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Abstrak 

Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman primata yang tinggi dan bersifat endemik dikarenakan Pulau 

Indonesia mendukung kehidupan primata, hal ini terbukti sebanyak 40 spesies primata dari 200 spesies primata 

di dunia terdapat di Indonesia dan 24 diantaranya bersifat endemik. Namun, semakin hari populasi primata di 

Indonesia semakin berkurang, faktor yang menyebabkan terancamnya suatu spesies dikarenakan faktor alam dan 

juga faktor manusia. Informasi mengenai satwa primata merupakan faktor penting dalam kegiatan konservasi. 

Salah satu cara yang digunakan yaitu menginventarisasi  primata. Tujuan penelitian ini untuk mendapat 

informasi mengenai keanekaragaman primata di Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol, Taman Nasional 

Gunung Gede Pangrango. Penelitian ini menggunakan metode transek jalur dengan titik fokus penelitian pada 

jalur kanopi, cipadaranten, dan cikaweni. Hasil dari penelitian ini ditemukan 100 individu primata dari 4 spesies 

primata yaitu Hylobates moloch, Presbytis comata, Trachypithecus auratus, dan Macaca fascicularis. Indeks 

keanekaragaman primata termasuk kategori sedang dengan nilai 1,14, indeks kemerataan termasuk kategori 

tinggi dengan nilai 0,88, dan indeks dominansi termasuk kedalam kategori rendah dengan nilai 0,37. 

Kata kunci : Inventarisasi, Keanekaragaman, Primata, Lingkungan. 

Abstract 

Indonesia has a high level of primate diversity and is endemic because the island of Indonesia supports primate 

life, it is proven that as many as 40 primate species from 200 primate species in the world are found in Indonesia 

and 24 of them are endemic. However, the primate population in Indonesia is decreasing day by day, the factors 

that cause the threat of a species due to natural and human factors. Information about primates is an important 

factor in conservation activities. One of the methods used is the primate inventory. The purpose of this study 

was to obtain information on primate diversity at the Bodogol Nature Conservation Education Center, Gunung 

Gede Pangrango National Park. This study uses the path transect method with the focus of research on the 

canopy, cipadaranten, and cikaweni pathways. The results of this study found 100 primates from 4 primate 

species namely Hylobates moloch, Presbytis comata, Trachypithecus auratus, and Macaca fascicularis. The 

primate diversity index is in the medium category with a value of 1,14, the evenness index is included in the 

high category with a value of 0,88, and the dominance index is included in the low category with a value of 

0,37. 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman primata yang tinggi dan bersifat endemik 

dikarenakan Pulau Indonesia mendukung kehidupan primata, hal ini terbukti sebanyak 40 

spesies primata dari 200 spesies primata di dunia terdapat di Indonesia dan 24 diantaranya 

bersifat endemik (Fauzi et al., 2017). Penyebaran primata di Indonesia cukup luas, mulai dari 

Kepulauan Mentawai, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi serta pulau-

pulau sekitarnya (Comanesi et al., 2017). 

Primata merupakan kelas dari mamalia yang memiliki tingakatan lebih tinggi karena 

primata memiliki volume otak yang lebih besar dari satwa lainnya. Selain kecerdasannya 

karakteristik yang unik menjadi daya pikat tersendiri sehingga primata berpotensi untuk 

dijadikan objek ekowisata. Primata tidak hanya sebagai penghias hutan tetapi primata juga 

memiliki peran penting bagi tatanan ekosistem hutan (Atmoko & Agency, 2019). Namun, 

semakin hari populasi primata di Indonesia semakin berkurang, sebanyak 37 jenis primata yang 

ada di Indonesia telah tercatat dalam Red Data Book/ IUCN (IUCN, 2021). Faktor yang 

menyebabkan terancamnya suatu spesies dikarenakan faktor alam dan juga faktor manusia. 

Penebangan hutan, alih fungsi lahan, bahkan pemburuan liar masih menjadi faktor utama atas 

terancamnya suatu spesies karena hilangnya habitat primata dan apabila hal tersebut terus-

menurus terjadi akan berdampak buruk bagi ekosistem hutan dan dampak lainnya adalah 

generasi selanjutnya dikhawatirkan tidak akan bisa melihat dan mengetahui jelas mengenai 

primata. 

Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol (PPKAB) merupakan salah satu kawasan 

konservasi yang terletak di bawah kaki gunung bagian selatan Gunung Gede Pangrango. 

Kawasan ini memiliki hampir semua tipe habitat dan kondisi fisik yang sangat mendukung 

untuk kelangsungan hidup berbagai jenis flora dan fauna (Yuniar et al., 2014). Wilayah ini 

dimanfaatkan sebagai tempat hidup dan perlindungan berbagai keanekaragaman hayati 

khususnya satwa endemik Pulau Jawa yaitu owa jawa (Hylobates moloch) dan surili (Presbytis 

comata) (Anggraeni et al., 2010). 

Informasi mengenai satwa primata merupakan faktor penting dalam kegiatan konservasi. 

Salah satu cara yang digunakan yaitu menginventarisasi  primata. Data mengenai inventarisasi 

keanekaragaman primata di kawasan PKKAB sudah dilakukan tetapi belum ada yang 

dipublikasikan. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya hasil penelitian, buku referensi 

atau media sejenis yang membahas inventarisasi keanekaragaman primata di PKKAB. 

Informasi mengenai satwa primata di PKKAB diperoleh dari hasil para peneliti yang meneliti 

keanekaragaman mamalia tidak terfokus pada primata saja, selain itu penelitian terakhir 

dilakukan oleh Lydiasari dkk pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa keanekaragaman jenis 

mamalia di PPKAB rendah, namun memiliki nilai kemerataan yang tinggi, dan untuk 

dominansi tidak ada satu atau lebih spesies yang mendominasi. 

Sangat sedikitnya informasi tersebut mengakibatkan pentingnya melakukan penelitian 

inventarisasi dan keanekaragaman primata di Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol  

guna mendapatkan data akurat dan terkini yang dapat dijadikan salah satu upaya pelestarian 

primata. Melalui penelitian ini diharapkan mendapat informasi mengenai keanekaragaman 

primata di Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol, Taman Nasional Gunung Gede 

Pangrango. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November hingga Juli 2021. Pengambilan data 

primata dilakukan di Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol, Taman Nasional Gunung 

Gede Pangrango. Titik fokus penelitian berada pada jalur kanopi, jalur cipadaranten, dan jalur 

cikaweni. Lokasi penelitian berada pada titik koordinat 6
o
31’788” LS dan 106

o
49’727”BT. 

Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1. 



 

 Gambar 1  Lokasi penelitian 

Sumber : google maps 

Metode penelitian menggunakan metode transek jalur dengan berjalan disepanjang garis 

transek (Bismark, 2011). Panjang jalur pengamatan untuk jalur kanopi 1,4 km, jalur 

cipadaranten 1 km, dan jalur cikaweni 750 m dengan lebar tidak dibatasi, titik awal pengamatan 

dimulai dari batas kawasan. Desain metode pengamatan dapat dilihat pada gambar 2. 

 
Gambar 2  Desain metode pengamatan transek jalur 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

Pengambilan data berupa data primer dan data parameter lingkungan. Data primer 

merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan berupa jenis primata, jumlah individu 

tiap jenis, dan jenis sisa temuan aktivitas primata, sedangkan data parameter lingkungan berupa 

kondisi umum lokasi penelitian (tipe hutan, titik koordinat, ketinggian, kelembaban, dan suhu). 

Proses pengambilan data di setiap jalur penelitian dilakukan setiap 3 hari sekali selama 2 

minggu pada pagi hari pukul 06.30-11.00 dan sore hari pukul 14.00-17.00. Waktu pengambilan 

disesuaikan dengan aktivitas primata, karena primata mencari makan dan berinteraksi pada pagi 

dan sore hari sedangkan pada siang hari primata lebih banyak beristirahat (Ario et al., 2019). 

Masing-masing objek yang ditemukan dicatat pada tally sheet. Objek juga diambil gambarnya 

untuk memudahkan proses identifikasi. 

Proses identifikasi menggunakan buku Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar di Lindungi 

MAMALIA dan bantuan petugas PPKAB. Data yang didapat kemudian di analisis 

menggunakan indeks biologi yang terdiri dari indeks keanekaragaman Shannon-Wienner (H’), 

indeks kemerataan Evenness (E), dan indeks dominansi Dominance of Simpson (C). 

A. Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener 

Menurut Soerianegara dan Indrawan (2002) untuk mengetahui indeks 

keanekaragaman Primata dapat menggunakan indeks Shannon-Wiener dengan rumus : 

H’ =  ∑         dimana Pi = (ni/N) 

Keterangan :  

H’ = Indeks keanekaragaman jenis Shannon-Wiener  

ni = Jumlah individu jenis ke-i 



N = Jumlah individu seluruh jenis  

Kriteria indeks keanekaragaman menurut Shannon-Wiener adalah sebagai berikut :  

H’ < 1 = Tingkat keanekaragaman jenis rendah  

1< H’ < 3 = Tingkat keanekaragaman jenis sedang  

H’ > 3 = Tingkat keanekaragaman jenis tinggi 

 

B. Indeks Kemerataan 

Menurut Insafitri (2010) indeks kemerataan digunakan untuk mengetahui 

keseimbangan komunitas yaitu kesamaan ukuran jumlah individu antar spesises dalam 

suatu komunitas.  Semakin besar derajat keseimbangannya itu berarti jumlah individu 

antar spesiesnya semakin mirip. Indeks kemerataan dapat diketahui dengan menggunakan 

indeks Evenness dengan rumus : 

E = 
  

   
 

Keterangan : 

E = indeks kemerataan Evenness 

H’ = indeks keanekaragaman 

S = jumlah spesies 

Kriteria indeks keseragaman menurut Evenness adalah sebagai berikut : 

E < 0,4 : Keseragaman populasi kecil 

0,4 < E < 0,6 : Keseragaman populasi sedang 

E > 0,6 : Keseragaman populasi tinggi 

C. Indeks Dominansi 

Menurut Insafitri (2010) sejauh mana suatu kelompok biota mendominasi 

kelompok lain bisa diketahui melalui indeks dominasi. Dominasi yang terlalu besar akan 

mengarah pada kelompok labil juga tertekan. Indeks dominansi dianalisis menggunakan 

indeks Dominance of Simpson dengan rumus : 

D = ∑  2 
 dimana Pi = (ni/N) 

Keterangan : 

D = indeks dominansi Dominance of simpson 

ni = jumlah individu setiap jenis 

N = jumlah total individu 

Kriteria indeks dominansi menurut Dominance of Simpson adalah sebagai berikut : 

0 < D < 0,50 = Dominansi rendah 

0,50 < D < 0,75 = Dominansi sedang 

0,75 < D < 1,00 = Dominansi tinggi 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Inventarisasi Primata di Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol 

Berdasarkan hasil penelitian di Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol 

(PPKAB) didapatkan 4 spesies primata yang dikelompokkan menjadi 2 famili dan 4 

genus yaitu Hylobates moloch, Presbytis comata, Macaca fascicularis, dan 

Trachypithecus auratus dengan jumlah total individu 100 individu yang tersebar di tiga 

jalur berbeda. Pada jalur kanopi ditemukan 61 individu, jalur cipadaranten 23 individu, 

dan pada jalur cikaweni paling sedikit ditemukan individu primata yaitu 16 individu. 

Hasil pengamatan primata disajikan pada tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1  Hasil pengamatan primata di PKKAB 

No. Famili Nama Spesies 
Jumlah Individu 

Total 
Kanopi Cipadaranten Cikaweni 

1. Hylobatidae 
Hylobates 

moloch 
8 6 6 20 

2. Cercopithecidae 

Presbytis 

comata 
30 3 2 35 

Macaca 

fascicularis 
9 - 6 15 

Trachypithecu

s auratus 
14 14 2 30 

 

Total 
61 23 16 100 

 

1) Hylobates moloch 

Klasifikasi Hylobates moloch menurut IUCN (2021) sebagai berikut : 

Kingdom: Animalia 

Filum : Chordata 

Kelas : Mamalia 

Ordo : Primata 

Famili : Hylobatidae 

Genus : Hylobates 

Spesies : Hylobates moloch 

Owa jawa merupakan satwa diurnal yang memiliki ciri-ciri tubuh ditutupi 

rambut berwarna kelabu dengan bagian kepala atas dan wajah berwarna hitam namun 

pada bagian alis dan dagu berwarna putih. Owa jawa dapat bertahan hidup pada hutan 

hujan tropis mulai dari dataran rendah, pesisir, hingga pengunungan dengan 

ketinggian 1.400-1.600 mdpl dan memiliki tipe hutan yang tinggi dan lebat (Supriatna 

& Wahyono, 2000). Morfologi owa jawa dapat dilihat pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Morfologi owa jawa 

Sumber : Grid.id 

Menurut Ario et al. (2019) 50% makanan owa jawa yaitu buah, sisanya berupa 

biji, dan daun dengan aktivitas mencari makan pada pagi dan sore hari, sedangkan 

pada siang hari owa jawa beristirahat untuk melakukan proses fisiologis mencerna 

makanannya. 

Owa jawa bergerak dengan cara berayun, berjalan, memanjat, dan melompat 

(Kartono et al., 2002).  Owa jawa melalukan grooming sebagai bentuk komunikasi 

antar individu yang dilakukan owa jawa dewasa kepada anak pada saat owa jawa 

beristirahat (Nakamichi & Shizawa, 2003). Sedangkan aktivitas bermain lebih 

dilakukan oleh owa jawa anak untuk melatih kemampuan bergerak (Febrissa & 



Rinaldi, 2020). Selain itu Geissmann et al. (2005) menjelaskan perilaku vokalisasi 

owa jawa memiliki karakteristik yang unik dibandingkan Hylobatidae lainnya 

dikarenakan owa jawa memiliki 3 karakteristik suara diantaranya Morning call, alarm 

call, dan greating call. 

Owa jawa merupakan hewan monogami yang dapat bertahan hingga umur 30-

35 tahun. Owa jawa jantan dikatakan dewasa pada umur 6 tahun sedangkan owa jawa 

betina pada umur 8 tahun. Masa hamil owa jawa antara 197-210 hari dengan jarak 

antar kelahiran berkisar antara 3-4 tahun (Budiarsa et al., 2009). 

2) Presbytis comata (Surili) 

Klasifikasi surili menurut IUCN, (2021)sebagai berikut :  

Kingdom: Animalia 

Filum : Chordata 

Kelas : Mamalia 

Ordo : Primata 

Famili : Cerchopithecidae 

Genus : Presbytis 

Spesies : Presbytis comata 

Surili merupakan satwa endemik pulau jawa yang memiliki ciri-ciri warna 

rambut dari kepala sampai bagian punggung hitam dan keabuan, warna rambut 

jambul dan kepala berwarna hitam. Rambut pada bagian dagu, dada, perut,  bagian 

dalam lengan dan kaki, serta ekor berwarna putih. Sedangkan warna kulit muka dan 

telinga hitam agak kemerahan. Surili memiliki rambut alis yang mengarah kedepan 

dan iris mata berwarna coklat.  Surili dapat bertahan hidup di hutan primer maupun 

sekunder mulai dari hutan pantai, bakau, dan pegunungan hingga ketinggian sekitar 

2.000 mpdl (Supriatna & Wahyono, 2000). Morfologi surili dapat dilihat pada gambar 

4. 

 
Gambar 4. Morfologi surili 

Sumber : Nawacita.co 

Surili merupakan satwa pemakan buah, daun, dan juga biji dengan aktivitas 

mencari makan pada pagi dan sore hari, sedangkan pada siang hari surili lebih banyak 

beristirahat. Apabila bergerak surili menggunakan keempat anggota tubuhnya 

(Supriatna & Wahyono, 2000). Surili merupakan satwa dengan perkawinan 

multimate. Surili jantan mengalami kematangan seksual pada umur 3 tahun 

sedangkan surili betina mengalami kematangan seksual pada umur 3-4tahun. Masa 

kehamilan surili diperkirakan sekitar 196-210 hari (Supriatna & Wahyono, 2000). 

 

3) Trachypitecus auratus (Lutung Jawa) 

Klasifikasi lutung menurut IUCN, (2021) sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mamalia 



Ordo  : Primata 

Famili  : Cercopithecidae 

Genus  : Trachypithecus 

Spesies  : Trachypithecus auratus 

Lutung jawa merupakan satwa diurnal yang memiliki ciri-ciri warna rambut 

hitam, diselingi dengan warna keperak-perakan, bagian ventral berwarna kelabu dan 

pada bagian kepala terdapat Jambul. Lutung jawa dapat bertahan hidup pada 

pegunungan hingga ketinggian 3.500 mdpl (Roos et al., 2014). Morfologi lutung jawa 

dapat dilihat pada gambar 5. 

 
Gambar 5. Morfologi lutung jawa 

Sumber : Fiin.co.id 

Lutung jawa merupakan satwa pemakan daun, buah, dan bunga. Lutung jawa 

mencari makan pada pagi hari dan sore hari (Sontoso, Widiana, & Sukmaningrasa, 

2016). Pada siang hari lutung jawa lebih banyak beristirahat dengan cara berteduh di 

bawah kerimbunan tajuk pohon (Prayogo, 2006). 

Aktivitas bergerak pada lutung jawa meliputi berjalan, berlari, melompat, 

memanjat, dan bergelantung yang dilakukan untuk mencari pohon pakan dan pohon 

tidur (Budiharjo, 2015). Sedangkan Perilaku bermain biasanya dilakukan oleh lutung 

jawa remaja. Perilaku ini bermanfaat untuk mengenalkan wilayah jelajah dan melatih 

kemampuan fisik lutung jawa (Nursal, 2001). Selain itu lutung jawa melakukan 

aktivitas grooming untuk membersihkan tubuh dengan cara menggaruk, 

membersihkan kotoran, dan mencari kutu. Selain itu grooming bertujuan untuk 

memperkuat ikatan antar individu dan kelompok (Serio et al., 2011). 

Lutung jantan mencapai kematangan seksual dan siap kawin pada umur 4-5 

tahun sedangkan lutung betina pada umur 3-4 tahun. Masa kawin berlangsung 

sepanjang tahun dengan masa kehamilan 7 bulan dan melahirkan 1 anak setiap 

kehamilannya (Siburian, 2018). 

4) Macaca fascicularis (Monyet ekor panjang) 

Klasifikasi monyet ekor panjang menurut IUCN ( 2021) sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mamalia 

Ordo  : Primata 

Famili  : Cercopithecidae 

Genus  : Macaca 

Spesies  : Macaca fascicularis 

Monyet ekor panjang merupakan satwa diurnal dengan ciri-ciri warna rambut 

abu-abu sampai kecoklatan dengan bagian punggung lebih gelap. Rambut di kepala 

dan sekitar wajah membentuk jambang yang lebat berwarna abu, hidung datar dengan 

ujung hidung menyempit, serta memiliki ekor yang panjang (Alanindra, 2015). 

Morfologi monyet ekor panjang dapat dilihat pada gambar 6. 



 
Gambar 6. Morfologi monyet ekor panjang 

Sumber : Mongabay.com 

Monyet ekor panjang dapat bertahan hidup pada hutan primer maupun sekunder 

hingga ketinggian 1.800 mdpl (Karuppannan 2014). Menurut Gusnia (2010) Monyet 

ekor panjang umumnya merupakan pemakan segala (omnivora) tetapi 96% makanan 

mereka adalah buah-buahan dengan aktivitas mencari makan pada pagi dan sore hari. 

Pada siang hari monyet ekor panjang lebih banyak melakukan istirahat di tajuk pohon 

yang rindang (Dzulhelmi et al., 2019). 

Monyet ekor panjang sudah dapat kawin pada umur 3,5-5 tahun. Pematangan 

seks sekunder pada hewan jantan dan betina  pada umur 4 tahun. masa kehamilan 

berkisar antara 160-186  hari dengan rata-rata 167 hari dan masa mengasuh anaknya 

selama 14-18 bulan (Wahyuni, 2014). 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa yang paling banyak ditemukan yaitu surili 

dengan 35 individu, hal ini dikarenakan reproduksi surili yang terhitung lebih cepat dari 

primata lainnya. Menurut Supriatna & Wahyono (2000) surili mengalami kematangan 

seksual dan siap kawin pada umur 3-4 tahun dengan masa kehamilan 196-210 hari. 

Selain itu menurut Supriatna & Wahyono (2000) wilayah jelajah harian surili tidak 

terlalu luas sekitar 900 m perhari sehingga kemungkinan untuk bertemu surili di jalur 

penelitian cukup besar. 

Primata yang paling sedikit ditemukan di jalur penelitian yaitu monyet ekor 

panjang dengan 15 individu. Hal ini dikarenakan kurangnya pakan untuk monyet ekor 

panjang di jalur penelitian, menurut Gusnia (2010) meskipun monyet ekor panjang 

merupakan satwa omnivora tetapi 96% makanan mereka adalah buah-buahan. Monyet 

ekor panjang di PPKAB lebih banyak mengkonsumsi buah pisitan namun buah pisitan di 

PPKAB terbatas. Selain itu menurut Wahyono (2005) monyet ekor panjang lebih senang 

berada di pohon bambu dan pinggiran sungai sedangkan kondisi jalur penelitian 

didominansi oleh pohon tinggi yang cukup rapat. Keanekaragaman primata sejalan 

dengan struktur yang kompleks dari hutan, keanekaragaman pohon, ketersediaan sumber 

makanan, tanah yang subur, dan kesamaan iklim merupakan indikator penting akan 

kekayaan jenis primata (Ramadhan & Supriatna, 2016). 

B. Indeks Biologi 

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan indeks keanekaragaman, indeks 

kemerataan, dan indeks dominansi yang disajikan pada tabel 2. Tabel 2  Indeks biologi 

keanekaragaman, kemerataan, dan dominansi 

Jalur 
Indeks Biologi 

H’ Kategori E Kategori D Kategori 

Kanopi 1,24 Sedang 0,89 Tinggi 0,33 Rendah 

Cipadaranten 0,92 Rendah 0,84 Tinggi 0,46 Rendah 

Cikaweni 1,26 Sedang 0,91 Tinggi 0,31 Rendah 

Keterangan : 

H’ : Keanakeragaman 

E : Kemerataan 



D : Dominansi 

1) Indeks keanekaragaman di jalur kanopi 

Berdasarkan analisis data, jalur kanopi memiliki indeks keanekaragaman 

sedang dengan nilai 1, 24. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi habitat pada jalur 

kanopi memiliki keadaan lingkungan dan daya dukung yang sesuai bagi kehidupan 

primata. Pada jalur kanopi terdapat pohon pakan primata seperti pohon afrika, 

saninten, rasamala, pisitan, kiara, dan lainnya sehingga sumber pakan primata 

terpenuhi dan tidak ada tumpang tindih antar primata. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

indeks kemerataan tinggi yaitu 0,89, artinya  hampir seluruh spesies primata yang ada 

pada jalur kanopi memiliki kelimpahan yang sama, sehingga untuk indeks dominansi 

tergolong rendah dengan nilai 0,33 dikarenakan jumlah individu antar spesies tidak 

berbeda jauh (Insafitri, 2010). Banyaknya primata yang ditemukan pada lokasi 

penelitian bergantung kepada  kondisi vegetasi yang tumbuh pada lokasi penelitian, 

semakin bervariasi vegetasi yang tumbuh maka pakan primata akan melimpah 

sehingga primata yang ditemukan akan semakin banyak (Ardian et al., 2018) 

2) Indeks keanekaragaman di jalur cipadaranten 

Berdasarkan analisis data, indeks keanekaragaman terendah di PPKAB terdapat 

pada jalur cipadaranten dengan nilai 0,92. Rendahnya keanekaragaman pada jalur 

cipadaranten dikarenakan tidak ditemukannya monyet ekor panjang  yang disebabkan 

karena beberapa faktor seperti kurangnya pakan dan ketidaksesuaian habitat monyet 

ekor panjang di jalur cipadaranten. Monyet ekor panjang di PKKAB lebih banyak 

mengkonsumsi buah pisitan, namun saat dilakukannya penelitian pohon pisitan pada 

jalur cipadaranten belum berbuah sehingga monyet ekor panjang kekurangan sumber 

pakan, monyet ekor panjang akan berpindah-pindah mengikuti ketersediaan pakan 

(Nasution, 2012). Selain itu, menurut Nasution (2012) habitat asli monyet ekor 

panjang yaitu disepanjang lembah yang berbatasan dengan air, namun kondisi pada 

jalur cipadaranten yaitu perbukitan sehingga monyet ekor panjang tidak ditemukan di 

jalur cipadaranten. 

Menurut Insafitri (2010) indeks kemerataan pada jalur cipadaranten termasuk 

dalam kategori tinggi dengan nilai 0,84, sementara itu indeks dominansi pada jalur 

cipadaranten termasuk kategori rendah dengan nilai 0,46 yang menunjukkan bahwa 

primata di jalur cipadaranten tersebar merata. Pergerakan primata berkaitan erat 

dengan sifat individu dan kondisi lingkungan seperti ketersediaan pakan, fasilitas 

untuk berkembang biak, kondisi iklim, predator, dan sumber air. Primata akan 

bergerak mencari makan dan berkembang biak untuk bertahan hidup secara bebas 

(Comanesi et al., 2017). 

3) Indeks keanekaragaman primata di jalur cikaweni 

Indeks keanekaragaman tertinggi di PKKAB terdapat pada jalur cikaweni 

dengan nilai 1,26 nilai indeks keanekaragaman akan tinggi apabila individu tersebar 

merata (Egharitya, 2019). Pada jalur cikaweni individu primata pada setiap spesies 

yang ditemukan hampir sama sehingga nilai indeks kemerataan tertinggi terdapat 

pada jalur cikaweni dengan nilai 0,91. Sementara itu, indeks dominansi pada jalur 

cikaweni memiliki nilai 0,31 Insafitri, (2010) menyebutkan apabila indeks kemerataan 

> 0,6 maka termasuk kedalam kategori tinggi, sedangkan indeks dominansi dikatakan 

rendah apabila memiliki nilai < 0,5. 

Jalur cikaweni merupakan hutan homogen yang didominansi oleh pohon pinus, 

meskipun begitu primata masih bisa dijumpai di jalur cikaweni dikarenakan terdapat 

pohon afrika, puspa, dan kiara sebagai sumber pakan primata. Primata merupakan 

satwa pemakan buah yang selalu memastikan bahwa kebutuhan makan mereka 

terpenuhi sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara primata dan satwa liar lainnya 

(Suwanvecho et al., 2017). Selain itu pada jalur cikaweni ditemukan monyet ekor 

panjang hal ini dikarenakan pada jalur cikaweni terdapat curug cikaweni, monyet ekor 

panjang lebih menyukai beristirahat di pohon pinggiran sungai, selain itu terdapat 

pohon bambu yang merupakan tempat bermain monyet ekor panjang (Wahyono, 

2005). Banyaknya primata yang dijumpai dikarenakan tingginya kemampuan primata 



beradaptasi dengan lingkungan yang didukung ketersediaan pakan dan tempat 

berlindung yang memadai (Ardian et al., 2018). 

4) Keanekaragaman primata di Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol 

Berdasarkan analisis data, indeks keanekaragaman di PPKAB termasuk 

kategori sedang dengan nilai rata-rata 1,14, Indeks kemerataan termasuk kategori 

tinggi dengan nilai rata-rata 0,88, dan indeks dominansi termasuk kedalam kategori 

rendah dengan nilai rata-rata 0,37. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di 

PKKAB yang mendukung keberadaan primata, seperti cukupnya sumber pakan, 

banyaknya pohon-pohon tinggi sebagai tempat berlindung dan tempat bermain 

primata, jauh dari aktivitas manusia, kesesuaian iklin dan tidak adanya perburuan liar 

(Ramadhan & Supriatna, 2016). 

Indeks keanekaragaman membuktikan bahwa kekayaan hayati dalam suatu 

kawasan didukung oleh kondisi ekologis sekitarnya. Mulai dari sumber pakan, 

aktivitas makhluk hidup lain, keberadaan predator, hingga ketersediaan tempat tinggal 

yang aman dan nyaman untuk primata dalam berkembang biak (Sajithiran, Jamdhan, 

& Santiapillani, 2004). 

C. Parameter Lingkungan 

Selama penelitian, peneliti mengambil data parameter lingkungan diantaranya tipe 

habitat, suhu, dan juga kelembaban. Data parameter lingkungan disajikan pada tabel 3. 

Tabel 3  Data parameter lingkungan di PPKAB 

Parameter Kanopi Cipadaranten Cikaweni 

Tipe habitat 
Hutan 

Heterogen 

Hutan 

Heterogen 

Hutan 

Homogen 

Suhu 22,4⁰C 21,5⁰C 22⁰C 

Kelembaban 86% 85% 85,80% 

Jalur kanopi dan jalur cipadaranten merupakan hutan heterogen, sedangkan jalur 

cikaweni merupakan hutan homogen yang didominansi oleh pohon pinus, ketiga jalur 

tersebut memiliki vegetasi dengan pohon tinggi dan tajuk yang saling berhubungan 

sehingga primata masih memiliki tempat berlindung dan tempat bermain. 

Suhu pada PPKAB memiliki rata-rata  22⁰C dengan kelembaban 85%, umumnya 

suhu ideal habitat primata yaitu 25-27⁰C (Nasution, 2012). Namun primata yang 

ditemukan di PPKAB dapat beradaptasi dengan iklim yang ada, banyaknya primata yang 

dijumpai dikarenakan tingginya kemampuan primata beradaptasi dengan lingkungan 

yang didukung ketersediaan pakan dan tempat berlindung yang memadai (Ardian et al., 

2018). 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pusat Pendidikan Konservasi Alam 

Bodogol dengan titik fokus penelitian pada jalur kanopi, jalur cipadaranten, dan jalur 

cikaweni ditemukan 100 individu primata dari 4 spesies primata yaitu Hylobates moloch, 

Presbytis comata, Trachypithecus auratus, dan Macaca fascicularis. Pada jalur kanopi 

ditemukan 8 individu owa jawa, 30 individu surili, 9 individu monyet ekor panjang, dan 14 

individu lutung jawa. Pada jalur cipadaranten ditemukan 6 individu owa jawa, 3 individu 

surili, dan 14 individu lutung jawa. Sedangkan, pada jalur cikaweni ditemukan 6 individu owa 

jawa, 2 individu surili, 6 individu moyet ekor panjang, dan 2 individu lutung. Indeks 

keanekaragaman primata termasuk kategori sedang dengan nilai 1,14, indeks kemerataan 

termasuk kategori tinggi dengan nilai 0,88, dan indeks dominansi termasuk kedalam kategori 

rendah dengan nilai 0,37.  
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