Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1: 99-104

ISBN: 978-602-6483-33-1

AKTIVITAS MAKAN DAN JENIS PAKAN BEKANTAN (Nasalis larvatus) DI PULAU
BAKUT KABUPATEN BARITO KUALA
Feeding Activity and Diet of Proboscis Monkey (Nasalis larvatus) in Bakut
Island, Barito Kuala Regency
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Abstract. Primates are very selective in choosing suitable habitat. Proboscis monkey (Nasalis larvatus) is classified into
family Colobinae and comonly eaten leaves. Feeding activity and food plant species of proboscis monkey at Bakut Island
are a source of information for the rehabilitation programs. The method used was the focal animal sampling. Samples
were observed in male and female adult individuals in the group of Alfa. The results showed that the feeding activity of
proboscis monkey had regularity pattern in three periods; those were morning, daytime, and afternoon. Food plants
identified were 9 species.
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1. PENDAHULUAN
Setiap organisme mempunyai karakteristik
tersendiri, telebih dalam hal keperluan akan
makanan. Menurut Sukarsono (2009), terdapat dua
kelompok hewan berdasarkan tingkat adaptasi
terhadap pakan, yaitu hewan generalis
(mengkonsumsi berbagai jenis pakan) dan foraging
specialist (selektif terhadap pakan). Primata
merupakan salah satu
organisme dengan
keperluan pakan khusus. Aktivitas makan primata,
erat kaitannya dengan kualitas pakan, seperti tinggi
rendahnya kadar selulosa yang dapat dicerna
hingga kandungan senyawa tertentu dalam
pakannya (Harrison, 1986).
Bekantan adalah salah satu jenis primata yang
selektif terhadap pakan. Menurut Bismark (2009),
anggota sub-famili colobinae mempunyai sistem
pencernaan dengan teknik fermentasi, layaknya
pencernaan hewan memamah biak (sistem
pencernaan polygastric). Sembilan puluh persen
pakan bekantan adalah tumbuhan dan bagianbagiannya, sedangkan sisanya adalah serangga
(Supriatna & Wahyono, 2000). Bismark (2009)
berpendapat bahwa komposisi dan jenis pakan
bekantan pada setiap tipe habitat berbeda-beda.
Aktivitas makan oleh bekantan akan terus
berlangsung selama waktu beraktivitas, termasuk
ketika dilakukan aktivitas pergerakan. Matsuda et. al
(2009) berpendapat bahwa dalam sehari 92% waktu
beraktivitas bekantan dipergunakan untuk aktivitas

makan. Alikodra (1997) menyebutkan bahwa
aktivitas makan bekantan di hutan riparian
meningkat pada pukul 06.00-10.00, dan pada sore
hari meningkat pada pukul 14.00-15.00 serta pukul
17.00-18.00. Sementara bekantan di hutan
mangrove mengalami peningkatan aktivitas makan
pada pukul 06.30, 08.30, 10.30, 12.30, dan 15.30
(Bismark (2009).
Bervariasinya waktu pemuncakan aktivitas
serta jenis pakan pada setiap habitat, merupakan
dasar pertimbangan pelaksanaan penelitian ini.
Faktor-faktor tersebut erat kainnya dengan perlunya
pengetahuan akan aktivitas makan dan pakan yang
dikonsumsi oleh suatu jenis primata tertentu,
khususnya dalam hal ini bekantan guna menunjang
kelestariannya di alam (Atmoko, 2012).
Sebagai satwa maskot dari Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, satwa dengan status
endagered oleh IUCN dan Apendiks I oleh CITES.
Informasi mengenai karakteristik bekantan terlebih
dari segi karakteristik beraktivitas dan jenis pakan
merupakan sumber informasi yang sangat
diperlukan dalam menunjang keberhasilan program
rehabilitasi bekantan dan menjauhkannya dari
jurang kepunahan.

2. METODE
Studi mengenai aktivitas makan dan jenis
pakan bekantan dilakukan selama 5 hari berturutturut di Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Bakut
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Kabupaten Barito Kuala. Kelompok alfa dengan
anggota sebanyak ±23 individu merupakan
kelompok sampel yang. Studi mengenai aktivitas
makan dan jenis pakan diamati dengan
menggunakan metode focal animal sampling.
Fachrul (2012) berpendapat bahwa metode
tersebut umum digunakan untuk mengamati pola
aktivitas primata, seperti monyet ekor panjang
(Macaca fascicularis) dengan fokus pada satu objek
utama, misal pejantan dominan pemimpin
kelompok. Menurut Altman (1974), pengamatan
dengan metode tersebut dapat dilakukan pada satu
hingga dua individu anggota kelompok sampel.
Oleh sebab itu, pengamatan aktivitas makan
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bekantan difokuskan pada dua individu, yaitu jantan
dan betina dewasa, sehingga hasil yang didapat
bersifat representatif menggambarkan keseluruhan
aktivitas pergerakan kelompok.
Pengamatan dengan mengikuti pergerakan
kelompok alfa. Setiap aktivitas sampel yang telah
ditentukan dan berkaitan dengan aktivitas makan
maupun jenis pakannya didokumentasikan secara
terperinci. Pendokumentasian dilakukan dengan
bantuan kamera DSLR D7000 dengan sfesifikasi
lensa Tamron sp70-300 mm f/4-56, kompas untuk
menentukan koordinat dan peta wilayah penelitian
(Gambar 1). Setiap data yang telah dikumpulkan
ditulis dengan jelas dan terperinci.

Gambar 1. Denah kawasan TWA Pulau Bakut

Pengamatan dilakukan dari jam 06.00-18.00
WITA, dengan periode pengamatan sebagai berikut:
a. Periode pengamatan pagi (06.00-10.00 WITA),
b. Periode pengamatan siang (10.00-14.00
WITA), dan
c. Periode pengamatan sore (14.00-18.00 WITA).
Setiap periode pengamatan dengan interval
waktu 10 menit. Pada interval tersebut dilakukan
pengamatan seksama dan cermat terhadap kriteria
aktivitas oleh individu sampel. Kriteria dari aktivitas
makan yang diamati mengacu pada Alikodra et.al
(2015), meliputi: kegiatan mengambil, memegang,
memetik, membawa, memasukkan makanan ke
mulut, dan mengunyahnya.
Data mengenai jenis pakan yang dikonsumsi
bekantan dikumpulkan bersamaan dengan data

aktivitas makan dan dilengkapi dengan dokumentasi
berupa foto pengamatan dan sampel bagian
tumbuhan atau hewan yang menjadi pakan, untuk
kemudian dilakukan identifikasi terhadap jenis
pakan tersebut. Hasil dianalisa secara deskriptif.
Data aktivitas makan bekantan akan dianalisa
dan diolah menjadi persentase aktivitas harian,
dengan mengadopsi rumus persentase aktivitas
harian oleh Wirdateti et.al (2009), sebagai berikut:

Keterangan:
A = Rata-rata aktivitas yang diamati dalam perlakuan
B = Total semua, aktivitas yang diamati
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Aktivitas Makan
Aktivitas makan bekantan terjadi sepanjang
saat. Pada beberapa waktu aktivitas tersebut
dilakukan bersamaan dengan aktivitas lain seperti
aktivitas pergerakan dan istirahat. Aktivitas makan
mengalami pemuncakan aktivitas pada beberapa
waktu pengamatan. Pemuncakan aktivitas makan
individu jantan terjadi pada jam 06.00, 07.00,
09.00, 14.00, dan 15.00, sedangkan aktivitas makan
individu betina mengalami puncak aktivitas pada
jam 06.00, 07.00, 14.00, dan 15.00 (Gambar 2).

Gambar 2. Persentase aktivitas makan individu jantan dan
betina bekantan

Data di atas menunjukkan
bahwa
pemuncakan aktivitas terjadi pada setiap periode
pengamatan. Hal tersebut mengindikasikan waktu
dimanfaatkan secara intensif untuk aktivitas makan.
Pola aktivitas yang ditunjukkan oleh Gambar 2
mengindikasikan terjadinya pola keteraturan
aktivitas individu jantan dan betina, terlebih pada
periode pagi dan periode sore hari. Data di atas
menunjukkan bahwa pemuncakan aktivitas terjadi
pada setiap periode pengamatan. Hal tersebut
mengindikasikan waktu dimanfaatkan secara
intensif untuk aktivitas makan. Pola aktivitas yang
ditunjukkan oleh Gambar 2 mengindikasikan
terjadinya pola keteraturan aktivitas individu jantan
dan betina, terlebih pada periode pagi dan periode
sore hari.
Aktivitas makan adalah aktivitas yang
dilakukan pertama kali oleh bekantan. Aktivitas
makan mencakup 92% dari total aktivitas harian
bekantan (Matsuda et. al, 2009). Bismark (2009)
menyatakan bahwa sebaran pakan yang merata
memungkinkan untuk terus berlangsungnya
aktivitas makan. Hasil pengamatan menunjukkan
pada setiap periode terjadi pemuncakan aktivitas.
Alikodra (1997) meneliti bekantan di hutan riparian
yang memperlihatkan puncak aktivitas terjadi pada
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pukul 06.00-10.00, 14.00-15.00, dan 17.00-18.00.
Rentang waktu pemuncakan aktivitas makan
tersebut serupa dengan waktu terjadinya
pemuncakan aktivitas makan bekantan di Taman
Wisata Alam (TWA) Pulau Bakut.
Bekantan di hutan mangrove mengalami
peningkatan aktivitas makan pada pukul 06.30,
08.30, 10.30, 12.30, dan 15.30 (Bismark, 2009).
Jarak watu yang lebih singkat dan fluktuasi aktivitas
makan bekantan yang lebih sering disebabkan oleh
beragamnya vegetasi yang dapat dimanfaatkan
bekantan sebagai pakan (Alikodra et. al, 2015).
Keadaan habitat yang menghasilkan sedikit jumlah
pakan berdampak pada seringnya aktivitas makan
dilakukan meski dalam proporsi yang lebih kecil. Hal
tersebut juga berimplikasi pada meluasnya daerah
jelajah guna mencari sumber keberadaan pakan
yang lebih melimpah.
Penelitian dilakukan pada saat musim
kemarau berlangsung. Sehingga keadaan pakan di
lokasi penelitian mengalami keterbatasan.
Akibatnya bekantan selalu mengunjungi pohon atau
tempat yang sama dalam sehari. Keadaan tersebut
mengindikasikan bahwa kemampuan sumber pakan
untuk beregenerasi dan menghasilkan bagian pucuk
berbanding terbalik dengan fluktuasi kunjungan
bekantan pada sumber pakan tersebut.
Alikodra et. al (2015) berpendapat bahwa
proporsi waktu aktivitas makan bekantan
dipengaruhi oleh faktor banyak sedikitnya jumlah
pakan yang dikonsumsi oleh bekantan. Pada
Gambar 2, khusunya pada jam 09.00 dan 12.00
WITA, persentase aktivitas makan jantan dan betina
mengalami pola yang cukup berbeda. Hal ini
dipengaruhi oleh jenis kelamin dan ukuran tubuh
setiap individu yang berkaitan dengan pemenuhan
jumlah energi untuk beraktivitas. Milton (1981)
menyatakan bahwa pemilihan pakan pada primata
berkaitan erat dengan proporsi ukuran tubuh dan
anatomi pencernaannya. Bekantan individu jantan
dewasa memerlukan asupan pakan yang lebih
banyak, untuk memenuhi kebutuhan fisiologis
tubuhnya yang besar dalam menyediakan ekstra
energi untuk menjaga kelompoknya.
Pola keteraturan aktivitas individu jantan dan
betina menunjukkan bahwa bekantan jantan dan
betina mempunyai pola aktivitas makan, proporsi
pemanfaatan waktu untuk aktivitas makan yang
tidak jauh berbeda. Perbedaan pada segi
persentase sebanyak 1-6% pada setiap waktu
pengamatan sejatinya dipengaruhi oleh jumlah
asupan pakan yang harus dipenuhinya dalam tujuan
pemenuhan keperluan energi yang berbanding lurus
dengan proporsi tubuh masing-masing individu.
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Gambar 3 menunjukkan perbandingan
persentase aktivitas makan antara individu jantan
dan betina pada setiap periode pengamatan.
Aktivitas makan bekantan paling tinggi terjadi pada
pagi hari, dan menurun pada siang hingga sore hari.
Tingginya persentase aktivitas makan pada pagi
hari dikarenakan selama beristirahat pada malam
hari bekantan tidak melakukan aktivitas makan
melainkan melakukan aktivitas istirahat. Asupan
energi akan berkurang ketika beristirahat di malam
hari, sebab energi yang diperoleh dioptimalkan
untuk mencerna makanan. Menurut Bismark (1986),
aktivitas istirahat bagi primata folivora digunakan
untuk mengerahkan energi guna memperlancar
proses fermentasi dalam pencernaan makanan.
Oleh sebab itu, aktivitas pertama ketika bekantan
mulai bangun dari tidur adalah makan yang guna
mengisi kembali cadangan energi yang habis
terpakai ketika beristirahat.

Gambar 3.

Perbandingan persentase aktivitas
makan individu jantan dan betina pada
setiap periode pengamatan

Penurunan persentase aktivitas pada periode
siang dan sore hari terjadi sebagai dampak dari
peningkatan aktivitas istirahat baik untuk
menghindari kondisi ektrem di lingkungan atau
memang untuk diperuntukkan pada aktivitas
istirahat menjelang malam hari. Alikodra et. al
(2015) berpendapat pada periode siang hari sesuai
dengan kondisi lingkungan. Menurut Alikodra
(1997), bekantan mulai mencari pohon tempat tidur
pada pukul 17.00, bekantan memilih pohon tidur
yang sekaligus mampu menyediakan pakan bagi
mereka. Dalam hal ini aktivitas makan mengalami
penurunan persentase, akan tetapi tetap dilakukan
meski dalam proporsi yang lebih sedikit.

3.2 Jenis Pakan
Berdasarkan jenis pakannya, primata
digolongkan menjadi primata frugivora (primata
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yang dominan memakan buah) dan folivora
(dominan memakan daun) (Milton & May, 1976).
Suku Hylobatidae termasuk tipe frugivora,
sedangkan anak suku Colobinae seperti bekantan
tergolong dalam tipe folivora (Bismark, 2009).
Bekantan di TWA Pulau Bakut mengkonsumsi 9
jenis tumbuhan (Tabel 1).
Tabel 1. Jenis pakan bekantan di Pulau Bakut
No.

Nama umum

Nama ilmiah

Yang dimakan
Da Bu Bg Pc KB
● ● ● ● - - - ● ●
- - - ● - - - ● - - ● ● ● - - ● - - - ● - - - ● ● - - ● -

1 Rambai laut
Sonneratia caseolaris
2 Kokosan monyet Aglaia cucullata
3 Beringin
Ficus microcarpa
4 Piai
Acrostichum aureum
5 Waru
Hibiscus tiliaceus
6 Kirinyuh
Eupatorium odoratum
7 Bunga telang
Centrosema molle
8 Putri malu besar Mimosa invisa
9 Buas-buas
Premna foetida
Keterangan:
Da = daun; Bu = buah; Bg = bunga; Pc = pucuk; KB = kulit batang

Bagian dari pakan yang paling banyak
dikonsumsi adalah daun muda atau pucuk.
Penelitian mengenai jenis pakan bekantan di Pulau
Bakut terdahulu, menunjukkan bahwa bekantan
mengkonsumsi 25 spesies tumbuhan pakan yang 4
di antaranya ditemukan kembali dalam penelitian ini
sebagai pakan bekantan. Komposisi pakan
bekantan pada setiap habitat berbeda-beda. Pada
habitat hutan mangrove bekantan lebih banyak
mengkonsumsi daun, bunga dan buah, sementara
bagian seperti kulit pohon dikonsumsi dengan
jumlah yang paling sedikit (Bismark, 2009).
Aktivitas makan yang intensif dilakukan oleh
bekantan tidak dapat dilepaskan dari jenis, jumlah,
dan keragaman pakan yang dikonsumsinya.
Wheatley (1982) berpendapat bahwa kebutuhan
akan kalori primata arboreal adalah dua kali lipat
ukuran tubuhnya. Oleh karenanya bekantan selalu
terlihat makan disela aktivitas lainnya. Selain
proporsi ukuran tubuh, keadaan musim juga dapat
meningkatkan proporsi aktivitas makan primata.
Hanya & Bernard (2013), melaporkan bahwa
spesies primata seperti lutung merah dapat
meningkat aktivitas makannya sebanyak 18 kali
lipat dari aktivitas makan pada hari-hari normal
apabila terjadi musim buah, dan kembali menurun
jika musim buah telah usai.
Pada Tabel 1 dapat dilihat bagian yang paling
disukai untuk dimakan adalah bagian pucuk atau
daun muda. Pada beberapa haitat berbeda, juga
diketahui bahwa bagian tersebut adalah bagian
dengan persentase terbesar sebagai bagian yang
dikonsumsi (Bismark, 2009). Menurut Garber
(1987), ini adalah strategi primata dengan sistem
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pencernaan polygastrict dalam menghindari agen
antibiotik yang terkandung dalam bagian yang telah
tua, seperti buah yang telah masak.
Kebanyakan
hewan
dengan
sistem
pencernaan fermentasi, juga akan menghindari
pakan dengan kadar selulosa yang tinggi dan pakan
yang mempunyai kandungan senyawa metabolik
sekunder seperti tanin, karena dapat berakibat fatal
(kematian). Dari 9 spesies tumbuhan pakan
bekantan di Pulau Bakut, beberapa di antaranya
merupakan tumbuhan yang mengandung senyawa
tanin. Seperti rambai laut (Sonneratia caseolaris)
dari famili Rizophoraceae dan kokosan monyet dari
famili Maliaceae (Dasuki, 1994). Kedua spesies
tumbuhan tersebut seringkali dikonsumsi bekantan
di Pulau Bakut. Bennet (1983) menyebutkan bahwa
hal itu dapat terjadi karena pada pencernaan
bekantan terdapat bakteri yang dapat menetralisir
pengaruh tanin.

4. SIMPULAN
Aktivitas makan dilakukan secara intensif dan
dipengaruhi oleh, ketersediaan sumber pakan,
faktor lingkungan, dan proporsi ukuran tubuh.
Aktivitas
makan
menunjukkan
pola
keteraturan pada tiga periode pengamatan, terlebih
pada periode pagi dan sore hari.
Aktivitas makan individu jantan meningkat
pada pukul 06.00, 07.00, 09.00, 14.00, dan 15.00
(WITA), sedangkan betina pada pukul 06.00, 07.00,
14.00, dan 15.00 (WITA).
Aktivitas makan paling tinggi dilkuakan pada
periode pagi hari.
Bekantan di TWA Pulau Bakut mengkonsumsi
9 jenis tumbuhan sebagai pakan, dengan bagian
pucuk atau daun muda sebagai bagian pavorit
untuk dikonsumsi.
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