli Orangutan 3 0,13 

  Jumlah 67 1,22 

 

Macaca fasicularis (kera ekor panjang) sebanyak 25 ekor, Macaca 

nemestrina (beruk) sebanyak 19 ekor, Trachypithecus cristatus (lutung kelabu) 20 

ekor, dan Pongo abeli (orangutan) sebanyak 3 ekor. Bedasarkan hasil analisis data 

dapat diketahui bahwa tingkat keanekaragaman setiap spesies primata spesies 

Macaca fasicularis, Macaca nemestrina, Trachypithecus cristatus dan Pongo 

abeli masuk katagori rendah  karena ≤ 1, 5.  
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Setiap titik penelitian paling banyak ditemukan dua spesies yang berbeda 

dan paling sedikit satu spesies. Jumlah individu dari setiap spesies yang dijumpai 

sangat beragam mulai dai 3 ekor sampai 12 ekor. Berdasarkan hasil penelitian  

jumlah keseluruhan dari setiap titik penel itian dijumpai 67 ekor primata yang 

hidup di Hutan Rawa Gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. 

Primata yang dijumpai disetiap titik penelitian terbagi ke dalam dua famili yaitu 

Cercopthidae dan Homonidae.  

a. Macaca fasicularis (Kera Ekor Panjang) 

Macaca fasicularis (kera ekor panjang) primata yang memiliki persebaran 

yang sangat luas. Persebaran  Macaca fasicularis mulai dari kepulauan bagian  

Jawa Kalimatan hingga Sumatra. Macaca fasicularis di Aceh sering disebut si-

ben, daerah lain seperti jawa menyebutnya ketek, atau bedes.86 

Pakan dari Macaca fasicularis pada umumnya memakan dua jenis 

makanan yaitu alami dan non alami, kebanyakannya adalah buah-buahan selain 

itu ada juga bunga, dedaunan muda bijian, umbi dan serangga. Macaca fasicularis 

juga hidup dirawa bakau sehingga sering dijumpai di pesisir sedang memakan 

kepiting atau moluska lainya perilaku ini dinamakan Crabs Eating Macaque.87 

 Macaca fasicularis memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuh 

sekitar 38-64 cm, Berat badan 3,5-8 kg. Bulunya dengan warna bulu yang 

bervariasi dari coklat muda, kelabu sampai coklat. Variasi ini terjadi berdasarkan 

____________ 
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Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) yang telah Divasektomi di Wenara Wana Ubud, 

Indonesia Medicus Veterinus ISSN : 2301-7848; eISSN : 2477-6637, Vol : 5, No. 3 Juni 2016 
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pada umur musim dan lokasi. Hidup mengelompok terdiri dari banyak jantan dan 

banyak betina (multi-male multi-female) dengan sistem perkawinan tidak pilih-

pilih.88
 Gambar Macaca fasicularis hasil penelitian dapat dilihat pada gambar 4.1. 

Gambar 4. 1. Macaca fasicularis Hasil Penelitian. 

Berikut ini taksonomi dari Macaca fasicularis atau kera ekor panjang: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Vertebrata 

Kelas : Mamalia 

Ordo : Primata 

Famili : Cercopthidae 

Genus : Macaca 

Spesies : Macaca fasicularis 

 

 

b. Macaca nemestrina (Beruk) 

Macaca nemestrina memiliki persebaran yang luas tidak hanya di 

Indonesia Thialand dan Malaysia juge terdapat beruk. Daearah kalimatan beruk 

disebut empoa, basuk gobuk, di Sumatra berok, baruak dan bodat sedangkan di 

____________ 
 

88
 Khasan Fakri, Studi Awal Populasi dan Distribusi... h. 121 
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daerah Aceh disebut bu-ue.89
 Pakan dari Macaca nemestrina buah, biji serangga, 

bunga, seranga kepiting sungai, rayap, telur burung dan beberapa jamur dan 

bagian tumbuhan. Macaca nemestrina hidup di hutan oprimer dan hutan skunder, 

lahan perkebunan, pertania, tepi sungsai, hutan rawa dan daratan rendah lainya 

yang kurang dari 1000 dpl. 

Beruk memiliki ciri rambut yang lurus dan tegak bagian punggung sampai 

ke bahu. Warna bulu coklat sampai coklat kekuningan. Panjang tubuh 450-600 

mm, berat badan 7-9 kg. Beruk memiliki ukuran tubuh yang lebih besar 

dibandingkan kera ekor panjang. Memiliki ekor yang sangat pendek disebut 

Pigtail macaque mirip seperti ekor babi.90 Gambar Macaca nemestrina hasil 

penelitian dapat dilihat pada gambar 4.2.  

 

 

 

 

 

____________ 
 

89
 Jatna Suprianta dan Edy, Panduan Lapangan.... h. 79 

 
90

 Firman Jaya, Fenotipe Saluran Pencernaan Beruk (Macaca nemestrina) sebagai Hewan 

Model Penelitia, Skripsi, (Bogor: Institut Pertanian Bogor 2007) h. 5 
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Gambar 4. 2. Macaca nemestrina Hasil Penelitian. 

Berkut ini taksonomi dari Macaca nemestrina atau beruk: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Vertebrata 

Kelas : Mamalia 

Ordo : Primata   

Famili : Cercopthidae 

Genus : Macaca 

Spesies : Macaca nemestrina 

 

c. Trachypithecus cristatus (Lutung Kelabu) 

Trachypithecus cristatus di daerah Kalimantan disebut buhai, bukis, peut, 

bochies, balung, leso, dan muis. Daerah Sumatra disebut sebagi cingkau 

sedangkan di daerah Aceh disebut lutong. Persebrannya meliputi Semenanjung 

Malasysia, Kalimantan Utara dan Sumatra. Hidup di hutan daratan rendah, rawa, 

daerah pasang surut atau daerah tepi sungai. Lutung ini terkadang dijumpai 

perkebunan dan juga ditemui di hutan primer dan sekunder yang berada di 
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perbukitan ketinggian 600 m dari permukaan laut. Pakan Trachypithecus cristatus 

terdiri dari kuncup dedaunan, bungan, buah dan seranggga. 91  

Lutung kelabu memiliki rambut tubuh berwarna hitam dengan ujung 

warna putih atau Kelabu. Mukanya berwarna hitan tanpa lingkaran putih di sekitar 

mata dan rambut di atas kepalanya meruncing dengan puncak di tengahnya. 

Seperti jenis lutung lainnya, lutung ini memiliki ekor yang panjang, berukuran 

sekitar 75cm.92
 Gambar Trachypithecus cristatus hasil penelitian dapat dilihat 

pada gambar 4.3. 

Gambar 4. 3. Trachypithecus cristatus Hasil Penelitian. 
 

 

 

 

 

 

____________ 
 

91
 Jatna Suprianta dan Edy, Panduan Lapangan.... h. 231-232 

 
92

 Mohammad Nurdin,  Keanekaragaman dan Sebaran Satwa Primata di Taman Nasional 

Tesso Nilo yang Berbatasan 
dengan

 Kebun Kelapa Sawit PT. Inti Indosawit Subur, Ukui, Riau, 

Skripsi, ( Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2010) h. 9 
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Berikut ini adalah taksonomi dari Trachypithecus cristatus atau lutung kelabu: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Vertebrata 

Kelas : Mamalia 

Ordo : Primata   

Famili : Cercopthidae  

Genus : Trachypithecus 

Spesies : Trachypithecus cristatus 

 

d. Pongo abeli (Orangutan Sumatra) 

Pongo abeli dikenal juga sebagai mawas. Penyebaran orang utan sumatara 

terbatas hanya dapat di jumpai Sumatra Utara dan Aceh. Pongo abeli termasuk 

hewan dilindungi. Hidup di daratan rendah rawa-rawa sampai perbukitan yang 

mencapai 1500 m dpl.93 Pakan Pongo abeli dedaunan muda, bunga, buah, biji, 

serangga dan juga telur burung. 

Pongo abeli (orangutan sumatra) meliki ciri-ciri rambut kuning keemasan 

dan lebih terang dibandingkan orangutan kalimantan. Memiliki lengan yang 

panjang. Memiliki wajah lebih panjang tetapi lebih sempit serta rambut lebih 

panjang dibandingkan orangutan Kalimantan. Tinggi orangutan mencapai 1,4 

meter dan berat mencapai 80 kg. Pongo abeli jantan memiliki kantong suara 

sehingga mampu mengeluarkan suara panjang atau longcall.94
 Gambar Pongo 

abeli hasil penelitian dapat dilihat pada gambar 4. 4.   

____________ 
 

93 Jatna Suprianta dan Edy, Panduan Lapangan.... h. 309-310. 
 
94

 Sally Morgan, Dunia Satwa Orangutan, (Solo:  Tiga Serangkai Pustaka Mandiri , 

2006), h. 9 
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Gambar 4. 4. Pongo abeli Hasil Penelitian. 

Berikut adalah taksonomi dari Pongo abeli atau orang utan: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Vertebrata 

Kelas : Mamalia 

Ordo : Primata   

Famili : Homonidae 

Genus : Pongo 

Spesies : Pongo abeli 

 

 

2. Pemanfaatan 

a. Buku Saku 

Hasil penelitian dibentuk kedalam buku saku sebagai pemanfaatan yang 

akan digunakan untuk pembelajaran atau masyarakat umum. Buku saku akan 

berisikan klasifikasi dari primata yang ditemui serta gambaran yang menujukan 

ciri primata. Sampul buku saku dapat dilihat pada Gambar 4. 5. 
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Gambar 4. 6. Sampul Buku Saku 

 

 

b. Modul penelitian 

Pemanfaatan penelitian juga dibentuk dalam modul untuk mejelaskan 

langkah-langkah penelitian atau terhadap penelitian pengamtan primata yang 

diamati. Pemanfaatan dalam bentuk modul ini juga bagian dari bahan yang 

digunakan untuk proses pembelajaran serta melakukan penelitian. Gambar modul 

dapat diliha pada gambar 4. 7. 
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Gambar 4.7. Sampul Modul 

 

B. Pembahasan 

Primata yang dijumpai disetiap titik membentuk kelompok kecil dalam 

satu kelompok bisa 3-12 ekor. Pembentukan kelompok ini dilakukan untuk 

melakukan interaksi antar individu maupun spesies lainya. Pembentukan 



48 
 

kelompok dilakukan agar bisa terhindar atau saling menjaga dari hewan yang 

memangsa. Perilaku yang sering lakukan primata adalah hidup berkelompok 

dengan aktifitas-aktifitas yang spesifik mempengaruhi luas jelajah yaitu luas 

pergerakan untuk mendapatkan makanan.95 

Pengamatan di titik 1 terlihat primata spesies Macaca fasicularis sedang 

berada di dataran tanah atau tidak sedang di pepohonan, perilaku ini dilakukan 

untuk mencari makanan. Perilaku berjalan di tanah ini biasanya diawali oleh 

pemimpin kelompok atau primata jantan dan kemudian diikuti oleh anggota 

lainnya.96 Tampak Macaca fasicularis sedang berjalan di semak rerumputan dekat 

aliran sungai. Macaca fasicularis di titik penelitian 1 berjumlah 8 ekor. 

Macaca nemesterina melakukan perpindahan tempat atau lokasi karena 

merasakan kehadiran manusia (peneliti), dengan cara meraih ranting-rating 

pepohonan dan melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Primata juga 

memiliki respon yang sangat cepat apabila terjadi perubahan atau mampu 

mendektesi kehadiran predator atau yang mengancam.97 Kehadiran manusia 

bisajuga menjadi salah satu ancaman yang tidak teduga bagi primata. Macaca 

nemetrina yang dijumpai sebanyak 12 ekor. Pengamatan yang dilakukan di lokasi 

ini dijumpai pohon pakan buah bakau dan nipah kedua tumbuhan ini hidup di 

rawa. 

____________ 
 

95
 Sari, Studi Prilaku Monyet Ekor Panjang... h. 185 

 
96

 Jatna Suprianta dan Edy, Panduan Lapangan.... h. 97  
 

97
 Imran Said L Tobing, Respon Primata Terhadap Kehadiran Manusia di Kawasan 

Cikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun, Beriia Biologi Edixi Klw.sus"Biodiversitas Tainan 

Nasional Gunung Halinum (II) ", Vol. 6, No. 1.(2002) h. 102 
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Titik penelitian 2 yang terletak dekat dengan sungai terlihat primata jenis 

Macaca fasicularis sebanyak 3 ekor dan Macaca nemestrina  sebanyak 7 ekor 

yang melakukan aktivitas memilih tempat untuk tidur. Tempat yang dipilih berupa 

pohon-pohong yang rindang dan tinggi, memiliki percabangan yang kokoh. Titik 

lokasi penelitian 2 ditemukan pohon pakan berupa buah bakau yang hidup di rawa 

dan buah lempen.  

Titik penelitian 3 tidak dijumpai hanya terlihat pepohonan yang dipilih 

oleh Macaca fasicularis dan Trachypithecus cristatus untuk melakukan aktifitas 

tidur. Titik penenlitian 3 memiliki kondisi pepohonan tinggi dan lebat. Pepohonan 

yang dipakai oleh kedua jenis primata ini tidak jauh dari pemukiman warga. atau 

tidak aktif. Tidak jauh dari titik penelitian 3 ditemukan sarang orangutan yang 

tidak aktif. Sarang orang tidak aktif karena, orangutan membuat sarang setiap hari 

dan ditempati sekali saja sehingga orangutan sering berpindah-pindah tempat.98
 

Tingkat keanekaragaman Macaca fasicularis yang dijumpai sebanyak 5 ekor di 

titik penelitian 2, sedangkan Trachypithecus cristatus yang dijumpai sebanyak 9 

ekor. 

Titik penelitian 4 tampak Trachypithecus cristatus sedang melakukan 

aktivitas berpindah tempat atau berpindah lokasi. Perilaku ini adalah perilaku 

yang sering dilakukan oleh primata.99
 Berpindah tempat ini dilakukan ketika pagi 

hari meninggalkan lokasi dimana spesies ini meningalakan sarang untuk 

____________ 
 

98
 Mayang Sari, Fakta Paling Wow di Dunia, (Jakarta Selatan: Cmedia, 2011) h. 4 

 
99

 Aliandra Saputara, Studi Perilaku Populasi Monyet... h. 10 
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melakukan aktivitas harian. Tingkat keanegaragaman dari Trachypithecus 

cristatus  pada titik lokasi 4 berjumlah 11 ekor .  

Beberapa primata yang endemik juga ditemukan di beberpa pulau, mulai 

dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumtra.100 Salah satu hewan yang 

endemik di Pulau Sumatra adalah Pongo abeli atau orangutan sumatra. 

Pengamatan titik penelitian 5 dijumpai 7 sarang orangutan yang masih aktif 

ditempati dan 3 ekor spesies orangutan, dimana dua ekor induk satu ekor anak 

orangutan. Orangutan ini ditemukan di sarangnya pada siang hari. Keberadaan 

orangutan di sarang dikareanakan menjaga anaknya sehingga orangutan yang lain 

tidak tampak disarang. Kondisi penelitian 5 terlihat pepohonan yang tinggi untuk 

peletakan sarang yang ditempati oleh orangutan. Sarang orangutan ini juga tidak 

jauh dari lokasi perairan atau bisa dikatakan tepat di atas perairan hutan rawa 

gambut yang airna mengalir. Sarang orangutan dibangun menggunakan dedaunan 

dan ranting pohon, sarang di bangun di tajuk-tajuk pohon dan tinggi.101 Gambar 

sarang orangutan dapat dilihat pada gambar 4. 7. 

 

 

 

 

 

____________ 
 
 

100
 Jatna Suprianta dan Edy, Panduan Lapangan.... h. 2 

 
101

 Mayang Sari, Fakta Paling.... 4 
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Gambar 4. 7. Sarang Orangutan. 

Titik penelitian 5 juga dijumpai primata spesies Macaca fasicularis yang 

sedang melakukan aktivitas perpindahan lokasi. Perpindahan lokasi yang 

dilakukan oleh Macaca fasicularis ini melalui tumbuhan rumbia yang hidup diatas 

perairan. Sebanyak 9 ekor Macaca fasicularis yang dijumpai pada titik penelitian 

5.   

Rendahnya keanekargaman disetiap titik lokasi penelitian bisa terjadi 

karena beberapa faktor yaitu, bervariasi jumlah tumbuhan pakan, kecocokan 

keadaan lingkungan hutan dengan primata atau kemampuan beradaptasi dari 

primata dan jarak antara pemukiman warga dangen primata yang menempati 

hutan.102 Beberapa ancaman lain yang menyebabkan keanekaragaman primata 

____________ 
 

102
 Mohammad Nurdin,  Keanekaragaman dan Sebaran... h. 50 
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rendah disebabkan juga oleh berupa pengambilan kayu oleh masyarakat lokal, dan 

perburuan satwa primata.
103

 

Penelitian yang dilakukan terhadap pengamtan parameter keberadaan 

primata. Pengamatan melihat kondisi alam yang mendukung keberadaan primata 

yang mendiami lokasi tersebut. Paramater yang diamati berupa pohon sarang dan 

pohon pakan yang dimakan oleh primata. 

Hasil pengamatan parameter yang mendukung keberadaan primata di 

Kawasan Hutan Rawa Gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. 

Beberapa jenis pakan yang dijumpai yang lokasinya tidak jauh dari lokasi dan 

beberapa sarang orangutan dan lokasi keberadaan primata lainya. Jenis pakan 

yang terdapat pada penelitian berupa buah nipah, buah bakau, buah kemloko, 

sawit, butun, dan lempeni. Faktor vegetasi tumbuhan atau pepohonan yang tinggi 

juga menjadi pengamatan dimana keberadaan primata yang melakukan aktivitas. 

Pohon atau tumbuhan yang dijadikan tempat lokomosi, inactif dan tidur pada saat 

malam hari atau gelap yaitu, pohon bakau, butun, dan lempas. 

Beberapa faktor yang menyebabkan penelitian terhambat diantaranya 

cuaca hujan menjadi salah satu aktivitas penelitian di Kawasan Hutan Rawa 

Gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Cuaca di Singkil sering 

hujan menjadi penghambat menjadi faktor penghambat sehingga keberadaan 

primata sulit untuk ditemukan. Tanah yang bersifat gambut menjadi faktor 

penghamat karena sulit untuk dilalui. Bedasarkan informasi didapatkan dari 

____________ 
 

103
 Didik Prasetyo dan Jito Sugardjito, Status Populasi Satwa Primata... h. 68 
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masyarakat salah satu faktor pengyebab jarangnya primata yang dijumpai selama 

penelitian karena musim buah telah berakhir. 

Primata memiliki sifat yang arboreal (hidup di pepohonan yang tinggi dan 

rimbun) dan liar (sensitif dengan kehadiran manusia) membuat primata tidak 

bebas menjelajahi utan untuk mencari pakan untuk memenuhi kebutuhan 

primata.104 Sifat yang arboreal sangat terlihat, karena sebagian primata yang 

diamati memilih pepohonan yang tinggi sehingga tidak dapat dilihat langsung. 

Sifat liar atau (sensitif terhadap kehadiaran manusia) terjadi saat penelitian 

berlangsung, telihat primata yang diamati menjahui para peneliti atau menusia 

yang melakukan aktivitas pengamatan. Sifat arboreal membuat peneliti sulit untuk 

melihat jumlah setiap individu primata yang dijumpai. 

 

 

 

____________ 
 

104
 Fitria Basamalah, dkk.,  Status Populasi... h. 58 
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  BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian keanekaragaman primata yang telah 

dilakukan di Kawasan Hutan Rawa Gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh 

Singkil sebagai berikut: 

1. Keanekaragaman primata di Kawasan Hutan Rawa Gambut Kecamatan 

Singkil Kabupaten Aceh Singkil temasuk kedalam rendah, karena setiap 

primata memiliki nilai keanekaragaman spesies Macaca fasicularis, 

Macaca nemestrina, Trachypithecus cristatus dan Pongo abeli ≤ 1,5. 

Rendahnya keanekaragaman disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga 

keanekaragaman primata di Hutan Rawa Gambut Kecamatan Singkil 

rendah. 

2. Pemanfaatan hasil penelitian terhadap Keanekaragaman primata di 

Kawasan Hutan Rawa Gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh 

Singkil sebagai referensi matakuliah Ekologi Hewan dalam bentuk buku 

saku dan modul. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengemukakan beberapa saran 

agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang primata yang terdapat di 

Kawasan Hutan Rawa Gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, 

diantaranya: 
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1. Diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

keanekaragaman primata di Kawasan Hutan Rawa Gambut Kecamatan 

Singkil Kabupaten Aceh Singkil agar dapat digunakan sebagai data 

base. 

2.  Diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan 

populasi dan aktivitas dari spesies primata yang terdapat di Hutan 

Rawa Gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. 

3. Diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tantang perbedaan 

keberadaan atau penampakan primata di Hutan Rawa Gambut 

Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan musim buah 

atau musim lainya.  

4. Diharapkan dapat dilakukan penelitian tentang spesies dari primata 

nocturnal di Hutan Rawa Gambut Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh 

Singkil. 















 

  



Lampiran Hasil Analisis Data dalam Bentuk Tabel 

 

No. Famili 
Spesies 

Jumlah pi ln pi pi ln pi H 
Ilmiah Daerah 

1. Cercopthidae Macaca fasicularis Kera 25 0,373134328 -0,985816795 -0,367842088 0,367842088 

2. Cercopthidae Macaca nemestrina Beruk 19 0,28358209 -1,26025364 -0,357385361 0,357385361 

3. 
Cercopthidae 

Trachypithecus 

cristatus  
Lutung 

kelabu 
20 

0,298507463 -1,208960346 -0,360883685 0,360883685 

4. Homonidae Pongo abeli Orangutan 3 0,044776119 -3,106080331 -0,139078224 0,139078224 

  

Jumlah 
67 

    -1,225189357 1,225189357 

 



Lampiran Tabel Parameter Penelitian 

 

No. 
Tumbuhan  

Pakan Sarang 
Nama Daerah Nama Ilmiah 

1. Bakau Soneratia aptela ya ya 

2. Nipah Nypa fruticans ya tidak 

3. Butun Baringtonia scortechinii ya ya 

4. Lempeni  Ardisia humilis ya tidak 

5. Lempas Koompassia sp tidak ya 

6. Sawit Elaeis guniensis ya tidak 

7. Kemloko Phyllanthus emblica ya tidak 

8.  Medang Litsea grandis ya ya 

9.  Meranti Bakau Shorea uliginosa  tidak ya 



Lampiran Titik Penelitian Spesies Ditemukan  

No. 
Titik 

Penelitian 
familly Spesies Nama Daerah Jumlah 

1.  titik 1 

cercopthidae Macaca fasicularis 
Kera ekor 

panjang 
8 

cercopthidae Macaca nemestrina Beruk  12 

cercopthidae Trachypithecus cristatus Lutung kelabu - 

homonidae Pongo abeli Orangutan - 

2. titik  2 

cercopthidae Macaca fasicularis 
Kera ekor 

panjang 
3 

cercopthidae Macaca nemestrina Beruk  7 

cercopthidae Trachypithecus cristatus Lutung kelabu - 

homonidae Pongo abeli Orangutan - 

3.  titik 3 

cercopthidae Macaca fasicularis 
Kera ekor 

panjang 
5 

cercopthidae Macaca nemestrina Beruk  - 

cercopthidae Trachypithecus cristatus Lutung kelabu 9 

homonidae Pongo abeli Orangutan - 

4. titik 4 

cercopthidae Macaca fasicularis 
Kera ekor 

panjang 
- 

cercopthidae Macaca nemestrina Beruk  - 

cercopthidae Trachypithecus cristatus Lutung kelabu 11 

homonidae Pongo abeli Orangutan - 

5. titik 5 

cercopthidae Macaca fasicularis 
Kera ekor 

panjang 
9 

cercopthidae Macaca nemestrina Beruk  - 

cercopthidae Trachypithecus cristatus Lutung kelabu - 

homonidae Pongo abeli Orangutan 3 

jumlah 67 



Lampiran Foto Penelitian 

 

 
1. Aktivitas Primata di Pepohonan 

 

 
2. Primata Sedang Mencari Makan di Semak 

 



 
3. Trachypithecus cristatus 

 
4. Primata Sedang Istirahat di pepohonan 

 

 
5. Sarang Orangutan yang Tidak Terpakai Atau Non-Aktif 



 
6. Sarang Orangutan Yang Aktif 

 

 

 

 

 

 

7. Pakan yang di Jumpai 

 



 

8. Pengamatan Primata  

 
9. Team Penelitin 
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