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Editorial

Indonesia memiliki satwa primata endemik dan 
non endemik yang terkaya jenisnya di dunia. Namun 
jumlahnya sudah semakin berkurang oleh karena ulah 
manusia. Penyempitan habitat karena terjadinya frag-
mentasi hutan hujan tropis kita, maupun perburuan 
satwa liar yang tidak terkendali. Upaya pemerintah me-
lindungi satwa primata endemik hingga saat ini masih 
terus berlangsung, namun penjualan satwa primata en-
demik keluar negeri secara ilegal tidak pernah berhenti. 
Berkembangnya program ekowisata ke hutan lindung 
meninggalkan sampah anorganik di area yang dilalui 
wisatawan. Kerusakan di hutan tempat satwa primata 
hidup berdampak besar terhadap keberadaan pepo-
honan yang jadi sumber kehidupan bagi satwa dan ling-
kungan. Kesadaran masyarakat menjaga lingkungan 
justru berhadapan dengan program pengembangan dae-
rah yang mengeksploitasi lahan habitat satwa primata 
dan satwa liar lainnya. Tidak ada kata terlambat, yang 
penting kita semua masih mencintai keberadaan alam 
Indonesia dengan isinya. Mari kita dukung gerakan 
penghijauan melalui pendidikan dan penelitian yang 
berbasis lingkungan, dan sumber daya manusia untuk 
menjaga alam Indonesia yang kita cintai.

Jurnal Primatologi Indonesia (JPI) merupakan 
jurnal ilmiah primatologi yang diterbitkan oleh Pusat 
Studi Satwa Primata, Lembaga Penelitian dan Peng-
abdian kepada  Masyarakat Institut Pertanian Bogor 
(PSSP LPPM-IPB) bekerjasama dengan Perhimpunan 
Ahli dan Pemerhati Primata Indonesia (PAPPI). Tu-
juan dan ruang lingkup penelaahan: 1) satwa primata 
sebagai model dalam pencegahan dan  penyembuhan 
penyakit manusia, 2) patologi, imunologi, parasitologi, 
mikrobiologi dan kedokteran  hewan primata, 3) mor-
fologi, fisiologi, reproduksi, taksonomi, pertumbu-
han dan perkembangan, evolusi dan sistematika serta 
genetika satwa primata, 4) penangkaran, penanganan, 
metodologi eksperimen serta manajemen koloni dan 
laboratorium satwa primata, 5) ekologi, demografi, 
pelestarian dan manajemen kawasan konservasi satwa 
primata, 6) neurologi, tingkah laku, sosiologi, komuni-
kasi, psikologi dan kesejahteraan satwa primata,  dan 7) 
kebijakan pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan 
satwa primata.

Langganan per-tahun dapat dilakukan dengan 
penggantian biaya cetak Rp 60.000,-. Informasi lebih 
lanjut dapat diperoleh melalui Bagian Sekretariat dan 
Sirkulasi JPI.

Foto sampul depan dan profil Kukang diambil di 
Pusat Studi Satwa Primata LPPM-IPB 

oleh Walberto Sinaga, S.Hut, MSi
Pusat Studi Satwa Primata LPPM-IPB
Jalan Lodaya II No. 5, Bogor 16151.
E-mail: primata.gajah@yahoo.co.id
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Indonesia Primate Profile
Nycticebus coucang
Common names: kukang, malu-malu, bukang (Indonesia); Greater slow loris, Sunda slow loris, 
Slow loris (Inggris); Loris lent (French); Loris lento (Spanish) 

This taxon formerly included Nycticebus 
bengalensis, N. javanicus, and N. menagensis 
as subspecies. A small hybridization zone 
is found between this species and N. 
bengalensis in southern peninsular Thailand. 

Further  taxonomic  revision  may  be  necessary. 
Some authors consider the form from the Natuna 
islands to be a unique subspecies, N. c. natunae.

This species found in Indonesia (Sumatera, 
Batam and Galang in the Riau Archipelago,  
Tebingtinggi Island and Bunguran in the 
North Natuna Islands), Malaysia (on the 
Peninsula and the island of Tioman Island), 
southern peninsular Thailand (from the 
Isthmus of Kra southward), and Singapore.

Theur habitat in primary and secondary 
lowland forest, gardens, and plantations. It is 
seen more often in the edge habitat of forest, 
possibly because it has more supports that may 
increase foraging efficiency, but this also may 
be due to sampling bias, as they are more easily 
seen on forest edges. It is frugivorous, but will 
also eat insects, leaves, and bird eggs. One 
long-term study reported that they consume 
mainly nectar gum and sap, with fruit and 

arthropods forming small proportion of diet. 
Nectar from the flowers of the burtram palm 
(Eugeissona tristus) seems to be a key resource.

Listed as Vulnerable as there has probably 
a more than 30% reduction in population 
over three generations (approximately 21-24 
years) based on harvesting for the pet trade 
and extensive habitat loss. The species occurs 
in several protected areas throughout its range. 
Studies on Sumatera are urgently needed to 
confirm conservation status. The species is 
protected by law in Malaysia, Thailand and 
Indonesia, and has been recently transfer 
from Appendix II to Appendix I of CITES.
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Kesehatan Kukang Sumatera (Nycticebus coucang) dalam Prospek 
Penangkaran Untuk Konservasi 

[HEALTH OF SLOW LORIS (Nycticebus coucang) IN SUPPORT FOR
 CONSERVATION BY CAPTIVE BREEDING]¹
 Walberto Sinaga*, Esther Arifin, Lis Rosmanah

Pusat Studi Satwa Primata, Institut Pertanian Bogor 

*Korespondensi: walbertosinaga@yahoo.co.id

Abstract. The Primate Research Center (PRC) at Bogor Agricultural University has an ex-situ captive 
breeding facility of coucangs (Nycticebus coucang). For successful breeding, we need to do research on their 
health, particularly on the type of diseases that occur. The Nycticebus coucang species is an endemic primate 
of the Sumatera Island and is protected by law as quoted by the Indonesian Wildlife Society. Studies on their 
health status were conducted at the PRC, Bogor. The observation and examination of stools on individual 
all living slow loris resulted in quasi having scabies (loss) by a large percentage, the percentage of parasitic 
worms was ranked second, while the results of stool examinations found three positive individuals having 
worm. Two types of larvae positive individuals had Trichostongylus sp. and one individual had positive 
findings of eggs of Ascaris sp. The third factor influencing their health was stress, and dental problems 
(pneumonia). Necropsy results obtained four individus suspected of dehydration and stress, one animal had 
obstruction in the urinary tract, one had respiratory distress (bronchopneummonia), one had  urinary stones 
(calculi gallbladder), one had urolithiasis, and four individuals could not be ascertained, two individuals 
could not be identified, one individuakl was diagnosed with symptoms related to cardiomyopathy, one had 
nothing descriptive.

Abstrak. Pusat Studi Satwa Primata (PSSP) Institut Pertanian Bogor melakukan penangkaran kukang 
(Nycticebus coucang) di luar habitat aslinya (eks-situ). Untuk keberhasilan pengembangbiakan, perlu 
dilakukan penelitian terhadap kesehatan satwa terutama jenis penyakit yang sering di alami. Kukang sumatera, 
salah satu satwa dilindungi spesies Indonesia merupakan primata endemik di Kepulauan Sumatera. Penelitian 
tentang kesehatan satwa dilakukan di PSSP LPPM-IPB, Bogor. Hasil pengamatan dan pemeriksaan feses 
pada semua individu kukang yang masih hidup diperoleh pertama hampir semua mengalami kerontokan 
rambut; kedua cacingan: persentase parasit cacing berada pada peringkat ke dua, dimana hasil pemeriksaan 
feses ditemukan tiga individu positif terhadap cacing dua individu positif jenis Larva Trichostongylus sp 
dan satu individu positif telur Ascaris sp. Ketiga stres, serta keempat masalah gigi (pneumonia). Hasil 
nekropsi diperoleh empat individu diduga dehidrasi dan stress, satu individu Obstruksi pada saluran urine, 
satu individu gangguan pernapasan (bronchopneummonia), satu individu batu urinaria (vesica calculi), satu 
individu urolithiasis, dan empat individu tidak dapat dipastikan, dua individu tidak dapat teridentifikasi, satu 
individu diduga berhubungan dengan cardiomyopathy, satu individu belum memperoleh hasil.

Key words: animal health, Nycticebus coucang, captive breeding (ex-situ), conservation.

Pendahuluan
Di Indonesia terdapat empat spesies kukang, 

yaitu kukang jawa (Nycticebus javanicus), 
kukang sumatera (N. coucang), kukang 
kalimantan (N. menangensis) dan spesies baru 
kukang kalimantan (N. kayan). Secara umum 
kukang yang hidup di alam mengkonsumsi 
buah-buahan lunak, biji-bijian, dan dedaunan. 
Di samping itu kukang juga memakan serangga, 
telur, bunga, kadal, dan beberapa jenis binatang 
kecil (Napier dan Napier 1967), selain itu 
burung, kulit, getah, buah, serangga, dan pakan 
tambahan (Sinaga et al. 2010). Tanpa disadari 
pakan yang dikonsumsi telah memiliki peluang 
untuk tertular berbagai jenis endoparasit baik 

protozoa maupun cacing (Olsen 1967). Hal 
ini dideteksi dengan adanya sisa-sisa bagian 
tubuh tak tercerna dari hewan tersebut di dalam 
kotoran kukang (Snyder dan Schulze 2001). 
Oleh karena adanya parasit tersebut dapat 
memengaruhi kesehatan kukang. Informasi 
mengenai parasit dan bakteri pada kukang saat 
ini masih terbatas. Laporan tentang patologi 
penyakit dan informasi klinis beberapa penyakit 
bakterial, viral, dan parasitik pada beberapa 
jenis loris antara lain Loris tardigradus, 
Nycticebus pygmeus, dan Nycticebus coucang 
sudah dipublikasi oleh Kebun Binatang San 
Diego dan Pusat Primata Universitas Duke di 
Amerika Serikat (Snyder dan Schulze 2001). 



Informasi mengenai parasit dan penyakit 
akan sangat berarti untuk digunakan sebagai 
acuan dalam pengelolaan kesehatan guna 
mendukung kelestarian populasi kukang. 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka 
menyediakan data dan melengkapi informasi di 
penangkaran.

Usaha penangkaran merupakan salah satu 
alternatif untuk mencegah kepunahan satwa 
ini di alam (Wirdateti 1999). Oleh karena itu 
penelitian tentang kesehatan kukang dalam 
penangkaran perlu dilakukan guna mendapatkan 
data dan melengkapi informasi yang sudah 
ada, sehingga dapat digunakan sebagai acuan 
pengembangan penangkaran kukang di waktu 
mendatang. Penelitian ini bertujuan melakukan 
infentarisasi jenis-jenis penyakit kukang yang 
terdapat di penangkaran berdasarkan data 
pemeriksaan laboratorium dan nekropsi (bedah 
bangkai). Hasil penelitian ini untuk mencegah 
atau mengurangi jumlah satwa yang sakit atau 
mati.

Metode Penelitian
Waktu dan Tempat. Penelitian ini 

dilaksanakan selama satu tahun dimulai 
sejak bulan Januari sampai Desember 
2012 di Penangkaran Pusat Studi Satwa 
Primata (PSSP LPPM IPB) Bogor, dengan 
menggunakan fasilitas Laboratorium 
Konservasi dan Laboratorium Patologi.

Sumber Data. Sumber Data yang 
dikumpulkan meliputi data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh dari 
pengamatan langsung di lapangan, peubah 
dalam penelitian ini menggunakan metode 
observasi untuk pengumpulan rutin terhadap 
feses kukang yang dipelihara. Nekropsi (bedah 
bangkai) pada kukang yang sudah mati selama 
pengamatan untuk mengetahui jenis penyakit 
dan kondisi jaringan pada bagian dalam kukang 
yang terinfeksi seperti (jantung, hati, ginjal, 
lambung, dan paru-paru), di bawah kulit, 
dalam otot daging, rongga dada dan rongga 
perut, serta saluran pencernaan (data dalam 
bentuk laporan nekropsi). Data sekunder 
berupa informasi (dokter hewan, teknisi, staf 
ahli kukang), studi pustaka, catatan harian 
(logbook) di penangkaran selama 6 tahun 
terakhir, jurnal, dan media cetak/elektronik). 

Bahan dan Metode. Dalam penelitian 
ini digunakan sembilan individu Nycticebus 
coucang berjenis kelamin jantan/betina dewasa 
dan anak remaja yang berasal dari Pulau 
Sumatera. Kukang berumur kurang lebih 3-10 
tahun dan dengan rerata bobot badan jantan/
betina pada awal penelitian kandang (450-800 
g). Kesembilan kukang ini telah beradaptasi 

selama 7 tahun di penangkaran. Satwa 
ditempatkan di dalam kandang pembiakan 
secara berpasangan ataupun sendiri, kandang 
berdinding kawat dengan ukuran masing-masing 
2x2x2 m dan dilapisi dengan paranet warna 
hitam dari luar dengan ukuran lubang paranet 
1x1 mm (70%). Setiap kandang dilengkapi 
dengan tempat makan, minum, kotak tidur, 
tanaman segar dan didisain sedemikian rupa 
menyerupai kondisi habitat alaminya, seperti 
ditempatkannya batang-batang bambu kering 
dan tanaman segar sebagai tempat beraktivitas.  

Jenis pakan yang dikonsumsi kukang di 
penangkaran berasal dari pasar tradisional, 
antara lain jenis serangga, buah, burung, dan 
pakan tambahan (suplemen dan vitamin), 
sedangkan getah, kulit kayu diperoleh dari 
sekitar kandang. Hal senada juga disampaikan 
oleh (Napier dan Napier 1967; Mackinnon dan 
Mackinnon 1980; Supriatna dan Wahono 2000; 
Wirdateti 2005).  Semua jenis pakan buah 
sebelum diberikan pada satwa sudah dilakukan 
pencucian terlebih dahulu, serta dilakukan 
penimbangan bahan pakan. Hal ini dilakukan 
untuk menghindari beberapa jenis penyakit 
yang menempel pada kulit pakan, serta pakan 
tidak berlebih. Pakan buah diberikan dalam 
keadaan matang atau segar, sedangkan pakan 
serangga diberikan dalam kondisi masih hidup, 
bergerak dan diberikan secara bersamaan. 

Cara Kerja. Pemeriksaan jenis parasit. 
Pemeriksaan parasit dilakukan terhadap 1-2 
g feses segar yang diawetkan dengan 10 ml 
larutan formalin 10%, diaduk rata dan disaring. 
Satu tetes campuran ini diperiksa di atas kaca 
objek berpenutup 20x20 mm dengan perbesaran 
lemah. Pemeriksaan kotoran dilakukan secara 
rutin setiap dua sampai tiga bulan untuk melihat 
adanya telur, larva, dan cacing dewasa. Temuan 
cacing dewasa diawetkan dalam larutan alkohol 
70%. Pemeriksaan kotoran dan pemrosesan 
terhadap telur, larva, dan cacing dewasa 
dilakukan dengan modifikasi metode Fan dan 
Mao (1970) dan metode (Kennedy 1979). Zat 
pewarna yang digunakan untuk identifikasi 
cacing adalah Semichon Asefic Camin. Untuk 
penipisan kutikula digunakan Lactophenol 
untuk Cestoda dan Acanthocephala 
dan Gliserin Alkohol untuk Nematoda.

Nekropsi (bedah bangkai). Proses bedah 
bangkai dilakukan terhadap kukang dewasa 
yang sudah mati, hal ini bertujuan untuk 
melihat bagian organ dalam kukang yang 
mungkin terinfeksi bakteri atau virus sehingga 
menyebabkan kematian pada kukang secara 
tiba-tiba di dalam kandang. Proses persiapan 
nekropsi (bedah bangkai), dilakukan sebagai 
berikut ini.
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A.  Persiapan sebelum bedah bangkai
1.   Anamnesa, meliputi: jenis satwa, mati atau 

dibunuh, jumlah satwa sakit, gejala klinis, 
umur satwa, diagnose sementara, populasi 
satwa.

2.  Pemeriksaan luar, meliputi: kondisi kulit, 
kelamin, selaput lender (mata, mulut, 
hidung), kepala, leher, perut, paha, telapak 
kaki, ceracak, kelanjar mamae, dan dubur.

B.  Cara bedah bangkai
1.   Diamati keadaan umum satwa saat masih 

hidup.
2.   Dieuthanasi dengan dekapitasi.
3.  Direbahkan kesebelah kiri (left lateral 

rekumbency) dengan kepala di sebelah kiri 
secan.

4.   Dibuat irisan dari mandibula sampai arcus 
ischiadichuis, hindari ambing dan penis/
irisan kulit digaris median tubuh mulai dari 
leher, dada, perut.

5.  Dilepaskan keempat tungkai (kaki) dari 
tubuh dengan cara membuat irisan pada 
ketiak dan dilipat paha sambil mematahkan 
sendi pangkal paha, dengan demikian satwa 
lebih mudah terlentang.

6.  Dikuliti bagian ventral dan lateral, amati 
jaringan otot dan kelenjar limfe bawah kulit

7.   Dibuka rongga perut: disayat otot sepanjang 
garis median perut (peritoneum ditusuk); 
iris menyamping mulai dari ujung prok 
xipoideus mengikuti tulang rusuk terakhir 
sampai ditepi muka panggul; di buat irisan 
tegak lurus terhadap irisan memanjang yang 
pertama, diantara tulang rusuk terakhir dan 
tubercoxae; di potong otot dinding perut dan 
dilepaskan; selanjutnya di amati diafragma, 
peritoneum dan organ satwa, letak alat-alat 
tubuh di dalam rongga perut).

8.  Dibuka rongga dada: diperiksa diafragma 
(normal: melengkung kearah rongga dada); 
dinding rongg dada ditusuk diantara dua 
tulang rusuk; potong costae pada daerah 
costochondral kanan dan kiri; iris muskulus. 
Intercostalis; patahkan costae satu per satu; 
dinding thorak di buka; periksa rongga 
dada dengan memeriksa adanya cairan di 
dalamnya; diamati letak organ.

9.   Dikeluarkan isi rongga dada (isi rongga 
dada seperti jantung, paru-paru) dikeluarkan 
bersama-sama dengan lidah dan trakhea. 
Dikeluarkan lidah, tulang lidah dipotong 
pada sendi rawan. Trakhea dilepaskan dari 
pertautan otot-otot leher dan esofagus. 
Aorta dipotong pada tempat ia menyilang 
esophagus, kerongkongan dikeluarkan dan 
dipotong, dipertengahan leher. Paru-paru 
dilepaskan, mulut dari belakang vena cava 
dipotong. Paru-paru, jantung trakhea dan 

lidah dikeluarkan bersama. Pada dugaan 
pneumonia dilakukan uji apung pada paru-
pari. Diperiksa keadaan dan isi pericardium 
(pembungkus jantung). Diamati jantung 
(normal: ujung meruncing), dibandingkan 
dengan besar satwa.

10. Dikeluarkan isi rongga perut: dikeluarkan 
usus dengan mengikat ganda rektum dan 
potong di antara kedua ikatan itu; duodenum 
diikat kembar pada dua tempat dimuka 
dan dibelakang lengkungan S (keluarkan 
bersama hati). Setelah keluar lepaskan 
dari mesenterium (penggantung usus) 
dan dibuka. Dilepaskan mesenterium dan 
kelenjar limfenya. Dikeluarkan keempat 
bagian lambung beserta esofagus dan limpa 
dari lambung besar (letak limpa: sebelah 
kiri rumen). Permulaan esofagus diikat dan 
dibuka bagian perut (dari rumen, reticulum, 
omasum, abomasums) periksa kemungkinan 
adanya cacing.

11. Mengeluarkan oragan uropoetika: diangkat 
organ urogenital dengan mengangkat ginjal 
beserta bagian bagian lain secara bersamaan, 
begitu pula dengan ovarium, dan uterus.

12. Diperiksa semua organ secara makroskopis.
13. Dibuat potongan tiap-tiap organ 1x1x1 cm.
14. Dimasukkan ke dalam formalin 10%.
15. Dibuat simpulan dari seluruh pengamatan.

Hasil dan Pembahasan
Nekropsi (bedah bangkai) dan Pemerik-

saan feses. Jenis penyakit yang sering muncul 
di penangkaran PSSP adalah kerontokan bulu 
pada anggota tubuh, khususnya pada bagian 
bokong, punggung, lengan bawah, dan kepala. 
Penyakit ini disebabkan ektoparasit yang 
menempel di kulitnya. Biasanya kukang akan 
sering menggaruk dan menjilati bagian tubuh 
yang gatal dengan frekuensi cukup tinggi, 
sehingga menyebabkan luka (biasanya pada 
sekitar tulang kukang). Hasil pengamatan 
menunjukan kukang sering menggaruk atau 
mengesekan bagian luka ke lantai kandang 
dan batang bambu sehingga luka semakain 
membesar. Kondisi ini didukung dengan kotak 
kandang yang cukup sulit dibersihkan karena 
saat siang hari satwa berada di dalamnya.

Hasil pemeriksaan feses yang dilakukan di 
laboratorium patologi ditemukan larva cacing 
dengan instar 1 sampai 3 ditunjukan pada Tabel 
1, hal ini dipastikan akibat infeksi secara alami 
akibat memakan serangga yang memakan telur/
larva cacing, karena selama kegiatan rutin di 
dalam kandang. Untuk itu tindakan pencegahan 
yang dilakukan dengan mencuci semua buah 
terlebih dahulu sebelum diberikan, serta telur 
dimasak terlebih dahulu, sedangkan pada 



jangkrik dan ulat diberikan secara langsung 
dalam kondisi hidup dan segar.  Seperti halnya 
penelitian yang dilakukan terhadap 24 kukang 
(Nycticebus coucang, N. bengalensis, dan N. 
javanicus) di Pusat Primata Universitas Duke 
Snyder dan Schulze (2001) yang mencatat 
temuan adanya infeksi cacing Pterygodermatides 
nycticebi di saluran pencernaan (tiga individu 
kukang) dan menyebabkan kematian pada 
kukang ke empat terkena “anemia” (kurang 
darah) yang ditimbulkannya. Pengamatan 
di Pusat Primata ini juga mencatat adanya 
mikrofilaria yang terdeteksi pada pemeriksaan 
darah kukang hasil tangkapan di alam 
Strongyloides sp; Physaloptera sp juga tercatat 
disini. Physaloptera sp ini juga menyebabkan 
kematian pada individu kukang di Pusat Primata 
ini.

Menurut Sanchez (2008); IAR (2010) 
pemeriksaan medis yang utama dilakukan pada 
saat satwa didatangkan untuk mengidentifikasi 
status umum seperti mengukur bobot badan 
dan suhu tubuh, menilai tingkat aktivitas 
(aktif atau tidak aktif), memeriksa kondisi 
kesehatan (kemungkinan mengalami dehidrasi), 
memeriksa warna mukosa dan status rambut. 
Ciri-ciri yang dapat dilihat ketika kukang 
mengalami dehidrasi adalah matanya menjorok 
ke dalam dan kulitnya tidak elastis. Berdasarkan 
protokol kesehatan satwa, setiap satwa liar 
yang baru datang harus melalui prosedur medis, 
di antaranya tes tuberkulosis (pemeriksaan 
bakteri tuberkulosis), worming medication 
(pemberian obat cacing), pengecekan suhu 
internal, pengukuran bobot badan, identifikasi 
jenis (mengambil gambar wajah dan bagian 
punggung untuk menentukan jenis satwa) dan 
pengukuran panjang tubuh.

Selanjutnya Sanchez (2008); IAR (2010) juga 
menjelaskan bahwa permasalahan kesehatan 
yang sering terjadi pada kukang adalah infeksi 
gigi akibat kerusakan atau pemotongan oleh 
manusia dan harus diobati dengan antibiotik, 

karena dapat menimbulkan pneumonia yang 
dapat menyebabkan kematian secara tiba-tiba. 
Gejala awalnya bisa berupa hilangnya bunyi 
sengau, bersin berkepanjangan atau hilangnya 
nafsu makan. Internal parasit penyebab kematian 
yang lain pada kukang dan dapat mempengaruhi 
kondisi kukang. Kukang juga dapat menderita 
stres dan mengalami perilaku stereotypical 
(pengulangan perilaku). Salah satu bentuknya 
adalah bergerak mengelilingi kandang pada 
siang hari. Selain itu, trichobezoar juga dapat 
menyebabkan kematian yang diakibatkan 
penyumbatan saluran pencernaan oleh rambut-
rambut yang tidak sengaja tertelan kukang saat 
menjilati tubuhnya. Hal ini mengakibatkan 
intussusceptions yang mematikan, serta 
malnutrisi dan defisiensi merupakan salah satu 
bentuk penyakit yang umum terjadi pada kukang 
ketika menjadi hewan peliharaan, sehingga 
penting dilakukan pemberian suplemen vitamin 
atau protein yang baik.

Hasil pemeriksaan tercatat sepuluh individu 
(6 individu mati dan 4 individu masih hidup) 
positif terhadap cacing. Lima jenis cacing yang 
menginfeksi kukang tersebut yaitu Syphacia sp, 
Enterobius sp, Rictularia sp, satu jenis cacing 
pita Cestoda, dan satu jenis cacing berkepala 
kait Acanthocephala.

Menurut Baylis (1928) menemukan 
Enterobius nycticebi menginfeksi Nycticebus 
boorneanus dan N. coucang di Kalimantan. 
Enterobius sp. in juga tercatat menginfeksi 
saluran pencernaan kukang kerdil (Nycticebus 
pygmaeus) di Pusat Primata Universitas Duke, 
Amerika Serikat (Snyder dan Schulze 2001). 
Berbeda dengan yang dilakukan Setyorini dan 
Wirdateti (2005), dari total tujuh belas individu 
Nycticebus coucang yang diamati di kandang 
penangkaran Pusat Penelitian LIPI, sebanyak 
tigabelas individu kukang diantaranya mati 
selama pengamatan berlangsung.

Nekropsi (bedah bangkai). Hasil nekropsi 
yang telah dilakukan selama enam tahun 

Tabel 1 Hasil pemeriksaan parasit di Laboratorium Patologi PSSP LPPM-IPBNo.diagnosa: D12.SP.073  
             #Lab.144 

Kandang Tanggal/Bulan/Tahun 
pemeriksaan sampel 

Jenis satwa 
(spesies) 

Jenis 
kelamin Hasil pemeriksaan 

1 07 Februari 2012 N.coucang betina negatif endoparasit 
2 07 Februari 2012 N.coucang betina negatif endoparasit 
3 07 Februari 2012 N.coucang jantan negatif endoparasit 
4 07 Februari 2012 N.coucang jantan negatif endoparasit 
5 07 Februari 2012 N.coucang jantan larva Trichostongylus sp (+) 
6 07 Februari 2012 N.coucang betina negatif endoparasit 
6 07 Februari 2012 N.coucang jantan negatif endoparasit 
7 07 Februari 2012 N.coucang betina telur Ascaris sp (+) 
8 07 Februari 2012 N.coucang jantan larva Trichostongylus sp (+) 
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terakhir pada kukang di Laboratorium Patologi, 
serta pemeriksaan rutin dokter hewan di 
Laboratorium Konservasi, hasil ditunjukan 
pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 ditemukan gejala klinis 
dan kelainan patologis yang mengarah pada 
penyebab matinya kukang sumatera tersebut 
dalam penangkaran. Kemungkinan penyebab 
kematiannya sebagai berikut ini.
1.  Stres. Hewan diduga mengalami stres, 

tidakmau makan yang diketahui 
lambungnya yang kosong sehingga kondisi 
hewan memburuk, karena mal- nutrisi dan 
menyebabkan kematian.

2.  Obstruksi pada saluran urine. Penyebab      
utama retensi urine di kantong urine adalah 
obstruksi pada saluran urine, infeksi pada 
kelenjar prostat dan faktor neurogenik.  

3.  Lipidosis. Lipidosis adalah suatu kondisi 
terjadi akumulasi trigliserida yang abnormal 
di dalam sitoplasma sel. Kondisi ini dapat 
terjadi karena nutrisi yang tidak seimbang, 
gangguan metobolik, hormonal, toksik, 
terhadap metabolisme lipid.

4.  Gangguan pernafasan (broncho 
pneummonia). Secara umum 
bronchopneummonia dapat disebabkan 
oleh infeksi bakteri ataupun virus antara 
lain Staphylococcus sp; Streptoccoccus 
sp; Klebsiella sp; Paramyxovirus; dan 
Herpesvirus. 

5. Cardiomyopathy. Cardiomyopathy dapat 
menyebabkan kematian yang tiba-tiba 

pada satwa primata. Kemungkinan adanya 
infeksi oleh Clostridium tetani tidak dapat 
dihilangkan, kemungkinan gejala klinis.

6.  Malnutrisi dan stres. Malnutrisi dan stres 
karena terpisah dari induknya, pakan 
yang tidak sesuai, polusi suara/gangguan 
manusia, merupakan kondisi yang dapat 
menyebabkan kematian secara mendadak, 
kedua kondisi ini sering tidak disertai 
dengan perubahan patologi yang jelas.

7.     Batu urinaria (vesica calculi). Batu urinaria 
dapat dikaitkan oleh suatu infeksi bakteri, 
efek die, dan genetik. Ini diawali dengan 
pembentukan kalkuli akibat proses saturasi 
yang berlebihan, sehingga ada tendensi 
pembentukan suatu nidus (inti) yang dapat 
berasal dari sel darah putih, bakteria, 
dan organik matrik bercampur dengan 
kristal, atau dapat pula nidus berasal dari 
kristal. Selain itu, kondisi tersebut dapat 
dipengaruhi oleh absorsi air oleh tubuli 
ginjal yang berlebihan, namun ph urine 
lebih dipengaruhi oleh kristal yang ada.

8.     Urolithiasis. Urolithiasis tidak dapat sebagai 
penyakit tunggal, karena terbentuknya 
urolit biasanya berkaitan dengan beberapa 
abnormalitas. Tempat pembentukan urolit 
yang sering berpindah pindah dan tidak dapat 
dideteksi sebelumnya mengenditifikasi 
bahwa beberapa faktor fisiologi dan 
patologi yang sangat komplek dan saling 
berhubungan dalam pembentukan urolit 
struvite bercampur kalsium fosfat.

Tabel 2 Hasil nekropsi (bedah bangkai) di Laboratorium Patologi PSSP LPPM-IPB 

No. Tanggal/Bulan/Tahun 
Nekropsi 

Jenis satwa 
(spesies) 

Jenis kelamin 
 Hasil pemeriksaan 

1 23 Juni 2008 N.coucang betina diduga stres 
2 26 Juni 2008 N.coucang jantan diduga dehidrasi dan stres 
3 24 November 2008 N.coucang jantan obstruksi pada saluran urine 
4 24 November 2008 N.coucang betina lipidosis 
5 5 Januari 2009 N.coucang jantan diduga dehidrasi dan stres 
6 27 Januari 2009 N.coucang betina gangguan pada saluran 

pernapasan berupa 
bronchopneummonia 

7 16 Februari 2009 N.coucang jantan diduga berhubungan dengan 
cardiomyopathy 

8 29 Juli 2009 N.coucang betina  tidak dapat dipastikan 
9 20 Januari 2010 N.coucang jantan (anak) diduga malnutrisi dan stres 
10 21 Maret 2011 N.coucang jantan (dewasa) tidak dapat dipastikan 
11 21 November 2011 N.coucang betina  tidak dapat diidentifikasi 
12 28 Desember 2011 N.coucang betina (remaja) batu urinaria (vesica calculi) 
13 20 Januari 2012 N.coucang betina (remaja) Urolithiasis 
14 Mei 2012 N.coucang betina (remaja) tidak dapat dipastikan 
15 Mei 2012 N.coucang betina (remaja) tidak dapat dipastikan 
16 Mei 2012 N.coucang bayi (baru lahir) tidak dapat diidentifikasi 
17 27 Januari 2013 N.coucang jantan (dewasa) belum ada hasilnya 

 
 



Simpulan 
Hampir semua kukang yang masih hidup 

mengalami kerontokan rambut. Persentase 
parasit cacing berada pada peringkat ke 
dua. Pemeriksaan feses ditemukan tiga 
individu positif terhadap cacing. Dua 
individu positif jenis larva Trichostongylus 
sp, satu individu positif telur larva Ascaris 
sp. Satu individu masalah gigi (pneumonia).

Hasil nekropsi diperoleh empat individu 
dehidrasi dan stres, satu individu obstruksi 
pada saluran urine, satu individu gangguan 
pernapasan (bronchopneummonia), satu 
individu batu urinaria (vesica calculi), satu 
individu urolithiasis, dan empat individu 
tidak dapat dipastikan (karena belum jelas 
penyebabnya), dua individu tidak dapat 
diidentifikasi karena organ sudah mengalami 
pembusukan (otolisis), satu individu 
berhubungan dengan cardiomyopathy, satu 
individu mengalami malnutrisi dan cekaman, 
satu individu saat ini belum ada hasil nekropsi. 
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Abstract. This study was designed to obtain information on the obesity progress of the long-tailed monkey 
(Macaca fascicularis). Since the development of an obesed monkey to become a model for obesity research 
is badly needed right now. Administering feed intakes containing high energy was done to obtain the obesed 
monkeys. The research was conducted for 14 months consisting of an adjustment period of 2 months and 12 
months of data collection. Fifteen  adult male monkeys, weighing between 4-5 kg were used in this research. 
The animals were grouped into three types of treatment diets with five replicates of each treatment. The type 
of treatment diets, were the A diet containing wheat flour, coconut oil and beef tallow ingredients with 4480 
cal/g of energy, the B diet consisting of high energy artificial feed containing wheat flour, coconut oil and beef 
tallow ingredients which combined with egg yolk resulted in a value of 4207 cal/g of energy, and the C diet 
consisting of a commercial monkey chow biscuit formula with 4330 cal/g of energy. The results showed that 
diet B treatment gave a highly significant effect (P <0.01) to waist circumference, hip circumference, chest 
circumference and skin fold thickness. A close relationship was found between the monkeys body weight and 
body size measure waist circumference (r = 0.895), chest circumference (r = 0.851) and hip circumference (r = 
0.871). Based on the main component analysis is was shown that diet B with high energy containing egg yolk 
had a more rapid effect on phenotype developmental and obesed suffering of monkeys. It was concluded that 
administration of high energy feed containing egg yolk can cause changes in waist circumference, abdominal 
circumference, chest circumference, and the thick folds of skin on the long-tailed monkey.

Abstrak. Penelitian ini dirancang untuk memperoleh informasi perkembangan obesitas monyet ekor panjang 
(Macaca fascicularis). Kebutuhan hewan  model obes sebagai materi penelitian sangat tinggi. Untuk 
mendapatkan hewan model obes, dapat dilakukan  pemeliharaan dengan pemberian asupan makanan yang 
mengandung energi tinggi. Penelitian ini dilaksanakan selama 14 bulan terdiri dari masa penyesuaian dua 
bulan dan  pengumpulan data 12 bulan. Materi penelitian 15 ekor monyet jantan dewasa umur 6-8 tahun, 
dengan bobot badan antara 4-5 kg. Monyet  dikelompokan berdasarkan pemberian jenis pakan sebagai 
perlakuan dengan masing-masing lima ulangan.  Pakan A mengandung bahan gandum, minyak kelapa dan 
tallow dengan nilai energi 4.480 kal/g. Pakan B yang mengandung bahan gandum, minyak kelapa dan tallow 
yang dikombinasi dengan kuning telur dengan nilai energi 4.207 kal/g. Pakan C merupakan pakan komersial 
monkey chow dengan energi 4.330 kal/g. Hasil penelitian pada bulan ke-12, menunjukkan pemberian Pakan 
B memberikan pengaruh sangat nyata (P <0,01) terhadap ukuran lingkar pinggang, lingkar pinggul, lingkar 
dada dan tebal lipatan kulit. Terdapat hubungan yang erat antara bobot badan monyet dengan ukuran ukuran 
tubuh lingkar pinggang (r = 0,89), lingkar dada (r = 0,85) dan lingkar pinggul (r = 0,87). Berdasarkan analisis 
komponen utama dan indeks massa tubuh (IMT), diperoleh petunjuk bahwa pemberian Pakan B lebih cepat 
terjadi perkembangan fenotipe obesitas.
Key words: long-tailed monkey, Macaca fascicularis, obesity, fenotype, main component analysis.

Pendahuluan
Obesitas atau kelebihan bobot badan 

pada masyarakat sekarang ini semakin 
meningkat, sejalan dengan terjadinya 
modernisasi, perubahan pola makan, serta 
kurangnya aktivitas fisik. Kegemukan sangat 
berkaitan dengan sindrom metabolik, yang 

merupakan faktor resiko utama penyakit 
kardiovaskular dan diabetes, hipertensi, 
gangguan imunologis dan gangguan patologis 
seperti hiperinsulinemia dan resistensi insulin. 
Sindrom metabolik, meningkatkan terjadinya 
penyakit kardiovaskular sebesar 1,5-2,0 kali 
lipat dari pada umumnya. Untuk mengetahui 
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Satwa primata genus Macaca adalah 
hewan yang sesuai untuk digunakan sebagai 
hewan model obesitas, karena secara genetik 
mempunyai hubungan yang erat dengan manusia. 
Ukurannya yang besar dan mempunyai masa 
hidup lebih lama dibandingkan hewan model 
lainnya, sehingga memungkinkan pengambilan 
sampel untuk waktu yang lama (Wagner et 
al. 1996). Bennett et al. (1995), menyatakan 
satwa primata memiliki kemiripan anatomis 
dan fisiologis dengan manusia dibandingkan 
dengan hewan model lainnya. Beberapa 
penelitian obesitas yang menggunakan satwa 
primata, antara lain Kaufman et al. (2007) yang 
menggunakan monyet (Macaca radiata) untuk 
mengetahui faktor cekaman sebagai salah satu 
faktor penyebab obesitas dan terjadinya resisten 
insulin pada anak bonnet macaques (Macaca 
radiata) dan Anthony et al. (2003) yang 
menggunakan baboon sebagai hewan model 
studi genetik pada obesitas. 

Fenotipe adalah ekspresi gen yang dapat 
mencirikan suatu penampilan luar sifat-sifat 
kualitatif dan kuantitatif. Fenotipe obes yang 
didasarkan pada ukuran tubuh bermanfaat untuk 
mengidentifikasi dengan cepat, dengan melihat 
ciri khusus yang dimiliki setiap individu untuk 
dijadikan indikator obesitas. Informasi ciri fisik 
atau fenotipe monyet yang mengalami obesitas 
belum banyak diketahui dan ini menjadi kendala 
tersendiri untuk dapat menggolongkan monyet 
obes atau tidak obes. Selama ini, kriteria obes 
pada satwa primata masih mengacu pada 
kriteria obes manusia. Mengacu pada kenyataan 
di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 
mendapatkan informasi ukuran ukuran tubuh 
yang berperan dalam penentuan obesitas pada 
monyet ekor panjang (MEP) sehingga dapat 
dipakai dalam penentuan monyet obes sebagai 
hewan model.

Metode Penelitian
Sebanyak 15 ekor monyet ekor panjang 

(MEP) dewasa berjenis kelamin jantan dengan 
bobot badan jantan dewasa berkisar antara 
4-5 kg, berumur 6-8 tahun. Semua MEP yang 
digunakan berasal dari hasil penangkaran yang 
bebas penyakit tuberkulosis dan telah mendapat 
persetujuan tertulis dari Animal Care and Use 
Commitee (ACUC) no: 02-IA-ACCUC-08 
untuk digunakan. Monyet dipelihara secara 

individual di dalam kandang stainless steel 
(squeeze back cage) dengan ukuran 0,6x0,6x0,9 
m. Setiap kandang dilengkapi dengan tempat 
pakan dan tempat minum yang ditempelkan 
di luar kandang dan diberikan pengkayaan 
lingkungan (enviromental enrichment) 
berbentuk pakan buah yang dibekukan. Posisi 
kandang ditempatkan agar setiap hewan dapat 
saling berinteraksi secara audiovisual.

Pemberian pakan lokal telah diformulasi 
dari bahan  tepung gandum, gula, tallow 
(lemak hewan), minyak kelapa, tepung ikan, 
tepung maizena, bungkil kedelai, dedak padi, 
agar-agar, CMC (carboxymethyl cellulose), 
campuran mineral, kalsium karbonat, kalsium 
fosfat dan dinamakan sebagai perlakuan pakan 
A. Bahan bahan yang sama dengan penambahan 
kuning telur merupakan perlakuan pakan B, 
dan perlakuan pakan C berupa pakan komersil 
monkey chow. Kandungan zat makanan pada 
Pakan A gross energy (GE) 4.213 kal/g, lemak 
21,7% dan BETN 52,34%). Pakan B, GE 4.197 
kal/g, lemak 22% dan BETN 50,73%). Pakan 
C dengan kandungan GE 4.300 kal/g, protein 
15%, lemak 5%, serat kasar 3,49%.

Penelitian menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL), sebagai perlakuan Pakan A, 
B, dan C yang masing-masing terdiri  dari lima 
ulangan. Analisis korelasi linear digunakan 
untuk melihat hubungan antar peubah yang 
diukur. Data yang diperoleh dianalisis, jika 
ternyata memperlihatkan pengaruh berbeda, 
maka dilanjutkan dengan Uji Tukey dengan 
tingkat kepercayaan yang dipakai 95% (Mattjik 
dan Sumertajaya 2003).

Pengamatan yang dilakukan adalah 
pengukuran bobot badan. Pertambahan bobot 
badan yang merupakan selisih bobot badan 
awal (kg) dengan bobot badan akhir per bulan. 
Tinggi duduk (crown rump length) (cm) diukur 
dari puncak kepala sampai dengan pangkal ekor. 
Lingkar pinggang (cm) diukur melingkar secara 
horizontal dari titik tengah antara puncak krista 
iliaka dan tepi kosta terakhir pada garis tengah 
aksilaris (Adam 2005). Tebal lipatan kulit perut 
(cm) diukur tepat di atas tulang iliaka dengan 
menggunakan alat kaliper. Data diolah dengan 
menggunakan ANOVA dengan perangkat lunak 
MINITAB versi 14.13. Untuk mendapatkan 
hubungan antar  peubah hewan coba diolah 
menggunakan metode Korelasi Pearson dan 
Analisis Komponen Utama (AKU).

Hasil dan Pembahasan
Bobot Badan. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan selama 12 bulan pengamatan, 
respon hewan penelitian terhadap pemberian 
berbagai jenis pakan disajikan pada (Tabel 1). 

dan mengatas obesitas pada masyarakat yang 
ada ataupun untuk melihat perannya terhadap 
timbulnya penyakit metabolik, perlu dilakukan 
penelitian yang lebih intensif. Keberadaan ini 
dimungkinkan dengan menggunakan hewan 
model
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Tabel 1 Bobot badan MEP pada bulan ke-12 

Peubah Jenis Pakan 
A B C 

Bobot badan (BB) (kg) 4,50±0,09A 5,02±0,06C 4,73±0,11B 
Koefisien keragaman BB (%) 2,08 1,27 2,37 

Indeks massa tubuh (IMT) (kg/m2) 22,91±1,37A 26,00±1,10C 23,63±0,98AB  

Koefisien keragaman IMT (%) 5,98 4,25 4,15 
Keterangan: huruf besar superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 
 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
jenis pakan memberikan pengaruh yang berarti 
terhadap bobot badan hewan coba (P<0,05). 
Selama pengamatan 12 bulan. Pemberian 
Pakan A dapat meningkatkan bobot badan 
hewan penelitian rata-rata 0,06%. Pakan B 

Gambaran perkembangan bobot badan 
selama penelitian menunjukkan  perkembangan 
bobot badan dengan pemberian Pakan B  lebih 
tinggi dari dua jenis pakan lainnya. Dari uji 
pembanding bulan ke-12, pemberian Pakan B 
berbeda nyata (P>0,05) terhadap perubahan 
bobot badan hewan penelitian  yang diberi 
Pakan A dan C. Perbedaan ini terjadi karena 
hewan coba yang diberi Pakan B konsumsinya 
lebih tinggi dibandingkan hewan coba yang 
diberi Pakan A dan pakan C. Tingginya tingkat 
konsumsi Pakan B, disebabkan adanya kuning 
telur yang meningkatkan palatabilitas pakan 
coba. Terjadinya peningkatan konsumsi 
mengakibatkan pemenuhan kebutuhan hidup 
pokok dan produksi hewan, serta terjadi 

kelebihan energi yang kemudian  terdeposit 
dalam tubuh.

Ukuran-ukuran Tubuh. Pertumbuhan 
jaringan dalam tubuh hewan dapat dilihat 
dengan bertambah besarnya tubuh hewan 
tersebut. Untuk melihat pertumbuhan yang 
terjadi pada hewan coba monyet ekor panjang 
sebagai respon pemberian pakan yang ada, telah 
dilakukan beberapa pengukuran bagian-bagian 
tubuh. Hasil analisis statistik menunjukkan  
jenis pakan memberikan pengaruh berbeda 
terhadap lingkar pinggang, pinggul dan lingkar 
dada (P<0,05). Ini berarti perlakuan pakan yang 
dikonsumsi hewan coba nyata mempengaruhi 
sifat fenotipe ukuran lingkar pinggang, pinggul 
dan dada disajikan pada (Tabel 2).

meningkatkan bobot badan rata-rata 10,13% 
dan pemberian Pakan C meningkatkan bobot 
badan rata-rata 4,91%. Perkembangan bobot 
badan selama 12 bulan penelitian pada (Gambar 
1).

          
Gambar 1  Perkembangan bobot badan MEP selama 12 bulan 
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Tabel 2  Lingkar pinggang, dada, pinggul, lengan, paha, kepala dan betis monyet ekor panjang  
              pada akhir pemeliharaan  

Peubah  Jenis Pakan 
A B C 

Lingkar Pinggang (cm) (LP) 28,54±0,68A 32,97±1,07B 29,86±1,25A 
Koefisien Keragaman (%) 2,40 3,23 4,19 
Lingkar Pinggul (cm) (LPi) 26,14±0,76A 29,70±1,14B 26,69±1,09A 
Koefisien Keragaman (%) 2,90 3,82 4,09 
Lingkar Dada (cm) (LD) 32,60±0,77A 34,57±0,69B 32,78±1,05A 
Koefisien Keragaman (%) 2,36 2,00 3,20 
Lingkar Lengan (cm) (LL) 14,27±0,42 14,76±0,53 14,15±0,51 
Koefisien Keragaman (%) 2,91 3,6 3,6 
Lingkar Paha (cm) (LP) 18,15±1,15 18,30±0,85 17,48±0,62 
Koefisien Keragaman (%) 6,34 4,62 3,56 
Lingkar Kepala (cm) (LK) 27,62±0,35 28,18±0,83 28,24±0,73 
Koefisien Keragaman (%) 1,27 2,96 2,59 
Lingkar Betis (cm) (LB) 12,19±0,56 12,23±0,62 12,02±0,60 
Koefisien Keragaman (%) 4,58 5,1 4,95 
Keterangan: huruf besar pada superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

 

Ukuran lingkar pinggang hewan coba 
yang diberi pakan B lebih besar dibandingkan 
hewan coba yang diberi Pakan A atau C 
(P<0,01). Dengan pemberian Pakan A atau C 
diperoleh ukuran lingkar pinggang yang tidak 
berbeda (P>0,05). Ini berarti pemberian Pakan 
B adalah pakan yang berrespon lebih besar, 
mempengaruhi fenotipe MEP. Hal ini sejalan 
dengan penelitian sebelumnya (Oktarina 2009), 
yang menyatakan adanya peningkatan ukuran 
lingkar pinggang MEP pada monyet obes. 
Terjadi penimbunan lemak dalam lipatan di 
bagian perut atau yang disebut dengan obesitas 
tipe sentral. 

Hasil penelitian juga menunjukkan jenis 
pakan  memberikan pengaruh yang berbeda 
(P<0,01) terhadap lingkar pinggul. Lingkar 
pinggul tertinggi ditunjukkan oleh  hewan 
penelitian yang diberi Pakan B dan terendah 
ditemukan pada hewan penelitian yang diberi 
Pakan A. Hal ini karena konsumsi pada Pakan 
A paling sedikit dibandingkan Pakan B atau C. 
Lingkar dada yang tertinggi ditemukan pada 
hewan coba yang diberi Pakan B (P<0,01), 

sedangkan Pakan A atau C sama. Dilihat dari 
lingkar dada hewan coba kelompok Pakan C 
mendekati kriteria obesitas. 

Hasil analisis pada bulan ke-12 menunjukkan 
lingkar kepala hewan penelitian yang diberi 
Pakan A, Pakan B, dan Pakan C tidak berbeda 
nyata. Demikian pula rerata ukuran lingkar 
paha dan lingkar betis pada hewan penelitian 
yang diberi perlakuan pakan penelitian tidak 
berbeda pula. 

Berdasarkan pengukurun yang telah 
dilakukan selama penelitian, diperoleh hasil 
bahwa monyet yang diberikan perlakuan Pakan B 
mengalami obesitas yang disebabkan konsumsi 
yang tinggi yang menyebabkan terjadinya 
penimbunan lemak tubuh. Obesitas pada 
dasarnya disebabkan oleh ketidak seimbangan 
dalam penyimpanan dan penyaluran energi yang 
masuk dalam tubuh, tidak digunakan dengan 
efektif sehingga tertimbun dalam jaringan 
lemak (Junqueira et al. 1998; Flier 2001). 

Gambaran perkembangan ukuran tubuh 
monyet penelitian selama 12 bulan ditunjukkan 
pada (Gambar 2).
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Perkembangan ukuran lingkar pinggang 
(Gambar 2a), lingkar pinggul (Gambar 2b), 
lingkar dada hewan penelitian menunjukkan 
bahwa pemberian Pakan B cenderung lebih 
tinggi dibandingkan dengan pemberian Pakan 
A dan C.

Indikator obesitas yang didasarkan pada 
deposit lemak pada jaringan perifer disajikan 
pada (Tabel 3).

Seperti yang dilakukan dalam penelitian 
terdahulu, tebal lipatan kulit perut (TLKP), tebal 
lipatan kulit Punggung (TLKPg), tebal lipatan 
kulit kaki belakang (TLKKB), tebal lipatan 
kulit lengan  depan (TLKLD) menggambarkan 
banyaknya timbunan lemak pada lapisan kulit 
subkutan monyet (Putra et al. 2009); berkaitan 
dengan faktor genetik  (Bouchard et al. 1990). 
Pengukuran TLKP, TLKPg, TLKKB, TLKLD 
berguna untuk melihat akumulasi timbunan 
lemak di bawah kulit. 

Rerata TLKP hewan coba yang diperoleh 
pada penelitian 12 bulan menunjukkan adanya 
variasi penimbunan lemak dalam lipatan di 
bawah kulit perut monyet, tertinggi ditemukan 
pada hewan coba yang diberi Pakan B 
(0,43±0,20 cm) dan rerata terkecil ditemukan 
pada hewan coba yang diberi Pakan C. Hasil 
analisis ragam menunjukkan bahwa pakan 
memberikan pengaruh yang berarti terhadap 
TLKP (P<0,01) yang berarti pemberian pakan 
tersebut dapat meningkatkan timbunan lipatan 

  
a. lingkar pinggang b. lingkar pinggul 

  
c. lingkar dada d. lingkar lengan 

Gambar 2 Perkembangan ukuran tubuh: lingkar pinggang (a), lingkar pinggul (b), lingkar dada 
(c), dan lingkar lengan (d). 
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Tabel 3  Rerata dan standar deviasi tebal lipatan kulit pada MEP pada bulan ke-12 

Peubah  Jenis Pakan 
A B C 

TLKP (cm) 0,36±0,12B 0,43±0,20C 0,31±0,10A 

TLKPg (cm) 0,42±0,10A 0,52±0,13B 0,40±0,09A 

TLKKB (cm) 0,18±0,05a 0,21±0,03b 0,18±0,04a 

TLKLD (cm) 0,18±0,05a 0,21±0,03b 0,18±0,04a 

Keterangan: huruf besar yang berbeda pada superskrip menunjukkan perbedaan sangat nyata  
       (P<0,01), dan huruf kecil menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05). 
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pada bagian kulit perut monyet. Hal ini 
diduga bahwa perbedaan ketebalan lipatan kulit 
perut selama perlakuan ada hubungan dengan 
perbedaan penimbunan lemak di bawah kulit 
monyet. 

Untuk TLKPg tertinggi diperoleh pada 
hewan coba yang diberi pakan B dan TLKPg 
terendah ditemukan pada hewan coba yang 
diberi pakan C. Analisis ragam menunjukkan 
pemberian pakan berpengaruh terhadap TLKPg 
(P<0,01). Rataan tertinggi TLKB pada monyet 
yang diberi pakan B menunjukkan pengaruh 
nyata  (P<0,05). sedangkan rataan pakan A atau 
C adalah  sama. Pada akhir penelitian TLKLD 
nyata (P<0,01) dipengaruhi oleh pembereian 
pakan B, sedangkan antara Pakan A atau Pakan 
C tidak berbeda. 

Untuk melihat perkembangan TLKP 
(Gambar 3a), TLKPg (Gambar 3b), TLKKB 
(Gambar 3c), dan perkembangan TLKLD 
(Gambar 3d) menunjukkan adanya pertambahan 
pembesaran ukuran dari awal sampai akhir 
penelitian. Melihat gambar yang ada, dapat 
dilihat perkembangan yang terjadi pada 
beberapa ukuran tebal lipatan kulit monyet 
penelitian  meningkat. Hal ini disebabkan 
terjadinya penyimpanan lemak tubuh di bawah 
kulit. 

Korelasi Ukuran-ukuran Tubuh. Semua 
peubah fenotipe berkorelasi positif satu dengan 
lainnya pada (Tabel 4).

       Tabel 4  Korelasi antar pengukuran fenotipe  MEP setelah pemeliharaan 12 bulan 

PB TLKP TLKPg  TLKLB TLKLD TTK TTT Lpi LD LL LP LPg LK LB

TLKP  0,159
       0,033

TLKPg  0,032 0,653
        0,666 0,000

TLKLB    0,054 0,139 0,545
         0,475 0,063 0,000

TLKLD    0,110 0,384 0,454 0,427
         0,141 0,000 0,000 0,000

TTK      0,061 0,255 0,234 0,137 0,196
         0,419 0,001 0,002 0,066 0,008

TTT      0,158 0,294 0,318 0,179 0,206 0,579
0,035 0,000 0,000 0,016 0,006 0,000

LPi 0,132 0,487 0,578 0,314 0,176 0,263 0,356
0,077 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000

LD   0,231 0,466 0,571 0,379 0,259 0,271 0,402 0,892
0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

LL 0,229 0,291 0,426 0,361 0,172 0,359 0,409 0,618 0,679
         0,002 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000

LP  0,252 0,406 0,415 0,361 0,218 0,344 0,403 0,616 0,650 0,630
       0,001 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

LPg 0,073 0,503 0,611 0,334 0,208 0,246 0,373 0,939 0,899 0,648 0,565
         0,328 0,000 0,000 0,000 0,005 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

LK 0,313 0,079 0,192 0,228 0,155 0,193 0,245 0,226 0,303 0,347 0,102 0,277
         0,000 0,290 0,010 0,002 0,030 0,010 0,001 0,002 0,000 0,000 0,172 0,000

LB  0,247 0,121 0,248 0,330 0,101 0,210 0,273 0,629 0,674 0,608 0,578 0,584 0,213
         0,001 0,107 0,001 0,000 0,178 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004

BB       0,317 0,478 0,592 0,351 0,261 0,223 0,391 0,863 0,889 0,612 0,539 0,890 0,365 0,573
         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Simpulan dan Saran
Simpulan

Pemberian pakan buatan berenergi 
tinggi yang mengandung kuning telur dapat 
meningkatkan bobot badan monyet ekor 
panjang, karena memiliki palatabilitas yang 
lebih baik sehingga dikonsumsi lebih banyak.

Lingkar pinggang, lingkar pinggul, 
tebal lipatan kulit perut mempunyai korelasi  
tinggi terhadap bobot badan, sehingga dapat 
dijadikan indikator penentuan tingkat obesitas.
Saran

Perlu  dikaji  lebih lanjut, lama  waktu yang 
tepat  untuk pemberian pakan berenergi tinggi yang 
dapat menghasilkan monyet obes secara efisien.
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Profil Hematologi Macaca fascicularis dan Macaca nemestrina yang Positif 
Plasmodium sp. secara Mikroskopis

[HEMATOLOGY PROFILE OF Macaca fascicularis AND Macaca nemestrina 
IN MICROSCOPIC ALLY IDENTIFIED POSITIVE Plasmodium sp.]
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Abstract. Malaria is caused by a plasmodium parasite, this parasite can be found in humans, and can also be 
found in nonhuman primates such as the long-tailed macaque (Macaca fascicularis) and pig-tailed macaque 
(Macaca nemestrina). The parasite can be found in the red blood cells of infected animals so that human 
infection can cause anemia, thrombocytopenia. Information on malarial infection in nonhuman primates in 
Indonesia is still limited. Similarly, a report on the clinical picture or blood disorders in nonhuman primates 
infected with plasmodium are non-existent. This study aims to determine the hematologic profile in long-
tailed macaques and pig-tailed macaques that were positive Plasmodium sp. microscopically. Hematological 
analysis was performed with a hematology analyzer, while hematology analysis showed no difference 
between the parameter values of positive animals versus negative plasmodium. Reviews of thin smears were 
made with as many as 10 micro blood on the glass preparations were subsequently fixed with methanol and 
stained  using Giemsa for 30 minutes. The observation of the preparation of blood reviews of 100 individuals 
of long-tailed macaques showed that there were 22% positives, and 30 individuals of pig-tailed macaques 
obtained 16.6% positives infected with plasmodium.

Abstrak. Malaria disebabkan parasit plasmodium, parasit ini selain dapat ditemukan pada manusia, juga 
dapat ditemukan pada satwa primata seperti pada monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan beruk 
(Macaca nemestrina). Parasit ini dapat ditemukan pada sel darah merah hewan yang terinfeksi sehingga 
pada manusia infeksi ini dapat menyebabkan anemia, trombositopenia.  Informasi mengenai infeksi malaria 
pada satwa primata di Indonesia masih terbatas. Demikian pula laporan mengenai gambaran klinis ataupun 
kelainan darah pada satwa primata yang terinfeksi plasmodium belum ada. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui profil hematologi pada monyet ekor panjang dan beruk yang positif Plasmodium sp. secara 
mikroskopis. Analisis hematologi dilakukan dengan alat hematology analyzez, hasil analisis hematologi, 
menunjukkan tidak ada perbedaan nilai  parameter antara hewan yang positif dengan  negatif plasmodium. 
Ulasan tipis dibuat sebanyak 10 mikro darah pada kaca preparat yang selanjutnya difiksasi dengan metanol 
dan warnai dengan menggunakan Giemsa selama 30 menit.  Hasil pengamatan terhadap sediaan ulasan darah 
dari 100 ekor monyet ekor panjang menunjukkan bahwa terdapat 22% yang positif dan dari 30 ekor beruk 
diperoleh 16,6% positif terinfeksi plasmodium.

Key words: hematology, Macaca fascicularis, Macaca nemestrina

Pendahuluan
Angka kejadian penyakit malaria yang 

disebabkan oleh parasit plasmodium masih 
tinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Jenis 
parasit protozoa yang terbanyak menyebabkan 
penyakit malaria pada manusia adalah P. 
falcifarum, P. vivax, P. malariae, dan P. ovale.  
Jenis plasmodium lain yang dapat ditularkan 
pada manusia, akan tetapi belum banyak 
dilaporkan adalah P. knowlesi. Parasit ini secara 
alami ditemukan pada monyet ekor panjang dan 
dapat menginfeksi manusia secara akut dan fatal 
(Lee et al. 2009; Tang et al. 2010). Shing et al. 
(2004) melaporkan juga pada beberapa lokasi di 
Sarawak, Malaysia ada manusia yang terinfeksi 
P. knowlesi. Berdasarkan hasil penelitian 
Coatney et al. (2003) masih banyak jenis 

plasmodium lainnya yang dapat menginfeksi 
satwa primata.

Ada tujuh spesies plasmodium yang dapat 
menginfeksi satwa primata genus Macaca, 
yaitu  P. simiovale, P. coatneyi, P. fragile, P. 
inui, P. cynomolgi, P. knowlesi, P. inui, dan 
P. fieldi (Coatney et al. 2003).Kemungkinan 
terinfeksinya satwa primata khususnya pada 
genus Macaca di Indonesia dengan parasit 
plasmodium cukup besar, karena keberadaan 
vektor nyamuk Anopheles sp. (Vythilingam 
2010). Akan tetapi, publikasi mengenai infeksi 
malaria pada satwa primata di Indonesia masih 
terbatas. Demikian pula laporan mengenai 
gambaran klinis ataupun kelainan darah pada 
satwa primata yang terinfeksi plasmodium 
belum ada. 
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Infeksi malaria dapat memberikan kelainan 
pada gambaran hematologi. Umumnya 
kelainan darah pada manusia berupa anemia, 
trombositopenia, netropenia dan leukopenia 
yang berkorelasi dengan tingkat keparahan 
maupun jenis plasmodiumnya (Erhabor et 
al. 2006, Bashawari et al. 2002).  Informasi 
hematologi ini penting untuk lebih memahami 
karakteristik penyakit malaria yang mengenai 
satwa primata. Pemahaman ini dapat mendukung 
diagnosis awal, membentuk suatu hewan model 
malaria, dan juga mempelajari potensi zoonoses. 
Keberadaan suatu hewan model malaria dapat 
memberi peluang pengembangan anti-malaria 
yang menggunakan hewan model dengan 
karakteristik mendekati manusia. Oleh karena 
itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
profil hematologi pada monyet ekor panjang 
dan beruk  yang positif Plasmodium sp. secara 
mikroskopis pada penangkaran yang berada di 
Jawa Barat.

Metode Penelitian
Bahan dan alat. Dilakukan pengamatan 

pada monyet ekor panjang dewasa sebanyak 
100 ekor dan beruk  dewasa sebanyak 30 
ekor. Satwa berasal dari beberapa fasilitas 
penangkaran di Jawa Barat.  Bahan kimia yang 
digunakan berupa larutan metanol sebagai 
fiksatif dan Giemsa untuk pewarna ulasan darah. 
Peralatan yang digunakan antara lain tabung 
darah dengan antikoagulan EDTA (Ethylene 
diaminete traacetic acid), vaccutainer, dan 
preparat kaca ulas. Alat untuk analisis darah 
adalah Hematology analyzer (Nikon Kohden 
MEK 6450) dan mikroskop cahaya (Nikon).

Metode Penelitian. Sampel darah satwa 
diperoleh setelah satwa disedasi dengan 
menggunakan ketamin HCl (10 mg/kg 
bobot badan) dan disimpan dalam tabung 
EDTA. Analisis hematologi dilakukan segera 
dengan alat hematology analyzer yang akan 
menghasilkan nilai sel darah putih (white blood 

cells, WBC), sel darah merah (red blood cells; 
RBC), hemoglobin (Hb), hematokrit (HCT) dan 
trombosit (platelet; PLT).

Sampel ulasan tipis dibuat dengan 
meneteskan 10 µl darah yang kemudian diulas 
menggunakan kaca preparat dengan hati-hati. 
Sediaan ulasan yang sudah dibuat kemudian 
dikeringanginkan.  Setelah kering difiksasi 
dengan direndam metanol selama 5 menit. 
Sediaan yang telah kering selanjutnya diwarnai 
dengan menggunakan larutan Giemsa selama 
30 menit. Setelah diwarnai, sediaan dibersihkan 
dari pewarna Giemsa yang berlebihan dengan 
mengalirkan akuadestilata di atas sediaan sampai 
bersih. Selanjutnya, ulasan dilihat dibawah 
mikroskop pada pembesaran 1000 kali dengan 
menggunakan minyak imersi. Pengamatan 
ulasan terhadap adanya berbagai bentuk parasit 
dalam RBC berupa cincin, skizon, tropozoit, 
dan gametosit.

Hasil dan Pembahasan
Hasil pengamatan terhadap sediaan ula-

san darah dari 100 ekor monyet ekor panjang 
menunjukkan bahwa terdapat 22% yang positif 
dan dari 30 ekor beruk diperoleh 16,6% positif 
terinfeksi plasmodium. Parasit yang dideteksi 
pada ulasan darah dalam berbagai bentuk antara 
lain adanya tropozoit, skizon, dan gametosit.  
Gambaran ulasan tipis yang positif parasit Plas-
modium sp. pada Gambar berikut ini

Parasit plasmodium dapat dilihat dalam sel 
darah merah berupa bintik-bintik hitam kebi-
ruan yang dapat berbentuk lonjong, bulat, atau 
cincin tergantung dari siklus plasmodium yang 
sedang terjadi saat pengambilan darah.  Lee et 
al. (2009) mendiskripsikan bentuk parasit pada 
fase bentuk tropozoit, sitoplasma seperti cincin 
dan tampak sedikit amoeboid dan tidak teratur 
bentuknya dengan vakuola yang tetap.  Fase 
skizon adanya 2 sampai 5 bagian dari massa inti 
kromsom dan pigmen granul mengisi dua per-
tiga dari eritrosit yang terinfeksi, bentuk game-

     Jurnal Primatologi Indonesia, Volume 12,  Nomor 1, Januari 2015, hlm. 16-18      17

? 

 

 

 

 

Gambar 1 Bentuk tropozoit (a dan b) dan bentuk skizon (c) dari genus Plasmodium sp. dengan pewarnaan 
Giemsa (pembesaran 1000 kali) 
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tosit, parasit berbentuk bola dan menduduki se-
bagian besar eritrosit yang terinfeksi, dengan 
kromatin berwarna coklat tua, tidak teratur dan 
tersebar. Beberapa hasil identifikasi secara mik-
roskopik dilihat ada kemiripan bentuk tropozoit 
dengan vakuola yang besar yang khas dimiliki 
oleh Plasmodium inui dan Plasmodium malaria 
(Coatney 2003) (Gambar 1), sehingga ada ke-
mungkinan bahwa kedua satwa primata ini ter-
infeksi oleh Plasmodium inui.  Untuk konfirma-
si secara pasti, perlu dilakukan analisis secara 
polymerase chain reaction untuk mengetahui 
spesies spesifik plasmodium tersebut.

Hasil pemeriksaan hematologi dilakukan 
terhadap hewan yang positif terinfeksi 
plasmodium dan yang negatif  sebagai 
pembanding (kontrol negatif). Hasil hematologi 
tersebut dapat disajikan pada Tabel berikut ini.

Berdasarkan hasil analisis hematologi 
diatas, menunjukkan tidak adanya perbedaan 
nilai peubah yang diamati  yang diuji pada 
satwa yang positif dengan  negatif. Nilai-nilai 
sel darah putih, sel darah merah, hemoglobin, 
hematokrit dan trombosit semuanya masih 
dalam kisaran normal.  Pada Hasil ini hampir 
sama dengan laporan Huang et al. (2006) 
menyebutkan bahwa M. cyclopis yang terinfeksi 
oleh P. inui tidak ada perbedaan yang signifikan 
pada profil hematologinya. Dari pembandingan 
nilai hematologi ini, dapat dianggap bahwa 
infeksi Plasmodium sp. pada kedua spesies 
Macaca tersebut tidak menyebabkan kelainan 
hematologi sehingga tidak berdampak terhadap 
kesehatannya. Pada manusia infeksi plasmodium 
dapat menyebabkan ketidaknormalan 
hematologi seperti anemia, trombositopenia, 
serta beberapa laporan menyebutkan infeksi 
plasmodium menyebabkan leukositosis dan 
leukopenia.

Simpulan
Monyet ekor panjang dan beruk di beberapa 

penangkaran di Jawa Barat dengan ulasan 
darah positif Plasmodium sp. secara berurutan 
22% dan 16,6%. Hasil profil hematologi tidak 
menunjukkan suatu perubahan nilai normal 
untuk kedua spesies tersebut.
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Tabel 1 Rerata nilai hematologi monyet ekor panjang dan beruk yang positif terinfeksi plasmodium dan 
yang tidak terinfeksi (negatif) 

 
Peubah yang diamati 

 

M. fascicularis M. nemestrina 

Positif Negatif Positif Negatif 

Sel darah putih(103/µl) 
Sel darah merah (106/µl) 
Hemoglobin (g/dl) 
Hematokrit (%) 
MCV (fL) 
MCH (pg) 
MCHC (g/dl) 
Trombosit (103/µl) 

  11,23 ±  5,13  
    5,10 ±  1,01  
  10,18 ±  2,03  
  32,13 ±  5,55  
  63,34 ±  3,74  
  19,04 ±  4,35  
  31,56 ±  1,23  
409,60 ±91,49  

 

  14,1 ±   6,64  
    5,5 ±   1,72  
  10,7 ±   3,40  
  33,7 ± 10,13  
  61,2 ±   3,55  
  19,4 ±   1,24  
  31,6 ±   0,99  
347,2 ±148,01  

 

  15,02 ±  9,42  
    4,19 ±  0,60  
  10,86 ±  1,52  
  29,66 ±  3,95  
  70,96 ±  1,78  
  26,02 ±  1,66  
  36,70 ±  2,92  
343,00 ±56,25  

 

    6,30 ±  2,46  
    3,96 ±  0,85  
    9,87 ±  1,91  
  27,93 ±  6,45  
  70,37 ±  1,27  
  25,03 ±  0,67  
  35,60 ±  1,56  
335,50 ±82,73  
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Abstract. The Primate Research Center (PRC) Bogor Agricultural University has an ex-situ captivity breeding 
facility of Hylobates moloch. For its successful breeding, behavioural evaluations are needed. Hylobates 
moloch, one of the protected Indonesian wildlife species is an endemic primate of the island of Java. Studies 
on behavior by the silvery gibbon were conducted at the PRC, Bogor Indonesia. The javan gibbon daily 
behavior observed during the study included resting, moving, eating, feeding, probing, playing, fighting, 
feeding, vocalization, and defecation. Behavioral playing, eating, and moving of many individuals were 
observed in subadults, juvenile and infants, while the remaining behavior was dominated by the behavior of 
the parents. During the observation, no mating behavior was seen.  The female (Mimis) was still in lactation 
of ANO, so she was not receptived to Ari. OJ started showing sexual behavior by playing with his genitals 
and showing pre-copulatory grooming to J-LO. Anomalies seen during observations included javan gibbon 
behavior, especially OJ and J-LO, resting and playing on the bottom of the cage, picking up feed that fell 
on the bottom of the cage and bipedal movements at the base of the cage. OJ exhibited agonistic behavior 
towards J-LO at feeding time, thus reducing the possibility of J-LO in gaining access to the feed box. Both 
parents initially exhibited aggressive behavior and high vigilance against the cage supervisors and observers, 
but this behavior was reduced over time. The four individual offspring even showed stereotypic behavior 
of asking for feed and also at the cage when the vets did their daily health checks. Behavior of speech was 
only observed in individuals, showing baby infant voice calling, while the behavior of adult individuals like 
calling in the morning and evening were unnoticed.

Abstrak. Pusat Studi Satwa Primata (PSSP) Institut Pertanian Bogor melakukan penangkaran Hylobates 
moloch di luar habitat aslinya (eks-situ). Dalam upaya pengembangbiakan, perlu dilakukan pengamatan 
perilakunya. Hylobates moloch, satwa endemik jawa yang dilindungi di Indonesia. Studi tentang perilaku 
owa jawa dilakukan di PSSP, Bogor Indonesia, dengan obyek penelitian owa jawa dengan yang terdiri dari 
jantan dewasa (Ari), betina dewasa (Mimis), jantan dewasa muda (OJ), betina dewasa muda (J-LO), jantan 
remaja muda (OO), dan anak bayi (ANO). Dengan metode penelitian yang digunakan Focal Animal Sampling 
dan metode pencatatan Continuous Recording. Hasil penelitian menunjukkan perilaku harian owa jawa yang 
diamati selama penelitian yaitu antara lain beristirahat, bergerak, makan, menyusu, menelisik, bermain, 
berkelahi, menyusui, vokalisasi, dan membuang kotoran. Perilaku bermain, makan, dan bergerak lebih 
banyak diamati pada individu dewasa muda, anak, dan bayi, sedangkan perilaku beristirahat didominasi oleh 
kedua induk. Selama pengamatan, tidak dapat dilihat perilaku kawin. Mimis masih dalam masa menyusui 
anaknya (ANO) sehingga tidak reseptif terhadap induk jantan (Ari). Anak pertama (OJ) mulai menunjukkan 
perilaku seksual memainkan alat genitalnya dan menunjukkan pre-copulatory grooming terhadap anak kedua 
(J-LO). Anomali yang terlihat selama pengamatan antara lain perilaku owa  jawa, terutama anak pertama 
(OJ) dan anak kedua (J-LO), beristirahat dan bermain di dasar kandang, memungut makanan yang jatuh di 
dasar kandang dan pergerakan secara bipedal di dasar kandang. Anak pertama (OJ) menunjukkan perilaku 
agonistik terhadap anak kedua (J-LO) ketika waktu makan, sehingga mengurangi kemungkinan anak kedua 
(J-LO) dalam memperoleh akses ke kotak pakan. Kedua induk pada awalnya menunjukkan perilaku agresif 
dan kewaspadaan tinggi terhadap petugas kandang dan pengamat, namun perilaku ini berkurang seiring 
waktu. Keempat individu anakan malah menunjukkan perilaku stereotip yaitu meminta makanan kepada 
dokter hewan maupun petugas kandang ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan harian. Perilaku bersuara 
hanya teramati pada individu bayi dengan tipe suara infant calling, sedangkan perilaku individu dewasa 
bersuara di pagi dan sore hari tidak teramati. 

Key words: behavior, feed consumption, silvery gibbon, Hylobates moloch, breeding
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Pendahuluan
Owa  jawa atau silvery gibbon (Hylobates 

moloch) merupakan salah satu satwa primata 
endemik Pulau Jawa yang keberadaannya 
semakin langka di alam. Saat ini, owa jawa 
yang tersisa dapat ditemui di hutan-hutan 
wilayah Jawa Barat, terutama di area-area 
konservasi yang memiliki kawasan hutan 
hujan dengan kondisi relatif terjaga (Rahman 
2011). Owa jawa juga masih dapat ditemukan 
di sebagian kecil hutan yang tersisa di Jawa 
Tengah, seperti di dataran tinggi Dieng maupun 
Hutan Lindung Gunung Slamet, walaupun 
jumlahnya memang tidak sebanyak di kawasan 
Jawa Barat (Supriatna dan Wahono 2000). 
Maraknya pembukaan hutan untuk lahan 
pertanian atau perkebunan, pembalakan kayu 
oleh sektor industri, serta perburuan ilegal owa 
jawa untuk diperdagangkan sebagai hewan 
peliharaan menyebabkan populasi satwa ini 
terus menyusut dari tahun ke tahun. Sebagian 
besar owa jawa yang bertahan hidup terpecah 
menjadi populasi-populasi berukuran kecil 
yang tersebar pada patch-patch hutan yang 
saling terisolasi (Supriatna 2006). Secara alami, 
owa jawa merupakan satwa arboreal yang 
hidup di kanopi hutan hujan tropis dataran 
rendah maupun hutan tropis dengan ketinggian 
di bawah 1.600 m di atas permukaan laut 
(dpl) (Asquith 2001, Nijman 2004). Owa jawa 
menyukai hutan pegunungan primer dengan 
permukaan tajuknya yang rapat dan tersedianya 
pohon–pohon untuk makan, istirahat, bermain 
dan tidur (Sawitri et al. 1998). 

Menurut The International Union for 
Conservation of Nature (IUCN), saat ini owa 
jawa digolongkan sebagai spesies terancam 
punah IUCN (2008), sedangkan menurut 
The Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES) owa jawa termasuk dalam golongan 
Critically Endangered. Perdagangan satwa ini 
diatur sangat ketat dan hanya diperbolehkan 
untuk tujuan khusus (CITES 2009). Pemerintah 
Indonesia menyatakan owa jawa sebagai 
satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan 
Perlindungan Satwa Liar Tahun 1931 Nomor 
266, SK menteri Pertanian No. 54/Kpts/
um/1972 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1999. Walaupun digolongkan sebagai 
satwa yang dilindungi dan dilarang keras untuk 
diperdagangkan, namun pada kenyatannya 
semakin banyak pemburu liar yang menangkapi 
anak-anak owa jawa untuk kemudian dijual di 
pasar hewan dengan harga mahal. Tidak hanya 
menghadapi ancaman kerusakan habitat dan 
penangkapan oleh pemburu, tetapi juga karena 
rendahnya reproduksi alami owa jawa yang 

merupakan satwa monogami. Jarak waktu 
antara kelahiran yang besar (3-4 tahun) juga 
menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 
ukuran populasi satwa ini di alam liar sulit 
bertambah (Sjahfirdi 2006, Napier dan Napier 
1967). Seiring semakin tingginya ancaman 
terhadap populasi owa jawa di alam, maka 
dibutuhkan tindakan berupa strategi konservasi 
terpadu untuk menyelamatkan populasi owa 
jawa. Salah satu upaya konservasi untuk 
menyiasati menyusutnya populasi owa jawa di 
alam telah dilaksanakan oleh Pusat Studi Satwa 
Primata (PSSP) IPB melalui pembangunan 
fasilitas untuk mendukung program konservasi 
owa jawa, dibagun di Jalan Lodaya II No. 5, 
Bogor sejak tahun 2003. Fasilitas ini berdiri 
atas kerjasama PSSP IPB dengan Taman 
Safari Indonesia (TSI). Upaya konservasi eks-
situ owa jawa di PSSP IPB terus berjalan dan 
diharapkan tidak hanya di tahap penangkaran 
saja, melainkan hingga ke tahap pelepasliaran 
owa jawa ke habitat alaminya. 

Keberhasilan upaya konservasi eks-situ 
ini tentu tidak lepas dari pemantauan berbagai 
aspek kehidupan owa jawa, mulai dari kondisi 
fisik, kebersihan kandang, pemberian pakan, 
kondisi kesehatan dan kecukupan gizi, serta 
aspek perilaku. Namun sayangnya sampai 
saat ini informasi acuan maupun pengetahuan 
dasar mengenai manajemen konservasi owa 
jawa secara eks-situ di Indonesia masih sangat 
terbatas, terutama mengenai aspek perilaku 
satwa dalam fasilitas penangkaran. Untuk 
membantu mengatasi kekurangan itu, dilakukan 
penelitian perilaku harian owa jawa yang berada 
di fasilitas PSSP IPB. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberi informasi tambahan 
mengenai manajemen konservasi eks-situ owa 
jawa berbasis perilaku, dalam upaya turut 
berkontribusi dalam penyelamatan owa jawa 
dari kepunahan.

Tujuan penelitian ini mempelajari perilaku 
harian, serta manajemen penangkaran eks-situ 
owa jawa (Hylobates moloch) di fasilitas pen-
angkaran PSSP IPB.

Metode Penelitian
Waktu dan Tempat. Penelitian dimulai 

sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan 
tanggal 15 Agustus 2012. Penelitian dilakukan 
selama lima hari dalam seminggu, yaitu Senin 
sampai dengan Jumat dari pukul 08.30-16.30 
WIB. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 
Hewan Konservasi, PSSP LPPM IPB. 

Alat dan Bahan. Peralatan untuk 
pencatatan di lapangan terdiri atas lembar kerja 
untuk pencatatan data durasi perilaku owa jawa, 



stopwatch, jam tangan Casio G-Shock, kamera 
Olympus Mju Tough TG-810, termometer 
ruangan dan higrometer. Pengolahan data 
perilaku dilakukan dengan bantuan perangkat 
lunak Microsoft Excel 2007. Selama penelitian, 
perlengkapan Personal Protective Equipment 
(PPE) yang terdiri atas baju scrub, baju kandang 
(jas lab panjang), masker, gloves, dan hair 
cap sekali pakai, serta sepatu boot digunakan 
pengamat untuk perlindungan terhadap 
kemungkinan paparan zoonosis hewan obyek 
maupun sebaliknya. 

Dalam satu kandang obyek penelitian terdiri 
atas dua ekor indukan dan empat ekor anakan 
owa jawa (Hylobates moloch) disajikan pada 
(Tabel 1). 

kategori perilaku owa jawa yang dapat dilihat 
saat pengamatan di fasilitas kandang PSSP 
LPPM-IPB dicatat dalam lembar pengamatan. 
Durasi perilaku dihitung dari lama waktu 
yang digunakan satwa untuk melakukan suatu 
kategori perilaku. Masing-masing kategori 
perilaku yang akan diamati dibagi dan dibatasi 
berdasarkan runtunan aktivitas tertentu antara 
lain: istirahat, berpindah atau bergerak, makan, 
menelisik, bermain, menyusui, vokalisasi, 
membuang kotoran, dan kawin.

Data durasi masing-masing kategori 
perilaku setiap individu owa jawa diolah dengan 
metode Time Budget. Time Budget digunakan 
untuk mengetahui jumlah atau proporsi waktu 
yang dihabiskan satu individu satwa untuk 
masing-masing kategori perilaku berbeda. Time 
budget diperoleh dengan menghitung proporsi 
total waktu yang dihabiskan satwa untuk 
melakukan kategori perilaku tertentu dibagi 
total waktu pengamatan. Data time budget 
disajikan dalam bentuk persentase dan grafik, 
dilengkapi dengan penjelasan secara deksriptif. 
Kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui 
pola perilaku owa jawa secara umum.

Hasil dan Pembahasan
Perilaku Harian Owa Jawa. Berdasarkan 

hasil pengamatan terhadap ke enam anggota 
kelompok owa jawa PSSP, pola perilaku 
harian yang umum diamati pada pagi hari 
ditandai dengan pergerakan kelompok owa 
jawa dari pohon atau tempat tidur, membuang 
kotoran, bermain, makan (pukul 09.00-10.00 
WIB), bermain, istirahat siang (pukul 11.30-
13.30 WIB), makan (pukul 14.00-15.00 WIB), 
bermain, lalu diakhiri dengan mencari pohon 
tidur atau tempat tidur dan beristirahat hingga 
keesokan harinya (pukul 16.00-17.00 WIB). 
Selama 25 hari pengamatan dengan total waktu 
pengamatan selama 16.67 jam dengan rata-
rata pertemuan 40 menit per hari per individu. 
Perilaku harian owa jawa PSSP memiliki 
pola teratur yang relatif sama setiap harinya. 
Data hasil pengamatan berupa proporsi waktu 
yang digunakan keenam individu satwa untuk 
masing-masing kategori perilaku disajikan pada 
(Tabel 2).

Perilaku Istirahat. Perilaku istirahat 
merupakan periode saat owa jawa berdiam diri 
atau tidur. Hal ini dilakukan untuk memulihkan 
energi owa jawa yang terpakai untuk melakukan 
aktivitas sebelumnya (Riendriasari et al. 2009). 
Perilaku istirahat dapat dibedakan menjadi dua 
kategori, yaitu istirahat pendek dan istirahat 
panjang atau tidur. Istirahat pendek umumnya 
dilakukan di antara aktivitas harian seperti 
makan, bergerak, menelisik, dan lainnya.

Kedua indukan berasal dari TSI yang mulai 
dipasangkan sejak 20 Januari 2003. Sampai saat 
ini sepasang indukan dan keempat anakan owa 
jawa masih ditempatkan dalam satu kandang 
outdoor bersama. OJ merupakan anakan 
pertama yang lahir di fasilitas PSSP LPPM IPB 
pada tanggal 5 April 2005, disusul J-LO pada 
11 Juni 2006, anakan ketiga, OLA dilahirkan 
pada 31 Desember 2007 namun mati akibat 
infeksi bakterial (Komunikasi Pribadi, Sinaga 
2012), OO anakan keempat yang lahir pada 1 
Desember 2009 dan terakhir ANO yang lahir 
pada 11 Juli 2011. 

Perilaku harian owa jawa di dalam kandang 
diamati dengan metode Focal Animal Sampling 
(Altman 1974) dan metode pencatatan 
Continuous Recording. Seluruh perilaku salah 
satu individu dalam kelompok diamati dan 
dicatat selama kurun waktu 10 menit. Setelah 
satu individu selesai diamati, kemudian 
dilanjutkan dengan pengamatan individu lain 
dalam kelompok, dalam kurun waktu yang 
sama. Metode ini dilakukan berulangkali pada 
individu yang berbeda, sehingga perilaku 
keenam individu dalam kelompok owa jawa 
PSSP dapat teramati. Total waktu pengamatan 
harian per individu 40 menit, dengan 
pembagian waktu 20 menit pada pagi hari dan 
20 menit pada siang hari. Durasi masing-masing 

  Tabel 1 Nama, jenis kelamin, dan usia owa jawa  
  di PSSP IPB 

Individu Jenis 
Kelamin 

Usia 
(tahun) 

Ari (induk) jantan ± 18 
Mimis (induk) betina ± 16 
OJ (dewasa muda 1) jantan ±  7 
J-LO (dewasa muda 2) betina ±  6 
OLA (anak remaja 3) betina mati 
OO (anak remaja 4) jantan ±  3 
ANO (anak bayi 5) jantan ±  1 
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Tabel 2  Alokasi waktu (Time Budget) perilaku harian owa jawa (H. moloch) di PSSP IPB 

Kategori 
Perilaku 

Individu 
Ari Mimis OJ J-LO OO ANO 

Frekuensi 
(%) 

Durasi 
(jam) 

Frekuensi 
(%) 

Durasi 
(jam) 

Frekuensi 
(%) 

Durasi 
(jam) 

Frekuensi 
(%) 

Durasi 
(jam) 

Frekuensi 
(%) 

Durasi 
(jam) 

Frekuensi 
(%) 

Durasi 
(jam) 

Istirahat 63,74 10,62 50,50 8,42 30,10 5,02 35,33 5,89 25,73 4,29 8,12 1,35 
Bergerak  7,99 1,33 9,67 1,61 15,90 2,65 17,50 2,92 24,57 4,10 22,61 3,77 
Makan 10,90 1,82 14,92 2,49 33,80 5,63 24,88 4,15 26,75 4,46 21,42 3,57 
Menelisik  15,65 2,61 7,61 1,27 14,70 2,45 19,39 3,23 1,95 0,32 1,55 0,26 
Bermain  1,36 0,23 0,45 0,08 4,21 0,70 1,32 0,22 20,70 3,45 27,50 4.58 
Berkelahi 0,16 0,03 0,26 0,04 1,01 0,17 1,22 0,20 0 0 0 0 
Menyusui  0 0 16,39 2,73 0 0 0 0 0 0 0 0 
Menyusu  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,05 3,01 
Vokalisasi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,46 0,08 
Membuang 
Kotoran 0,20 0,03 0,20 0,03 0,29 0,05 0,36 0,06 0,30 0,05 0,32 0,05 

Kawin  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 100 16,67 100 16,67 100 16,67 100 16,67 100 16,67 100 16,67 

 

 
Pada satu periode istirahat, durasi yang 

dihabiskan untuk istirahat pendek relatif singkat 
dibanding durasi tidur (istirahat panjang) dan 
segera diikuti dengan aktivitas lainnya setelah 
istirahat pendek (Sutrisno 2001). Perilaku 
istirahat panjang umumnya diawali dengan 
pergerakan menuju pohon tidur saat hari mulai 
gelap (pukul 17.00-17.50 WIB) dan berlangsung 
hingga keesokan paginya. 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada 
(Gambar 1), proporsi alokasi waktu perilaku 
istirahat terbesar dilakukan oleh individu Ari 
dan Mimis, masing-masing mengalokasikan 
63,74% dan 50,5% waktunya untuk beristirahat. 
Umumnya owa jawa di alam mengalokasikan 
20-51% waktunya untuk beristirahat di antara 
aktivitas lainnya (Leighton 1987). Ari sering 
ditemukan duduk diam dalam waktu yang lama 
di sisi kandang yang berbeda dengan sisi kandang 
individu lain berada. Hal ini kemungkinan 
disebabkan peran Ari sebagai pejantan utama 
yang harus menjaga wilayah teritorinya dari 
keberadaan individu asing atau predator. Saat 
beristirahat, Ari seringkali mengawasi individu 
lain dalam kelompoknya sekaligus mengamati 
pepohonan di sekitar kandang. 

Alokasi waktu istirahat yang dilakukan 
individu lain yaitu OJ, J-LO, dan OO sebesar 
30,12%; 35,33%, dan 25,73%. OJ dan J-LO 
merupakan individu dewasa muda yang 
relatif lebih tinggi bergerak untuk menjelajahi 

kandang dibanding individu dewasa, sehingga 
alokasi waktu istirahat kedua individu ini lebih 
singkat dibanding kedua induk. OO merupakan 
individu usia anak-anak (juvenile) dan lebih 
banyak menghabiskan waktunya untuk bermain, 
berlari, maupun bergerak dibanding beristirahat. 
Alokasi waktu istirahat terkecil dilakukan oleh 
ANO (infant) yaitu hanya sebesar 8,12%. 
Waktu istirahat mencapai puncaknya antara 
pukul 11.30-13.30 WIB dan pukul 15.40-17.00 
WIB setelah jadwal makan pagi dan makan 
siang. Saat mendung atau hari hujan, owa jawa 
cenderung lebih cepat beristirahat dibanding 
hari biasa. Hal ini menunjukan waktu istirahat 
induk lebih sedikit dibandingkan dewasa muda 
dan anak.

Perilaku Berpindah atau Bergerak. 
Perilaku berpindah atau bergerak owa jawa 
ditandai dengan proses pergerakan dari satu 
tempat ke tempat lain dengan berbagai cara. 
Pergerakan ini bertujuan untuk berpindah dari 
pohon tidur ke sumber makanan, berpindah 
dari sumber makanan ke pohon istirahat, 
mengontrol wilayah teritori, mencari pasangan, 
maupun untuk menghindari bahaya (Bismark 
1986). Pergerakan yang dilakukan oleh owa 
jawa terdiri atas brakhiasi (berayun), berjalan 
secara bipedal, memanjat secara kuadrupedal, 
dan melompat atau menjatuhkan diri dari 
ketinggian (Kartono et al. 2002). 

 
Gambar 1  Grafik persentase waktu perilaku istirahat owa jawa PSSP IPB 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang disaji-
kan pada (Gambar 2), persentase alokasi waktu 
perilaku bergerak atau berpindah terbanyak 
dilakukan oleh OO dan ANO. Perilaku perger-
akan oleh individu anak (juvenile) dan bayi 
(infant) owa jawa merupakan proses dalam 
upaya berpisah dari induknya sekaligus upa-
ya mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. 
Persentase alokasi waktu bergerak ANO se-
dikit lebih rendah dibanding OO, kemungkinan 
disebabkan ANO masih dalam tahap belajar 
bergerak mandiri. Walaupun sudah berani lepas 
dari gendongan induk, namun dalam melaku-
kan pergerakan Ano masih sering dibantu Mim-
is dengan cara digendong dari satu tempat ke 
tempat lain. Alokasi waktu bergerak OO paling 
tinggi dibanding individu lain. Hal ini terkait 
usia OO yang masih tergolong usia anak-anak, 
dalam pencarian makan OO sudah tidak diban-
tu oleh induknya, tetapi OO belum sepenuh-
nya mampu mencari makanan sendiri sehingga 
sering mengejar OJ dan J-LO utuk meminta 
makanan (begging behavior). Menurut deVore 
et al. (1987) dalam Kartono et al. (2002), akti-
vitas individu anak yang dilakukan dalam ben-
tuk menjelajah dan bermain merupakan bentuk 
persiapan untuk menjadi anggota keluarga yang 
sebenarnya. Oleh sebab itu OO menghabiskan 
waktu lebih banyak saat bergerak mengek-
splorasi kandang dan meniru aktivitas OJ dan 
J-LO. 

Persentase alokasi waktu bergerak OJ dan 
J-LO berturut-turut sebanyak 15,91% dan 
17,5%. Alokasi waktu ini menyerupai alokasi 
waktu bergerak owa jawa di hutan Rasamala, 
TNGGP (Arifin 2011). Ari dan Mimis yang 
merupakan indukan dalam kelompok owa jawa 
PSSP terlihat sangat sedikit mengalokasikan 
waktu untuk bergerak dibanding indukan owa 
jawa di alam, yaitu hanya sebesar 7,99% dan 
9,67%. Hal ini berbeda dengan fenomena yang 
lazim ditemukan di kelompok owa liar, yaitu 
pergerakan di dalam kelompok didominasi oleh 
pejantan dewasa (Arifin 2011). Menurut Kap-
peler (1981) peran jantan dewasa dalam men-

jaga daerah kekuasaannya memerlukan mobili-
tas yang tinggi dibandingkan dengan anggota 
keluarga yang lainnya, terutama untuk mencari 
sumber pakan yang tersebar dan menjaga ang-
gota keluarganya yang sering berpindah dalam 
aktivitas makannya. Untuk individu dewasa 
muda, mereka bisa ikut menjaga individu anak, 
tetapi bisa juga ikut bersama jantan berpatroli 
pada saat merasakan adanya ancaman bahaya 
(Arifin 2011). Hasil pengamatan menunjukan 
perilaku individu dewasa bergerak di penang-
karan lebih sedikit dibandingkan yang berada di 
alam.

Perilaku Makan. Perilaku makan owa 
jawa PSSP di pagi hari tidak didahului dengan 
perilaku morning call seperti yang biasa 
dilakukan owa jawa di habitat alaminya. 
Berdasarkan penelitian, betina dewasa owa jawa 
akan menyerukan morning call beberapa saat 
setelah fajar sebagai bentuk penandaan teritorial 
(Ario et al. 2011). Morning call menyatakan 
kehadiran mereka pada kelompok tetangga 
sekaligus menyatakan penguasaan terhadap 
jenis pakan tertentu dalam wilayah jelajah dan 
teritorinya (Rahman 2011). Owa jawa PSSP 
tidak memunculkan aktivitas bersuara sebelum 
makan, diduga karena tidak ada kelompok lain 
owa jawa di PSSP yang berpotensi masuk ke 
dalam teritori dan merebut makanan mereka. 
Selain itu, owa jawa PSSP telah terbiasa dengan 
keberadaan petugas kandang, sehingga mereka 
tidak merasa perlu menyuarakan morning call 
terhadap petugas kandang yang memasuki 
wilayah teritorinya. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang 
disajikan pada (Gambar 3), diketahui bahwa 
alokasi waktu perilaku makan owa jawa dewasa 
(Ari dan Mimis) paling sedikit dibanding 
individu lain, yaitu hanya sekitar 10,9% dan 
14,9%. Walaupun durasi yang digunakan kedua 
indukan untuk makan lebih sedikit dibanding 
individu lain, namun dari segi kuantitas, owa 
jawa dewasa lebih mendapatkan jumlah yang 
mencukupi kebutuhan energinya.

 
Gambar 2 Grafik persentase waktu perilaku bergerak owa jawa PSSP IPB  
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Pada masing-masing kandang (Kandang 
A atau B) terdapat dua kotak makanan. Mimis 
biasanya menguasai salah satu kotak makanan 
dan makan sambil menggendong anaknya 
(ANO), sedangkan kotak lainnya dikuasai 
induk jantan (Ari). Beberapa saat setelah Ari 
mulai makan, owa jawa yang lebih muda (OJ 
dan OO) akan berusaha mengambil makan dari 
kotak yang sama dengan penjantan (Ari). Anak 
yang sangat muda (OO dan ANO) ditemukan 
makan dari satu kotak yang sama dengan induk 
jantan dan betina dewasa (Ari dan Mimis), 
sedangkan anak yang lebih muda (J-LO dan OJ) 
biasa memilih pakan dari kotak berbeda dengan 
induk untuk menghindari serangan. J-LO 
kesulitan mendapat akses ke kotak makanan 
karena sering diserang OJ. Hasil pengamatan 
menunjukan adanya unsur kompetensi pada 
owa jawa dewasa dengan yang lebih muda 
namaun ada kolaborasi dengan anak-anaknya 
yang lebih muda (juvenale dan infant).

Perilaku Menelisik. Perilaku menelisik 
(grooming) dibedakan menjadi dua kategori, 
yaitu autogrooming dan allogrooming. 
Autogrooming adalah merawat diri yang 
dilakukan sendiri, sedangkan allogrooming 
adalah perilaku merawat diri bersama idividu 
lain. Autogrooming merupakan aktivitas 
merawat diri sendiri yang ditandai dengan 
perilaku mengusap, meraba, menjilat, 

menelisik, menggaruk, menjilat dan menggigit 
(Perez et al. 2000). Kegiatan menggaruk tidak 
lazim dijumpai pada perilaku allogrooming 
(Rahman 2011). Pada allogrooming, terdapat 
pembagian peran, yaitu individu pelaku 
menelisik dan individu yang ditelisik. Peranan 
ini dapat berubah setiap saat, misalnya pelaku 
selisik dapat menjadi penerima selisik dan 
penerima selisik dapat menjadi pelaku selisik 
(Sussman et al. 1981). Pergantian peran antar 
individu yang saling menelisik dilakukan 
dengan menyodorkan bagian tubuh yang akan 
dibersihkan kepada lawan grooming. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang disa-
jikan pada (Gambar 4), dapat dilihat bahwa 
proporsi frekuensi perilaku autogrooming pada 
individu dewasa dan dewasa muda lebih se-
dikit dibandingkan allogrooming. Sebaliknya, 
perilaku autogrooming pada individu anak dan 
bayi mencapai 100%. Melalui allogrooming, 
individu dewasa dapat mempererat hubungan 
antar individu dalam kelompok sekaligus diber-
sihkan tubuhnya oleh individu lain. Berbeda 
dengan individu lainnya, OO dan ANO meru-
pakan obyek penerima allogrooming dari indi-
vidu lain, namun hanya melakukan grooming 
terhadap dirinya sendiri. Hal ini serupa den-
gan hasil penelitian Nakamichi et al. (2003) 
yang menyatakan bahwa individu dewasa lebih 
sering menjadi pelaku allogrooming, sedang-

 
Gambar 4 Grafik frekuensi allogrooming dan autogrooming kelompok owa jawa di PSSP 
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Gambar 3 Grafik persentase waktu perilaku makan owa jawa di PSSP.  
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kan bayi (infant) dan anakan (juvenale) lebih 
sering menjadi objek allogrooming.

Perilaku Bermain. Perilaku ini ditunjukkan 
oleh individu dewasa, dewasa muda, anak, 
maupun bayi, walaupun dari segi alokasi 
waktu memiliki durasi berbeda antar individu. 
Perilaku bermain yang ditemukan selama 
periode pengamatan owa jawa PSSP yaitu 
object playing dan locomotor playing. Bentuk 
object playing yang terjadi yaitu bermain 
dengan menggunakan sisa makanan, biji salak, 
biji dan daun ketapang, ranting pohon mangga, 
daun mangga, buah gamelina, batu, katak, dan 
kadal. Kedua individu anak juga menggunakan 
tong biru besar yang sengaja digantungkan di 
dalam kandang sebagai tempat bersembunyi 
saat bermain. Perilaku locomotor playing 
yang dapat diamati berupa melompat-lompat 
di tempat, berayun-ayun, berkejaran, tarik 
menarik, menangkap, menampar, menendang, 
menjambak, saling gigit, saling cakar, mencubit, 
atau berguling sambil bergulat. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang disa-
jikan pada (Gambar 5a), dapat dilihat bahwa 
persentase alokasi waktu perilaku bermain pal-
ing tinggi dilakukan oleh individu anak (20,7%) 
dan bayi (27,5%). Begitu pula pada (Gambar 
5b), jumlah perilaku bermain paling tinggi di-
lakukan oleh individu anak (296 kali) dan bayi 
(402 kali). Sebaliknya, individu dewasa menga-
lokasikan waktu yang sangat sedikit untuk ber-

main. Hal tersebut sesuai dengan Jolly (1972) 
yang menyatakan bahwa perilaku bermain ja-
rang ditemui pada pada individu dewasa. Jika 
ditinjau dari segi alokasi waktu dan frekuensi 
perilaku bermain, Mimis merupakan individu 
yang paling jarang bermain. Hal ini kemungki-
nan karena Mimis sebagai induk betina, sehing-
ga harus mengalokasikan waktu lebih banyak 
untuk makan, menyusui, maupun beristirahat 
sambil mengawasi saat ANO bermain.

Perilaku Berkelahi atau Agonistik. 
Perilaku agonistik merupakan bentuk interaksi 
persaingan atau perkelahian antara satu individu 
ke individu lain, atau dari satu kelompok ke 
kelompok lain. Bentuk perilaku agonistik dapat 
berupa kontak langsung seperti menampar, 
mencakar, atau mengancam melalui perubahan 
mimik muka dan aktivitas bersuara (Ario 2011). 
Pada owa jawa PSSP, bentuk perilaku agonistik 
yang dapat diamati adalah menampilkan gestur 
tubuh mengancam, memperlihatkan taring, 
menampar, menendang, memukul, menjambak, 
mencakar, mengejar, atau mendorong lawan. 
Perilaku agonistik umum terjadi antara 
individu dengan tujuan tertentu, misalnya 
mempertahankan teritori atau meningkatkan 
keberhasilan mendapatkan pasangan saat 
musim kawin tiba (Mahardika 2008).

Berdasarkan hasil pengamatan yang disa-
jikan pada (Gambar 6a), dapat dilihat bahwa 
persentase waktu perilaku agonistik seluruh in-

 
Gambar 6 Grafik persentase (a) dan jumlah perilaku agonistik owa jawa di PSSP (b) 
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Gambar 5 Grafik persentase waktu (a) dan jumlah perilaku bermain owa jawa di PSSP (b) 
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dividu owa jawa PSSP sangat kecil, tidak 
mencapai 2%. Selain itu, rendahnya frekuensi 
perilaku agonistik seperti yang disajikan pada 
(Gambar 6b) menunjukkan owa jawa PSSP 
memang tidak melakukan banyak perilaku 
agonistik selama pengamatan. Pada dasarnya 
kegiatan konflik dan agonistik akan menghabis-
kan energi yang besar sehingga owa cenderung 
memilih menghindari konflik langsung dengan 
kelompok lain (Kappeler 1981). Perilaku ago-
nistik hanya ditunjukkan oleh individu dewasa 
dan dewasa muda, sedangkan ANO dan OO 
tidak menunjukkan perilaku agonistik terha-
dap individu manapun. Menurut Jolly (1972), 
monomorfisme seksual pada owa jawa men-
gakibatkan tidak terdapat kecenderungan domi-
nansi salah satu jenis kelamin tertentu, dengan 
demikian baik jantan maupun betina memiliki 
kesempatan yang sama untuk menjadi pelaku 
agonistik. J-LO (betina dewasa muda) meru-
pakan individu yang paling banyak mengaloka-
sikan waktu untuk melakukan perilaku agonis-
tik dibanding individu lain, yaitu sebesar 1,22%. 
Seluruh perilaku agonistik J-LO ditujukan ke-
pada OJ (jantan dewasa muda). Selain itu, J-LO 
juga menunjukkan perilaku agonistik ketika OJ 
mulai menunjukkan perilaku pre-copulatory 
grooming terhadap dirinya. Perilaku agonistik 
yang ditunjukan oleh owa jawa dewasa muda 
merupakan perilaku awal dalam upaya mencari 
pasangan.

Perilaku Menyusui (lactation). Perilaku 
menyusui pada owa jawa ditandai dengan 
kegiatan Mimis (betina induk) menyusui, 
memeluk, menggendong, dan melindungi 
ANO (infant), terutama di pagi dan siang hari 
sebelum jadwal pemberian pakan, serta di sore 
hari menjelang tidur. Mimis tidak menggendong 
ANO setiap saat. Pada owa jawa, paternal care 
atau pengasuhan oleh orang tua hanya sebatas 
perlakuan melindungi anak dari keberadaan 
predator (Right 1990). Berbeda dengan siamang 
(H. symphalangus), sampai anak berusia 2 
tahun, induk jantan akan selalu menggendong 
anakan saat melompati jarak antara pohon, 
walaupun pengasuhan utama selama tahun 
pertama kehidupan bayi mayoritas dilakukan 
oleh induk betina (Right 1990). Perilaku 
menyusui umumnya dilakukan oleh induk 
hingga bayi owa jawa berusia sekitar 2 tahun 
sebelum induk kembali mengandung. 

Pada kelompok owa jawa, satu-satunya in-
dividu yang berada dalam fase laktasi adalah 
Mimis. Mimis mengalokasikan waktu sebanyak 
16,93% untuk menyusui anaknya (ANO). Seta-
hun sejak kelahiran Ano pada Juli 2011, Mimis 
masih menyusui dan menggendong ANO, wa-
laupun saat ini ANO sudah tidak sepenuhnya 

bergantung pada Mimis untuk mendapatkan nu-
trisi. Sejak berusia 4-6 bulan, induk akan mulai 
mengajarkan bayi untuk memenuhi nutrisi me-
lalui konsumsi pakan, disamping masih terus 
memberikan air susu (Miller 2010). Bayi akan 
terus menyusu pada induknya selama induknya 
mengijinkan (Miller 2010). Masa awal penyapi-
han ditandai dengan perilaku penolakan oleh in-
duk. Pada usia satu tahun, Mimis mulai mendo-
rong ANO untuk mengurangi waktu menyusu. 
Hal ini dapat di lihat dari perilaku Mimis yang 
seringkali menolak menyusui ANO dengan cara 
mendorong kepala ANO lepas dari puting susu 
Mimis. Mimis juga mulai mendorong ANO 
untuk belajar makan dengan meniru dirinya. 
Tingkah laku induk menolak menyusui meru-
pakan tingkah laku induk menyapih anaknya 
agar bisa lebih mandiri, mulai mencari pakan 
sendiri. 

Perilaku Vokalisasi. Perilaku vokalisasi 
atau bersuara pada owa jawa merupakan ciri 
khas yang membedakan owa jawa dengan 
primata lainnya. Saat bernyanyi, owa jawa bisa 
mengeluarkan suara sangat keras, panjang dan 
berpola khas yang dapat didengar hingga radius 
beberapa kilometer di hutan (Geissmann et al. 
2006). Pada perilaku bersuara, terdapat unit 
vokal individual yang lazim disebut dengan 
notes. Notes atau nada ini terdiri atas 7 macam 
yaitu (1) ‘wa’, (2) ‘hoo’, (3) ‘wa’ condong, 
(4) ‘oo’, (5) ‘wow’ tajam, (6) ‘waoo’, dan (7) 
tipe lainnya. Unit vokal ini jarang disuarakan 
secara tunggal melainkan tergabung dalam 
frase untuk membentuk nyanyian (Clarke et 
al. 2006). Nyanyian didefinisikan sebagai 
serangkaian nada, umumnya lebih dari satu 
tipe nada, yang dikeluarkan dengan urutan dan 
pola tertentu yang dapat dikenali perbedaannya 
dengan spesies lain (Thorpe 1961, Geissmann 
et al. 2006). Biasanya aktivitas vokalisasi 
dilakukan dengan tujuan tertentu, bergantung 
pada waktu, kondisi lingkungan, dan alasan 
pemicu timbulnya aktivitas vokalisasi (Sutrisno 
2001). Perilaku vokalisasi dapat berfungsi 
sebagai bentuk komunikasi sosial antar anggota 
kelompok, misalnya untuk memberitahukan 
kehadiran owa jawa kepada kelompok lain 
di sekitarnya agar tidak memasuki wilayah 
teritorinya, menunjukkan ikatan antar pasangan, 
menarik perhatian pasangan, pemberitahuan 
adanya bahaya predator, ataupun meminta 
dipelihara (care solicitation). 

Seperti yang dapat dilihat pada (Gambar 
7), perilaku vokalisasi hanya ditunjukkan oleh 
bayi (ANO) dengan persentase alokasi waktu 
perilaku vokalisasi hanya sebesar 0,46%. ANO 
merupakan individu bayi dalam kelompok owa 
jawa PSSP IPB. Tipe aktivitas vokalisasi yang 
didengar selama pengamatan pada owa jawa di
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PSSP IPB hanyalah immature song bout 
(100%). Dengan total durasi bersuara selama 
273 detik dan frekuensi bersuara 67 kali, maka 
rata-rata durasi setiap perilaku bersuara ANO 
diperkirakan sekitar 4,1 detik.

Great call yang menjadi karakter perilaku 
bersuara owa jawa pada pagi hari tidak dapat 
diamati pada kelompok owa PSSP IPB. Com-
munal call juga tidak didengar selama pen-
gamatan. Hilangnya perilaku vokalisasi pada 
owa jawa PSSP diduga terjadi karena tidak ada 
kelompok owa lain di sekitar wilayah teritori 
Ari-Mimis. Owa jawa tidak menganggap manu-
sia, khususnya petugas kandang, sebagai anca-
man yang mengganggu teritori mereka, sehing-
ga tidak mengeluarkan tipe suara scream bout 
ataupun harassing call bout. 

Perilaku Membuang Kotoran (defekasi). 
Perilaku membuang kotoran umumnya 
dilakukan sambil bergantung di rantai ayunan 
dengan posisi tubuh seperti berjongkok, tangan 
memegang rantai ayunan dan kedua kaki 
ditumpukan pada gagang ayunan. Cara lainnya 
adalah berjongkok di tempat duduk dengan 
posisi tubuh menghadap ke dinding dan pantat 
agak dituggingkan ke sisi pinggir tempat duduk. 

Seperti disajikan pada (Gambar 8), pro-
porsi waktu yang dialokasikan keenam individu 

owa jawa PSSP relatif tidak jauh berbeda, yaitu 
berkisar antara 0,2-0,36%. Owa jawa PSSP ti-
dak memiliki kecenderungan untuk membuang 
kotoran (defekasi) pada waktu-waktu yang 
sama setiap harinya. Perilaku deefekasi bisa 
dilakukan saat pagi hari sebelum waktu pem-
berian pakan, setelah makan, diantara perilaku 
bermain dan bergerak, atau sore hari setelah 
waktu makan sebelum waktu tidur. Pada pagi 
hari saat temperatur lingkungan cukup rendah, 
owa cenderung menunjukkan aktivitas urinasi 
yang tinggi. Sebaliknya, pada siang dan sore 
hari. Suhu lingkungan cukup tinggi membuat 
aktivitas urinasi owa jawa cenderung lebih se-
dikit atau rendah untuk meminimalisasi dehi-
drasi. Owa jawa tidak memilih satu titik yang 
sama untuk defekasi, namun terdapat beberapa 
rantai ayunan dan tempat duduk yang memang 
sering dijadikan tempat defekasi, hal ini dapat 
dilihat dari tumpukan feses di lantai kandang 
dan aroma urine yang menyengat pada lokasi-
lokasi tersebut. Perilaku defekasi umumnya 
diikuti dengan perilaku menelisik seperti mem-
bersihkan daerah ischial callosities atau anus 
dari sisa feses. Anomali perilaku teramati pada 
induk betina dewasa (Mimis) yang memakan 
kotoran (tinja) yang ditelisik dari pantat J-LO 
(allocoprophagy behavior) dan ANO dengan 

  
Gambar 7 Grafik persentase waktu perilaku vokalisasi (a) dan tipe nyanyian owa jawa di PSSP (a)  
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menampung urine dengan cara menggunakan 
tangan lalu meminumnya.

Perilaku Kawin. Kawin atau kopulasi ter-
diri atas serangkaian gerakan yang meliputi 
mounting, intromisi, pelvic thrushting, ejakula-
si, dan dismounting (Kurniawati 2011). Perilaku 
kawin umumnya didahului dengan serangkaian 
perilaku genital display dan social explora-
tion, yaitu perilaku menciumi tubuh individu 
lain, lalu jantan mencoba melakukan kopulasi 
(Thompson 1996). Pada sistem perkawinan 
monogami owa jawa, sekali jantan dewasa dan 
betina dewasa berpasangan, maka ikatan pasan-
gan tersebut akan bertahan seumur hidup dan 
berakhir jika salah satu pasangan mati (Reich-
ard 1995). Menurut Kappeler (1984), perkawi-
nan owa jawa dapat terjadi sepanjang tahun. 
Masa bunting owa jawa berlangsung selama 
tujuh bulan dan dalam waktu dua tahun seekor 
induk dapat beranak hingga dua kali. 

Selama pengamatan terhadap kelompok 
owa jawa PSSP, tidak dapat dilihat perilaku 
kawin pada pasangan Ari dan Mimis. 
Kemungkinan besar induk jantan dan betina 
(Ari dan Mimis) belum melakukan kopulasi, 
karena Mimis belum memasuki masa ovulasi 
(masih dalam masa menyusui). Kopulasi akan 
terjadi ketika betina tertarik dengan pejantan, 
terdapat fase proceptive, dan reseptif terhadap 
pejantan (Estep et al. 1996). Menurut Becker et 
al. (1992), ketika menyusui pematangan folikel 
dan produksi steroid ovarian akan terhambat. 
Konsentrasi steroid ovarian yang dihasilkan 
tubuh sangat sedikit, sehingga betina tidak 
menunjukkan perilaku seksual. Oleh karena 
itu, penghambatan siklus ovarian selama 
masa menyusui akan mempengaruhi reseptitas 
Mimis terhadap Ari. Selain itu, karena periode 
menyusui membutuhkan ‘biaya reproduksi’ 
yang tinggi Barelli et al. (2008), selama masa 
menyusui Mimis lebih banyak mengalokasikan 
waktu dan energi untuk menjaga dan merawat 
ANO dibanding mengalokasikan waktu dan 
energi untuk kopulasi.

Napier et al. (1985) mengemukakan bahwa 
kematangan seksual pada famili Hylobatidae 
cukup bervariasi untuk setiap spesies, yaitu an-
tara umur 6 sampai 10 tahun dan dapat hidup 
hingga umur 33 tahun. OJ dan J-LO merupakan 
anakan pasangan Ari-Mimis yang diperkirakan 
sudah memasuki periode kematangan seksu-
al. Selama peride pengamatan, OJ seringkali 
mengejar J-LO, memainkan alat kelaminnya 
dan menunjukkan perilaku yang diasumsikan 
oleh pengamat sebagai pre-copulatory groom-
ing terhadap J-LO. Berbeda dengan OJ, J-LO 
belum menunjukkan tanda-tanda khusus ter-
kait kematangan seksual. Kematangan seksual 

pada individu betina dapat diperkirakan melalui 
siklus menstruasi dan genital swelling (Hodg-
kiss et al. 2010). Maheshwari et al. (2007) 
menyatakan siklus ovarian owa jawa berkisar 
antara 21-25 hari, dengan panjang interval an-
tara hari pertama menstruasi dan ovulasi sekitar 
11-18 hari, dan fase luteal 8-12 hari. Genital 
swelling dapat diamati pada jaringan vulva den-
gan puncak antar periode genital swelling sama 
dengan panjang siklus ovarian (Geissmann et 
al. 2009). Namun pada saat pengamatan, tidak 
mudah untuk menentukan genital swelling dan 
periode menstruasi J-LO karena bagian vulva 
tertutup rambut genital dan jumlah darah yang 
dikeluarkan saat menstruasi mugkin tidak ban-
yak sehingga tidak diamati secara kasat mata. 
Hal ini sesuai dengan Geissmann et al. (2009) 
yang menyatakan sulit untuk memperkirakan 
keluarnya darah menstruasi, karena jumlah da-
rah yang keluar sangat bervariasi, mulai dari 
sangat banyak hingga sangat sedikit sampai ha-
rus diusap dengan cotton swab untuk membantu 
visualisasi darah. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa selama induk masih menyusui satwa 
tidak berkeinginan kawin, sedangkan dewasa 
muda baru menunjukan tingkah laku awal un-
tuk belajar kawin.

Simpulan dan Saran
Simpulan
           Perilaku harian owa jawa dalam penangkaran 
adalah beristirahat, bergerak, makan, menyusu, 
menelisik, bermain, berkelahi, menyusui, 
vokalisasi, dan membuang kotoran. Perilaku 
bermain, makan, dan bergerak lebih banyak 
diamati pada individu dewasa muda, anak, dan 
bayi, sedangkan perilaku beristirahat didominasi 
oleh kedua induk. Terjadi hubungan interaksi 
antara satwa dan manusia secara kolaboratif. 
Perilaku bersuara hanya dapat diamati pada 
individu bayi dengan tipe suara infant calling. 

Secara umum manajemen penangkaran 
masih berada pada tahap penangkaran dan 
belum memasuki tahap persiapan pelepasliaran.

Saran
Meminimalisasi kemungkinan terjadinya 

perkawinan kerabat dekat (inbreeding) dan 
konflik dengan induk. 

Penyediaan lebih banyak jenis pakan alami 
yang dikombinasikan dengan pakan komersial. 

Perlunya meminimalisasi kontak owa jawa 
terhadap petugas kandang maupun tenaga 
medis.
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Laporan Kasus
Dermatitis Atopik pada Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis)

[CASE REPORT: ATOPIC DERMATITIS IN A LONG-TAILED MONKEY 
(Macaca fascicularis)]
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Abstract. Atopic dermatitis is an inflammatory skin condition which neither has pathognomonic clinical 
or diagnostic features. Basic criteria of atopic dermatitis consist of pruritus, regional alopecia, scale, 
hyperkeratosis with lichenification and exfoliation. It was reported that a female three years old Macaca 
fascicularis had developed a chronic active skin condition, characterized by pruritus, erythema, papula, 
scaling, swelling, and exfoliation on extremities. Diagnostic tests included complete blood count, and deep 
skin scrapings were conducted, with the results that all CBCs value were within normal limits, while the deep 
skin scrapings showed that no ectoparasites or hifa fungus were found. Based on the clinical symptoms and 
physical examinations, atopic dermatitis was made as the clinical diagnosis. Therapy was given orally with 
glicocorticoid prednisone 0.5 mg/kg two times a day (bid) for 3 days and followed with a tapering dose of 
once a day (sid) for 3 days and every 48 hours for 3 days, and a half dose for 3 days per oral, enrofloxacin 
5 mg/kg once a day (sid) intra muscular (im) for 10 days, and vitamin E 3.75 IU/kg intra muscular. Topical 
corticosteroid ointment (hidrocortisone acetate) combined with triple antibiotics comsisting of  neomicin, 
bacitracin and polimixin B was also given in order to treat severe atopic dermatitis (Torreilles et al. 2009). 
The animal recovered at the end of treatment.

Abstrak. Dermatitis atopik adalah kondisi inflamasi kulit yang tidak patognomonis secara klinis atau diagnosis. 
Kriteria dasar dari dermatitis atopik terdiri dari pruritus, alopecia regional, berkerak, hiperkeratosis dengan 
perubahan warna dan pengelupasan kulit. Dilaporkan seekor Macaca fascicularis betina berumur tiga tahun 
yang mengalami kondisi penyakit kulit kronis aktif, ditandai dengan pruritus, berkerak, eritema, papula, 
pembengkakan, dan pengelupasan kulit pada ekstremitas. Tes diagnostik termasuk hitung darah lengkap, 
dan dilakukan kerokan kulit, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan  semua nilai CBCs berada dalam 
batas normal, sedangkan hasil pemeriksaan kerokan kulit menunjukkan tidak ada ektoparasit atau hifajamur 
yang ditemukan. Berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisik, dan diagnosis penunjang ditegakkan diagnosis 
dermatitis atopik, terapi diberikan secara oral dengan glikokortikoid prednison 0,5 mg/kg dua kali sehari 
(bid) selama 3 hari dan diikuti dengan tapering dosis sekali sehari (sid) selama 3 hari dan setiap jam 48 
selama 3 hari dan dosis setengah selama 3 hari per oral, enrofloksasin 5 mg/kg sekali sehari (sid) intra 
muskuler (im) selama 10 hari, dan vitamin E 3,75 IU/kg intra musculer. Pengobatan topikal menggunakan 
salep (hidrokortison asetat) dengan kombinasi tripel antibiotik, yaitu neomisin, basitrasin dan polimiksin 
B juga diberikan untuk mengobati dermatitis atopik parah (Torreilles et al. 2009). Satwa pulih pada akhir 
pengobatan. 
Key words: atopic dermatitis, inflammatory, Macaca fascicularis, prednisone.

Pendahuluan
Dermatitis atopik adalah peradangan kulit 

yang disertai dengan kegatalan yang kronis dan 
tidak menular  dengan gejala tidak spesifik 
(pathognomonis). Pada satwa primata, gejala 
yang ditimbulkan adalah kegatalan, bulu rontok, 
berkerak, pengelupasan kulit, hiperkeratosis, 
dan akantosis  pada kasus kronik (Bielitzki 
1995). Lesio hanya terbatas pada daerah 
mandibula, leher, aksila, inguinal, ekstremitas 
dan interdigit (Ovadia et al. 2005).  Penyakit ini 
sering dijumpai pada manusia, 10-20% anak-
anak dan 1-3% dewasa di negara industri 
menderita dermatitis atopik. Beberapa keadaan 

yang mempengaruhi dermatitis atopi adalah 
cekaman, perubahan suhu atau kelembaban 
udara, infeksi kulit oleh bakteri, dan makanan.  
Diagnosis dermatitis atopi ini didasarkan pada 
anamnese, gejala klinis, dan pemeriksaan 
histopatologi biopsi jika memungkinkan 
(Torreilles et al. 2009).

Riwayat dan Gejala Penyakit. Monyet 
ekor panjang (Macaca fascicularis) betina, 
umur 3 tahun, dikandangkan pada kandang 
kelompok anakan dengan pakan monkey 
chow dan buah-buahan. Satwa ditemukan 
menyendiri,  dengan tingkah laku menggigit dan 
menggesekkan tangan dan kaki pada kandang.



Pembahasan
Patogenesis dermatitis atopik belum 

diketahui dengan baik dan banyak faktor 
predisposisi yang mempengaruhi seperti 
genetik, lingkungan, agen infeksi, disfungsi 
epidermal pembatas (barier), dan respon 
immunologi (Torreilles et al. 2009).  Penyebab 
atopik dermatitis yang berhubungan dengan 
kerusakan barier epidermal adalah perubahan 
struktur protein, enzim epidermal protease 
dan penghambat protease (protease inhibitor). 
Kelainan dasar genetika pada dermatitis atopik 
ditandai dengan kecenderungan individu untuk 
membentuk antibodi berupa imunoglobulin E 
(IgE) spesifik, jika berhadapan dengan alergen 
yang umum dijumpai.  Dermatitis atopik 
pada satwa primata biasanya terkait dengan 
reaksi alergi, dilaporkan pada Macaca fuscata 
atopik yang diakibatkan karena terekspos 
serbuk sari (Bielitzki 1998). Dermatitis 
atopik ini merupakan inflamasi pada kulit 
dengan gejala yang tidak pathognomonis dan 
tidak ada pengobatan tunggal yang berhasil, 
kriteria utamanya berupa  pruritus, eritema, 
makulopapula, kulit berkerak, pengelupasan 
kulit, lesio terbatas pada daerah tubuh yang 
sedikit ditumbuhi rambut, dan sejarah alergi 
akan  memperkuat diagnosa kondisi ini. 

 
                                    (2)     (3) 

Gambar 2 dan 3  Keadaan kulit tangan dan kaki setelah  pengobatan berakhir 
 

Diagnosis. Tahapan diagnosis yang 
dilakukan antara lain  observasi tanda klinis, 
pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, 
hemogram, dan pemeriksaan mikroskopis 
kerokan kulit lapisan dalam.  Hasil observasi 
gejala klinis dan pemeriksaan fisik menunjukkan 
hewan mengalami anoreksia, dehidrasi ringan, 
bilateral kebengkakan pada telapak tangan 
hingga jari-jari, pruritus, eritema, papula, 
berkerak,  kulit terkelupas  dan luka karena 
gigitan sendiri, serta karena gesekkan pada kawat 
kandang. Perubahan pada interdigit kaki kanan 
berupa adanya pruritus, eritema, papula dan kulit 
terkelupas terutama pada jari kelingking bagian 
medial (Gambar 1).  Pemeriksaan mikroskopis 
kerokan kulit tidak ditemukan parasit maupun 
spora atau hifa jamur, dan hasil pemeriksaan 
hematologi juga menunjukkan bahwa semua 
nilai parameter sel-sel darah masih dalam batas 
normal. Berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan 
ditegakkan diagnosis dermatitis  atopik. 

Pengobatan. Pengobatan topikal 
yang diberikan yaitu hidrokortison asetat 
dikombinasikan dengan tiga jenis antibiotik, 
neomisin, basitrasin dan polimiksin B (Torralles 
et al. 2009).  Pengobatan sistemik yang diberikan 
berupa injeksi enrofloxacin 5 mg/kg satu kali 
sehari intra muscullar selama 10 hari, dan 
vitamin E 3.75IU/kg intra muscullar selama 10 
hari, prednison 0,5 mg/kg sehari dua kali (bid) 
untuk 3 hari kemudian turun dosis sehari sekali 
(sid) untuk 3 hari, kemudian dosis  prednison 
diturunkan tiap 48 jam selama 3 hari dan dosis 
diturunkan setengahnya tiap 48 jam selama 3 

hari (Hrapkiewicz dan Leticia 2007). Kondisi 
hewan membaik selama10 hari pengobatan 
dan kulit dapat  dinormalkan kembali setelah 
pengobatan berakhir. 
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Gambar 1  A dan B. Inflamasi jari dan telapak tangan disertai pengelupasan kulit, C. Multipele cutaneous  

    papula 
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A B C 
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Dilaporkan Macaca mulata betina berumur 
satu tahun mengalami pruritus, erithema, 
alopecia, kulit berkerak, dan lesio hanya 
pada daerah ventral tubuh, ekstremitas, serta 
interdigit.  Kerokan kulit tidak ditemukan 
parasit, hemogram dan kimia darah normal, 
hipersensitivitas, dan kultur jamur negatif 
kemudian didiagnosis atopi dermatitis (Ovadia 
et al. 2005). Begitu pula seekor Macaca mulata 
dewasa betina didiagnois dermatitis atopik 
dengan gejala pruritus, eritema, eksudatif, 
peradangan, alopesia, berkerak, dan kulit 
mengelupas pada ventral mandibula. Hasil 
pemeriksaan hematologi semua nilai dalam 
batas normal, kerokan kulit negatif parasit dan 
jamur, histopatologi biopsi ditemukan sel Mast 
dalam jumlah sedang dan superficial dermal 
fibrosis juga dalam jumlah sedang (Torrelles et 
al. 2009).  

 Pada kasus ini riwayat alergis tidak 
diketahui, tetapi berdasarkan gejala klinis dan 
pemeriksaan fisik terdapat spesifikasi lesio pada 
ekstremitas, dan inter digit yang disertai pruritik, 
bengkak, erithema, papula, kulit berkerak 
dan pengelupasan kulit. Hasil pemeriksaan 
mikroskopis tidak ditemukan adanya parasit dan 
jamur, dan ditunjang pemeriksaan hematologi,  
semua nilai dalam batas normal diagnois atopi 
ditegakkan. Adanya luka pada jari tangan dan 
kaki akibat gigitan dan gesekan pada kandang, 
karena hewan menderita kegatalan.  Keadaan 
ini juga menyebabkan hewan tidak dapat 
mengambil makanan dan minum sehingga 
terjadi dehidrasi ringan.

Cyclosporin oral 5 mg/kg perhari sebagai 
calcineurin inhibitor adalah pengobatan yang 
dianjurkan (Ovadia et al. 2005).  Pengobatan 
topikal menggunakan tacrolimus seperti 
pada manusia pernah dilaporkan akan tetapi 
detil mekanisme kerja dari tacrolimus belum 
diketahui, secara umum sebagai calcineurin 
inhibitor. Mengacu pada FDA (food and 
drugs) Amerika, ada efek samping pengobatan 
menggunakan calcineurin inhibitor yaitu 
kanker kulit (Torrelles et al. 2009).  Oleh karena 
itu pada kasus ini dipilih pengobatan dengan 
cara lama menggunakan kortikosteroid yang 
terkendali dan kombinasi dengan antibiotika.

Pengobatan yang diberikan pada hewan 
ini berupa infus untuk mengatasi dehidrasi, 
pemberian  antibiotika, karena adanya luka-
luka pada tangan dan kaki, serta glukokortikoid 
dan vitamin. Pemilihan antibiotika enrofloxacin 
didasarkan pada kegunaannya untuk infeksi 
dermal, pemberian glukokortikoid dalam 
hal ini prednison sebagai pengobatan atopik 
dan eksema, sedangkan vitamin E sebagai 
anti inflamasi yang memiliki efek saling 
menguatkan dengan steroid (Allen et al. 

1993). Pengobatan topikal dengan kortison 
hidrocortison asetat dikombinasikan dengan 
antibiotika neomicin, bacitracin, polimixin B 
sangat membantu mencegah kerusakan kulit 
yang lebih parah, karena bisa mengurangi 
ruam dan mengendalikan rasa gatal, tetapi 
penggunaannya tidak dalam waktu panjang.

Sangat sulit membuat diagnosis dan rencana 
pengobatan pada dermatitis atopi pada satwa 
maupun manusia. Hal itu karena tidak adanya 
gejala yang pathognomonis dan uji diagnostik 
yang definitif, sehingga diagnosis penyakit 
ini hanya didasarkan pada simpulan riwayat 
penyakit (anamnese), kegatalan, berbagai gejala 
lesio pada kulit, lokasi lesio, dan jika dilakukan 
histopatologi biopsi dengan ditemukannya sel 
mast dan eosinofil.  Faktor gatal dengan derajat 
bervariasi merupakan faktor terpenting, bahkan 
dinyatakan dermatitis atopi tidak akan muncul 
bila pada rasa gatal tersebut tidak dilakukan 
garukan.

Simpulan
Pengobatan injeksi mengunakan 

antibiotika, pemberian glukokortikoid, vitamin 
dan pengobatan topikal dengan kortison 
dikombinasikan dengan tripelantibiotika efektif 
untuk pengobatan atopik dermatitis pada 
monyet ekor panjang (Macaca fascicularis).
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New Wold Primate Profile
Callithrix jacchus
Common names: marmoset (Indonesia); true marmoset or white-tufted-ear marmoset (Inggris); 
ouistit (French); penseelaapje (Dutch); sagui-comum or sagui-do-nordeste (Portuguese); 
marmosett, silkesmarmosett, vit silkesapa, or vitörad silkesapa (Swedish)

Common marmosets are small-bodied New 
World monkeys that have a mottled brown, 
grey, and yellow color with white ear tufts 
and long, banded tails. Infants are born with a 
brown and yellow coat and develop the white 
ear tufts and forehead blaze as they age. Males 
and females are about the same size, with males 
measuring, on average, 188 mm (7.40 in) and 
females having an average height of 185 mm 
(7.28 in). Males have slightly higher average 
weights than females at 256 g (9.03 oz) and 236 
g (8.32 oz), respectively. The average lifespan 
of a wild common marmoset is 12 years.

Marmosets are endemic to Brazil. They 
range in the northeastern and central forests 
from the Atlantic coast and inland as far west 
as the Rio Grande and are found in the states 
of Alagoas, Pernambuco, Paríba, Rio Grande 
do Norte, Ceará, and Piauí. Marmosets have 
been introduced to areas outside of their natural 
geographic range in Brazil and can be found 
living within the cities of Rio de Janeiro and 
Buenos Aires, Argentina. These forests of 
the dry central region of South America are 
markedly different from the humid rainforests 
of Amazonia and are relatively more hostile 
environments with shorter canopies (only 65 

to 98 ft). They are also less species-dense and 
species-rich and have more seasonal fluctuations 
in temperature and rainfall than the rainforest of 
Brazil.

The specialized morphological adaptations 
of common marmosets can be best understood 
by reviewing their specialized diet and 
arboreal lifestyle. Marmosets are exudativore-
insectivores and their claw-like nails, incisor 
morphology, and gut specialization reflect this 
interesting diet. Though all callitrichines feed 
on plant exudates, marmosets utilize gum, sap, 
latex, and resin much more than other species. 
Marmosets also include in their diet fruits, 
seeds, flowers, fungi, nectar, snails, lizards, tree 
frogs, bird eggs, nestlings, and infant mammals.
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