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Abstract 
 

This study aims to identify the variety and characteristics of feed and cover trees and 
spatial use patterns in both tree type, as well as to determine the characteristics and 
structure of long-tailed macaque (Macaca fascicularis) vegetation. Observation 
method of long-tailed macaque (Macaca fascicularis)  habitat characteristic used in 
this research is Line Transect method with 500 m length and 50 m width, 
determination of observation object using Purposive Sampling method. Vegetation 
analysis using 20x20 m spotted stripe method at tree level and 10x10 m at pole level 
with 5% sampling intensity so as to produce 14 sample plots. The results of this study 
indicate that along the path to Lemor Springs, there are six species of long-tailed 
macaque (Macaca fascicularis) feed tree, feed tree diameter ranging from 20-80 cm, 
tree height ranging from 20-30 m and crown area ranging from 10 -120 m2. While the 
cover trees numbered seven species, the diameter of the cover tree ranged from 40-
100 cm, the height of trees ranging from 20-30 m and the crown area ranged from 
10-90 m2. Dao (Dracontomelon dao) as the main feed tree of long-tailed macaque 
(Macaca fascicularis) has the highest density level compared to other tree species, 
the second highest frequency, low category dominance and INP in the medium 
category. While the buak odak (Palaquium gutta) as the cover tree has the lowest 
density and frequency when compared with other sleeping tree species, the 
dominance is in the low category and the INP is in the medium category. 

Keywords: Lemor Botanical Garden, Habitat, Long-Tailed Macaque (Macaca 
fascicularis). 
 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan sangat luas dan juga 
keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan tropis Indonesia termasuk ke dalam salah 
satu hutan tropis terluas di dunia setelah Brazil di Benua Amerika Selatan dan Kongo 
di Benua Afrika. (Purba et al. 2014). Hutan tropis ini merupakan habitat flora dan 
fauna yang melimpah di Indonesia. Adapun di bagian tengah Indonesia tepatnya 
pulau Lombok merupakan salah satu bagian dari kawasan Indonesia yang memiliki 
hutan tropis dan perwakilan ekosistem Wallacea. 

Lombok di bagian timur yaitu daerah Kabupaten Lombok Timur memiliki kawasan 
hutan dengan bentang alamnya yang indah. Salah satu daerah di Lombok Timur 
yang kondisi hutannya masih terjaga sampai saat ini yaitu Hutan Lindung Lemor 
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yang kini status kawasannya berubah menjadi Kebun Raya Lombok atau biasa 
dikenal dengan sebutan Kebun Raya Lemor yang berlokasi di kawasan Hutan Lemor 
yang berada 28 kilometer utara Kota Selong, Lombok Timur. Penetapan hutan 
Lemor menjadi kebun raya tertuang dalam Surat Keputusan Menhut Nomor 
22/Menhut-II/2012. SK Menhut tersebut secara jelas diatur bahwa pemerintah pusat 
menyerahkan pengelolaan kawasan Hutan Lemor kepada pemerintah daerah. 
Penempatan Hutan Lindung Lemor seluas 82,9 hektare menjadi kebun raya memiliki 
tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan. 
Kebun Raya Lemor juga merupakan salah satu pusat konservasi botani tanaman 
endemik Kepulauauan Sunda Kecil. 

Dibalik fungsi utama sebagai salah satu pusat konservasi botani tanaman endemik 
Kepulauan Sunda Kecil, Kebun Raya Lemor juga menjadi habitat bagi salah satu 
primata yaitu monyet ekor panjang (Macaca fascicularis). Monyet ekor panjang 
(Macaca fascicularis) merupakan salah satu jenis primata yang memiliki distribusi 
luas meliputi rentang timur-barat dari Myanmar ke Filipina, dan utara-selatan berkisar 
dari Thailand utara ke kepulauan selatan Indonesia (Sha et al, 2009). Monyet ekor 
panjang dalam peraturan perundangan di Indonesia belum termasuk sebagai 
satwaliar yang dilindungi, The International Union for the Conservation of Nature and 
Natural Resources (IUCN) memasukkan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) 
dalam kategori Least Concern (LC) atau beresiko rendah mengalami kepunahan 
tetapi memerlukan perhatian dan Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora (CITES) memasukkan monyet ekor panjang dalam 
appendix II yang artinya satwa tersebut  boleh diperdagangkan dengan ukuran kuota 
tertentu. 

Melihat keberadaan kebun raya sebagai kawasan konservasi eksitu dan pentingnya 
suatu habitat bagi satwaliar serta belum tersedianya data mengenai karakteristik 
habitat monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) di Kebun Raya Lemor, maka 
penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran mengenai karakteristik habitat monyet ekor panjang (Macaca 
fascicularis) dan struktur vegetasi di sepanjang jalur mata air Lemor kawasan Kebun 
Raya Lemor.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ragam dan karakteristik pohon pakan 
dan pohon tidur serta pola penggunaan ruang pada kedua jenis pohon tersebut, 
serta untuk mengetahui karakteristik dan struktur vegetasi habitat monyet ekor 
panjang (Macaca fascicularis) di sepanjang jalur  mata air Lemor  kawasan Kebun 
Raya Lemor. 
 

Metode 

Penelitian ini dilaksanakan di sepanjang jalur  mata air Lemor  kawasan Kebun Raya 
Lemor, Kabupaten Lombok Timur. Waktu dilaksanakannya penelitian ini yaitu dimulai 
pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2018.  

Alat yang digunakan selama pengambilan data pengamatan habitat monyet ekor 
panjang (Macaca fascicularis) yaitu sebagai berikut : GPS, Thermo Hygrometer, Lux 
Meter, Pita ukur, Phiband, Hagameter, Binokuler, Stopwatch/jam tangan, Kamera, 
Tally Sheet, Tali rapia dan  Alat tulis. Objek yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah monyet ekor panjang (Macaca fascicularis). 

Studi pendahuluan terdiri dari beberapa tahap yaitu : Studi Pustaka  mengenai 
penelitian terkait karakteristik habitat dan struktur vegetasi pada habitat monyet ekor 
panjang (Macaca fascicularis). Wawancara merupakan rangkaian studi pendahuluan 
yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penempatan jalur pengamatan. 



Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan 
penentuan responden dalam wawancara ini menggunakan Snowball Sampling.  
Observasi bertujuan untuk memfokuskan lokasi penelitian dari hasil tindak lanjut 
kegiatan wawancara. Metode ini juga digunakan sebagai dasar dalam penentuan 
jalur pengamatan dan untuk mengetahui secara umum keberadaan monyet ekor 
panjang (Macaca fascicularis) di lokasi penelitian (Aswan, 2009). 
 
Adapun metode yang digunakan pada kegiatan penelitian utama secara ringkas 
ditujukan oleh Tabel 3.1.   

Tabel 3.1 Komponen Penelitian Utama 

No 
Atribut 
Pengambilan 
Data 

Pengamatan 
Karakteristik 
Habitat 

Komponen 
Fisik Habitat 

Struktur Vegetasi 
Habitat 

1.  
Metode yang 
digunakan 

Line Transect 
(Sulistiyadi, 
2013) 
 

Pengukuran 
Garis berpetak 
(Leksono, 2014) 

2.  Jumlah plot 
Berdasarkan 
hasil observasi 
(Aswan, 2009). 

 
- 

14 (Intensitas Sampling) 
(Soerianegara & 
Indrawan, 1978) 

3.  Ukuran plot 

Panjang 500 m 
Lebar 50 m kiri 
50 m kanan 
(Sulistiyadi, 
2013) 

 
- 

Pohon  
20 m x 20 m 
Tiang   
10 m x 10 m 
(Leksono, 2014) 

4.  
Jam 
pengamatan 

Pagi 06.00-
09.00 
Sore 15.00-
18.00 
(Fauzi, 2016) 

Pagi 07.00 
Siang 13.00 
Sore  18.00 
(Weldy, 2013) 

Kondisional 

5. 
Lama hari 
pengamatan 

7 Hari 
(Zairina et al, 
2007) 

7 Hari 
(Kusumaningr
um, 2011) 

Kondisional 

Analisis data deskriptif dimana data yang akan dianalisis secara deskriptif adalah 
data karakteristik habitat monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan struktur 
vegetasi pada habitat monyet ekor panjang (Macaca fascicularis). Analisis data 
kuantitatif dimana data yang dianalisis secara kuantitatif antara lain luas tajuk, suhu 
dan kelembaban harian, dan analisis vegetasi.  

a. Luas Tajuk 
Perhitungan luas tajuk dengan menggunakan rumus berdasarkan Febriyanti (2008) 

yaitu : Luas Tajuk = 0,25    
       

 
  

Keterangan : 

D1 : Diameter tajuk terpanjang    

D2 : Diameter tajuk terpendek  

b. Suhu dan Kelembaban Harian 
Suhu dan kelembaban rata-rata harian dapat dihitung dengan persamaan Tjasyono 

(1999) yaitu : T =  
           

 
 

Keterangan : 



T : Suhu dan kelembaban harian rata-rata 

T7. T13 

T18 
: Pengamatan suhu dan kelembaban pada 

pukul 07.00, pukul 13.00 dan pukul 18.00 
 
c. Struktur Vegetasi  
Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus: 
1. Kerapatan (K)              = Jumlah individu 
                  Luas seluruh petak contoh 
2. Kerapatan Relatif (KR)   = Kerapatan suatu spesies x100% 

            Kerapatan seluruh spesies 
3. Frekuensi (F)              = Jumlah petak ditemukan suatu spesies 

               Jumlah seluruh petak contoh 
4. Frekuensi Relatif (FR)    = Frekuensi suatu spesies x100% 

               Frekuensi seluruh spesies 
5. Dominansi (D)              = Luas bidang dasar suatu spesies 

               Luas petak contoh (H) 
6. Dominansi Relatif (DR)  = Dominansi suatu spesies x100 

           Dominansi seluruh spesies 

7. Indeks Nilai Penting (INP) 
Tingkat pohon atau tiang      :  

INP = KR + FR + DR 

8. Keanekaragaman Jenis 
Keanekaragaman jenis nilai menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-
Wiener (Magurran, 1988) dengan rumus : 

H’ = -∑ Pi ln Pi 
Keterangan : 
H’  = Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener 
Pi  = Perbandingan jumlah individu satu jenis 

dengan jumlah individu keseluruhan sampel 
dalam plot (n/N) 

ln  = Logaritma natural 
 

9. Kekayaan Jenis  
Kekayaan jenis dinilai dengan menggunakan indeks kekayaan Margalef (Magurran, 
1988) dengan rumus :  

Dmg = (S-1)/ln N 
Keterangan : 
Dmg = Indeks kekayaan jenis 
S = Jumlah spesies 
Ln = Logaritma natural 
N = Jumlah individu 

10. Kemerataan Jenis  
Nilai indeks kemerataan berkisar antara 0-1. Supaya dapat mengetahui 
kemerataan Evenness (E) (Krebs, 1978) dengan rumus: 

E = H’/ln (S) 
Keterangan : 
E = Indeks kemerataan jenis 
H’ = Keanekaragaman jenis  
Ln  = Logaritma natural 
S = Jumlah jenis 



Hasil dan Pembahasan 

4.1 Karakteristik Habitat Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 
Shawn (1985) menjelaskan bahwa tidak semua bagian dari habitat digunakan oleh 
satwaliar. Secara umum bagian yang digunakan antara lain food, cover, water dan 
space. Pada penelitian ini aspek food diwakili oleh pohon pakan, cover oleh pohon 
tidur, space oleh penggunaan ruang pada pohon, sedangkan aspek water diabaikan 
karena monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) tidak menggunakan sumber air 
secara langsung. 

4.2.1 Pohon Pakan 
Salah satu faktor biotik yang memiliki pengaruh besar terhadap komponen penyusun 
habitat monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) adalah pohon pakan. Pohon 
pakan merupakan bagian dari habitat yang berperan penting untuk memenuhi 
kebutuhan pakan bagi satwaliar. Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa 
parameter pengamatan dan pengukuran pada pohon pakan monyet ekor panjang 
(Macaca fascicularis) meliputi: 
a.  Jenis Pohon Pakan 
Berdasarkan hasil pengamatan jenis pohon pakan yang ditemukan pada penelitian 
ini berjumlah 6 jenis yang terdiri dari 13 individu. Hasil pengamatan menunjukkan 
bahwa terdapat satu jenis pohon yang menjadi preferensi utama monyet ekor 
panjang (Macaca fascicularis) yaitu jenis Dao (Dracontomelon dao). Hal ini 
dikarenakan keberadaan pohon Dao (Dracontomelon dao) menyebar hampir merata 
di Kebun Raya Lemor, selain itu yang menyebabkan pohon Dao (Dracontomelon 
dao) menjadi pohon pakan dengan tingkat pemilihan tertinggi dikarenakan pada saat 
penelitian merupakan musim berbuah dari pohon tersebut. 

b. Diameter Pohon Pakan 
Hasil penelitian terhadap diameter pohon pakan monyet ekor panjang (Macaca 
fascicularis) bervariasi mulai dari 20 cm sampai dengan 80 cm. Pohon dengan 
diameter 60 cm sampai dengan 80 cm menjadi pohon pakan dengan preferensi 
tertinggi. Sedangkan pohon dengan diameter 20 cm sampai dengan 40 cm 
merupakan pohon yang jarang atau minim digunakan oleh monyet ekor panjang 
(Macaca fascicularis). 

c. Tinggi Pohon Pakan 
Rata-rata tinggi pohon yang dominan digunakan oleh monyet ekor panjang (Macaca 
fascicularis) adalah pohon dengan tinggi 20 m sampai dengan 30 m. Hasil ini sesuai 
dengan Lengkong (2011) yang menyatakan bahwa pohon pakan primata jenis 
macaca memiliki tinggi lebih dari 20 m. Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) 
lebih cendrung memilih pohon yang tinggi sebagai pohon pakannya. Diduga monyet 
ekor panjang (Macaca fascicularis) memilih pohon pakan yang tinggi untuk 
menghindari gangguan predator atau satwa lain ketika sedang melakukan aktivitas 
makan.  

d. Luas Tajuk Pohon Pakan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas tajuk pohon pakan monyet ekor panjang 
(Macaca fascicularis) berkisar mulai dari 10 m2 sampai dengan 120 m2. Luas tajuk 
dominan yang digunakan adalah pohon pakan dengan luas 60 m2 sampai dengan 90 
m2. Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) diduga memilih pohon pakan dengan 
tajuk yang cukup luas untuk dijadikan lokasi yang nyaman untuk makan, selain itu 
keberadaan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) pada pohon pakan dengan  
tajuk yang luas akan membantu mobilisasi dari pohon satu ke pohon lainnya untuk 
memperoleh pakan yang cukup. 

 



e. Karakter dan Penggunaan Ruang Pada Pohon Pakan  
Karakter dan penggunaan ruang oleh monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) 
dijelaskan melalui tiga parameter yaitu posisi keberadaan monyet ekor panjang 
(Macaca fascicularis) pada pohon, arsitektur pohon dan kuadran penggunaan ruang 
pada tajuk yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut : 
1. Posisi Keberadaan Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) Pada Pohon 

Pakan 
Berdasarkan hasil pengamatan pada pohon pakan monyet ekor panjang (Macaca 
fascicularis) diketahui terdapat 13 individu pohon yang digunakan yaitu berasal dari 
pohon jenis Dao (Dracontomelon dao), Ketimus (Protium javanicum), Mahoni 
(Swietenia mahagoni), Buak Odak (Palaquium gutta), Lempinyo (Aglaia sp) dan 
Pikus (Ficus rumphii). Dari sekian jumlah individu pohon tersebut, keberadan monyet 
ekor panjang (Macaca fascicularis) lebih sering dijumpai pada bagian ranting. Hal ini 
dilakukan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) untuk mendapatkan pakan 
jenis buah atau daun muda yang umumnya berada pada bagian tepi. 

2. Arsitektur Pohon Pakan Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 
Menurut Ekowati et al (2017) arsitektur adalah bentuk dari produk akhir dari suatu 
pola perilaku pertumbuhan meristem apical, ukuran atau habitus bukan merupakan 
faktor pembeda karena pohon dengan herba dapat saja memiliki hasil akhir pola 
perilaku pertumbuhan yang sama. Berdasarkan hasil pengamatan monyet ekor 
panjang (Macaca fascicularis) lebih cendrung memilih pohon dengan arsitektur 
model Scarrone dan model Rauh. 

3. Kuadran Penggunaan Ruang Pada Tajuk Pohon Pakan Monyet Ekor Panjang 
(Macaca fascicularis) 

Kuadran penggunaan ruang merupakan suatu model yang digunakan untuk 
menggambarkan keberadaan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) pada tajuk. 
Dimana dalam suatu tajuk dibagi menjadi beberapa petak bagian atau ruang dengan 
dibagi menggunakan kode AI, AII, AIII, BI, BII, BIII, CI, CII dan CIII. Hasil 
pengamatan menunjukkan bahwa penggunaan ruang pada tajuk pohon lebih 
dominan pada ruang BI dan CI. 

f. Fisik Lingkungan Pada Pohon Pakan 
Pengukuran komponen fisik lingkungan merupakan bagian yang penting dalam 
penelitian ini selain pengukuran komponen biotik habitat. Pada pengukuran fisik 
habitat diukur data yang terdiri dari beberapa parameter yaitu suhu, kelembaban dan 
intensitas cahaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu rata-rata harian pada 
pohon pakan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) adalah 26,01oC dan 
kelembaban 85,54%. Adapun intensitas cahaya dibedakan menjadi 3 yaitu pada 
pagi, siang dan sore hari. Pada pagi hari intensitas cahaya tertinggi yaitu sebesar 
57Lux dan intensitas terendah 30Lux, untuk siang hari intensitas cahaya tertinggi 
sebesar 330Lux dan intensitas cahaya terendah 262Lux, sedangkan untuk sore hari 
intensitas cahaya tertinggi sebesar 32Lux dan intensitas cahaya terendah 0Lux.   

4.2.2 Pohon Tidur 
Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) merupakan salah satu primata yang 
menghabiskan sebagian besar waktunya diatas pohon. Dimana pada penelitian ini 
cover seperti yang dijelaskan diatas diwakilkan oleh pohon tidur. Pohon tidur 
merupakan salah satu komponen biotik habitat yang berpengaruh sebagai tempat 
tinggal, berlindung dan untuk kelangsungan reproduksi. Adapun beberapa parameter 
pengukuran pada pohon tidur akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini: 
a. Jenis Pohon Tidur 
Berdasarkan hasil pengamatan jenis pohon tidur yang ditemukan pada penelitian ini 
yaitu berjumlah 7 jenis yang terdiri dari 9 individu. Hasil menunjukkan bahwa pohon 



jenis Dao (Dracontomelon dao) menjadi pohon yang memiliki frekuensi jumlah jenis 
tertinggi. Hanya saja berdasarkan hasil pengamatan pohon jenis Buak Odak 
(Palaquium gutta) menjadi pohon tidur dengan preferensi penggunaan tertinggi 
dikarenakan hampir setiap hari monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) 
ditemukan beristirahat pada pohon tersebut. 

b. Diameter Pohon Tidur 
Hasil penelitian terhadap diameter pohon tidur  monyet ekor panjang (Macaca 
fascicularis) bervariasi mulai dari 40 cm sampai dengan 100 cm. Monyet ekor 
panjang (Macaca fascicularis) lebih memilih pohon dengan diameter yang besar 
sebagai pilihan pohon tidurnya. Hasil menunjukkan bahwa diameter dengan rentang 
40-60 cm menjadi preferensi tertinggi. 
 
c. Tinggi Pohon Tidur 
Semua jenis pohon tidur memiliki tinggi rata-rata 20-30 m atau masuk stratum B. 
Nilai ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan hasil penelitian Lengkong (2011) 
yang menyatakan bahwa tinggi pohon tidur primata jenis macaca berkisar antara 13–
26 m. Hal ini dianggap wajar karena monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) akan 
memilih pohon yang tinggi dan dianggap mampu melindungi kelompoknya dari 
gangguan predator. 
 
d. Luas Tajuk Pohon Tidur 
Pohon dengan luas tajuk 30 m2 sampai dengan 60 m2 menjadi pohon dengan 
frekuensi tertinggi. Hal ini dikarenakan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) 
cendrung memilih pohon dengan tajuk yang cukup lebar untuk dijadikan tempat 
beristirahat. Hal ini diduga karena ketika beristirahat atau tidur monyet ekor panjang 
(Macaca fascicularis) membutuhkan tempat yang nyaman dan dapat melindungi 
tubuhnya dari panas maupun udara yang dingin.  

e. Karakter dan Penggunaan Ruang Pada Pohon Tidur 
Sama halnya dengan karakter dan penggunaan ruang oleh monyet ekor panjang 
(Macaca fascicularis) pada pohon pakan, pada pohon tidur juga dijelaskan melalui 
tiga parameter yaitu posisi keberadaan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) 
pada pohon, arsitektur pohon dan kuadran penggunaan ruang pada tajuk yang akan 
dijelaskan secara rinci sebagai berikut : 
1. Posisi Keberadaan Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) Pada Pohon Tidur 
Hasil pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan data terkait posisi keberadaan 
monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) pada pohon tidur lebih dominan dibagian 
dahan pohon. Hal ini diduga karena monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) 
merupakan salah satu primata yang memiliki bobot tubuh yang berat sehingga 
membutuhkan bagian pohon yang kuat untuk menopang tubuhnya ketika beristirahat 
atau tidur. 
 
2. Arsitektur Pohon Tidur Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 
Tidak jauh berbeda dari arsitektur pohon pakan, pada pohon tidur juga lebih dominan 
arsitektur pohon model Scarrone. Selain itu ada model Rauh dan juga model 
Massart. Scarron umumnya bentuk tajuk dengan batang bercabang dan Rauh 
bentuk tajuk dengan model batang tersusun. Massart merupakan model arsitektur 
pohon dengan tinggi bebas cabang yang cukup tinggi  dan memiliki percabangan 
yang sejajar sehingga memudahkan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) 
beristirahat. 

 



3. Kuadran Penggunaan Ruang Pada Tajuk Pohon Tidur Monyet Ekor Panjang 
(Macaca fascicularis) 

Kuadran penggunaan tajuk pada pohon tidur lebih dominan pada posisi BII. Lebih 
jelasnya posisi BII pada tajuk berada dibagian tengah tajuk atau pada bagian dahan. 
Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan pada posisi keberadan monyet ekor panjang 
(Macaca fascicularis) yang lebih sering ada pada bagian dahan. Hasil ini dianggap 
wajar karena posisi BII ada persis di tengah-tengah tajuk pohon. 

f. Fisik Lingkungan Pada Pohon Tidur 
suhu rata-rata harian pada pohon tidur monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) 
adalah 25,98oC dan kelembaban 85,82%. Adapun intensitas cahaya tertinggi pada 
pagi hari sebesar 113Lux dan terendah 65Lux, pada siang hari intensitas cahaya 
tertinggi sebesar 613Lux dan terendah 367Lux, sedangkan untuk sore hari intensitas 
cahaya tertinggi sebesar 58Lux dan terendah 7Lux. 

4.3 Struktur Vegetasi Di Habitat  Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 
4.3.1 Struktur Vegetasi Sekitar Pohon Pakan 
Analisis vegetasi dilakukan pada sekitar pohon pakan untuk mengetahui beberapa 
parameter pengukuran yaitu Kerapatan, Frekuensi, Dominasi, Indeks Nilai Penting 
(INP), Keberagaman Jenis, Kekayaan Jenis dan Kemerataan Jenis. Nilai kerapatan 
tertinggi ada pada tumbuhan Dao (Dracontomelon dao), Berora (Kleinhovia hospital 
L) dan Bahai (Ormosia calavensis) sedangkan pada tingkat tiang kerapatan tertinggi 
ada pada tumbuhan Sasangkangan (Pouteria macrantha). Frekuensi pada tingkat 
pohon nilai frekuensi tertinggi ada pada tumbuhan Berora (Kleinhovia hospital L) dan 
Bahai (Ormosia calavensis) sedangkan pada tingkat tiang frekuensi tertinggi ada 
pada tumbuhan Sasangkangan (Pouteria macrantha). dominasi, nilai tertinggi pada 
tingkat pohon ada pada tumbuhan Ketimus (Protium javanicum) sedangkan pada 
tingkat tiang nilai dominasi tertinggi ada pada tumbuhan Sasangkangan (Pouteria 
macrantha). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Ketimus (Protium javanicum) 
dan Sasangkangan (Pouteria macrantha) lama kelamaan akan mendominasi dan 
jenis Dao (Dracontomelon dao) akan semakin rendah. 

Indeks Nilai Penting (INP) suatu jenis merupakan nilai yang menggambarkan 
peranan keberadaan suatu jenis dalam komunitas (Kainde, et al. 2011). Dao 
(Dracontomelon dao) pada tingkat pohon memiliki INP dengan angka 29,98 tergolong 
sedang dan pada tingkat tiang tidak ditemukan adanya tumbuhan jenis Dao 
(Dracontomelon dao). Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan pohon Dao 
(Dracontomelon dao) sebagai pohon pakan dengan preferensi tertinggi berada pada 
tingkat penguasaan yang rendah, sehingga Dao (Dracontomelon dao). Indeks 
keanekaragaman Shannon-Wiener pada vegetasi sekitar pohon pakan adalah 2.78. 
Hal ini menunjukkan keanekaragaman pada lokasi tersebut dalam kategori sedang. 
Hasil analisis menunjukkan nilai dari indeks kemerataan jenis Evenness adalah 0,94 
yang berarti penyebaran jenis stabil. Nilai Indeks kekayaan jenis Margalef ada pada 
angka 4,98 yang menunjukkan kekayaan jenis tinggi. 

4.3.2 Struktur Vegetasi Sekitar Pohon Tidur 
Nilai kerapatan tertinggi pada tingkat pohon ada pada tumbuhan Perek (Stereblus 
sp) dan pada tingkat tiang tumbuhan Jembirit (Tabernaemontana sphaerocarpa). 
Sedangkan pohon tidur dengan preferensi tertinggi yaitu Buak Odak (Palaquium 
gutta) memiliki kerapatan yang cukup rendah jika dibandingkan dengan jenis pohon 
tidur lainnya. Hal ini  berarti jumlah individu Buak Odak (Palaquium gutta) tidak terlalu 
tinggi. Frekuensi tertinggi pada tingkat pohon ada pada tumbuhan Perek (Stereblus 
sp) dan pada tingkat tiang tumbuhan Jembirit (Tabernaemontana sphaerocarpa). 
Dominasi tertinggi ada pada tumbuhan Putat (Planchonia valida) dan pada tingkat 



tiang nilai dominasi tertinggi ada pada tumbuhan Jembirit (Tabernaemontana 
sphaerocarpa). 

Hasil analisis menunjukkan bahwa INP tertinggi pada tingkat pohon ada pada 
tumbuhan Putat (Planchonia valida) dengan nilai 58,74  sedangkan untuk tingkat 
tiang INP tertinggi ada pada tumbuhan Jembirit (Tabernaemontana sphaerocarpa) 
dengan nilai 107,79. Nilai indeks keanekaragaman Shannon-Wiener pada vegetasi 
sekitar pohon tidur adalah 2,2 menunjukkan keanekaragaman sedang. Nilai indeks 
kemerataan jenis Evenness pada sekitar pohon tidur adalah 0,89 yang berarti 
menunjukkan penyebaran jenis stabil. Indeks kekayaan jenis Margalef yaitu 3,12 
yang berarti kekayaan jenis sedang. Lebih jelasnya dari hasil analisis vegetasi 
disekitar pohon tidur monyet ekor panjang (Macaca fascicularis). 

Kesimpulan  

1. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa di sepanjang jalur menuju Mata 
Air Lemor, terdapat enam spesies pohon pakan monyet ekor panjang (Macaca 
fascicularis), diameter pohon pakan berkisar antara 20-80 cm, dengan tinggi 
pohon berkisar antara 20-30 m dan luas tajuk berkisar antara 10-120 m2. 
Sedangkan pohon tidur berjumlah tujuh spesies, diameter pada pohon tidur 
berkisar antara 40-100 cm, dengan tinggi pohon berkisar antara 20-30 m dan luas 
tajuk berkisar antara 10-90 m2. 

2. Dao (Dracontomelon dao) sebagai pohon pakan utama monyet ekor panjang 
(Macaca fascicularis) memiliki tingkat kerapatan tertinggi dibandingkan jenis 
pohon pakan lainnya, frekuensi dengan nilai tertinggi kedua, dominasi masuk 
kategori rendah dan INP masuk kategori sedang. Sedangkan Buak Odak 
(Palaquium gutta) sebagai pohon tidur memiliki kerapatan dan frekuensi terendah 
jika dibandingkan dengan jenis pohon tidur lainnya, dominasi masuk kategori 
rendah dan INP masuk kategori sedang.  
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