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Abstract. Long-tailed macaque is a primate that has high economic value, especially for biomedical research. 
Habitat loss and narrowing of space threaten long-tailed macaque population in the wild. Therefore, 
conservation efforts must be made to maintain its population. The presence of long tailed macaque breeding 
on Tinjil Island is expected to increase the number of long-tailed macaque population in Indonesia, thereby 
reducing the threat of drastically reducing long-tailed macaque population while continuing to benefit 
economically. Behavior is one important aspect of life in physical and psychological development, because the 
success of an adult monkey to live as a social creature in its group depends on life as a baby. This observation 
was conducted to determine differences in the behavior of juvenile long tailed macaque at three different 
times (morning, afternoon, and evening). Observations were made at the Primate Animal Breeding Station 
(SPSP) Tinjil Island, Pandeglang Regency, Banten Province, on 9-13 July 2018. The scan sampling method 
was used to collect behavior data. The percentage was calculated from the results of behavior observation, 
then analysis of variance was used. The observations showed that eating behavior at the three different times 
was significantly different, while that of the other behaviors were not. The percentage of behavior in juvenile 
long-tailed macaque was dominated by eating and playing. Adequate food consumption will help juvenile 
long tailed macaque for their growth. The high playing behavior will be beneficial for the development and 
growth of muscles and social abilities that will be used as adults. Playing patterns are the way juvenile learn 
from their parents to be able to survive in the surrounding environment when they grow up.
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Pendahuluan

Monyet ekor panjang/MEP (Macaca 
fascicularis) merupakan satwa primata yang 
mempunyai nilai ekonomis yang cukup 
tinggi. Permintaan dunia terhadap MEP untuk 
kebutuhan penelitian bidang biomedis dan 
tujuan-tujuan lain sekitar 35.000 ekor per tahun. 
Kebutuhan ini dipenuhi tiga negara eksportir, 
yaitu Indonesia (kuota ekspor 15.000 ekor per 
tahun), Malaysia dan Filipina (MacKinnon 
1983). Pemenuhan kebutuhan tersebut 
mengkibatkan  dilakukannya penangkapan 
secara besar-besaran, sehingga keberadaan 
populasi MEP menjadi terancam. Habitat alami 
MEP yang rusak dan menyempitnya ruang 
gerak akibat penebangan pohon hutan secara 
liar, turut menyebabkan penurunan populasi 
MEP. Oleh karena itu, harus dilakukan suatu 
upaya konservasi untuk mempertahankan 
populasi MEP. Upaya tersebut di antaranya 
melalui penangkaran dengan teknik budidaya 
yang lebih baik. Keberadaan penangkaran MEP 

di Pulau Tinjil diharapkan dapat meningkatkan 
jumlah populasi MEP di Indonesia, sehingga 
mengurangi ancaman kepunahan MEP dapat 
dengan tetap mengambil manfaatnya secara 
ekonomis dalam memenuhi kebutuhan pasar 
baik nasional maupun internasional (Gusnia 
2010). 

Stasiun Penangkaran Satwa Primata 
(SPSP) Pulau Tinjil berada sekitar 16 km 
sebelah selatan Pulau Jawa, pada 6o50’20” LS 
dan 105o40’50” BT (Adrian 2006). Pulau Tinjil 
memiliki luasan kurang lebih 600 ha, masuk 
dalam wilayah administratif Desa Tanjungan, 
Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, 
Provinsi Banten. SPSP Pulau Tinjil merupakan 
unit lapang Pusat Studi Satwa Primata, Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Institut Pertanian Bogor (PSSP-LPPM IPB).

Berjalannya suatu usaha penangkaran 
perlu didukung dengan suatu manajemen 
budidaya yang baik. Salah satu aspek 
yang perlu diperhatikan dalam manajemen 
pemeliharaan adalah upaya untuk meningkatkan 
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perkembangan, pertumbuhan fisik dan psikis 
hewan yang ditangkarkan. Sebagai satwa 
primata yang hidup bersosial, MEP melakukan 
berbagai perilaku harian seperti makan, 
minum, bermain, lokomosi, istirahat/tidur, 
dan seksual. Tingkah laku merupakan salah 
satu aspek kehidupan dalam perkembangan 
fisik dan psikis yang sangat penting, karena 
keberhasilan monyet dewasa untuk dapat hidup 
sebagai mahluk sosial dalam kelompoknya 
tergantung dari kehidupan ketika masa anak-
anak (Dewsbury 1978). Dengan mengetahui 
tingkah laku anakan (juvenile) MEP yang 
ditangkarkan, maka dapat memberikan 
arahan pada tindakan dan bentuk pengelolaan 
yang sesuai guna menghasilkan MEP 
dewasa yang sesuai harapan. Keberhasilan 
tersebut diharapkan dapat menunjang usaha 
penangkaran. Pengamatan dilakukan untuk 
mengetahui perbedaan tingkah laku anakan 
MEP pada tiga rentang waktu yang berbeda 
yaitu pagi, siang, dan sore.

Materi dan Metode

Waktu dan Tempat
Pengamatan dilakukan di Stasiun 

Penangkaran Satwa Primata (SPSP) Pulau 
Tinjil, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. 
Pengamatan dilakukan selama lima hari pada 
tanggal 9 Juli sampai 13 Juli 2018.

Alat dan bahan
Alat yang digunakan selama pengamatan, 

antara lain arloji, kamera digital, lembar 
pengamatan, dan alat tulis. Bahan/obyek yang 
digunakan, yaitu anakan (juvenile) monyet ekor 
panjang pada kelompok yang berada di sekitar 
base camp Stasiun Penangkaran Satwa Primata 
(SPSP) di Pulau Tinjil, Kabupaten Pandeglang.

Metode
Pengambilan data tingkah laku 

menggunakan metode scan sampling dengan 
panjang interval scan yaitu satu menit dan total 
waktu 60 menit. Waktu pengamatan dibagi 
menjadi tiga bagian, yaitu pagi dengan rentang 
waktu 07.00-09.00 WIB, siang 11.00-13.00 
WIB, dan sore 15.00-17.00 WIB. Kelompok 
MEP yang diamati memiliki daerah jelajah di 
sekitar base camp SPSP Pulau Tinjil dan sudah 
terhabituasi.

Sebelum pengambilan data tingkah laku 
dimulai, dilakukan identifikasi anakan MEP 
yang berada di sekitar base camp. Total anakan 
MEP yang diamati delapan ekor. Umur anakan 
MEP berkisar 1-2 tahun dengan ciri-ciri sudah 
dapat berjalan sendiri pada saat makan, suka 
bermain, ukuran tubuh lebih kecil dari MEP 

remaja, dan warna bulu hitam pada punggung 
telah berubah menjadi coklat dan keabu-abuan 
(Muhlis 2003). Aspek tingkah laku yang diamati 
meliputi tidur, istirahat, berjalan/berpindah, 
makan dan minum, perawatan diri (grooming), 
dan bermain.

Analisis Data
Data hasil pengamatan tingkah laku didapat 

dengan cara menghitung proporsi aktivitas yang 
dilakukan dan persentase frekuensi untuk setiap 
aktivitas yang dilakukan. Rumus yang digunakan 
dalam perhitungan persentase tingkah laku 
anakan MEP yaitu jumlah tingkah laku yang 
dilakukan (X) dibagi jumlah total tingkah laku 
yang terjadi (Y), kemudian dikalikan 100%.

Selain itu, dilakukan analisis ragam 
(Anova) untuk mengetahui perbedaan tingkah 
laku anakan MEP pada tiga waktu yang berbeda. 
Hasil akan disajikan dalam bentuk grafik yang 
menggambarkan peubah-peubah tingkah laku 
yang diukur.

Hasil dan Pembahasan

Monyet ekor panjang/MEP (Gambar 
1), memiliki klasifikasi ilmiah seperti yang 
dipaparkan Napier dan Napier (1985) sebagai 
berikut, Kerajaan: Animalia; Kelas: Mamalia; 
Bangsa: Primata; Sub-bangsa: Anthropoda; 
Suku: Cercopithecidae; Marga: Macaca; 
Spesies: Macaca fascicularis Raffles 1821.

Gambar 1 Salah satu individu betina dewasa 
MEP di SPSP Pulau Tinjil (foto : 
Vallen)

MEP merupakan salah satu dari 60 spesies 
satwa primata yang ada di Indonesia (Ross 
et al. 2014). Aktif pada siang hari (diurnal). 
Bergerak menggunakan ke empat anggota 
geraknya (quadrupedal), dibantu ekornya 
yang panjang sebagai alat penyeimbang pada 
saat berpindah tempat dari satu cabang ke 
cabang pohon lain. Kemampuan bergerak 
secara bebas ini, merupakan salah satu bentuk 
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adaptasi penting terhadap lingkungannya yang 
dapat dilihat melalui tingkah laku satwa pada 
saat mencari makan, menghindari predator, 
menentukan pohon tidur, dan menemukan 
pasangan (Iskandar dan Kyes 2016).

Pada anakan MEP, data perilaku harian 
diduga lebih bervariasi. Dengan mengetahui 
tingkah laku anakan MEP yang ditangkarkan, 
maka dapat memberikan arahan pada tindakan 
dan bentuk pengelolaan yang sesuai guna 
menghasilkan MEP dewasa yang sesuai 
harapan. Persentase data tingkah laku anakan 
MEP disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 2 
berikut ini.

Perilaku Tidur
MEP dinyatakan tidur jika individu 

tersebut memejamkan kedua matanya dalam 
rentang waktu yang cukup lama. Berdasarkan 
pengamatan pada tiga rentang waktu selama 
lima hari tidak ditemukan perilaku tidur 
pada anakan MEP. Hal tersebut karena MEP 
merupakan satwa primata diurnal atau aktif 
pada siang hari, dan tidur pada malam hari. 
Tiga rentang waktu yang digunakan dalam 
pengamatan masih termasuk waktu aktif MEP 
di siang hari.

MEP tidur di atas pohon sesuai dengan 
tingkatan sosialnya, MEP yang memiliki 
hierarki tinggi mendapat tempat untuk tidur yang 
nyaman daripada MEP yang memiliki tingkatan 
sosial di bawahnya. MEP tidur berkelompok 
saling berdekatan dan berkumpul dalam satu 
areal. Pada malam hari mengeluarkan suara 
“krak” yang merupakan komunikasi atau bahasa 
isyarat antara sesama monyet untuk mengetahui 
keberadaan anggota kelompoknya, tindakan ini 
merupakan investigasi yang dilakukan MEP 
untuk menghadapi gangguan dari luar (Muhlis 
2003).

Perilaku Istirahat
Perilaku istirahat yaitu ketika MEP tidak 

sedang melakukan apapun, biasanya MEP 
beristirahat dengan cara duduk dan hanya 
mengamati lingkungan sekitar (Gambar 3). 
Berdasarkan pengamatan pada tiga rentang 
waktu, persentase istirahat lebih banyak 
dilakukan pada rentang waktu pukul 11.00-
13.00. Meskipun secara statistik persentase 
istirahat pada anakan MEP di tiga rentang 
waktu tidak mengalami perbedaan yang nyata 
(P>0,05). Perilaku istirahat pada siang hari 
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lebih tinggi, karena pada pagi hari anakan MEP 
sudah melakukan banyak aktivitas. Beristirahat 
pada siang hari diperlukan dalam upaya 
menyimpan energi untuk melanjutkan aktivitas 
pada sore hari.

Gambar 3 Perilaku istirahat (inactive)

Perilaku Berpindah
Menurut Hadinoto (1993) individu 

monyet melakukan perpindahan dari satu 
tempat ke tempat lain dengan cara berjalan 
(Gambar 4), berlari atau meloncat dengan 
menggunakan tangan dan kakinya. Individu 
jantan akan berjalan terus saja tanpa terpengaruh 
individu betina. Monyet meloncat dengan cara 
menghentakan kaki belakangnya dan tidak 
jarang kaki-kaki depan memegang benda yang 
ada di depannya, hal ini diduga agar monyet 
tersebut dalam posisi menguntungkan dan 
tidak jatuh. Monyet jarang dilihat berpindah 
sambil berdiri dengan hanya menggunakan dua 
kaki, karena susunan kaki belakangnya tidak 
mendukung untuk dapat menopang tubuh dan 
berjalan atau berpindah.

Gambar 4 Perilaku berpindah pada anakan 
MEP

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 2, 
perilaku berpindah tertinggi pada waktu 
pagi hari, namun hasil uji statistik tidak 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) 
pada tiga rentang waktu. Perilaku berpindah 

pada anakan MEP di pagi hari, karena anakan 
MEP mengikuti kelompoknya bergerak 
mencari sumber pakan.

Perilaku Makan
Perilaku makan akan dimulai ketika 

monyet berada di dekat sumber pakan, bisa dari 
pohon pakan atau sumber pakan lain yang ada 
di dekatnya. Perilaku makan diawali saat satwa 
mengambil makanan, memasukannya ke dalam 
mulut, mengunyah, dan berakhir pada saat 
satwa tersebut menelan makanannya. Perilaku 
makan pada sebagian besar satwa primata 
merupakan perilaku yang memiliki persentase 
tinggi. Aktivitas mencari makan (foraging) 
dimulai pada saat MEP bergerak dari pohon 
tidur pada pagi hari sampai kembali ke pohon 
tidur pada sore hari (Iskandar dan Kyes 2016). 

Gambar 5 Anakan MEP sedang makan

Berdasarkan keragaman pakan yang 
dapat dikonsumsi, MEP merupkan spesies 
satwa primata yang dapat bertahan hidup 
dalam kondisi lingkungan yang memiliki 
sumber pakan yang kurang memadai. Tabel 1 
dan Gambar 2 menunjukkan perilaku makan 
merupakan perilaku yang memiliki persentase 
tertinggi yang dilakukan anakan MEP pada 
tiga waktu yang berbeda. Hal tersebut karena, 
pada rentang umur 1-2 tahun merupakan masa 
pertumbuhan yang cepat, mengakibatkan 
anakan MEP membutuhkan konsumsi pakan 
yang lebih banyak. 

Setelah dilakukan uji statistik, perilaku 
makan pada tiga waktu yang berbeda hasilnya 
berbeda sangat nyata (P<0,01). Persentase 
perilaku makan tertinggi terjadi pada waktu 
pagi hari atau rentang waktu pukul 07.00-
09.00, kemudian sore hari (pukul 15.00-17.00), 
dan siang hari (pukul 11.00-13.00). Pada pagi 
dan sore hari persentase perilaku makan tinggi, 
karena energi yang diperoleh pada pagi hari 
dipergunakan untuk menjelajah dan melakukan 
kegiatan pada siang hari. Begitu pula energi 
yang diperoleh dari makan sore hari digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan energi pada malam 
hari (Muhlis 2003).
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Perilaku Menelisik
Perilaku menelisik (grooming) adalah 

perilaku membersihkan debu, kotoran atau kulit 
kering yang menempel pada rambut atau tubuh. 
Perilaku menelisik lebih banyak dilakukan 
betina dewasa, baik terhadap betina dewasa lain, 
jantan dewasa, maupun anak-anak. Individu 
yang sering terlibat dalam perilaku menelisik 
adalah induk dan anak yang masih kecil atau 
antara anak-anak dan dewasa (Shumaker dan 
Beck 2003).

Perilaku menelisik umumnya dilakukan 
dua ekor satwa, tetapi kadang ditemui 
perilaku menelisik melibatkan tiga ekor satwa 
atau hanya dilakukan sendiri (Gambar 6). 
Berdasarkan jenisnya, perilaku menelisik 
dibedakan menjadi dua yaitu menelisik individu 
lain (allogrooming), dan menelisik diri sendiri 
(autogrooming) (Iskandar dan Kyes 2016).

Gambar 6 Perilaku anakan MEP sedang ditelisik

Perilaku menelisik pada pengamatan 
ini tidak dibedakan antara allogrooming 
dan autogrooming. Berdasarkan Tabel 1 dan 
Gambar 2, persentase perilaku menilisik 
cenderung dilakukan pada rentang waktu pukul 
11.00-13.00. Namun, secara statistik persentase 
menelisik pada anakan MEP di tiga rentang 
waktu tidak mengalami perbedaan yang nyata 
(P>0,05). Perilaku menelisik memiliki manfaat 
yang sangat penting yaitu (1) membersihkan 
rambut dari kotoran, kutu, atau parasit di tubuh 
individu yang ditelisik; (2) memperkuat ikatan 
antar individu, khususnya pelaku grooming; (3) 
menurunkan ketegangan, kegelisahan dan stres, 
serta (4) berperan dalam rekonsiliasi setelah 
terjadinya perkelahian antar individu (Iskandar 
dan Kyes 2016).

Perilaku Bermain
Fagen (1981) mengidentifikasi perilaku 

bermain hanya terjadi pada anak, sedangkan 
Thor dan Holloway (1984) menyimpulkan 
bahwa tingkah laku bermain akan mencapai 
puncaknya pada saat satwa mencapai kelas 

umur anak. Anakan jantan biasanya bermain 
dengan sesama anakan jantan, walaupun kadang 
dapat dilihat anakan jantan dan anakan betina 
bermain bersama. Cara bermain anakan jantan 
cenderung lebih keras dan kasar dibandingkan 
dengan anakan betina (Gambar 7). 

Gambar 7 Cara bermain anakan jantan 
cenderung lebih keras dan kasar

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 2, 
persentase perilaku bermain termasuk tertinggi 
kedua setelah perilaku makan. Persentase 
perilaku bermain tertinggi terjadi pada rentang 
waktu pukul 11.00-13.00. Menurut uji statistik, 
perilaku bermain pada tiga rentang waktu tidak 
berbeda secara nyata (P>0,05). Dewsbury (1978) 
menyatakan, semua perilaku bermain dilakukan 
setiap waktu ketika tidak ada kegiatan yang 
bersifat mempertahankan kelangsungan hidup 
seperti makan dan menghindar dari pemangsa. 
Napier dan Napier (1985) menyatakan, perilaku 
bermain adalah dasar untuk perkembangan 
sosial bagi primata muda. Anakan MEP mulai 
bermain setelah cukup kuat untuk dilepas 
induknya. Anakan MEP mulai menarik anakan 
MEP lain yang sebaya dalam kelompoknya 
dan siap membuat kelompok bermain. Anak-
anak MEP menghabiskan waktunya bersama 
dalam permainan berkejar-kejaran, melompat, 
memanjat, berayunan, dan berkelahi.

Permainan pada anakan MEP bertujuan 
untuk perkembangan dan pertumbuhan 
kemampuan otot dan sosial yang akan digunakan 
pada saat dewasa. Pola bermainnya merupakan 
cara anak belajar dari induknya untuk dapat 
bertahan hidup di lingkungan sekitarnya bila 
dewasa kelak. Eimerl dan De Vore (1984) 
menyatakan, selama masa pertumbuhan, anakan 
MEP harus belajar kode perilaku, seluruh 
anggota kelompok terikat dalam suatu sistem 
komunikasi yang mencakup suara dan bahasa 
isyarat. Anak harus belajar segala yang perlu 
diketahui untuk kelestarian hidupnya.
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Simpulan

Berjalannya suatu usaha penangkaran 
perlu didukung dengan suatu tekik budidaya 
dan manajemen pemeliharaan yang baik. 
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan 
dalam manajemen pemeliharaan antara lain 
upaya untuk meningkatkan perkembangan 
dan pertumbuhan fisik dan psikis hewan yang 
ditangkarkan. Sebagai satwa primata yang 
hidup bersosial, monyet ekor panjang/MEP 
melakukan berbagai perilaku harian seperti 
makan, minum, bermain, lokomosi, istirahat/
tidur, dan menelisik. Berdasarkan pengamatan, 
hanya perilaku makan pada tiga rentang waktu 
saja yang berbeda sangat nyata, sedangkan 
perilaku lainnya (istirahat, berpindah, 
menelisik, dan bermain) pada tiga rentang 
waktu tidak berbeda nyata. Selama penelitian 
pada pagi, siang, dan sore hari, tidak ada 
tingkah laku tidur. Pemberian pakan tambahan 
sebaiknya diberikan pada pagi hari.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk 
tetap memantau perkembangan tingkah laku 
anakan MEP yang berada di SPSP Pulau Tinjil, 
untuk menunjang keberhasilan penangkaran 
dalam menghasilkan MEP dewasa yang baik 
dan menguntungkan secara ekonomis.

Daftar Pustaka

Adrian AH. 2006. Afiliasi antara monyet 
ekor panjang (Macaca fascicularis) 
betina di Pulau Tinjil. [skripsi]. Bogor 
(ID): Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam IPB.

Alikodra HS. 2002. Pengelolaan Satwaliar. 
Jilid 1. Bogor (ID): Yayasan Penerbit 
Fakultas Kehutanan IPB.

Dewsbury DA. 1978. Comparative Animal 
Behaviour. New York (US): McGraw-Hil 
Book Co.

Eimerl dan DeVore. 1978. Die Primaten. 
Amsterdam (NE): Time Life International.

Fagen R. 1981. Animal Play Behavior. New 
York (US): Oxford University Pr.

Gusnia NA. 2010. Perilaku seksual monyet 
ekor panjang (Macaca fascicularis 
Raffles 1821) di penangkaran semi alami 
Pulau Tinjil, Kabupaten Pandeglang, 
Provinsi Banten. [skripsi]. Bogor (ID) : 
Institut Pertanian Bogor.

Hadinoto. 1993. Studi perilaku dan populasi 
monyet ekor panjang (Macaca 
fascicularis, Raffles 1821) di kandang 
penangkaran. [skripsi], Bogor (ID): 
Fakultas Kehutanan Institut Pertanian 
Bogor.  

Iskandar E, Kyes RC. 2016. Tingkah 
laku monyet ekor panjang (Macaca 
fascicularis) di Penangkaran. Di dalam 
Hewan Model Satwa Primata Edisi I. 
Bogor (ID): IPB Pr.

MacKinnon K. 1983. WHO Primate Resources 
Programme. Feasibility Study. Phase II. 
P 4:51.

Muhlis. 2003. Tingkah laku bermain monyet 
ekor panjang (Macaca fascicularis) umur 
1-2 tahun. [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas 
Peternakan Institut Pertanian Bogor.

Napier JR, PH Napier. 1985. The Natural 
History of Primates. Massachusetts: The 
MIT Press.

Ross C, Boonratana R, Supriatna J, Fellowes 
JR, Groves CP, Stephen D. 2014. An 
updated taxonomy and conservation 
status reviev of Asian primates. Asian 
Primate J. 4 (1): 2-38.

Shumaker RW, Beck BB. 2003. Primates in 
Question. London (UK): The Smithsonian 
Answer Book.

Tanudimadja K. 1987. Buku Penuntun 
Kuliah Ethologi. Bogor (ID): School 
of Environmental Conservation 
Management.

Thor DH, Holloway WRJr. 1984. 
Developmental analyses of social play 
behavior in juvenile rats. Bull Pyschon 
Soc. 22: 587-590.


