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RINGKASAN 

Septia hadi dama. Perilaku Makan Dan Jenis Pakan Lutung (Trachypithecus auratus) Di Zona 
Pemanfaatan Resort Joben Taman Nasional Gunung Rinjani. Di bimbing oleh  Islamul Hadi dan Maiser 
Syaputra. 

Lutung (Trachypithecus auratus) merupakan salah satu spesies primata yang tergolong endemik di 
indonesia yang persebarannya terbatas hanya di daratan pulau Jawa, Bali dan Lombok. Primata ini 
mempunyai perilaku yang lengkap dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan anggota 
kelompoknya. Perilaku tersebut terus berkembang disebabkan statusnya sebagai satwa sosial. Satwa 
ini hidup berkelompok yang terorganisasi dengan baik. Besarnya kelompok lutung sepenuhnya 
tergantung pada persediaan makanan pada suatu tempat atau wilayah tertentu. Lutung (T. auratus) 
merupakan satwa pemakan dedaunan sebagai makanan pokoknya. Untuk mendapatkan gizi yang 
banyak dari daun, lutung mempunyai alat pencernaan khusus, termasuk lambungnya yang mampu 
membesar. Untuk mempertahankan hidupnya, lutung harus memakan dedaunan dengan jumlahya 
yang banyak pula, sehingga setelah makan kenyang, berat makanan dan lambungnya yang besar 
tersebut dapat mencapai seperempat dari berat badan keseluruhan bahkan lebih. Aktivitas makan 
dapat dimulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, cara memgambil makanan biasanya dipetik 
dengan tangan atau langsung menggunakan mulut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari 
perilaku makan dan jenis pakan lutung yang ada di Zona Pemanfaatan  Resort Joben Taman Nasional 
Gunung Rinjani. Penelitian dilakukan pada bulan september hingga desember 2017. Perilaku makan 
dan jenis pakan lutung diambil menggunakan metode ad-libitum sampling dan scan-sampling. 

Hasil menunjukkan perilaku makan lutung terbagi menjadi empat jenis yaitu mengambil (33%), 
menggigit (23%), mengunyah (36%), dan menelan (5.9%). Pakan lutung di zona pemanfaatan terdiri 
dari beberapa jenis tanaman yaitu bajur, dadap, goak, ketibango, kaliandra, lembokek, randu, nangka, 
mendong, sengon, dan sonokeling. 

Kata kunci : Lutung, Perilaku Makan, Taman Nasional Gunung Rinjani 

ABSTRACT 

Septia hadi dama.Feeding Behavior And Types Of Ebony Leaf Monkey Feed (Trachypithecus auratus) 
In Utilization Zone Joben Resort, Mount Rinjani National Park. Suvervised by Islamul Hadi and Maiser 
Syaputra. 

Ebony leaf monkey (Trachypithecus auratus) is one of the primate species that is classified as endemic 
in Indonesian whose distribution is limited only in Java island, Bali and Lombok. These primates have 
complete behavior in communicating and interacting with their group members. Ebony leaf monkey (T. 
auratus) is a foliage-eating animal as a staple food. Activity eating can start from waking up to sleep 
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again, how to take food is usually picked by hand or directly by mouth. The purpose of this research is 
to study the eating behavior and type of feed of langur that exist In Utilization Zone Joben Resort, 
Mount Rinjani National Park. The study was conducted in September until December 2017. Feeding 
behavior and type of lutung feed was taken using side ad-libitum and scan-sampling method. 

The results showed that the eating behavior of the lutus was divided into four types: taking (33%), biting 
(23%), chewing (36%), and swallowing (5.9%). Ebony leaf monkey feed in Utilization Zone consists of 
several types of plants that are bajur, dadap, goak, ketibango, kaliandra, lembokek, randu, jackfruit, 
mendong, sengon, and sonokeling. 

Keywords: Ebony leaf monkey, Feeding Behavior, Mount Rinjani National Park 

PENDAHULUAN 

Lutung (Trachypithecus auratus) merupakan 
salah satu spesies primata yang tergolong 
endemik di Indonesia yang persebarannya 
terbatas hanya di daratan pulau Jawa, Bali dan 
Lombok. Primata mempunyai perilaku yang 
lengkap dalam berkomunikasi dan berinteraksi 
dengan anggota kelompoknya. Perilaku 
tersebut terus berkembang disebabkan 
statusnya sebagai satwa sosial. Satwa ini hidup 
berkelompok yang terorganisasi dengan baik. 
Besarnya kelompok lutung sepenuhnya 
tergantung pada persediaan makanan pada 
suatu tempat atau wilayah tertentu. Jika di 
suatu daerah tidak dapat menunjang atau 
memenuhi kebutuhan anggotanya maka 
beberapa kelompok kecil lutung akan 
memisahkan diri dan pindah untuk mencari 
kebutuhan kelompoknya (Rowe, 1996). 

Mempertimbangkan keberadaan lutung dan 
pentingnya faktor pakan pada habitatnya, maka 
dibutuhkan langkah-langkah konservasi yang 
tepat sasaran agar kelestarian lutung 
(T.auratus)  tetap terjaga. Salah satunya dapat 
dimulai dari mempelajari perilaku makan dan 
identifikasi jenis pakan. 

Lutung (T. auratus) merupakan satwa pemakan 
dedaunan sebagai makanan pokoknya. Untuk 
mempertahankan hidupnya, lutung harus 
memakan dedaunan dengan jumlahya yang 
banyak pula, sehingga setelah makan kenyang, 
berat makanan dan lambungnya yang besar 
tersebut dapat mencapai seperempat dari berat 
badan keseluruhan bahkan lebih (Pratiwi, 
2008). 

Aktivitas makan dapat dimulai dari bangun tidur 
hingga tidur kembali, cara memgambil 
makanan biasanya dipetik dengan tangan atau 
langsung menggunakan mulut. Lutung 
cenderung mengarah pada hewan semi 
ruminansia yang memakan dengan kadar 
selulosa tinggi, daun yang dimakan ada yang 
dimakan seluruhnya, ada juga dimakan hanya 
sebagian saja, dan menjadi kebiasaan bahwa 
lutung (T.auratus) akan menjatuh kan 
setidaknya sebagian dari sisa makanan 
kebawah lantai hutan (wakidi, 2013). 

Menurutred list 2014 International Union for 
Concervation of Nature and Natural Resource 
(IUCN) populasi satwa lutung saat ini berada 
pada kondisi rentan. Hal ini disebabkan oleh 
beberapa factor diantaranya rusaknya kawasan 
hutan yang menyebabkan kurangnya habitat 
lutung. Salah satu kawasan yang teridentifkasi 
sebagai habitat lutung adalah Resort Joben 
spw II Taman Nasional Gunung Rinjani yang 
berada di Dusun Joben Desa Pesanggrahan 
Kecamatan Montong gading Kabupaten 
Lombok Timur. 

Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini  yaitu untuk : 
1. Mempelajari perilaku makan lutung 

(T.auratus) di zona pemanfaatan kawasan 
Resort Joben TNGR. 

2. Mengetahui jenis pakan lutung (T.auratus) 
di zona pemanfaatan kawasan Resort 
Joben TNGR. 
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Manfaat 

Diharapkan  hasil penelitian ini dapat 
memberikan informasi tentang jenis pakan dan 
perilaku makan lutung yang ada di kawasan 
Taman Nasional Gunung Rinjani yang dapat 
digunakan sebagai dasar pengelolaan 
khususnya bagi Resort Joben Taman Nasional 
Gunung Rinjani. 

 METODOLOGI PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 
Penellitian ini dilaksanakan pada bulan 
September hingga Desember 2017 berlokasi di 
zona pemanfaatan Resort Joben Taman 
Nasional Gunung Rinjani. 

 
Alat dan Objek Penelitian 
peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : Alat tulis, Binocular (Teropong), Buku 
identifikasi flora, GPS, Haga meter, Jam 
tangan, Kamera, Tali raffia, Tali sheet, 
Phiband. Sedangkan objek yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah lutung (T.auratus) 
yang ada di Zona Pemanfaatan Resort Joben 
Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. 
 
Metode Pengambilan Data 

Prilaku Makan 

Data perilaku makan di ambil menggunakan 
kaidah ad-libitum sampling dan scan sampling. 
Ad-libitum sampling adalah metode yang 
digunakan dengan teknik mencatat semua 
perilaku makan yang teramati. Sedangkan 
metode scan sampling adalah mencatat objek 
satwa yang menjadi fokus pengamatan dengan 
cara mencatat lebih dari satu individu monyet 
ekor panjang. Metode ini digunakan untuk 
mengidentifikasi perilaku makan yang terjadi, 
(Martin and Bateson, 1993). Pengambilan data 
pakan dilakukan pada periode aktif lutung 
(T.auratus) yaitu, pukul 07.00–11.00, siang 
pukul 13.00–14.00, serta sore pukul 15.00–
17.00 (Ihsanu et al, 2014), selama 1 bulan 
(Rizaldy, et al, 2016). Data perilaku dicatat 
dengan interval waktu 5 menit (Angeliza, 2014). 

 

Jenis Pakan 

Data jenis pakan lutung (T.auratus) di Kawasan 
Resort Joben TNGR, terdiri dari empat 
parameteryaitu jenis tumbuhan pakan bagian 
yang dimakan, posisi makan dan ketinggian 
lutung dari permukaan tanah. Data diambil 
menggunakan metode ad-libitum bersamaan 
dengan periode pengamatan perilaku. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perilaku Makan 
Berdasarkan hasil pengamatan pada Zona 
Pemanfaatan Resort Joben di ketahui bahwa 
lutung (T. auratus)  dari bangun tidur tidak 
langsung mencari makan melainkan duduk dan 
beristirahat. Hal ini diduga karena suhu udara 
yang cukup dingin sehingga lutung butuh untuk 
menyesuaikan kondisi tubuhnya sebelum 
melakukan pergerakan. Hal ini sama dengan 
hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pratiwi 
(2008). 

Berdasarkan hasil pengamatan, perilaku 
makan lutung (T. auratus) selama penelitian 
memiliki durasi selama 2.401 menit. Frekuensi 
perilaku paling tinggi yaitu perilaku mengunyah 
yaitu sebanyak 879 kali dan yang paling rendah 
yaitu menelan sebanyak 144 kali.Hal ini sesuai 
dengan Shofa (2014) yang menunjukkan 
bahwa mengunyah lebih banyak dilakukan 
lutung (T. auratus) selanjutnya mengambil, 
menggigit dan menelan. Frekuensi perilaku 
makan lutung (T. auratus) lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Gambar 4.1 

Gambar 4.1. Frekuensi Perilaku Makan 
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Berdasarkan hasil pengamatan diketahui 
perilaku mengunyah lebih banyak daripada 
perilaku lainnya. Hal ini disebabkan karena 
durasi mengunyah lebih lama dari perilaku 
lainnya, sehingga lebih sering tercatat daam 
tabel perilaku, selain itu lutung termasuk satwa 
yang percernaannya lambat sehingga pakan 
harus benar-benar halus sebelum dicerna. 
Perilaku menggigit dan menelan lebih sedikit 
dikarenakan lutung membutuhkan durasi waktu 
yang singkat untuk menggigit dan menelan 
pakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Shofa (2014) yang 
menyatakan durasi perilaku paling tinggi yang 
dilakukan oleh lutung adalah perilaku 
mengunyah diikuti mengambil, menggigit dan 
menelan. 

Menurut Hasimoto (1991) perilaku makan 
dimulai ketika individu mulai mencari atau 
memegang makanan dan berakhir ketika 
perilaku berubah. Berdasarkan hasil 
pengamatan yang telah dilakukan, lutung (T. 
auratus) biasanya mengambil makanannya 
dengan cara memetik daun dengan tangan 
dan kadang juga langsung memakai mulutnya. 
Alokasi waktu makan lutung (T. Auratus) lebih 
banyak pada pagi hari karena suhu pada pagi 
hari lebih dingin sehingga lutung makan 
dengan cepat kemudian berpindah. hal ini 
sama dengan Nadler et al. (2002) diacu dalam 
Sulistyadi (2013) yang menyatakan 
penggunaan waktu makan pada pagi hari lebih 
banyak karena di pengaruhi oleh 
suhu.frekuensi perilaku berdasarkan waktu 
pengamatan lebih jelasnya dapat dilihat pada 
Gambar 4.2 

 

Gambar 4.2.Frekuensi Perilaku Berdasarkan 
Waktu Pengamatan 

Pada saat makan, kedua tangan lutung (T. 
auratus) tidak pernah kosong, selalu 
memegang, langsung mengambil pakan atau 
daun yangakan dimakan meskipun pada saat 
masih dalam kondisi mengunyah. Kadang juga 
kakinya pun sering digunakan untuk 
memegang makanannya. Hal ini diperkuat oleh 
pernyataan Pratiwi (2008) yang menyatakan 
bahwa kadang kaki dari lutung pun sering 
dijadikan tempat memegang pakan, walaupun 
mulutnya masih mengunyah dan sudah cukup 
penuh dengan makanan kedua tangannya 
tetap memegang pakan dan siap untuk 
dimasukkan kembali ke dalam mulutnya. Porsi 
makan, lutung juga memakan daun ada yang 
seluruhnya, ada juga yang dimakan sebagian. 
Pakan yang dibuang lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3. Sisa pakan lutung 

Perilaku makan lutung dibagi menjadi 
empatperilaku yaitu mengambil, menggigit, 
mengunyah, dan menelan.Perilaku yang sering 
dilakukan adalah mengunyah 
makananselanjutnya mengambil, menggigit, 
dan yang paling jarang dilakukan adalah 
menelan. Hal ini sama dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Shofa (2014) yang 
menunjukkan perilaku tertinggi lutung (T. 
auratus) yaitu mengunyah makanan. 
Persentase perilaku makan pada lutung (T. 
auratus) lebih jelasnya dapat dilihat pada 
Gambar 4.4 
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Gambar 4.4. Persentase Perilaku Makan 
Persentase aktivitas makan pada lutung (T. 
auratus) terdiri dari perilaku mengunyah 
36.60%, kemudian perilaku mengambil 
33.48%, menggigit 23.90%, dan menelan 5.9%. 
Adapun rincian perilaku makan lutung (T. 
auratus) sebagai berikut. 

1. Mengambil 
Berdasarkan hasil pengamatan perilaku 
mengambil  biasanya dilakukan lutung (T. 
auratus) dalam posisi duduk pada dahan pohon 
pakannya lutung langsung menarik ranting 
pohon atau pucuk pohon yang akan dimakan 
dengan tangan dan mengambil pakannya 
dengan tangan yang satunya lalu memasukkan 
makanannya ke mulut. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Nursal (2001) yang menyatakan 
bahwa cara makan lutung (T. auratus) yaitu 
ranting ditarik dengan tangan, daun di ambil 
dengan tangan yang lain, kemudian ranting 
dilepaskan dan memasukkan makanannya ke 
mulut. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil 
penelitian Nurwulan (2002) yang menyatakan 
bahwa lutung (T. auratus) biasanya makan 
dengan posisi tubuh bergelantungan. Perilaku 
ini sering dilakukan oleh lutung(T. auratus) 
pada saat mencari makan seperti daun dan 
bunga. Perilaku mengambil dapat dilihat pada 
Gambar 4.5 

 

 

Gambar 4.5. Perilaku Mengambil Pada Lutung 

2. Menggigit 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, 
sebelum menggigit makanannya lutung (T. 
auratus) kadang melipat daun dahulu atau 
menyatukan beberapa lembar daun kemudian 
di gigit, pakan masih setengah diluar kadang 
juga makanannya langsung di gigit tanpa 
dipetik dengan menarik pucuk pohon, langsung 
dimasukkan ke dalam mulutnya dan gigit 
sampai patah. Lutung (T. auratus) juga 
biasanya menggigit sebagian pakannya dan 
sebagiannya lagi dibuang ke tanah.Hal ini di 
perkuat oleh Shofa (2014) yang menyatakan 
bahwa lutung (T. auratus) memakan daun yang 
masih muda biasanya dimakan habis 
sedangkan apabila daunnya sudah cukup tua 
maka yang dimakan hanya bagian ujung 
daunnya saja. Berbeda dengan hasil penelitian 
Nursal (2001) yang menyatakan bahwa lutung 
menarik daun/buah-buahan langsung di 
arahkan ke mulut , kemudian diraup dengan 
mulut dan dimakan. Perilaku menggigit dapat 
dilihat pada Gambar 4.6 

 

 

Gambar 4.6. Perilaku Menggigit Pada Lutung 
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3. Mengunyah 

Menurut Pratiwi (2008) lutung (T. auratus) 
memiliki kecepatan makan yang tinggi, bahkan 
dua jenis pakan atau lebih dimasukkan ke 
dalam mulut untuk dikunyah sekaligus dan 
kemudian dimakan.Berdasarkan hasil 
pengamatan, perilaku lutung (T. auratus) yaitu 
mengunyah dilakukan dengan memasukkan 
makanan ke dalam mulut kemudian di kunyah. 
Perilaku mengunyah lutung (T. auratus) 
biasanya sering dilakukan walaupun makanan 
yang sudah dikunyah pada mulutnya belum 
habis, durasi lutung mengunyah makanan 
berkisar antara 5 sampai 10 detik bahkan 
sampai 15 detik dengan 5 sampai 10 kunyahan 
tergantung dari jenis pakan yang dimakan. 
Perilaku mengunyah ini terlihat pada semua 
jenis pakan lutung. Perilaku mengunyah dapat 
dilihat pada Gambar 4.7 

 

Gambar 4.7. Perilaku Mengunyah Pada Lutung 

4. Menelan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, 
perilaku lutung (T. auratus) yaitu menelan 
diawali dengan mengunyah banyak 
makanannya dengan berkali-kali memasukkan 
makanannya kemudian menelannya, dan 
kadang ke dua tangannya selalu memegang 
pakan. Hal ini sama dengan Pratiwi (2008) 
yang menyatakan keunikan lain dari cara 
makan lutung adalah kedua tangannya tidak 
pernah kosong dari jenis pakan.Perilaku 
menelan ini sering terlihat jelas ketika lutung 
mengunyah daun kemudian di telan. Perilaku 
menelan dapat dilihat pada Gambar 4.8 

 

Gambar 4.8. Perilaku Menelan Pada Lutung 

Pakan Lutung 
Keberadaan tumbuhan pakan merupakan hal 
yang sangat penting bagi kehidupan lutung (T. 
auratus). Pakan lutung (T. auratus)   terdiri dari 
daun, bunga, buah, pucuk dan ranting 
Partasasmita et al (2016). 

Berdasarkan hasil pengamatan, pakan yang 
tersedia untuk lutung (T. auratus) di Zona 
Pemanfaatan Resort Joben TNGR cukup 
beragam, hampir semua pohon di kawasan ini 
menjadi pohon pakannya. Jenis-jenis pakan 
lutung (T. auratus) di Zona Pemanfaatan 
Resort Joben TNGR diantaranya bajur 
(Pterospermum javanicum), dadap (Erithtyna 
subumbrams), goak (Ficus variegate blume), 
ketibango (Macrocarcum blume), kaliandra 
(Caliandra calothrysus), lembokek (Ficus 
septica), randu (Ceiba pentandra), nangka 
(Artocapus integra), mendong (Poaceae 
purpureum), sengon (Paraserianthes 
falcataria), dan sonokeling (Dalbergia latifolia).  

Berdasarkan hasil pengamatan, lutung (T. 
auratus) dapat dikatakan satwa yang bersifat 
folivorus lebih banyak memakan daun sebagai 
pakannya baik daun muda ataupun tua. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Pratiwi (2008) yang 
menyatakan bahwa lutung (T. auratus) 
merupakan satwa primata yang bersifat 
folivorus (banyak  makan daun).Jenis sumber 
pakan lutung (T. auratus) dapat dilihat pada 
tabel 4.2. 
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1 Dadap Erithtyna 
subumbrams      

Daun, 
Pucuk 50 24.5

2 Sonokeling Dalbergia latifolia Pucuk 29 14.64

3 Bajur Pterospermum 
javanicum Daun 26 13.13

4 Mendong Poaceaepurpureum Daun 21 10.29

5 Ketibango Macrocarcum blume  Daun 19 9.5

6 Randu Ceiba pentandra               Pucuk, Kulit 17 8.5

7 Nangka Artocapus integra     Daun 14 7

8 Sengon Paraserianthes 
falcataria Pucuk, Kulit 11 5.5

9 Kaliandra Caliandra calothrysus Bunga 8 3.9

10 Lembokek Ficus septica Daun, 
Pucuk 6 2.9

11 Goak Ficus variegata 
blume Buah 3 1.5

204 100Total

No Nama Lokal Nama Ilmiah
Bagian 
Yang 

Dimakan
Frekuensi Persentase 

%

Tabel 4.2.Jenis Pakan Lutung (T. auratus) 
berdasarkan hasil pengamatan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber : Data Primer 2017 

Menurut Supriatna, Wahyono (2000) umumnya 
lutung (T. auratus) memakan lebih kurang 80% 
adalah daun, pucuk atau tunas 10%, buah 
10%. Berdasarkan hasil pengamatan lutung di 
Resort Joben lebih banyak mengkonsumsi 
daun muda karena kebanyakan yang tersedia 
hanya daun muda di bandingkan jenis pakan 
lainnya. Jenis pakan yang di makan daunnya 
yaitu bajur (Pterospermum javanicum),  dadap 
(Erithtyna subumbrams), ketibango (Ficus 
variegata blume), lembokek (Ficus septica), 
nangka (Artocapus integra), mendong 
(Poaceae purpureum), selanjutnya yang 
dimakan adalah randu (Ceiba pentandra) dan 
sengon (Paraserianthes falcataria) bagian 
pucuk, kulit dan sonokeling (Dalbergia latifolia) 
pada bagian pucuknya saja, sedangkan pada 
bagian bunga hanya satu jenis yaitu kaliandra 
(Caliandra calothrysus). Namun yang paling 
banyak di konsumsi oleh lutung (T. auratus) di 
Resort Joben ini adalah dadap (erithtyna 
subumbrams) karena mengandung sedikit 
serat selain itu sebaran pohon dadap di zona 
pemanfaatan Resort Joben cukup banyak 
sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan 
pakan lutung (T. auratus). Hal ini sama dengan 
Wibowo (2013) yang menyatakan daun muda 
juga mengandung protein yang lebih tinggi dan 
sedikit serat. 

Lutung (T. auratus) di Zona Pemanfaatan 
Resort Joben ini juga sering menggunakan 
pohon dadap ini sebagai pohon istirahat dan 
tidurnya sehingga begitu bangun tidur lutung 
tidak perlu berpindah untuk mencari pakan. 
Selain memakan daun, lutung (T. auratus) di 
Zona Pemanfaatan Resort Joben juga (T. 
auratus) juga memakan buah yaitu goak (Ficus 
variegata blume), namun tidak sering 
ditemukan lutung memakan buah ini karena 
melimpahnya daun muda sebagai sumber 
pakan. Hasil analisa data menunjukkan bahwa 
tingkat kesukaan lutung terhadap daun muda 
lebih besar daripada buah. Eliana et al (2017), 
menyatakan bahwa lutung merupakan primata 
yang bersifat folivorus (pemakan daun) oleh 
karena itu lutung (T. auratus) pada penelitian 
lebih banyak makan daun dibanding makan 
buah. Tingkat kesukaan lutung (T. auratus) 
pada daun lebih besar (51,9%) dibandingkan 
dengan buah (48,1%).  

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa 
dadap (Erithryna subumbrams) merupakan 
jenis tanaman yang paling sering digunakan 
lutung (T. auratus) sebagai pohon pakan, 
sehingga keberadaan dadap memilki nilai 
penting bagi kelompok lutung (T. auratus).  
Apabila dilihat dari hasil analisa vegetasi 
kondisi sebaran dadap termasuk baik, karena 
hasil perhitungan frekuensi menunjukkan 
sebesar 10,35% dan INP 48,35%. Hal ini juga 
menunjukkan daya dukung habitat masih 
dalam kondisi baik. 

Posisi makan lutung (T. auratus) yang sering 
ditemukan yaitu duduk pada dahan atau ranting 
pohon pada ketinggian 3 sampai 15 meter. Hal 
ini sesuai dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Prayogo (2006) yang 
menyatakan bahwa posisi badan lutung (T. 
auratus) pada saat makan adalah dalam 
keadaan duduk. Berbeda dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Nurwulan (2002) 
yang mengatakan bahwa lutung (T. auratus) 
biasanya makan dengan posisi bergelantungan 
di atas pohon. 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
1. Perilaku makan lutung (T. auratus) Di Zona 

Pemanfaatan Kawasan Resort Joben 
terbagi menjadi empat jenis yaitu 
mengambil (33%), menggigit (23%), 
mengunyah (36%), menelan (5.9%). 

 
2. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis vegetasi, 11 dari 18 jenis pohon  
yang ada Di Zona Pemanfaatan Kawasan 
Resort Joben dimanfaatkan sebagai pohon 
pakan oleh lutung (T. auratus) terdiri 
beberapa jenis tanaman yaitu Bajur 
(Pterospermum javanicum), Dadap 
(Erithtyna subumbrams), Goak (Ficus 
variegate blume), Ketibango (Macrocarcum 
blume), Kaliandra (Haematocephala), 
Lembokek (Ficus septic), Randu (Ceiba 
pentandra), Nangka (Artocapus integra), 
Mendong (Poaceae purpureum), Sengon 
(Paraserianthes falcataria), dan Sonokeling 
(Dalbergia latifolia). 
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