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Abstract. The habitat of primates on the island of Java is not always in primary forests or conservation areas, 
such as in Dayeuh Luhur Village, Ganeas Sub District, Sumedang, West Java. This study aimed to determine 
the status of the primate population in Dayeuh Luhur Village, a total area of 60 ha consisting of secondary 
forests and mixed gardens. Monitoring of primate population (group and individual abundance) was carried 
out in 2015-2018 using the Recces (RECI) method to see community stability including diversity index and 
dominance index. There are three types of diurnal primates in Dayeuh Luhur Village with an abundance 
of individuals, namely langur (Trachypithecus auratus) 0.55 ind/ha (2015), surili (Presbytis comata) 0.89 
ind/ha (2017), and long-tailed macaque (Macaca fascicularis) 1.67 ind/ha (2018). The diversity index was 
moderate, and the dominance index was low. Data of the existence of primates on the island of Java, such as 
in Deyeuh Luhur Village, were important for the preservation and management of primate on the island of 
Java, outside the fragmented conservation areas, and land reduction.
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Pendahuluan

Sebagian besar hutan tropis di dunia 
terdapat di Indonesia, sehingga menjadikannya 
kaya dengan keanekaragaman fauna. Salah satu 
kekayaan fauna antara lain keanekaragaman 
jenis satwa primata yang tinggi (Goodman 
1998). Satwa primata merupakan salah satu 
fauna arboreal dan atau teresterial di hutan yang 
memiliki arti penting dalam kehidupan alam. 
Keberadaan satwa primata sangat penting dalam 
regenerasi hutan tropis. Keanekaragaman satwa 
primata banyak di temui di Pulau Jawa. 

Habitat satwa primata jawa tidak selalu di 
hutan primer atau di kawasan konservasi, salah 
satunya di Desa Dayeuh Luhur, Kecamatan 
Ganeas, Sumedang, Jawa Barat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui status populasi 
satwa primata di Desa Dayeuh Luhur dengan 
total luas kawasan 60 ha yang terdiri dari hutan 
sekunder dan kebun campuran. 

Desa Dayeuh Luhur merupakan sebuah 
desa yang berada di wilayah Kecamatan 
Ganeas, Sumedang, Jawa Barat. Secara 
topografis, memiliki wilayah dengan bentang 
pemukiman tanah berupa lereng perbukitan, 
didominasi lahan hijau, dan campuran antara 
lahan pertanian dan lahan perhutanan. Kawasan 
hutannya masih dipertahankan masyarakat 
sebagai bentuk kepedulian terhadap ekosistem. 

Desa Dayeuh Luhur merupakan kawasan yang 
kondisi ekosistemnya masih baik. Bila ditinjau 
dari segi konservasi, kawasan ini mempunyai 
keanekaragaman hayati yang cukup tinggi 
(Malik 2017). 

Desa Dayeuh Luhur merupakan salah 
satu kawasan yang menyediakan tempat hidup 
bagi keanekaragaman hayati, khususnya bagi 
satwa primata seperti surili (Presbytis comata), 
lutung jawa (Trachypithecus auratus), monyet 
ekor panjang (Macaca fascicularis) dan kukang 
(Nycticebus javanicus). Potensi satwa primata 
yang dimiliki Desa Dayeuh Luhur ini merupakan 
fauna yang memiliki arti penting bagi ekologis, 
sebagai penyebar benih (seed dispersal), 
keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Tujuan 
penelitian ini menganalisis status keberadaan 
populasi jenis satwa primata dan mendapatkan 
informasi faktor pendukungnya.

 
Materi dan Metode

Waktu dan tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan secara bertahap 

dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 
2018 menggunakan lima jalur di kawasan hutan 
kemasyarakatan Desa Dayeuh Luhur Kecamatan 
Ganeas, Sumedang Jawa Barat. 
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Alat Penelitian
Alat yang digunakan pada penelitian ini 

antara lain GPS (Global Positioning System) 
untuk menentukan titik transek, kompas 
untuk menentukan derajat, alat hitung untuk 
memperkirakan panjang jalur, dan kamera 
digital untuk dokumentasi selama penelitian.

Lokasi Pengambilan Data 
Lokasi pengambilan data terdiri atas tiga 

jalur yang berada dalam kawasan Desa Dayeuh 
Luhur, Kecamatan Ganeas, Sumedang, Jawa 
Barat

Objek penelitian 
Objek penelitian ini adalah semua satwa 

primata diurnal yang ada di kawasan Desa 
Dayeuh Luhur, Kecamatan Ganeas, Sumedang, 
Jawa Barat

Prosedur Penelitian
Data diambil menggunakan metode 

langsung sensus. Metode ini dilakukan dengan 
cara survei dan penghitungan penjumpaan 
langsung individu di lapangan menggunakan 
alat bantu berupa binoculars, GPS, alat 
hitung, kompas, pita tagging dan tabulasi data. 
Pengambilan data jenis dan populasi satwa 
primata (Altmann 1974). Selanjutnya dilakukan 
penghitungan jumlah individu dalam kelompok 
yaitu jumlah individu dewasa (adult), anak-
anak (juvenile), dan bayi (infant). 

Analisis Data
Analisis data dilakukan untuk mengetahui 

besaran kepadatan populasi satwa primata. 
Menurut Van Schaik et al. (1995), pengulangan 
pengamatan dilakukan selama tiga hari berturut-
turut. Setelah itu baru dilakukan pengkajian 
data dan pembahasan hasil yang didapat.  
Selanjutnya sampel tumbuhan makanan yang 
diambil di lapangan diidentifikasi menggunakan 
buku identifikasi Whitmore (1975). 

Stabilitas Komunitas 
Stabilitas komunitas merupakan 

kemampuan populasi termasuk individu dalam 
suatu komunitas untuk mempertahankan 
keadaannya, walaupun banyak faktor dari luar 
yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat 
kestabilan atau stabilitas dalam komunitas, 
maka akan semakin tinggi pula tingkat 
keanekaragaman hayatinya. Jika tidak tercipta 
suatu kestabilan dalam komunitas, tentu dapat 
menghilangkan suatu populasi dalam komunitas 
tersebut, sehingga berkurangnya organisme dan 
berdampak pada menurunnya keanekaragaman. 
Oleh karena itu, stabilitas komunitas sangat 
penting dalam suatu ekosistem dan dapat 
dianalisis dengan indeks keanekaragaman dan 
indeks dominansi. 

Indeks Keanekaragaman 
Keanekaragaman jenis dapat digunakan 

untuk menyatakan struktur komunitas. 
Suatu komunitas dinyatakan mempunyai 
keanekaragaman jenis tinggi, jika disusun 
banyak jenis dengan kelimpahan tiap jenis sama 
atau hampir sama. Sebaliknya, jika komunitas 
disusun sangat sedikit jenis dan tingkat 
dominansi yang tinggi, maka keanekaragaman 
jenisnya rendah. Indeks keanekaragaman 
menggambarkan kekayaan dan kelimpahan 
taksa dalam komunitas, yang diperoleh 
berdasarkan indeks keanekaragaman Shannon-
Wiener (Krebs 1989) dengan persamaan:  H' 
= −Ʃ (Pi)(ln Pi)(H’ =Indeks keanekaragaman 
Shannon-Wiener; Pi = Proporsi spesies ke-i 
di dalam sampel total). Nilai H adalah indeks 
keanekaragaman yang menjadi salah satu 
pertimbangan kestabilan pada komunitas. Indeks 
ini memiliki beberapa kategori (Magurran 
1988), yakni Nilai H ≤ 1,5 : keanekaragaman 
rendah / stabilitas rawan; Nilai H > 1,5-3,5 : 
keanekaragaman sedang / stabilitas intermediet; 
Nilai H > 3,5 : keanekaragaman tinggi / stabilitas 
baik. 

Indeks Dominansi
Indeks dominansi digunakan untuk 

mengetahui adanya dominansi jenis tertentu 
dalam komunitas. Digunakan indeks dominasi 
Simpson (Krebs 1989), dengan persamaan: D=-
∑(ni/n)2 (D = Indeks dominansi Simpson ; Ni 
= Jumlah individu jenis ke-i ; N  = Jumlah total 
individu). Indeks Simpson memiliki kisaran: 
0,0 < D ≤ 0,5 (dominansi rendah); 0,5 < D ≤ 
0,75 (dominansi sedang); dan 0,75 < D < 1 
(dominansi tinggi). 

Indeks Kelimpahan
Kekayaan jenis mamalia dihitung dengan 

metode Margalef (Ludwig dan Reynolds 1998). 
Persamaan yang digunakan untuk menemukan 
jumlah kekayaan jenis yaitu  Dmg=(S-1)/(ln(N)) 
(Dmg = Indeks Margalef ; N  =  jumlah individu 
seluruh jenis; S = jumlah jenis mamalia)

Hasil dan Pembahasan

Jenis-Jenis Satwa Primata
Hasil penelitian selama empat tahun dari 

2015-2018, ditemukan tiga jenis satwa primata 
diurnal yang ada di Desa Dayeuh Luhur, 
Kecamatan Ganeas, Sumedang terdiri dari 
lutung, surili, dan monyet ekor panjang (Tabel 
1).
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Adanya perbedaan dan penambahan 
jumlah individu satwa primata dalam empat 
tahun yang ditemukan dilokasi yang sama. 
Perbedaan dan penambahan tersebut karena 
habitatnya memiliki kondisi lingkungan dan 
pakan yang berbeda, sehingga menimbulkan 
perbedaan jumlah indvidu. Tahun 2015 jumlah 
lutung lebih banyak dibanding tahun 2017 
dan 2018, sedangkan tahun 2016 tidak ada 
data yang didapat, karena pada tahun tersebut 
tidak dilakukan pemantauan. Surili jumlahnya 
meningkat disetiap tahun dan monyet ekor 
panjang mengalami penurunan di tahun 
2017. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi 
lingkungan sangat berpengaruh terhadap naik 
turunnya jumlah individu satwa primata yang 
ada di Desa Dayeuh Luhur, hal ini diduga ada 
pemburuan, penebangan hutan oleh penduduk 
dari luar desa tersebut dan berkurangnya jumlah 
pakan yang tersedia.

Stabilitas Komunitas
Hasil penelitian yang dilakukan stabilitas 

komunitas di Desa Dayeuh Luhur, untuk indeks 
keanekaragaman dan indeks dominansi dalam 
kategori rendah (Tabel 2).

yang mencapai 1,5. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa dalam empat tahun penelitian, indeks 
keanekaragaman masuk kedalam kategori 
rendah. Menurut Soerianegara dan Indrawan 
(2002), semakin luas lokasi penelitian akan 
menghasilkan jumlah satwa primata yang 
ditemukan bertambah.

Pemantauan populasi satwa primata 
(kelimpahan kelompok dan individu) yang 
dilakukan pada periode 2015-2018 dengan 
metode Recces (Reki), bertujuan untuk 
melihat stabilitas komunitas termasuk indeks 
keanekaragaman dan indeks dominansi. Ada 
tiga jenis satwa primata diurnal di Desa Dayeuh 
Luhur yaitu lutung, surili, dan monyet ekor 
panjang dengan kelimpahan individu 0,55 ind/
ha (2015), 0,89 ind/ha (2017) dan 1,67 ind/
ha (2018). Indeks keanekaragaman kategori 
sedang dan indeks dominansi yang rendah. 
Data keberadaan satwa primata ini penting 
untuk dilestarikan.

Walaupun kondisi habitat yang telah 
terganggu berbagai aktivitas manusia, seperti 
penebangan hutan, perburuan dan perambahan 
hutan, tetapi satwa primata yang terdapat 

Hasil analisis menunjukkan nilai indeks 
keanekaragaman tertinggi pada tahun 2017 dan 
2018 (1,08) dan terendah pada tahun 2015 (0,90). 
Hasil nilai indeks keanekaragaman tidak ada 

di daerah tesebut telah beradaptasi. Hal ini 
ditandai dengan ditemukannya satwa primata 
secara langsung maupun tidak langsung seperti 
suara, feses dan bekas makanannya.
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Kelimpahan Komunitas
Hasil pengamatan nilai indeks kelimpahan 

satwa primata yang ada di Desa Dayeuh luhur 
disajikan pada Tabel 3 di atas.

Data kelimpahan menunjukkan banyaknya 
jumlah individu pada tiap jenis dibandingkan 
dengan tahun 2015-2017. Kondisi kelimpahan 
individu satwa primata dipengaruhi berbagai 
hal, antara lain faktor kesesuaian habitat 
akan semua kebutuhan, keberhasilan dalam 
menerapkan strategi adaptasi, toleransi yang 
tinggi terhadap gangguan dan hutan di Desa 
Dayeuh Luhur yang cocok untuk jenis satwa 
primata yang ada. 

Simpulan

Menurut hasil yang didapat pada tahun 
2018 jumlah kelimpahan satwa primata paling 
besar dengan total rata-rata 55,6% dengan 
lutung 63,3%, monyet ekor panjang 60,0% dan 
surili 43,3%. Kelimpahan ini menunjukkan 
banyaknya jumlah individu pada tiap jenis 
dibandingkan dengan tahun 2015-2017. Ada 
tiga jenis satwa primata diurnal di Desa Dayeuh 
Luhur yaitu lutung, surili, dan monyet ekor 
panjang dengan kelimpahan individu 0,55 ind/
ha (2015), 0,89 ind/ha (2017) dan 1,67 ind/ha 
(2018).
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