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Abstract 

This research was aimed  at studied the diversirty of bat species and their. This 
research was conducted in the cave Tanjung Pasir, Moyo Island Hunting Park. I 
collected bat sample using misnet  that constructed in frontof cave gate. The 
results of this research show that the  bats  species  those occupied the Tanjung  
Pasir Cave were confrmed to be three species belonged to 3 families. They were 
Rousettus amplexicaudatus of Pteropodidae, Phoniscus atrox of Vespertilonidae,  
and Rhinolophus philippinensis of Rhinolopodidae. The cave of Tanjung pasir 

has a mean daily temperatur 26,41°C ±0,43, humidity 86.41% ±17,5, light 
intensity 0,118 Lx ±0,22 and the cave dimension is 18,53 meters wide, high 2,76 
meters and depth 68 meters. Vegetation around the cave ie Binong (Alstonia 
anguisteloba), tree batu (Alostonia spectabilis), Pasi (Acasia nilotica), Kukin 
(Schoutenia ovara), Goal/Bidara (Ziziphus jujuba). Another animal those founded  
in the cave were a pyton snake (Pyton reticulatus), crab (Scylla sp.), and lizard 
(Asaccus sp.). 

Keywords: Bats, Type Identification, Habitat Characteristics 

 

Ringkasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan karakteristik habitat 
kelelawar. Penelitian ini dilakukan di  Gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau 
Moyo dengan menggunakan metode trapping berupa penangkapan kelelawar 
menggunakan jarring kabut (mist net). Hasil dari penelitian ini diketahui kelelawar 
yang terdapat di Gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo terdiri dari tiga jenis 
yaitu Rousettus amplexicaudatus, Phoniscus atrox dan Rhinolophus philippinenis 

yang tergolong dalam tiga family yaitu Pteropididae, Vespertilionidae dan 
Rhinolophidae dan dua sub ordo Megachiroptera dan Microchiroptera. Gua 
Tanjung Pasir memiliki suhu harian berkisar 26,41 ◦C ±0,43, kelembaban 86.41% 
±17,5, intensitas cahaya 0,118 Lx ±0,22 dan dimensi gua berukuran lebar 18,53 
meter, tinggi 2,76 meter dan kedalaman 68 meter. Vegetasi sekitar gua yaitu 
Binong (Alstonia anguisteloba), kayu batu (Alostonia spestabilis), Pasi (Acasia 
hilotica), Kukin (Schoutenia ovara), Goal/Bidara (Ziziphus jujuba). Satwa lain 
dalam gua yaitu Ular Piton (Pyton reticulatus), Kepiting (Scylla sp.) dan Cicak 
(Asaccus sp.). 

Kata Kunci: Kelelawar, Identifikasi Jenis, Karakteristik Habitat 
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Pendahuluan 

Kawasan konservasi memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang 
tinggi, terdiri dari keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Semakin besar 
intensitas kegiatan perlindungan terhadap kawasan konservasi, maka semakin 
terjaga kelestarian potensi keanekaragaman hayatinya.  Kawasan konservasi 
terdiri dari Cagar Alam, Suaka Marga satwa, Taman Nasional, Tahura,  Taman 
Wisata Alam dan Taman Buru. Salah satu Kawasan konservasi dibawah 
pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat yaitu 
Taman Buru Pulau Moyo. 

Taman Buru Pulau Moyo ditunjuk sebagai kawasan konservasi melalui 
SK Menteri Kuhutanan No.308/Kpts-II/1986 tanggal 29 September 1986 dengan 
luas 22.250 Ha. Pengelolaan kawasan konservasi Taman Buru Pulau Moyo 
dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 
Indonesia c.q Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat.Taman 
Buru Pulau Moyo berada di pemangku wilayah seksi konservasi wilayah II yang 
yang terletak di Kabupaten Sumbawa. 

Taman Buru Pulau Moyo memiliki Potensi keanekaragaman hayati flora 
dan fauna yang tinggi. Tipe ekosistem dominan adalah hutan pantai dataran 
rendah, vegetasi terdiri dari pohon, rumput, semak/scrub dan savanna yang luas. 

Taman Buru Pulau Moyo kaya akan spesies diantaranya dari mamalia dan 
burung. Jenis burung yang menjadi peroritas dilindungi adalah kakatua jambul 
kuning (Cacatua sulphurea). Sedangkan jenis mamalia yang dapat ditemukan 
terdiri dari mamalia besar yaitu rusa timor (Rusa timorrensis), babi hutan (Sus 
scrofa), kera ekor panjang (Macaca fascicularis), landak (Hystrx javanica) dan 
mamalia kecil yang teridentifikasi di Taman Buru Pulau Moyo yaitu kelelawar. 

Kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang. 
Kelelawar merupakan jenis mamalia kecil yang berkembang biak dengan cara 
melahirkan anak. Ciri umum pada kelelawar yaiu mencari makan pada malam 
hari dan beristirahat pada siang hari, sehingga secara umum kelelawar dikatakan 
sebagai satwa nocturnal. Kelelawar memiliki kemampuan mendeteksi keadaan 

lingkungan sekitar menggunakan sistem sonar (frekuensi ultrasonik) dikenal 
dengan nama  ekolokasi. Fungsi ekologi kelelawar adalah menjaga 
keanekaragaman hutan dengan aktivitasnya sebagai pemencar biji dan 
penyerbuk bunga bagi vegetasi hutan. Beberapa jenis kelelawar memilih gua 
sebagai habitanya tempat berlindung dan berkembang biak. Salah satu lokasi 
yang teridentifikasi sebagai habitat kelelawar adalah gua Tanjung Pasir  Taman 
Buru Pulau Moyo. 

Data mengenai jenis dan karakteristik habitat kelelawar di gua Tanjung 
Pasir Taman Buru Pulau Moyo belum diketahui atau terdokumentasi secara 
pasti. Data mengenai jenis dan karakterisik habitat kelelawar penting untuk 
diketahui sebagai dasar  dalam pengelolaan  dan menjaga  kelestarian 
kelelawar. Maka dari itu  penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan karakteristik habitat kelelawar 
di gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo. 

Metode Penelitian 

A. Waktu dan tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - April 2018 bertempat di 
Gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat. 

B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah jaring kabut (mist net), kaca 
pembesar, hygrometer, thermometer, luxmeter, caliper, penggaris, GPS, 

timbangan, sarung tangan, senter kepala, meteran, parang, kamera, jam, tally 
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sheet, karung dan alat tulis. Sedangkan objek penelitian ini adalah kelelawar dan 
habitatnya yaitu Gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo. 

 

Metode pengambilan data 

1. Metode  
Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode trapping, 

penangkapan kelelawar menggunakan jaring kabut atau mist net yang diletakkan 
di mulut gua. Pemasangan dilakukan pada sore hari yakni pada pukul 17.00 (30 
menit sebelum kelelawar keluar dari gua) dan diangkat setelah kelelawar keluar 
dari dalam gua. Jika kelelawar yang sudah terperangkap lebih dari 10 - 15 
individu, perangkap dapat ditutup. Namun, jika kurang dari 10 individu, 
perangkap dibiarkan terus terpasang (Prasetyo dkk. 2011). 

Pengambilan jumlah sampel kelelawar untuk identifikasi jenis yaitu 10 
individu per jenis per jenis kelamin. Jumlah sampel yang diambil tersebut cukup 
mewakili untuk mengidentifikasi jenis kelelawar di habitat gua. Pertimbangan 
lainnya dalam pengambilan jumlah sampel yaitu tetap terjaganya kelestariannya 
kelelawar (Devis dkk. 2002). 

Untuk melakukan identifikasi jenis, dalam penelitian ini juga dilakukan 
pengukuran morfometri meliputi berat badan, panjang badan, lebar sayap, 
panjang telinga, panjang ekor dan panjang kaki. Karekteristik morfologi 
tersebut kemudian dicocokkan menggunakan kunci determinasi oleh Suyanto 
(2001). 

Untuk data karakteristik habitat parameter yang di amati antaralain : 
suhu dan kelembaban, kondisi dalam gua, lebar, tinggi dan kedalaman goa, 
intensitas cahaya matahari, tumbuhan serta satwa lain didalam gua 
(Suyanto,2001). Pengukuran karakteristik habitat seperti pengukuran suhu, 
kelembaban dan intensitas cahaya dilakukan tiga kali dalam sehari selama 5 
hari (Fatem dkk. 2006). 
 

2.  Analisis Data 

2.1 Analisa Deskriptif 

 Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 
adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan (Sugiono,2014). Data yang 
dianalisis secara deskriptif antara lain jenis kelelawar yang teridentifikasi, kondisi 
dalam gua, tumbuhan serta satwa lain di dalam gua. 

2.2 Analisa Kuantitatif 

Data yang dianalisis secara kuantitatif antara lain pengukuran morfometri 
meliputi berat badan, panjang badan, lebar sayap, panjang telinga, panjang ekor 
dan panjang kaki. Untuk hasil pengukuran karakteristik habitat suhu, 
kelembaban, lebar, tinggi dan kedalaman gua serta intensitas cahaya matahari 
diolah mengunakan statistik sederhana, ditampilkan dalam bentuk tabel dan 
deskripsinya. Menurut Handoko (1995), data parameter fisik suhu dan 
kelelmbaban rata-rata harian di dalam gua di ukur dengan menggunakan 
persamaan sebagai berikut: 
 
  2 T07.30 + T13.30 + T17.30 

T  Rata-rata = 
          4  
Keterangan : 
T07.30 = Suhu/Kelembaban pada pengukuran pagi pukul 07.30  
T13.30 = Suhu/Kelembaban pada pengukuran siang pukul 13.30 
T17.30 = Suhu/Kelembaban pada pengukuran sore pukul 17.30 
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Hasil Dan Pembahasan 

1. Identifikasi Jenis Kelelawar di Gua Tanjung Pasir 
1.1 Jenis Kelelawar di Gua Tanjung Pasir 

  Berdasarkan hasil identifikasi sampel kelelawar diketahui terdapat tiga 
jenis kelelawar di Gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo. Kegiatan 
identifikasi karakteristik morfologi kelelawar dilakukan dengan  menggunakan 
kunci identifikasi bedasarkan Suyanto (2001), kelelawar yang teridentfikasi 
masuk ke dalam dua subordo, tiga family, tiga genus dan tiga spesies. Jenis 
kelelawar di Gua Tanjung Pasir dapat dilihat pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Jenis-jenis kelelawar yang ditemukan di Gua Tanjung Pasir Taman Buru 
Pulau Moyo 
 
No  Subordo     Famili          Genus          Spesies           Jumlah 

           sampel 
 
1 Megachiroptera       Pteropodidae       Rousettus       Rousettus 20 

                       amplexicaudatus 

 
2 Microchiroptera      Vespertilionidae    Phoniscus      Phoniscus 20 
                         atrox  

 
3 Microchiroptera      Rhinolophidae      Rhinolophus    Rhinolophus 20 
                          philippinensis 
 
 
1.2 Deskripsi Jenis Kelelawar di Gua Tanjung Pasir 
1. Rousettus amplexicaudatus  
  R. amplexicaudatus merupakan jenis kelelawar yang termasuk dalam 
kelompok anak bangsa Megachiroptera yaitu golongan kelelawar berukuran 
tubuh besar dan pemakan tumubuhan (buah). R. amplexicaudatus masuk dalam 

family Pteropididae yaitu kelompok kelelawar yang memiliki cakar pada jari 
kedua. Menurut Suyanto, (2001), di Indonesia anggota suku Pteropidae terdiri 
dari 21 marga dan 72 jenis. Spesies kelelawar R. amplexicaudatus dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

   
(a)    (b) 

   
    (c)        (d)   

Gambar 3. Rousettus amplexicaudatus 

(a) bentuk badan, (b) bentuk kepala, 
(c) jenis kelamin jantan, (d) jenis kelamin betina 
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  R. amplexicaudatus memiliki ciri-ciri mata relatif besar yaitu berukuran 
0,475 mm  dan bola mata berwarna hitam, R. amplexicaudatus memiliki cakar 

pada jari kedua, cakar pada jari kedua tajam dan relatif pendek, cakar pada jari 
kedua ini digunakan untuk bertengger di langit-langit gua. Ujung telinga 
berbentuk tumpul, pada telinga R. amplexicaudatus tidak memiliki tragus atau 
antitragus. Tragus adalah bagian yang menonjol dari dalam daun telinga, 
berbentuk seperti tongkat. Sedangkan antitragus adalah suatu bagian yang 
menonjol dari luar daun telinga (Suyanto, 2001). Pada memberan sayap memiliki 
warna hitam keabu-abuan. Memberan sayap membentang keseluruh samping 
badan sampai ke ujung tangan dan kaki. Memberan pada ekor berbentuk huruf 
U, ekor berada diluar tidak terbenam dalam selaput memberan. Pada selaput 
kulit antar paha tidak berkembang sehingga ekor pada R. amplexicaudatus ini 

relatif pendek. Pada kaki memiliki cakar yang tajam disetiap jari-jarinya. Bentuk 
muka dan kepala R. amplexicaudatus hampir mirip dengan muka dan kepala 

anjing, bentuk moncong yang relatif panjang. Memiliki gigi geraham yang tumpul 
dan gigi taring berjumlah dua masing-masing atas dan bawah, gigi taring 
berbentuk runcing dan tajam. Hal ini sesuai dengan Suyanto (2001), yang 
menyatakan bahwa R. amplexicaudatus memiliki bentuk muka seperti anjing, 

moncong yang panjang, mata besar tidak memiliki tragus atau antitragus dan gigi 
seri pada ujungnya terbelah dua. 
  R. amplexicaudatus tidak memiliki ciri spesifik perbedaan antara jantan 

dan betina. Perbedaan jantan dan betina dilihat pada alat kelaminnya. Pada 
individu jantan terdapat alat kelamin yang menonjol keluar yaitu tonjolan dua 
buah testis dari kelelawar. Sedangkan pada jenis kelamin betina tidak ada 
tonjolan seperti pada jenis kelamin jantan, selain itu pada jenis kelamin betina 
memiliki kelenjar susu yang menonjol keluar, sedangkan pada jenis kelamin 
jantan tidak memiliki kelenjar susu yang menonjol. Menurut Prasetyo dkk, (2011), 
Perbedaan jenis kelamin pada kelelawar secara umum dapat dilihat pada bentuk 
alat kelaminnya, terutama pada suku Pteropodidae pada jenis kelamin jantan 
berupa tonjolan keluar pada alat kelaminnya sedangkan pada jenis betina datar 
sejajar dengan pangkal ekor. Perbedaan morfometri R. amplexicaudatus pada 

jenis kelamin jantan dan betina dapat dilihat pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Hasil pengukuran morfometri kelelawar R. amplexicaudatus 

 
Jenis    n     BB       PB       PS        PE       PK    PT  TRA ANTITRA CAKAR 
Kelamin        (gr)       (cm)     (cm)      (cm)     (cm)    (cm)    JARI 
           KE-2 
J    10     81,6    12,6     12,04     1,74      3,77    1,5   0     0           1 
            ±1,71   ±0,71    ±1,44    ±0,23    ±0,61  ±0 
B        10    54,5     10,5      9,07     1,72      4,15    1,5   0     0             1 
            ±7,42   ±1,08    ±0,93    ±0,37    ±0,33  ±0 
 

Keterangan : n = Jumlah Sampel 
   J = Jantan  B= Betina 
   0 = Tidak Ada   1 = Ada  
   BB = Berat Badan PB = Panajang Badan 
   PS = Panjang Sayap PE = Panjang Ekor 
   PK = Panjang Kaki PT = Panjang Telinga 
   TRA= Tragus  ANTITRA= Antitragus 
 
  R. amplexicaudatus pada jenis kelamin jantan dan betina memiliki 
perbedaan pada berat badan, pada jenis kelamin jantan berat badan lebih besar 
dari pada  jenis kelamin betina, rata-rata berat badan pada jenis kelamin jantan 
yaitu 81,6 gram sedangkan pada jenis kelamin betina yaitu 54,5 gram. Panjang 
badan pada jenis kelamin jantan lebih panjang dari pada jenis kelamin betina, 
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panjang badan pada jenis kelamin jantan yaitu 12,6 cm sedangkan pada jenis 
kelamin betina 10,5 cm.  Panjang  sayap pada jenis kelamin jantan lebih panjang 
dari pada jenis kelamin betina, panjang sayap pada jenis kelamin jantan yaitu 
12,04 cm sedangkan pada jenis kelamin kelamin beitna yaitu 9,07 cm. 
Berdasarkan panjang ekor, individu jantan dan betina tidak jauh berbeda, 
panjang ekor individu jantan yaitu 1,74 cm sedangkan pada individu betina yaitu 
1,72 cm. Berbeda halnya dengan panjang kaki, pada individu betina kaki lebih 
panjang dari pada individu jantan, panjang kaki pada individu betina yaitu 4,15 
cm sedangkan pada individu jantan yaitu 3,77 cm. R. amplexicaudatus pada 

individu jantan dan betina memiliki persamaan pada panjang telinga yaitu 1,5 cm. 
Persamaan lainnya yaitu tidak adanya tragus dan antitragus dan sama-sama 
memiliki cakar pada jari kedua. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 
Nurfitrianto dkk, (2013), kelelawar jenis R. amplexicaudatus pada jenis kelamin 

jantan dan jenis kelamin betina memiliki cakar pada jari kedua dan tidak memiliki 
tragus dan antitragus pada telinga. 
 
2. Phoniscus atrox  
  P. atrox merupakan jenis kelelawar yang termasuk dalam kelompok anak 

bangsa Microchiroptera yaitu golongan kelelawar berukuran tubuh kecil dan 
pemakan serangga. P. atrox masuk dalam family Vespertilionidae. Menurut 

Suyanto, (2001) di Indonesia anggota suku Vespertilionidae terdiri dari 14 marga 
dan 63 jenis. Spesies kelelawar P. atrox dapat dilihat pada Gambar 4 

  

   
(a)    (b) 

   
(c)    (d) 

Gambar 4. Phoniscus atrox 
(a) bentuk tubuh, (b) bentuk kepala 

(c) jenis kelamin jantan, (d) jenis kelamin betina 
 

  P. atrox memiliki ciri-ciri yaitu memiliki mata relatif kecil berukuran 0,16 

mm dan bola mata berwarna hitam. Pada telinga kiri dan kanan umumnya 
terpisah memiliki tragus dan tidak memiliki antitragus, ujung telinga berbentuk 
runcing, Sedangkan bentuk tragus yang menonjol yaitu lancip dengan ujung 
yang berntuk runcing. Tidak memiliki cakar pada jari kedua. Bentuk gigi taring 
yang tajam berukuran relaif kecil, gigi taring masing-masing berjumlah dua pada 
bagian atas dan bagian bawah. P. atrox memiliki ciri umum lainnya yaitu memiliki 
ekor terbenam semua dalam selaput kulit antar paha. Ekor memiliki bentuk 
seperti huruf V. Lipatan kulit sekitar hidung  tidak ada. Pada memberan sayap 
memiliki warna hitam keabu-abuan. Memberan sayap membentang keseluruh 
samping badan sampai ke ujung tangan dan kaki. Pada kaki memiliki cakar yang 
tajam disetiap jari-jarinya. Sedangkan pada sayap tidak memiliki cakar pada jari 
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kedua. Warna bulu pada P. atrox yaitu hitam keabu-abuan kecoklatan dan 
kuning keemasan pada ujung bulu sehingga kelihatan lurik bulu yang tumbuh 
disekitar tubuh lebat dan tebal. Menurut Suyanto (2001)  P. atrox memiliki warna 

bulu lurik dimulai dari pangkal berturut-turut kelabu, coklat, coklat 
kehitaman/hitam dan kuning keemaasan pada ujungnnya serta sayap dan telinga 
berwarna kehitaman kontras.  
  Kelelawar P. atrox tidak memiliki perbedaan spesifik antara jantan dan 
betina. Perbedaan jantan dan betina hanya dilihat pada alat kelaminnya. Pada 
individu jantan terdapat alat kelamin yang menonjol keluar yaitu tonjolan dua 
buah testis dari kelelawar yang relatif kecil, sedangkan pada individu betina tidak 
ada tonjolan seperti pada individu jantan. Selain itu pada individu betina memiliki 
tonjolan kelenjar susu. Perbedaan lain pada kelelawar berjenis kelamin betina 
memiliki bulu yang tebal atau lebat dibandingkan dengan kelelawar berjenis 
kelamin jantan. Menurut Prasetyo dkk, (2011), kelelawar suku Vesverlinotidae 
umumnya memiliki ciri rambut yang lebat dan tebal. Perbedaan morfometri P. 
atrox pada jenis kelamin jantan dan betina dapat dilihat pada Tabel 4. 
Tabel 4. Hasil pengukuran morfometri kelelawar P. atrox 
 
Jenis n      BB          PB        PS      PE      PK       PT     TRA  ANTITRA CAKAR  
Kelamin     (gr)        (cm)      (cm)   (cm)     (cm)     (cm)             JARI 
           KE-2 
J  10     8,9        5,76     6,39    5         3,7       1        1       0            0 
          ±2,80     ±0,60   ±0,71  ±0,82   ±0,42    ±0 
B  10     10,4      5,86     6,8      4,96    3,44      1        1       0            0 
          ±2,17     ±0,53   ±0,48  ±1,33   ±0,33    ±0 
Keterangan : n = Jumlah Sampel 
   J = Jantan  B= Betina 
   0 = Tidak Ada   1 = Ada  
   BB = Berat Badan PB = Panajang Badan 
   PS = Panjang Sayap PE = Panjang Ekor 
   PK = Panjang Kaki PT = Panjang Telinga 
   TRA= Tragus  ANTITRA= Antitragus 
  P. atrox jantan dan betina memiliki perbedaan pada berat badan, pada 

individu betina berat badan lebih besar dari pada  individu jantan, rata-rata berat 
badan pada individu jantan yaitu 8,9 gram sedangkan pada individu betina yaitu 
10,4 gram. Panjang badan pada individu betina lebih panjang dari pada individu 
jantan, panjang badan pada individu jantan yaitu 5,76 cm sedangkan pada 
individu betina 5,86 cm.  Panjang  sayap pada individu jantan lebih panjang dari 
pada individu betina, panjang sayap pada individu jantan yaitu 6,39 cm 
sedangkan pada individu betina yaitu 6,08 cm. Pada panjang ekor individu jantan 
dan individu betina tidak jauh berbeda, panjang ekor individu jantan yaitu 5,00 
cm sedangkan pada individu betina yaitu 4,96 cm. Berbeda halnya dengan 
panjang kaki, pada individu betina lebih panjang dari pada individu jantan, 
panjang kaki pada individu betina yaitu 3,44 cm sedangkan pada individu jantan 
yaitu 3,07 cm. P. atrox jantan dan betina memiliki persamaan pada panjang 

telinga yaitu 1 cm. Persamaan lainnya yaitu pada telinga adanya tragus, tidak 
memiliki antitragus dan sama-sama tidak memiliki cakar pada jari kedua. Menurut 
Suyanto (2001), kelelawar jenis P. atrox memiliki panjang telinga 1,2 cm, pada 
telinga terdapat tragus dan pada sayap tidak memiliki cakar pada jari kedua. 
 
3. Rhinolophus philippinensis  
R. philippinensis merupakan jenis kelelawar yang termasuk dalam kelompok 

anak bangsa Microchiroptera yaitu golongan tubuh kelelawar berukuran tubuh 
kecil dan pemakan serangga. R. philippinensis masuk dalam famili Rhinolphidae. 

Menurut Suyanto (2001), di Indonesia anggota suku Rhinolphidae hanya terdiri 
dari 1 genus dan 19 jenis. Spesies kelelawar R. philippinensis dapat dilhat pada 

Gambar 3. 
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(a)     (b) 

   
(c)     (d) 
Gambar 5. Rhinolophus philippinensis 

(a) bentuk tubuh, (c) bentuk kepala,  
(c) jenis kelamin jantan, (d) jenis kelamin betina 

 
  R. philippinensis memiliki ciri-ciri mata realtif kecil berukuran 0,25 mm dan 
bola mata berwarna hitam. R. philippinensis memiliki daun hidung sangat 
kompleks dan memiliki sella. Sella adalah bagian taju penghubung daun hidung 
tengah (Suyanto, 2001). Daun hidung belakang yang berbentuk segitiga, daun 
hidung tengah dan daun hidung depan yang berbentuk tapal kuda. Daun hidung 
belakang berbentuk segitiga pipih dengan ujung yang meruncing dan berdiri 
tegak disebut lanset. Lanset adalah suatu bentuk menyerupai daun oleander, 
pangkal dan tengah hampir sama lebar kemudian baru meruncing diujungnya 
(Suyanto, 2001). R. philippinensis memiliki gigi seri atas kecil runcing dan tajam. 

Telinga relatif besar, ujung telinga berbentuk lancip memiliki tragus dan 
antitragus. Ekor terbenam dalam selaput antar paha dan ujung ekor berbentuk 
seperti huruf T.  Pada membran sayap memiliki warna hitam keabu-abuan. 
Memberan sayap membentang keseluruh samping badan sampai ke ujung 
tangan dan kaki. R. philippinensis memiliki buluh yang tebal dan lebat, warna 
buluh abu-abu kecoklatan. R. philippinensis tidak memiliki cakar pada jari kedua. 
Pada jari kaki memiliki cakar yang tajam, cakar yang tajam ini digunakan untuk 
bertengger dan hinggap di langit-langit gua.  Menurut Suyanto (2001), R. 
philippinensis memiliki ciri hidung kompleks yang berwarna kuning, telinga relatif 

sangat besar memiliki tragus dan antitragus serta memiliki gigi seri atas kecil.   
  R. philippinensis memiliki ciri spesifik perbedaan antara jantan dan betina. 

Perbedaan jantan dan betina dapat dilihat pada alat kelaminnya. Pada jantan 
terdapat alat kelamin yang menonjol keluar yaitu tonjolan dua bua testis dari 
kelelawar. Sedangkan pada betina tidak ada tonjolan seperti pada jenis kelamin 
jantan. Pada jenis kelamin betina memiliki tonjolan kelenjar susu. Perbedaan lain 
dalam membedakan antara jenis kelamin jantan dan betina yaitu dilihat pada 
warna bulu. Pada kelelawar jantan memiliki warna bulu hitam keabu-abuan, 
sedangkan pada kelelawar betina memiliki warna bulu kuning tua kecoklatan. 
Menurut Prasetyo dkk, (2011), kelelawar dari suku Rhinolophidae memiliki 
warnah tubuh dari kuning, coklat muda, coklat tua hingga hitam. Perbedaan 
morfometri R. philippinensis pada jenis kelamin jantan dan betina dapat dilihat 

pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Hasil pengukuran morfometri kelelawar R. philippinensis 
 
Jenis   n    BB      PB       PS        PE        PK        PT    TRA  ANTITRA CAKAR  
Kelamin      (gr)     (cm)     (cm)      (cm)      (cm)      (cm)                       JARI 
                       KE-2 
J  10   9,9      6,03     6,33      2,49      3,97      1,5     1       1             0 
        ±0,56   ±0,44   ±0,29    ±0,26    ±0,29     ±0 
B  10  10,6      6,04     6,6       2,55      2,55      1,5     1       1             0 
        ±1,17   ±0,39   ±0,42    ±0,28    ±0,15     ±0 
Keterangan : n = Jumlah Sampel 
   J = Jantan  B= Betina 
   0 = Tidak Ada   1 = Ada  
   BB = Berat Badan PB = Panajang Badan 
   PS = Panjang Sayap PE = Panjang Ekor 
   PK = Panjang Kaki PT = Panjang Telinga 
   TRA= Tragus  ANTITRA= Antitragus 
 
  R. philippinensis jantan dan betina memiliki kecenderungan perbedaan 

pada berat badan, pada betina berat badan lebih besar dari pada jantan, rata-
rata berat badan pada jantan yaitu 9,9 gram sedangkan pada betina yaitu 10,6 
gram. Panjang badan pada betina dan jantan tidak jauh berbeda, panjang badan 
pada jantan yaitu 6,03 cm sedangkan pada betina 6,04 cm.  Panjang  sayap 
pada jantan lebih panjang dari pada betina, panjang sayap pada jantan yaitu 
6,33 cm sedangkan pada beitna yaitu 6,06 cm. Pada panjang ekor jantan lebih 
panjang dari pada  dan betina, rata-rata panjang ekor jantan yaitu 2,49 cm 
sedangkan pada betina yaitu 2,55 cm. Panjang kaki pada jantan lebih panjang 
dari pada betina, panjang kaki pada jantan yaitu 3, 97 cm sedangkan pada betina 
yaitu 3,55 cm. R. philippinensis jantan dan betina memiliki persamaan pada 
panjang telinga yaitu 1,5 cm. Persamaan lainnya yaitu adanya tragus dan 
antitragus dan sama-sama tidak memiliki cakar pada jari kedua. Menurut 
Suyanto (2001), kelelawar genus Rhinolophus memiliki panjang sayap 6 cm dan 
memiliki antitragus pada telinga. 
 
2. Karakteristik Habitat Gua Tanjung Pasir 
2.1 Kondisi Lingkungan Gua Tanjung Pasir 

  Kelelawar merupakan satwa yang hidup di berbagai tipe habitat, salah 
satunya yaitu gua. Gua yang berada di Taman Buru Pulau Moyo yaitu gua 
Tanjung Pasir yang dijadikan sebagai habitat kelelawar. Menurut Fatem dkk, 
(2006), gua merupakan habitat bagi kelelawar yang di jadikan untuk beristirahat. 
Berdasarkan hasil observasi pengukuran karakteristik habitat gua Tanjung Pasir 
Taman Buru Pulau Moyo meliputi kondisi lingkungan antara lain suhu gua, 
kelembaban gua dan intensitas cahaya gua dapat dilihat pada Tabel 6. 
 
Tabel 6. Kondisi lingkungan di Gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo  
 
No. Waktu  Temperatur Kelembaban Intensitas  
 Pengukuran (◦C)  (%)  cahaya (Lx) 
 
1 Pagi  26,22  86,8  0,133  
 
2 Siang  26,98  84,33  0,130 
 
3 Sore  26,25  87,73  0,092 
 
 Standar Daviasi ± 0,43  ± 1,75  ± 0,22 
 
 Rata-rata  26,41  86,41  0,118 
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  Kondisi lingkungan gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo yaitu 
memiliki rata-rata suhu harian pada pagi hari 26,22 ◦C, siang 26,98 ◦C dan sore 
hari 26,25 ◦C. Kelembaban gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo yaitu 
rata-rata pada pagi hari 86,8 %, siang hari 84,33 % dan sore hari 87,73 %. Untuk 
intensitas cahaya gua Tanjung Pasir Taman Buru pulau Moyo rata-rata harian 
yaitu pada pagi hari 0,133 Lx, siang hari 0,130 Lx dan sore hari 0,092 Lx. Hasil 
pengukuran suhu,  kelembaban dan intensitas cahaya gua Tanjung Pasir Taman 
Buru Pulau Moyo tidak jauh berbeda dengan perbandingan pengukuran suhu, 
kelembaban dan itensitas cahaya yang dilakukan Purwadiatmoko, (2015), di gua 
Mimpi yaitu memiliki rataan suhu harian  26 ◦C, kelembaban 89 % dan intensitas 
cahaya 0,50 Lx. 
  Suhu Gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo relatif tidak terlalu 
panas karena beberapa faktor lingkungan yaitu, pada mulut dan sekitar gua 
dikelilingi oleh pohon-pohon besar sehingga gua ternaungi atau tidak terkena 
sinar matahari secara langsung baik pagi hari, siang hari maupun sore hari. 
Menurut Purwadiatmoko, (2015), tinggi rendahnya suhu didalam gua dipengaruhi 
oleh aktifitas pengunjung dan vegetasi sekitar gua. Kelembaban gua Tanjung 
Pasir Taman Buru Pulau Moyo dipersentasikan tinggi karena beberapa hal 
diantaranya yaitu pada langit gua terdapat air yang menetes sehingga membuat 
lantai gua menjadi basah dan lembab. Selain itu hal lain yang membuat lantai 
gua menjadi lembab karena feses kelelawar yang banyak bertebaran di lantai 
gua. Menurut Fatem dkk, (2006), proses dekomposisi feses kelelawar (guano) 
yang menyebabkan lantai gua menjadi lembab. 
  Intensitas cahaya Gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo relatif 
rendah karena beberapa faktor yaitu pada gua hanya mulut gua yang terkena 
sinar cahaya matahari. Sedangkan pada tengah dan ujung gua tidak terkena 
sinar matahari dan persentasi pada tengah dan ujung gua yaitu 0 %. Itensitas 
cahaya tidak ada sama sekali pada ujung dan tengah gua karena pada gua 
tertutup dan tidak ada celah-celah untuk masuk sinar matahari, sedangkan sinar 
yang masuk dari mulut tidak sampai pada tengah dan ujung gua. Menurut 
Purwadiatmoko, (2015), intensitas cahaya yang rendah dapat di pengaruhi oleh 
bentuk dari mulut gua. 
 
2.2 Dimensi Gua Tanjung Pasir 
  Pengukuran dimensi gua merupakan pengukuran yang meliputi panjang, 
lebar dan tinggi gua. Pengukuran dimensi gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau 
Moyo diukur beberapa bagian dari gua yaitu pengukuran pada mulut gua, tengah 
gua dan ujung gua kemudian diratakan untuk mendapatkan hasil keseluruhan. 
Menurut Purwidiatmoko, (2015), parameter pengukuran dimensi gua meliputi 
tinggi gua, lebar gua dan panjang gua. Berdasarkan hasil pengukuran lebar, 
tinggi dan kedalaman gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo dapat dilihat 
pada Tabel 7. 
 
Tabel 7. Dimensi Gua Tanjung Pasir 
 
No Parameter Gua Hasil Pengukuran 
 
1 Lebar  18,5 m 
 
2 Tinggi  2,76 m 
 
3 Kedalaman 68 m 
 
  Gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo memiliki lebar 18,5 meter 
dan tinggi gua 2,76 meter. Sedangkan pada kedalaman gua di ukur dari mulut 
gua sampai ujung gua. Berdasarkan hasil pengukuran kedalaman Gua Tanjung 
Pasir Taman Buru Pulau Moyo diketahui memiliki kedalaman sepanjang 68 
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meter. Berdasarkan hasil pengukuran gua Tanjung Pasir Taman buru Pulau 
Moyo dapat diklasifikasikan bentuk gua berdasarkan tipenya. Tipe bentuk gua 
Tanjung Pasir Taman buru Pulau Moyo yaitu memiliki bentuk horizontal. Menurut 
Risman (1996), gua horizontal mempunyai lorong berbentuk Horizontal namun 
bukan lurus saja tetapi mempunyai kelokan dan lorong yang naik turun. Selain 
itu, berdasarkan aliran airnya, gua Tanjung Pasir masuk dalam tipe gua vedoso, 

karena pada gua tidak ada sumber air yang mengalir dan tergenang di 
dalamnya, yang ada hanya air yang menetes dari langit dan dinding gua 
menyerupai mata air. Menurut Hamilton dan Smith, (2006), gua vedoso 
merupakan gua yang berada pada sarang air (water table) yang datar, yang 

ditandai dengan sedikitnya penetrasi air pada atap gua sehingga tidak banyak 
ditemukan ornament gua. Ilustrasi tampak muka dan samping gua Tanjung Pasir 
Taman Buru Pulau Moyo dapat dilihat pada Gambar 6. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 6. Ilustrasi dimensi gua 
(a) tampak muka gua, (b) tampak samping gua 

 
2.3 Pengunaan Ruang Gua Spesies Kelelawar 
Penggunaan ruang tempat bertengger kelelawar di dalam gua untuk masing-
masing jenis berbeda. Kelelawar yang berada di gua Tanjung Pasir Taman Buru 
Pulau Moyo menempati lorong yang dimulai dari lorong tengah gua, lorong ujung 
gua sampai dengan celah-celah kecil pada dinding gua, lantai gua dan langit-
langit gua. Menurut Yuspidiyaga, (2015), kelelawar umumnya bertengger pada 
lokasi yang terlindung dari aliran udara serta memfasilitasi prilaku tiap spesies 
kelelawar. Berdasarkan hasil pengamatan ilustrasi penggunaan ruang tempat 
bertengger kelelawar yang berada di gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo 
dapat dilihat pada Gambar  7. 
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(a)      (b) 

Gambar 7. Ilustrasi penggunaan ruang tempat bertengger kelelawar di dalam 
gua 

(a) Ilustrasi tempat bertengger kelelawar, (b) posisi tempat betengger 
kelelawar di dalam gua 

 
Berdasarkan hasil pengamatan penggunaan ruang tempat bertengger 

kelelawar di dalam gua pada masing-masing kelelawar mengunakan tempat 
berbeda-beda. Kelelawar jenis R. philippinensis menempati langit-langit pada 
bagian tengah gua (kode 1 pada Gambar 7.b), jenis kelelawar R. 
amplexicaudatus menempati langit-langit dan dinding pada ujung gua (kode 2 
pada Gambar 7.b), sedangkan pada jenis P. atrox menempati celah-celah 

dinding dan lubang lantai (kode 3 pada Gambar 7.b). Kelelawar di gua Tanjung 
Pasir Taman Buru Pulau Moyo menempati hanya pada bagian dalam gua, hal ini 
dikarenakan pada tengah dan ujung gua memiliki intesitas cahaya matahari 0 % 
(tidak ada sama sekali), sedangkan pada bagian mulut gua masih terdapat 
sumber cahaya matahari yang masuk. Hal ini sesuai dengan Yuspidiyaga, 
(2015), pemilihan tempat bertengger kelelawar penghuni gua berhubungan 
dengan kondisi lingkungan khususnya intensitas cahaya matahari. Intensitas 
cahaya matahari merupakan faktor paling penting dalam pemilihan tempat 
bertengger kelelawar. 

Selain intensitas cahaya yang mempengaruhi tempat bertengger 
kelelawar didalam gua, karakter bertengger kelelawar juga dipengaruhi oleh 
ukuran tubuh kelelawar. Berdasarkan hasil pengamatan kelelawar yang 
berukuran tubuh realtif kecil seperti jenis P. atrox cendrung memilih celah-celah 
kecil pada dinding dan lantai gua. Sedangkan pada jenis kelelawar R. 
amplexicaudatus dan R. Philippinensis yang berukuran realtif lebih besar dari 
jenis P. atrox cendrung memilih dinding dan langit-langit gua. Menurut Kunz dan 

Fenton, (2003), perbedaan pemilihan tempat bertengger kelelawar penghuni gua 
berhubungan dengan ukuran tubuh kelelawar (morfologi), makanan, filogeni 
(garis keturunan) dan kemampuan kelelawar untuk mengurangi aktifitasnya saat 
berada di dalam gua. 

 
2.4 Tumbuhan Sekitar Gua Tanjung Pasir 
  Vegetasi sekitar gua merupakan salah satu bagian pendukung faktor 
lingkungan terhadap habitat kelelawar di dalam gua. Menurut Fatem dkk, (2006), 
vegetasi di sekitar gua merupakan aspek habitat lain yang menentukan 
keberadaan kelelawar di dalam gua adalah tipe vegatasi sekitar. Berdasarkan 
hasil pengamatan vegetasi yang berada di sekitar gua Tanjung Pasir Taman 
Buru Pulau Moyo dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Vegetasi sekitar Gua Tanjung Pasir 
 
No Nama Lokal  Nama Ilmiah  Famili 
 
1 Binong  Alstonia anguisteloba  Apocynaceae 

 
2 kayu batu  Alfstonia spectabilis  Apocynaceae 
 
3 Pasi  Acasia nilotica   Fabaceae 

 
4 Kukin  Schoutenia ovata  Malvaceae 
 
5 Goal (Bidara) Ziziphus jujuba  Rhamnaceae 

 
  Berdasarkan hasil pengamatan pohon yang berada di sekitar gua 
Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo, diantaranya yaitu Binong (Alstonia 
anguisteloba), kayu batu (Alostonia spestabilis), Pasi (Acasia hilotica), Kukin 
(Schoutenia ovara) dan Goal/Bidara (Ziziphus jujuba). Menurut Mulyati (2007), 

pengamatan tutupan lahan gua cukup dilakukan dengan melihat vegetasi di 
sekitar gua. Keberadaan pohon sekitar gua merupakan hal penting dalam habitat 
kelelawar di Gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo karena pohon yang 
berada di sekitar gua menjadi peneduh dan menciptakan iklim mikro di sekitaran 
gua dan mebuat gua menjadi ideal untuk habitat kelelawar. Menurut  Risman 
(1996), vegetasi sekitar gua merupakan peneduh dan penutup tanah yang baik 
karena berpengaruh terhadap tofografi yang melindungi permukaan gua dari 
pengikisan air hujan dan resapan air yang masuk kedalam gua. 
 
2.5 Satwa Lain Dalam Gua Tanjung Pasir 

Keberadaan satwa lain di dalam gua berpengaruh dan ada yang tidak 
berpengaruh terhadap kelelawar. Menurut Bagus (2013), kompetisi kelelawar 
dengan keberadaan satwa lain di dalam gua tidak memberikan pengaruh 
terhadap keberlangsungan hidup kelelawar kecuali jenis satwa predator alami 
kelelawar seperti ular. Berdasarkan hasil pengamatan, satwa lain yang 
ditemukan di dalam gua Tanjung Pasir Taman Buru pulau Moyo dapat dilihat 
pada Tabel 9. 

Tabel 9. Satwa lain dalam Gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo 

No Jenis  Nama ilmiah  Famili  

1 Ular Piton  Pyton reticulatus Boidae 

2 Kepiting Scylla sp.  Purtunidae 

3 Cicak  Asaccus sp.  Gekkonidae 

Keberadaan satwa-satwa lain di dalam gua seperti ular Piton (Pyton 
reticulatus) merupakan satwa yang berpengaruh terhadap keberadan dan 

kelangsungan hidup kelelawar, sementara pada satwa lain seperti Kepiting 
(Scylla sp.) dan Cicak (Asaccus sp.) diduga tidak berpengaruh terhadap 

keberlangsungan hidup kelelawar di dalam gua. Sebab berdasarkan hasil 
pengamatan menunjukan bahwa ular Piton (Pyton reticulatus) merupakan 
predator dan musuh utama bagi keberlangsungan hidup kelelawar. Hal ini terlihat 
dengan adanya aktifitas ular Piton (Pyton reticulatus) yang menangkap dan 

memangsa kelelawar. Menurut Fatem dkk (2006), ular merupakan predator alami 
yang mengganggu populasi kelelawar didalam gua. Satwa lain dalam gua dapat 
dilihat pada Gambar 8.  
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             (a)                     (b) 

 
(c) 

               Gambar 8. Satwa lain di dalam gua 
(a) Kepiting (Scylla sp.), (b) Ular Piton (Pyton reticulatus),  (c) Cicak (Asaccus 

sp.). 
 

 Penutup 
 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil identifikasi jenis dan pengukuran karakteristik habitat 
kelelawar di gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo disimpulkan; 

Kelelawar yang terdapat di Gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo 
terdiri dari tiga jenis yaitu Rousettus amplexicaudatus, Phoniscus atrox dan 
Rhinolophus philippinenis yang tergolong dalam tiga familI yaitu Pteropididae, 

Vespertilionidae dan Rhinolophidae dan dua sub ordo Megachiroptera dan 
Microchiroptera. 

Gua Tanjung Pasir memiliki suhu harian berkisar 26,41 ◦C, kelembaban 
86.41%, intensitas cahaya 0,118 Lx dan dimensi gua berukuran lebar 18,53 
meter, tinggi 2,76 meter dan kedalaman 68 meter. Vegetasi sekitar gua yaitu 
Binong (Alstonia anguisteloba), kayu batu (Alostonia spestabilis), Pasi (Acasia 
hilotica), Kukin (Schoutenia ovara), Goal/Bidara (Ziziphus jujuba). Satwa 
lain dalam gua yaitu Ular Piton (Pyton reticulatus), Kepiting (Scylla sp.) dan Cicak 
(Asaccus sp.). 

2. Saran 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai populasi, jelajah, maupun 
perilaku kelelawar yang berada di Gua Tanjung Pasir Taman Buru Pulau Moyo. 
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