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Pendahuluan

Beruk (Macaca nemestrina) merupakan 
satwa primata yang termasuk ke dalam famili 
Cercopithecidae dan termasuk kelompok 
monyet dunia lama (Napier dan Napier 1967; 
Grooves 2001). Satwa ini memiliki persebaran 
di wilayah Asia Tenggara, terutama di dua 
pulau besar Indonesia, Pulau Sumatera, dan 
Kalimantan. Habitat beruk berupa dataran 
rendah dan perbukitan hutan hujan primer 
(Crockett dan Wilson 1980). Di Pulau 
Kalimantan, monyet ini biasa dijadikan sebagai 
alat yang membantu kerja manusia di kebun atau 
di lahan pertanian, seperti misalnya membantu 
mengambil buah kelapa dari pohonnya (Nadine 
Rupert, pers kom). Selain dijadikan sebagai 
hewan yang diperbantukan, perburuan kepada 
satwa ini juga terus meningkat, dilihat dari 
status konservasi yang meningkat menjadi 
vulnerable (Richardson et al. 2008).

Perilaku harian dibedakan menjadi 5 
kelas, yaitu makan (feeding), mencari makan 
(foraging), berpindah (moving), istirahat 
(resting), dan sosial (social) (O’Brien dan 
Kinnaird 1997). Perilaku makan adalah 
perilaku monyet mengambil makanan, 
memasukkan makanan kedalam mulut, 
menyimpannya dalam kantung pipi, dan 
mengunyah, serta menelan makanan. Mencari 
makan adalah perilaku monyet memanjat 
pohon untuk mencari makanan, meraih 
makanan, menangkap serangga, membolak-

balik daun atau serasah. Berpindah merupakan 
perilaku berjalan, berlari atau melompat untuk 
meninggalkan satu lokasi menuju lokasi 
lainnya. Istirahat merupakan perilaku duduk 
di tanah atau pohon, autogrooming, tidur, atau 
tiduran tanpa melakukan perilaku lainnya. 
Tingkah laku sosial merupakan perilaku yang 
berkaitan dengan kehidupan kelompok, seperti 
allogrooming, berkelahi, seksual, dan bermain 
(O’Brien dan Kinnaird 1997). Perilaku harian 
anakan menunjukkan interaksi bermain dengan 
induk betina dan mulai meniru tindakan dan 
suara jantan dewasa (Syaukani 2012).

Tokuda et al. (1968) melaporkan hasil 
pengamatan perilaku M. nemestrina di dalam 
kandang penangkaran di Seattle, Amerika 
Serikat, tetapi hanya perilaku seksualnya. 
Bernstein (1972) melaporkan perilaku 
harian kelompok beruk di kandang buatan 
menunjukkan pola perilaku diurnal yang jelas 
dan dipengaruhi keadaan cuaca. Perilaku 
harian kelompok beruk lain juga diamati dan 
menunjukkan beberapa tipe perilaku termasuk 
pola perilaku diurnal (Martenson et al. 1977).

Penelitian untuk mengamati perilaku 
harian beruk di Indonesia, khususnya di tempat 
penangkaran belum banyak dilaporkan. Status 
konservasi beruk yang termasuk rentan menuju 
kepunahan (vulnerable) mendukung pentingnya 
penelitian mengenai perilaku harian. Informasi 
yang didapatkan akan berkontribusi ke dalam 
upaya konservasi M. nemestrina. Penelitian 
ini bertujuan mengkaji perilaku harian M. 
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nemestrina pada kondisi penangkaran dan 
mendapatkan gambaran pola dan proporsi 
perilaku harian M. nemestrina selama berada di 
dalam penangkaran. Selain itu, tujuan penelitian 
ini juga untuk menganalisis kemungkinan 
perbedaan proporsi perilaku harian, perilaku 
makan dan mencari makan pada M. nemestrina 
jantan, betina, dan juvenil.

Materi dan Metode

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 
– Mei 2017 di penangkaran Pusat Studi Satwa 
Primata, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat, IPB (PSSP LPPM-IPB). 
Analisis data dilakukan di Divisi Fungsi Hayati 
dan Perilaku Hewan Departemen Biologi, 
FMIPA IPB. Materi yang diamati yaitu M. 
nemestrina jantan, betina, dan anakan dari yang 
berada di kandang koral B (kB).

Alat untuk penelitian meliputi: timer, 
alat tulis, pakaian scrub, sepatu boot, head cap, 
gloves, masker, dan face shield.

Habituasi dan Identifikasi Individu

Habituasi dilakukan selama dua minggu 
untuk mengenalkan dan membiasakan 
satwa dengan observer dan observer dengan 
satwa. Masing-masing individu kemudian 
diidentifikasi dan diklasifikasikan menurut 
tingkatan umur (Andrade et al. 2004). 
Identifikasi individu dimulai pada bulan Maret. 
Identifikasi dilakukan dengan mengamati ciri-
ciri fisik tertentu pada masing-masing individu 
seperti adanya bentuk wajah, bekas luka, bentuk 
dan warna puting susu, ukuran tubuh, bentuk 
dan ukuran hidung, bentuk dan ukuran pantat, 
serta raut wajah. Identifikasi individu dilakukan 
pada semua individu.

Pengamatan dan Pencatatan Data Perilaku

Pengamatan perilaku harian menggunak-
an Focal Animal Sampling, yaitu mengikuti dan 
mengamati satu individu yang diobservasi dalam 
durasi waktu tertentu. Pencatatan perilaku har-
ian menggunakan Instantaneous sampling yaitu 
mencatat perilaku dengan interval setiap satu 

Tabel 1 Komposisi kelompok kB berdasarkan perbedaan kelompok umur dan jenis  
  kelamin di PSSP IPB

menit (Martin dan Bateson 1993). Data perilaku 
yang dicatat meliputi autogrooming (a), agresif 
(ag), makan (fe), mencari makan (fo), grooming 
(g), lokomosi (l), out of seen (oos), posisi atau 
istirahat (p), sosial (s), dan minum (d). Data 
ditabulasi menggunakan pivot table. Proporsi 
perilaku harian dikelompokkan dan dihitung 
berdasarkan perbedaan waktu diurnal: pagi hari 
(08.00 – 09.30), siang hari (11.00 – 12.30), dan 
sore hari  (14.00 – 15.30).

Analisis data

Data perilaku harian akan disajikan 
dalam bentuk persentase, kemudian dianalisis 
secara deskriptif. Frekuensi tingkah laku 
adalah banyaknya tingkah laku yang dilakukan 
setiap individu (Xi) dibagi seluruh tingkah 
laku yang diamati pada individu tersebut (Yi) 
dikalikan 100% (Riendriasari et al. 2009). 
Data selanjutnya dianalisis dengan uji Korelasi 
Pearson digunakan untuk melihat korelasi antar 
tingkah perilaku makan dengan kelas umur 
yang berbeda selama berada di penangkaran.

Hasil dan Pembahasan

Perilaku Harian M. nemestrina Berdasarkan 
Perbedaan Waktu Diurnal

Dari data yang telah dikoleksi dari bulan 
Maret sampai dengan Mei 2017 diperoleh 
data perilaku harian sebanyak 7020 poin 
atau setara dengan 117 jam. Pada pagi hari 
M. nemestrina memiliki proporsi perilaku 
harian yaitu autogrooming (8,60%), agresif 
(6,10%), minum (0,64%), makan (8,43%), 
mencari makan (6,42%), grooming (1,81%), 
lokomosi (18,11%), posisi (47,92%), sosial 
(1,85%) dan kawin (0,07%). Tengah hari M. 
nemestrina memiliki proporsi perilaku harian 
yaitu autogrooming (6,07%), agresif (5,82%), 
minum (2,14%), makan (23,27%), mencari 
makan (12,55%), grooming (4,92%), lokomosi 
(11,01%), posisi (32,74%), sosial (1,39%) 
dan kawin (0,04%). Pada petang hari M. 
nemestrina memiliki proporsi perilaku harian 
yaitu autogrooming (8,67%), agresif (3,88%), 
minum (0,51%), makan (25,72%), mencari 
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makan (9,39%), grooming (9,07%), lokomosi 
(10,53%), posisi atau istirahat (28,72%), sosial 
(3,47%) dan kawin (0,00%).

Proporsi perilaku harian M. nemestrina 
berdasarkan perbedaan waktu diurnal 
menunjukkan perbedaan proporsi untuk setiap 
waktu (Gambar 1). Berdasarkan uji statistika 
juga tidak ada perbedaan antara proporsi 
perilaku posisi (P < 0,05). 

Menurut O’Brien dan Kinnaird (1997) 
satwa primata terestrial dan semi arboreal 
biasanya menunjukkan suatu siklus diurnal 
pada perilaku hariannya. M. nemestrina 
merupakan hewan yang aktif pada siang hari. 
Waktu aktif tersebut digunakan dalam proporsi 
yang berbeda-beda (O’Brien dan Kinnaird 
1997). Dari tiga kategori waktu diurnal, 
proporsi perilaku harian tertinggi yaitu posisi. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam 
kondisi penangkaran, M. nemestrina tidak 
menggunakan strategi hidupnya untuk mencari 
makan (karena mereka telah terbiasa dengan 
jadwal makan yang ada) dan juga karena 
keterbatasan luasan habitat.

Pola perilaku makan memiliki 
kecenderungan meningkat dari pagi sampai 
dengan petang hari. Proporsi perilaku makan 
pada tengah dan petang hari memiliki proporsi 
yang lebih besar dibandingkan saat pagi hari. 
Pola perilaku mencari makan menunjukkan 
sesuatu yang konstan pada tiga kategori waktu 
diurnal. Suatu organisme ketika mempunyai 
banyak sumberdaya makanan maka organisme 
tersebut cenderung sedikit untuk bergerak 
mencari makanan (Muhlenberg et al. 2004).

Perilaku Harian M. nemestrina Jantan di 
PSSP IPB

Dari data yang telah dikoleksi dari bulan 
Maret sampai dengan Mei 2017 diperoleh data 
perilaku harian jantan sebanyak 2275 poin. 
Proporsi perilaku harian M. nemestrina jantan 
selama berada di penangkaran terlihat memiliki 
perbedaan berdasarkan tiga waktu diurnal 
(Gambar 2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perilaku posisi memiliki proporsi paling besar 
dibandingkan perilaku lainnya pada tiga waktu 
diurnal. Pada setiap waktu diurnal, perilaku 
posisi memiliki proporsi yang berbeda. Namun, 
hasil uji statistika menunjukkan tidak ada 
perbedaan antara proporsi perilaku posisi pada 
tiga waktu diurnal (P>0,05 ). Proporsi perilaku 
makan pada tiga waktu diurnal (10,82%; 
22,83%; 24,12%). Berdasarkan uji statistika 
terdapat perbedaan antara proporsi perilaku 
makan saat pagi hari dengan siang-sore hari 
(P<0,05), tetapi tidak terdapat perbedaan 
proporsi perilaku makan siang dengan sore hari 
(P>0,05). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perilaku posisi memiliki proporsi paling besar 
dibandingkan perilaku lainnya pada tiga waktu 
diurnal. Pada setiap waktu diurnal, perilaku 
posisi memiliki proporsi yang berbeda. Namun, 
hasil uji statistika menunjukkan tidak ada 
perbedaan antara proporsi perilaku posisi pada 
tiga waktu diurnal (P>0,05). Proporsi perilaku 
posisi menunjukkan pola seragam pada waktu 
pengamatan diurnal (Bernstein 1972). Perilaku 
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Gambar 1 Proporsi perilaku harian M. nemestrina berdasarkan perbedaan waktu diurnal (pagi hari, 
    tengah hari, dan petang hari)



posisi dari beruk di PSSP IPB dominan dilakukan 
di permukaan tanah, karena permukaan yang 
lebih tinggi tidak banyak tersedia di dalam 
kandang. M. nemestrina di penangkaran di 
Georgia, Amerika Serikat menghabiskan waktu 
lebih banyak di permukaan tanah pada pagi 
hingga siang hari (Bernstein 1972) seperti 
pada habitat alami (Bernstein 1967). Perilaku 
makan memiliki peningkatan proporsi dari pagi 
ke siang dan sore hari. Hal ini karena waktu 
pemberian pakan yang dilakukan menjelang 
siang, sehingga perilaku makan meningkat 
saat siang dan sore daripada pagi hari. Perilaku 
harian dengan proporsi paling kecil adalah 
perilaku kawin (mating) dan minum (drinking).

Perilaku Harian M. nemestrina Betina di 
PSSP IPB

Dari data yang telah dikoleksi dari bulan 
Maret sampai dengan Mei 2017 diperoleh 
informasi perilaku harian betina sebanyak 2758 

poin. Proporsi perilaku harian M. nemestrina 
betina selama berada di penangkaran dapat 
dilihat memiliki perbedaan berdasarkan tiga 
waktu diurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perilaku posisi memiliki proporsi paling besar 
dibandingkan perilaku lainnya pada tiga waktu 
diurnal. Pada setiap waktu diurnal, perilaku 
posisi memiliki proporsi yang berbeda. 
Hal tersebut didukung data statistik yang 
menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 
nyata antara proporsi perilaku posisi pada pagi, 
siang, dan sore hari (P<0,05). Proporsi perilaku 
makan pada tiga waktu diurnal (7,20%; 23,70%; 
25,34%). Berdasarkan uji statistika terdapat 
perbedaan antara proporsi perilaku makan saat 
pagi hari dengan siang-sore hari (P<0,05), tetapi 
tidak terdapat perbedaan proporsi perilaku 
makan siang dengan sore hari (P>0,05).

Dari hasil pengamatan selama di kandang 
koral PSSP IPB (Gambar 3), proporsi perilaku 

Jurnal Primatologi Indonesia, Volume 13,  Nomor 2, Juli 2016, hlm. 24-31      27

Gambar 2 Perilaku harian M. nemestrina jantan berdasarkan perbedaan waktu diurnal 

Gambar 3 Perilaku harian M. nemestrina betina berdasarkan perbedaan waktu diurnal
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makan (fe) pada M. nemestrina betina meningkat 
pada siang dan sore hari. Hal ini karena 
pemberian makan dilakukan setiap pukul 10.00 
WIB yang mempengaruhi pola perilaku makan 
M. nemestrina, sedangkan proporsi perilaku 
mencari makan (fo) lebih rendah dibandingkan 
perilaku makan. Hal ini terjadi karena pihak 
PSSP telah menyediakan makanan untuk M. 
nemestrina. Kedua perilaku ini mempengaruhi 
proporsi perilaku posisi (p) yang menurun pada 
siang dan sore hari yang pada waktu tersebut, 
mereka lebih banyak melakukan aktivitas 
makan dan grooming (g).

 Penurunan perilaku autogrooming 
(a) pada siang dan sore hari dipengaruhi 
meningkatnya proporsi perilaku grooming 
pada waktu tersebut. Hal ini terjadi karena M. 
nemestrina betina lebih banyak melakukan 
grooming dengan sesamanya. Pada pagi hari, 
proporsi perilaku lokomosi (l) lebih banyak 
dilakukan daripada siang dan sore hari. Proporsi 
perilaku ini seiring dengan proporsi perilaku 
agresif (ag) yang lebih tinggi pada pagi hari. 
Kedua perilaku ini menunjukkan bahwa M. 
nemestrina lebih aktif berinteraksi pada pagi 
hari daripada sore hari. Pada sore hari, proporsi 
perilaku sosial (s) dari M. nemestrina betina 
lebih banyak dilakukan terutama pada betina 
yang memiliki anakan. Perilaku sosial ini lebih 
banyak terjadi antara indukan dan anakan yang 
mulai mengambil posisi untuk beristirahat 
karena M. nemestrina juga merupakan hewan 
diurnal.

Perilaku Harian M. nemestrina Anakan di 
PSSP IPB

Dari data yang telah dikoleksi dari bulan 
Maret sampai dengan Mei 2017 diperoleh 

data perilaku harian juvenil sebanyak 2100 
poin. Proporsi perilaku harian M. nemestrina 
juvenil selama berada di penangkaran terlihat 
memiliki perbedaan berdasarkan tiga waktu 
diurnal (Gambar 5).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perilaku posisi memiliki proporsi paling besar 
dibandingkan perilaku lainnya pada tiga waktu 
diurnal. Pada setiap waktu diurnal, perilaku 
posisi memiliki proporsi yang berbeda. 
Berdasarkan uji statistika menunjukkan ada 
perbedaan antara proporsi perilaku posisi pada 
tiga waktu diurnal (P<0,05 ). Pada grafik dapat 
dilihat adanya kecenderungan perilaku posisi 
yang berbanding terbalik dengan perilaku 
makan. Berdasarkan uji statistik, terdapat 
perbedaan yang nyata antara perilaku makan 
dan perilaku posisi (P<0,05).

Berdasarkan data yang diperoleh selama 
pengamatan, tiga perilaku M. nemestrina 
anakan dengan proporsi tertinggi selama 
di penangkaran yakni posisi, makan dan 
autogroming. Ketiga perilaku tersebut 
termasuk kedalam kategori  individual activity 
(Bernstein 1972). Hasil penelitian yang sama 
dilaporkan oleh Bernstein pada kelompok 
Pigtail Macaque di Amerika yang diamati di 
alam, dimana yang proporsinya individual 
activity sebesar 21% terjadi di pagi hari 
(Bernstein 1972).

Proporsi perilaku posisi menurun saat 
siang dan sore hari, namun terjadi peningkatan 
perilaku makan, karena pada rentang pagi 
menjelang siang (sekitar 10.00 WIB) petugas 
memberikan makan pada M. nemestrina yang 
ada di penangkaran terebut. Peningkatan 
proporsi perilaku makan ini terjadi karena 
ketersediaan makanan yang ada di kandang.

Gambar 5 Perilaku harian M. nemestrina juvenil berdasarkan perbedaan waktu diurnal 



Proporsi perilaku grooming maupun 
autogrooming  M. nemestrina juvenil banyak 
dilakukan pada sore hari. Hal ini berkaitan 
dengan tingginya proporsi perilaku grooming 
pada M. nemestrina betina terhadap anakannya 
di waktu yang sama. Selain itu, terdapat 
beberapa anakan yang menampilkan perilaku 
autogrooming sehingga proporsi kedua perilaku 
ini tinggi disore hari. Menurut Hannah et al. 
(1980) M. nemestrina anakan cenderung lebih 
menunjukkan perilaku sosial terhadap individu 
yang memiliki hubungan darah dengannya.

Perbandingan Perilaku Harian M. nemestrina 
Berdasarkan Perbedaan Umur

Perbedaan proporsi perilaku harian 
M. nemestrina berdasarkan perbedaan umur 
(Gambar 6). Perilaku harian jantan dewasa 
didominasi oleh perilaku posisi (34,68%), 
makan (19,42%), dan mencari makan (9,02%). 
Perilaku betina didominasi perilaku posisi 
(41,83%), mencari makan (8,86%), dan makan 
(18,75%). Perilaku harian anakan didominasi 
perilaku posisi, makan, dan agresif. Hasil uji 
statistik menunjukkan adanya perbedaan yang 
nyata (P<0,05) ketiga proporsi perilaku yang 
mendominasi kelas jantan dewasa dan betina, 
sedangkan tidak ada perbedaan untuk perilaku 
yang mendominasi kelas juvenil (P>0,05).

Energi yang diperlukan suatu organisme 
berbeda-beda pada tiap periode kehidupan 
satwa. Perilaku harian memiliki kaitan yang 
erat dengan ketersediaan energi dan pemakaian 
energi yang tersedia. Pemakaian energi 

dipengaruhi kondisi organisme tersebut. 
Ketersediaan energi, pemakaian energi dan 
kondisi internal organisme akhirnya akan 
mempengaruhi perilaku harian (Giyarto 2010). 
Salah satu bentuk kondisi internal tersebut 
yaitu perbedaan umur hewan.

Berdasarkan data yang didapatkan 
terlihat perbedaan proporsi perilaku harian 
yang diperlihatkan beruk. Perbedaan proporsi 
perilaku harian yang dapat dilihat dan 
berkaitan erat yaitu perilaku makan, mencari 
makan, dan posisi. Perilaku harian paling 
tinggi untuk berbagai umur adalah perilaku 
posisi. Hal tersebut menunjukkan adanya 
keterbatasan luasan habitat dari satwa tersebut 
dimana mereka hidup didalam kandang, bukan 
di habitat aslinya.

Perilaku Makan M. nemestrina Berdasarkan 
Perbedaan Umur

Aktivitas makan secara umum diawali 
oleh individu jantan dewasa kemudian diikuti 
anggota keluarga yang lain. Hal ini terjadi 
karena status jantan dewasa pada kelompok 
kandang koral adalah alfa, sehingga jantan 
memiliki kemampuan untuk memonopoli 
makanan. Terkadang ditemukan tingkah laku 
induk yang mengalah untuk memberikan 
kesempatan anak-anaknya makan terlebih 
dahulu, sehingga proporsi makan juvenil lebih 
tinggi dibandingkan dengan induknya. Setelah 
anak-anaknya selesai, kemudian induk jantan 
dan betina makan.

Gambar 6 Perbandingan perilaku harian M. nemestrina berdasarkan perbedaan umur dan kelamin
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Simpulan 

Perilaku harian yang erat kaitannya 
dengan kondisi penangkaran yaitu posisi, 
makan dan mencari makan. Pola dan proporsi 
perilaku harian M. nemestrina selama berada 
di penangkaran berbeda untuk setiap kategori 
umur dan jenis kelamin. Proporsi perilaku 
makan anakan selalu lebih kecil daripada jantan 
dan betina dewasa, sedangkan perilaku posisi 
pada ketiganya sama. Proporsi perilaku mencari 
makan lebih kecil daripada perilaku makan.
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