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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tapir hidup di hutan yang tersebar di wilayah Meksiko Selatan, Amerika 

Selatan dan Asia Tenggara. Terdapat empat spesies tapir yaitu tapir baird, tapir 

daratan rendah, tapir gunung dan tapir asia (Barongi, et., al., 2013:6). Tapir asia 

(Tapirus indicus) adalah satu dari empat spesies tapir yang termasuk dalam famili 

Tapiridae. Ukuran tubuh tapir asia lebih besar dibandingkan tiga jenis tapir 

lainnya (Kusumawati dan Sardjana, 2011:73-74).  

Tapir asia hidup di hutan tropis benus Asia, terutama di Asia Tenggara. 

Menurut data yang dirilis oleh IUCN (International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resources), tapir asia terbagi dalam tiga populasi yaitu di 

Thailand/Myanmar, Thailand Selatan/Malaysia dan Sumatra (Traeholt, et., al., 

2016:5). 

Menurut Traeholt, et., al., (2016:1-2), populasi tapir di alam terus menurun 

akibat perburuan liar, konversi habitat tapir menjadi kebun sawit dan fragmentasi 

habitat. Populasi tapir asia di alam turun sebesar 50% dalam kurun waktu 36 

tahun terakhir, seimbang dengan berkurangnya luas hutan di kawasan Asia 

Tenggara dalam kurun waktu yang sama. Akibat populasi yang terus menurun, 

IUCN memasukkan tapir dalam kategori spesies terancam punah (endangered). 

Apabila dalam waktu 20 tahun tidak ada upaya konservasi yang serius, peluang 

tapir punah di alam sebesar 20%. 

Di Indonesia, tapir merupakan hewan dilindungi berdasarkan Peraturan 

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
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2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Upaya konservasi 

terhadap tapir sudah dilakukan di Indonesia, secara in-situ maupun ex-situ.  

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan tentang Arahan Konservasi Spesies 

Nasional (2008:10), konservasi ex-situ merupakan pendamping konservasi in-situ. 

Hal ini dikarenakan banyak terjadi  berbagai permasalahan di lapangan, sekaligus 

memberi peluang untuk memanfaatkan spesies secara lebih optimal. 

Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi merupakan salah satu kawasan 

konservasi ex-situ bagi berbagai jenis hewan, salah satunya tapir asia. Dua induk 

tapir di Taman Rimbo Jambi berhasil melahirkan dua ekor anak (satu jantan dan 

satu betina). Anak tapir yang baru dilahirkan, untuk sementara dipisahkan dengan 

induknya setelah dibuatkan kandang isolasi untuk menyusui (Saubani, 2016). 

Kelahiran dua ekor anak tapir, menambah jumlah tapir di Kebun Binatang 

Taman Rimbo Jambi menjadi lima ekor. Keberhasilan reproduksi tapir tersebut 

memberikan peluang untuk mempelajari perilaku tapir di konservasi ex-situ. 

Sebelumnya telah dilaksanakan pengamatan tentang perilaku harian tapir asia di 

Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi. Berdasarkan pengamatan pendahuluan 

yang telah dilakukan sebelumnya, pengamatan dilakukan selama satu jam pada 

pagi (10.15-11.15 WIB) dan pada sore hari (15.00-16.00 WIB) menggunakan 

metode scan sampling dan focal animal sampling. Hasil pengamatan tersebut 

menunjukkan bahwa perilaku istirahat lebih banyak dilakukan tapir pada pagi 

maupun sore hari. Untuk membuktikan perilaku harian tapir secara menyeluruh, 

penelitian tentang perilaku harian tapir dilanjutkan dengan pengamatan langsung 

dan pengamatan selama 24 jam menggunakan kamera CCTV. 
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Penelitian tentang perilaku harian tapir sangat diperlukan untuk menunjang 

konservasi terhadap tapir dan memahami pola perilakunya agar fungsi kebun 

binatang sebagai lembaga konservasi dapat berjalan dengan baik. Pengetahuan 

tersebut juga menjadi bahan pembelajaran untuk mata kuliah perilaku hewan 

melalui video pembelajaran. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Perilaku Harian Tapir Asia (Tapirus indicus) Melalui Rekaman 

CCTV dan Pengamatan Langsung di Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi 

Sebagai Bahan Ajar Mata Kuliah Perilaku Hewan.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perilaku harian tapir di kebun binatang Taman Rimbo Jambi  

melalui rekaman CCTV? 

2. Bagaimana perilaku harian tapir di kebun binatang Taman Rimbo Jambi 

melalui pengamatan langsung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini  bertujuan untuk: 

1. Mengetahui perilaku harian tapir di kebun binatang Taman Rimbo Jambi 

melalui rekaman CCTV. 

2. Mengetahui perilaku harian tapir di kebun binatang Taman Rimbo Jambi 

melalui pengamatan langsung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Bahan untuk membuat video pembelajaran sebagai penunjang mata kuliah 

perilaku hewan. 

2. Informasi mengenai perilaku tapir dapat digunakan sebagai salah satu cara 

untuk menunjang konservasi terhadap tapir. 
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