
1 
 

STUDI POPULASI DAN PERILAKU MAKAN LUTUNG (Trachypithecus auratus) 
DI BUKIT MANGSIT, BLOK PERLINDUNGAN TAMAN WISATA ALAM 

KERANDANGAN  

(Population Study and Feeding Behavior Of Ebony Leaf Monkey 
(Trachypithecus auratus) in Mangsit Hills, Protected Block, Kerandangan 

Nature Park) 

Apriadi1), Rato Firdaus Silamon²), Maiser Syaputra³) 

Mahasiswa1), Dosen pembimbing Utama²), Dosen pembimbing Pendamping³) 

Program Studi Kehutanan Universitas Mataram 
Email:Apriadi040495@gmail.com 

 

ABSTRACK 

Ebony Leaf Monkey (Trachypithecus auratus) have significance as an indicator of 
environmental sustainability, because the part is not able to live in the forest is 
damaged. As for things that can describe a region is by knowing the population and 
natural behavior. The methods used to find out the population of Ebony Leaf Monkey 
(Trachypithecus auratus) use line transeck 1.400 meters long, with a width of 50 
meters to left and 50 meters to right, whereas the method to know the behavior of 
eating using focal animal sampling. In the Mangsit Hill, Protected Blocks 
Kerandangan Nature Park, there is 1 group of Ebony Leaf Monkey (Trachypithecus 
auratus) with a total membership of 18 individual, value structure age 1.5:1.25:0.6 
and the value of the sex ratio of 1:6. Eating behavior is most often noted is the 
behavior take (25.75%), times most often used is the morning (39.80%). During the 
observations recorded 11 species of tree fodder that are used with the most eaten 
leaves (87.29%) and Ebony Leaf Monkey (Trachypithecus auratus) often do 
activities packed on top of stara (98.66%). 

Keywords: Ebony Leaf Monkey (Trachypithecus auratus), population, eating 
behavior. 

RINGKASAN 

Lutung (T.auratus)  memiliki arti penting  sebagai indikator kelestarian lingkungan, 
karena lutung tidak dapat hidup pada hutan yang sudah rusak. Adapun hal yang 
dapat menggambarkan suatu kawasan adalah dengan mengetahui populasi dan 
perilaku yang masih alami. Metode yang digunakan untuk mengetahui populasi 
lutung menggunakan line transeck dengan panjang 1.400 meter dengan lebar 
kekanan dan kekiri 50 meter, sedangkan metode untuk mengetahui perilaku makan 
menggunakan focal animal sampling. Di Bukit Mangsit, Blok Perlindungan Taman 
Wisata Alam Kerandangan terdapat 1 kelompok lutung dengan jumlah anggota 18 
individu, nilai struktur umur 1,5:1,25:0,6 dan nilai sex ratio 1:6. Perilaku makan paling 
sering tercatat adalah perilaku mengambil (25,75%), periode makan yang paling 
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sering digunakan adalah pagi (39,80%). Selama pengamatan tercatat 11 jenis pohon 
pakan yang digunakan dengan bagian yang paling banyak dimakan adalah daun 
(87,29%) dan lutung sering melakukan aktivitas makan pada stara atas (98,66%). 

Kata kunci : Lutung (Trachypithecus auratus), populasi, perilaku makan. 

 

PENDAHULUAN 

Taman Wisata Alam Kerandangan merupakan kawasan konservasi yang dikelola 
oleh BKSDA Nusa Tenggara Barat. Secara administrasi pemerintah, TWA 
Kerandangan terletak  di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten 
Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman Wisata Alam Kerandangan 
merupakan tempat wisata alam yang memiliki potensi wisata yang cukup banyak 
seperti junggle tracking, jelajah sungai, pendidikan lingkungan, penelitian dan tempat 
pengamatan satwa. Selain potensi wisata, Taman Wisata Alam Kerandangan juga 
memiliki  berbagai potensi  satwa liar, seperti ayam hutan (Gallus gallus), cerucukan 
(Pycnonotus goaiver), koakiau (Philemon buceroides), Kecial (Zoosterops 
palpebrosus), srigunting (Dicrurus detasemen), raja udang biru (Halcyon chloris), 
kepodang (Oriolus chinensis), biawak (Varanus salvator), kera ekor panjang 
(macaca fasicularis), dan lutung (Tracypithecus auratus) (Widada 2015). 

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 733 /kpts-11/1999 
lutung (T.auratus) ditetapkan  sebagai satwa yang dilindungi.  Lutung (T.auratus  
memiliki arti penting  sebagai indikator kelestarian lingkungan, karena lutung 
(T.auratus) tidak dapat hidup pada hutan yang sudah rusak. Salah satu lokasi 
tempat perjumpaan lutung (T.auratus) yang ada di Lombok adalah Taman Wisata 
Alam Kerandangan, tepatnya berada di Bukit Mangsit. Data terperinci mengenai 
populasi dan perilaku di Bukit Mangsit, Taman Wisata Alam Kerandangan masih 
terbatas. Data mengenai populasi dan perilaku makan merupakan data utama dalam 
melakukan  perumusan kebijakan upaya perlindungan satwa. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui populasi dan perilaku makan lutung 
(T.auratus) di Bukit Mangsit, Taman Wisata Alam Kerandangan. 

 

METODE  

Waktu pelaksanan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Januari sampai dengan 
bulan Maret 2018, bertempat di Bukit Mangsit, Blok  Perlindungan Taman Wisata 
Alam Kerandangan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tally sheet, 
Binokuler, Alat tulis, Jam, dan Kamera, sedangkan objek yang digunakan adalah 
lutung (Trachypithecus auratus). Metode yang digunakan untuk menentukan 
populasi lutung adalah line transect. Line transect merupakan metode inventarisasi 
yang paling sering digunakan dalam pengambilan data  yang berkaitan dengan 
jumlah ukuran populasi (Wahyuni et al, 2014).  Dalam penggunaan metode line 
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transect ini diperlukan panjang dan lebar jalur sebagai pembatas lokasi pengamatan. 
Penentuan panjang dan lebar jalur pada metode line transect menurut Siahaan 
(2002), memiliki panjang jalur 1.400 m serta lebar jalur yaitu 50 m  ke kiri dan 50 m 
ke kanan dengan mengikuti jalan setapak sesuai keadaan di lapangan. Data 
perhitungan populasi terdiri dari parameter sebagai berikut :  jumlah kelompok, 
jumlah individu, sex ratio dan struktur umur lutung (T.auratus).  Pengamatan 
dilakukan pada saat jam aktif lutung yakni dari pukul 06.00-09.00 pagi hari dan 
15.00-18.00 sore hari, masing-masing kelompok  diamati sebanyak 2 kali 
pengulangan  (Surya, 2010). Data mengenai perilaku makan lutung diperoleh 
melalui kaidah Focal animal sampling. Focal animal sampling merupakan salah satu 
cara untuk menentukan aktivitas satwa dalam hal ini yaitu lutung (T.auratus), dengan 
cara mengamati salah satu individu dari kelompok yang dianggap mewakili dari 
individu-individu lain dari kelompok tersebut  (Supartono, 2001). Adapun individu 
yang dapat mewakili biasanya adalah individu yang dapat melakukan aktivitas 
makan secara mandiri yaitu jantan dewasa (Rossyd, 2007). Waktu pengamatan 
dilakukan yaitu dari pukul 06.00-10.00, 10.00-14.00 dan 14.00-18.00 Wita dengan 
interval selama lima menit dengan lama hari pengamatan yaitu 3 hari (Apriani, 
2015). Data yang diperoleh dituangkan ke dalam tabel diagram perilaku (Ethogram). 
Klasifikasi perilaku makan lutung (T. auratus) dalam penelitian ini merujuk pada 
Matta (2013)  meliputi Mengamati, memilih, mengambil, membawa, Mengunyah, 
mengigit, menelan dan membuang dengan data pendukung berdasarkan  Ihsanu 
(2013) meliputi waktu makan, bagian yang dimakan, jenis pakan dan lokasi lutung 
(T. auratus)  pada saat makan (berdasarkan strata) dengan pembagian strata yaitu 
strata atas diketinggian >15 meter, strata tengah di ketinggian 6-15 meter, dan strata 
bawah diketinggian 0-5 meter). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ukuran kelompok 
Berdasarkan pengamatan  yang telah dilakukan pada bukit Mangsit, Blok 
Perlindungan Taman Wisata Alam Kerandangan ditemukan satu kelompok lutung 
(T.auratus) yang memiliki anggota sebanyak 18 individu. Dengan jumlah anggota 18 
individu pada kelompok tersebut maka dapat dikatakan bahwa kelompok tersebut 
cukup besar bila dibandingkan dengan Astriani (2016) yang menyatakan bahwa 
lutung pada hutan alam memiliki anggota kelompok yang berjumlah 14 individu. 
Pada saat pengamatan dilakukan tidak ditemukan adanya ancaman predator, 
namun menurut Supriatna & Wahyono (2000) predator lutung (T. auratus)  umumnya 
adalah manusia atau pemburu. Di Bukit Mangsit lutung (T. auratus)  hidup 
berdampingan dengan monyet ekor panjang (macaca fasicularis) namun keduanya 
memiliki pembagian wilayah masing-masing, ketika lutung (T.auratus)  berdekatan 
dengan monyet ekor panjang (macaca fasicularis), maka lutung (T. auratus)  akan 
menghindar dari kelompok monyet ekor panjang (macaca fasicularis) tersebut 
karena sifat lutung (T.auratus)  yang pemalu. 
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Dewasa 
0,6

Remaja 
1,25

Anakan 
1,5

 
Struktur umur 
Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa perbandingan kelas umur pada kelompok 
lutung di Bukit Mangsit,Blok Perlindungan Taman Wisata Alam Kerandangan adalah 
1,5:1,25;0,6. Dengan struktur umur seperti ini  dapat dikatakan bahwa kelompok 
lutung dilokasi penelitian dalam hal kemampuan regenerasi   masih dalam kondisi 
baik karena nilai anakan dan remaja lebih tinggi dibandingkan dengan dewasa, hal 
ini sesuai dengan Hidayatullah (2015) yang menyatakan perbandingan struktur umur 
pada kelompok lutung (T. auratus) ideal berkisar 1,25:1:0,66.  Adapun piramida 
kelas umur dari kelompok lutung (T.auratus) di Bukit Mangsit, Blok Perlindungan 
Taman Wisata Alam Kerandangan dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2. Piramida Kelas umur Lutung (T.auratus) 

 

Dari hasil analisa  pada Gambar 4.2 bahwa struktur kelompok lutung (T.auratus) 
yang berada di Bukit Mangsit membentuk piramida tegak, dimana arti dari piramida 
tegak adalah baik karena regenerasi termasuk baik. Hal ini sesuai dengan Soegianto 
(1994) yang menyatakan bahwa  piramida tegak adalah populasi stabil karena 
menunjukkan pertumbuhan proporsi muda atau anakan lebih tinggi, berbanding 
terbalik dengan yang menyatakan bahwa kelompok lutung (T. auratus)  yang tidak 
stabil yang menunjukkan pertumbuhan proporsi tua atau mengalami penurunan 
pada kelas umur muda.  

 

Sex ratio 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa lutung (T.auratus) di 
Bukit Mangsit, Blok Perlindungan Taman Wisata Alam Kerandangan   memiliki 
perbandingan 1:6 (jantan : betina) hal ini sesuai dengan  tipe pada kelompok lutung 
(T.auratus) yaitu  uni-group (one male dan multi-female), yaitu jumlah jantan hanya 
ada satu ditiap kelompok. Dalam ukuran perbandingan sex ratio ini menjelaskan 
bahwa dalam kelompok ini akan mengalami perkembangbiakan yang besar karena  
jumlah anggota individu betina lebih banyak di banding dengan individu jantan dapat 
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dikatakan pada kelompok ini dalam kondisi produktif, hal ini sesuai dengan 
pernyataan  Ayunin (2013) yang menyatakan bahwa kelompok lutung ideal 
mempunyai perbandingan jenis kelamin sekitar 1:5. 
  
Perilaku Makan 
Perilaku makan merupakan salah satu dari perilaku utama yang meliputi  istirahat, 
bermain, bergerak, dan lain-lain. Perilaku makan lutung (T. auratus) bergantung 
pada pohon pakan yang ada disekitarnya, jika pohon pakan di sekitarnya melimpah 
maka keaktivan perilaku makan akan semakin tinggi dan sebaliknya jika pohon 
pakan lutung (T.auratus) sedikit maka keaktivan perilaku makannya juga akan 
menjadi rendah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan didapatkan perilaku 
makan mengambil (25,75%), mengigit (21,07%), mengamati (13,38%), memilih 
(10,03%), mengunyah (10,03%), menelan (9,36%), membawa (5,69%) dan 
membuang (4,68%), untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Persentase perilaku makan lutung (T.auratus) 

Periode makan 
Menurut Irawan (2011) perilaku makan lutung (T.auratus) terjadi pada pagi hari dan 
siang hari mulai berkurang dan sore mulai aktif lagi. Presentase waktu makan pada 
lutung (T.auratus) dalam penelitian ini dapat di lihat pada Gambar 4.12 

 

Gambar 4.12 Periode makan lutung 
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dapat dilihat pada Gambar 4.12 bahwa periode pagi merupakan periode yang paling 
sering digunakan untuk melakukan aktivitas makan dibuktikan dengan hasil 
persentase sebesar 39,80%. Hal ini dikarenakan lutung (T. auratus)  mengalami 
kekosongan makanan dalam perut dalam jangka waktu yang lama yaitu sekitar 12 
jam dimulai dari sore sampai dengan pagi hari. Pada periode siang hari lutung 
(T.auratus) masih melakukan aktivitas makan, namun tidak aktif seperti pada pagi 
hari, karena pada siang hari pukul 10.00-14.00 WITA aktivitas makan lutung 
(T.auratus) berkurang dikarenakan pada periode siang hari, panas terik matahari 
yang membuat lutung (T.auratus) tidak berada pada tajuk pohon dan pada periode 
siang hari juga digunakan sebagai waktu istirahat. Hal ini didukung dengan 
pernyataan Giovana (2015) pada waktu siang hari lutung (T.auratus) lebih banyak 
melakukan istirahat daripada aktivitas makan, istirahat dilakukan dengan tidur, dan 
terkadang sambil melakukan aktivitas sosial. Periode siang hari diperoleh 
presentase sebesar 25,42%. Periode sore hari dimulai pukul 14.00-18.00 lutung 
(T.auratus) kembali aktif untuk mencari makan sebelum menuju pohon tidur, pada 
pengamatan yang telah dilakukan pada periode sore hari diperoleh hasil presentase 
sebesar  34,78%, hasil ini membuktikan bahwa pada pagi dan sore hari adalah 
waktu yang paling sering digunakan lutung (T.auratus) untuk melakukan aktivitas 
makan dibandingan  pada siang hari. Hal ini berbeda dengan pernyataan Eliana 
(2017) yang menyatakan bahwa aktivitas makan yang digunakan lutung (T.auratus) 
terjadi pada periode siang dan sore hari, yaitu pukul 11.00–14.00 dan pukul 14.00–
16.30 ini disebabkan karena dipengaruhi oleh pengalihan tingkah laku makan pada 
pagi hari. 

Bagian yang dimakan 
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah di lakukan diperoleh hasil presentase 
bagian yang disukai oleh lutung (T.auratus) yaitu daun 87,29%, kemudian bunga 
sebesar 11,37% dan kulit daun sebesar 1,34%. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada 
Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Bagian yang dimakan 
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87,29%, diikuti  bunga yaitu sebesar 11,37% kulit kayu dengan presentase paling 
rendah yaitu 1,34%. Lutung (T.auratus) menyukai daun,  dikarena daun adalah  
makanan pokok dan kandungan nutrisi daun lebih banyak, hal ini sesuai Prayogo 
(2006)  yang menyatakan bahwa lutung (T. auratus) menyukai daun karena 
strukturnya yang lunak dan warna yang cerah, dan diduga rasanya lebih enak 
karena kandungan nutrisinya lebih banyak daripada bagian lainnya, selain itu faktor 
yang menyebabkan lutung (T.auratus)  lebih menyukai daun karena daun 
mengandung banyak air, hal ini dibuktikan dengan selama pengamatan  lutung 
(T.auratus)  tidak melakukan aktivitas minum karena telah diperoleh dari daun yang 
dimakan tersebut. Menurut Shofa (2014) lutung (T.auratus)  tidak pernah telihat 
melakukan perilaku minum karena kebutuhan airnya sudah tercukupi dari pakannya 
yang berupa dauh muda. Selain daun, lutung (T.auratus) juga memakan bagian 
bunga pada sonokling (Dalbergia latifolia) untuk mendapatkan rasa ataupun nutrisi 
yang berbeda dengan daun, dan lutung (T.auratus) juga memakan bagian kulit kayu, 
dimana kulit kayu yang dimakan memiliki struktur mirip dengan struktur daun dan 
juga kulit kayu diduga sebagai obat untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari 
penyakit. 

Jenis pakan 
Selama penelitian diperoleh data sebanyak sebelas jenis pohon pakan yang 
digunakan  oleh lutung (T.auratus). Dari data tersebut dapat di katakan bahwa 
jumlah pohon pakan yang di gunakan oleh lutung (T.auratus) cukup tinggi bila di 
bandingkan dengan penelitian yang di lakukan oleh Eliana (2017) yang hanya 
mendapatkan sembilan jenis pohon pakan.  Dari sebelas jenis pohon pakan di atas, 
masing-masing jenis memiliki tingkat palatabilitas atau tingkat kesukaan yang 
berbeda sehingga presentase tingkat kesuakaan juga berbeda. Dari data yang telah 
diperoleh diketahui bahwa sonokling (Dalbergia latifolia) merupakan jenis pakan 
yang paling di sukai dengan tingkat presentase sebesar 37,50%, kemudiah pohon 
goak (Ficus variegata) dengan presentse sebesar 16,67, sedangkan jenis pakan 
yang lain masing-masing nilainya dibawah 10%. Jenis pakan  dapat dilihat pada 
Gambar  4.14 

 

Gambar 4.14 Presentase pohon pakan lutung 
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Strata ketinggian makan 
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa ketinggan 
atau strata tempat lutung (T.auratus) untuk melakukan aktivitas makan terdiri dari 
dua strata yaitu strata atas dengan presentase sebesar 98,66% lalu strata tengah 
1,34% dan tidak ditemukan lutung (T.auratus) melakukan aktivitas makan 
diketinggian 0-5 meter, hali ini dikarenakan vegetasi yang ada di Bukit Mangsit 
Taman Wisata Alam Kerandangan didominasi oleh pohon yang tinggi. Untuk lebih 
jelas daat dilihat pada Gambar 4.15. 
 
 

 

Gambar 4.15 Strata pohon pakan 

Dari Gambar 4.15 stara atas adalah lokasi yang paling sering di gunakan oleh lutung 
(T,auratus)  untuk melakukan aktivitas makan, hal ini termasuk ideal, berdasarkan 
Eliana (2017) Lokasi makan lutung (T,auratus) sebagian besar dilakukan di pohon 
dengan ketinggian 15 meter dengan hasil (98,9%), karena lokasi makan lutung 
T,auratus) di pohon sangat memungkinkan lutung T,auratus) untuk melakukan 
perpindahan dari satu pohon pakan ke pohon pakan lain. 

 

KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di Bukit Mangsit, Blok 
Perlindungan Taman Wisata Alam Kerandangan terdapat satu kelompok lutung 
(T.auratus) dengan jumlah anggota sebanyak 18 individu dengan struktur umur 
anakan : remaja : dewasa 1,5:1,25:0,6  dan sex ratio (perbandingan jantan dan 
betina) yaitu 1:6. 

2. Berdasarkan hasil pengamatan, perilaku makan yang di lakukan oleh lutung 
(T.auratus)  terdiri dari mengambil (25,75%), mengigit (21,07%), mengamati 
(13,38%), memilih (10,03%), mengunyah (10,03%), menelan (9,36%), membawa 
(5,69%) dan membuang (4,68%), dengan bagian yang di makan adalah daun 
(87,29%), bunga (11,37%) dan kulit kayu (1,34%). Ketinggian makan berada pada 
strata atas (98,66%) dan stara tengah (1,34%) dengan pakan terdiri dari 11 jenis, 
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yaitu Sonokeling  (Dalbergia latifolia, Goak (Ficus variegata), Bebalang 
(Pterospermum hypersofolium), Kesambi (Schleichera oloesa), Bebatu (Alstonia 
spectabilis), Gamal (Gliricedia sepium), Talok (Grewia eriocarpa), Kelanjuh (Albizia 
procera), Randu (Ceiba pentandra), Pulai (Alstonia scholaris), dan Bayur 
(Pterospermum javanicum.  
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