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ABSTRACT

As one of the very rare and citically endangered species, Javan rhinoceros currently 
!ta1 a 

-population 
ofamod 40-50 heads and can onlybe found in [liung Kulon National Park' Hoiever, thZu noib"o *, 

"itt 
q"iiiiiiTue a the rack of description proviM fo the uisting methodsin estimating the entire population of Javan rhinoceros in the Uiung iilo, ;^i^;io. The Javan *i*"ii, timid nanre, high alertuess, andtendency to avoid direct contact with human and other *utit" *i ,nZiir ii"'i'ffiu"r1" the estimation of poputation. Thesefactors make theJavan rhinoceros difricub to find and to t:rsck. one methoil thit can be ied is th" iia* hop aao analysis methoi 1he objective of this research wasto obtain infonnation on the time and duration of Javan rhinoceros wallawing activities, tie patterns ind mut airrm, oyl*o, rhinoceros wallowingactivities, and the types ofactivity ofJavan rhiniceros during wallowing.

Keywords : Javan rhinoceros, wallowing behavior

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
informasi dasar dan acuan untuk pengamatan dan
inventarisasi populasi badak jawa dengan irenggunakan
kubangan badakjawa sebagai titik+itik pengu*"t 

".

METODE PEI\IELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Nasional
Ujung Kulon, Kabupaten pandeglang, propinsi Banten
ylarya + 2 bulan @esember ZC09 dil fetruari ZOIO;.
Peralatan yang digunakan dalarn pengarnbrlan daia
tersebut antara lain: binokuls, korryas,-kamera, GpS
r91eiver, stopwatch, dan peralatan lainnya. Bahan yang
digunakan sebagai obyek penelitian ini adalah satna
badak Jawa, untuk setiry kelas umur (dewasa, temaja,
dan anak). Data yang dikrnrpulkan terdiri dari:

l Data Primer
a) Durasi waktr retaman dari setiap perilaku yang

diperoleh dari analisis masing-masing ,ia"o
rekaman aktivitas berkubang badak jawa.

b) Jenis-jenis perilaku dan aktivitas badak jawa pada
saat be,lkubang antara lain:
o Perilaku lokomotor, terdiri dari aktivitas

berjalan ke depan, berjalan mundur, berlari
ringan/lambat, menggerakan kepala, dan
menggesekan cula.

o Perilaku sosial, terdiri dari aktivitas
berlindung/melindungi, kontak fisik, dan
berjalan beriringan.

PENDAHT]LUAN

. Badak jawa merupakan satwaliar langka denganj*1rlrh populasi yang sangat terbaras di dunii dan haiya
terdapat di satu kawasan saja yaitu di Taman Nasional
Ujung Kulon (Tim peneliti Badak 1997). Hasil sensus
badak jawa tahun 2003 menunjukkan jurnlah populasi

!{ak jawa hanya mencapai 4O-S0 ekoi saja (Nugroho

?906). ryu-un angka-angka tersebut masi-fr aira!'utan
dikarenakan metode-metode yang digunakan untuk
menghitung populasinya tidak dapat menggambarkan
ge]uruh populasi badak jawa yurg udu di Siirenanjung
Ujung Kulon. Selain itu terdapat faktor lain yan!
mempersulit penghitungan populasi badak jawa yaitu
badak jawa memiliki sifat pemalu, sangat waspada dan
cenderung menghindari pertemuan dengan manusia dan
satwaliar lainnya sehingga mereka sulit untuk ditemukan
di lapangan. Oleh karena itu perlu digunakan metode

f{B- $nat menggambarkan seluruh jo*Uf, populasi
badak. jawa dan memperkecil kemungkinan terjadinya
penghitungan ganda tanpa harus mengadakan pertemuan
langsung dengan badak jawa. Salah-satu *"Ld" y*g
dapat digunakan adalah metode analisis datavideo ,*p "

Badak Jawa memiliki berbagai perilaku yang
mepldi kebutuhannya. Salah satunya uA*un perltuto
perkubang. 

_ Penting untuk mengetahui perilaku
berkubang dari Badak Jawa sehinggi dapat diketahui
lokasi-lokasi dimana Badak Jawa dafa=t ditemukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapan

9q ll* waktu yang digunakan badak jaia pada unruk
lerkubang, pola dan mekanisme berkubang badaklawa,
dan jenis-jenis ak;tivitas badak jawa pada sit UerkuLang.
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2. Data Sekunder
a) Iklim Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
b) Ukuran dan dimensi kubangan-kubangan 6adak

. jawa: panjang, lebar, dan kedilaman kubangan.
c) Bentuk kubangan: oval , persegi, bundar dan lain_

lain.
d) Iklim mikro di sekitar kubangan: suhu dan kelem_

baban udara.

Pengolahan data primer dilakukan dengan
mentabulasi data yang didapatkan kemudian melakukan
rekapitulasi terhadap data din menghitung nilai rata_rata
setiap aktivitas dengan menggunakan rumus. Data
tersebut kemudian digunakar sebagai acuan untuk
mengetahui perilaku dan aktivitas yang ailatutan baaakjawa selama melakukan kegiatan ierkubang, pola
aktivitas lerkubang, kapan dan lama *utti, y*g
$ieun.akal badak jawa saat berkubang. pengolahan data
kuantitatif dilakukan dengan *"r.it t dirasi waktu
selama badak jawa melakukan perilaku berkubang,
perhitungan lama waktu selami berkubang yang
disajikan dalam bentuk tabel. Untuk mengetahui besar
persentase frekuensi dan lama waktu aktivitas_aktivitas
berkubang yang dikerjakan oleh badakjawa dalam setiap
perilaku per video yaitu :

a) Waktu badak jawa melalcukan aktivitas berkubang.
Poin ini dihitung dengan cara mentabulasitan-daA

yang ditemukan ke dalam tally sheet yang telah
disediakan untuk kemudian diolah LUit, t*jut.
b) Frekuensi dan lama waktu yang dibutuhkan badak

jawa untuk berkubang:

Perilaku berkubang, terdiri dari tetap berdiri
berguling, beristirahat dan menggesekan leher.
Perilaku agresif, terdiri dari menyerang,
bersiap menyerang, dan berlari/me ngejir.
Perilaku meninggalkan kubangan.

Frekuensi dihitung dari jumlah berapa kali setiap
individu melakukan suatu aktivitas-dalam setiap
video rekaman.
Persentase (%) frekuensi aktivitas dari perilaku
berkubang badak jawa dihitung dengan **us

Lama aktivitas berkubang dihitung dari durasi
aktivitas berkubang dari setiap video iekaman.
Persentase (%) lama aktivitas dari perilaku
berkubang badak jawa dihitung dengan **u"

Perilaht Berkubang Badak Jawa [Rhinoceros sondaicus]

c) Pola aktivitas berkubang badak jawa dianalisis
berdasarkan lampiran yanglehh ada. 

-

HASIL DAN PEMBAIIASAN

Waktu Berkubang

Video klip rekaman yang telah dianalisis
menunjukkan 58,33 yo merekam aktiritas badak jawa
berkubang pada siang hari dan 41,67 yo video klip
merekam pada malam hari. Individu badak jantan dewasa
terekam lebih banyak yaitu 66,67 yo dari keseluruhan
video klip, dengan rincian 25 % dart video klip yrrrrg ada
Sere\am kegiatan berkubang pada siang nw, ,i^ q,Al
Yo pada malam hari. Induk tJrekam Aahir ::,:: yo ideo
kltp VanS ada dan anak (iantan) 25 yo dengan semua
video klip merekam kegiatan bericubang pada sTang hari.
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lndivirlu

Crambar l. Persentase sebaran temporal berkubang
badakjawa.

Persentase video klip rekaman aklivitas berkubang
badak jawa sebesar 20yo menunjukkan individu jantai
dewasa meninggalkan kubangan pada malam hari,
5gdangkan masing-masing inAiviau induk dan anak
fantan) meninggalkan kubangan pada siang hari dengan
nilai persentase yang sama sebesar aO % {anvideo lilip
yang ada.
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Gambar 2. Persentase sebaran teryoal h.d* h
meninggalkan kubagan-

% frekuensi aktivitas:
video rekaman xl00%
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Video klip rekaman dengan persentase sebesar
l2,5yo merekam individu jantan dewasa sedang
memasuki kubangan pada siang hari dan dengan
persentase yang sama merekam individu jantan dewasa
masuk dan keluar kubangan pada malam hari. Sedangkan
individu induk terekam dengan nilai persentase sebesar
12,5 yo saat sedang memasuki kubangan dan 25 Yo saat
keluar kubangan pada siang hari. Pada individu anak
(antan) hanya terekam masing-masing dengan nilai
persentase sebesar 12,5 yo saat masuk dan keluar
kubangan pada siang hari.

Lama Berkubang

Total durasi waktu aktivitas berkubang dari ketiga
individu badak jawa yang terekam adalah 604 detik,
durasi aktivitas berkubang pada siang haxi 404 detik dan
pada malam hari 200 detik. Persentase lama aktivitas
berkubang badak jantan dewasa pada siang hari sebesar
28,48 yo dan pada malam hari 33,1I Yo. Hal ni
menunjukkan bahwa badak jantan dewasa lebih banyak
menggunakan waktu untuk berkubang pada malam hari
dibandingkan pada siang hari. Hasil ini sesuai dengan
pernyataan Schenkel dan Schenkel Hulliger (1967)
dalam Hoogerwerf (1970) yaitu badak jawa jantan
dewasa yang soliter berkubang hanya pada malam hari
danjarang sekali ditemukan berkubang pada siang hari.
Sedangkan induk dan anak (antan) pada 4 video
rekaman yang sama menggunakan waktu lebih banyak
untuk berkubang pada siang hari masing-masing 38,41yo
dan 28,97 %. Hasil penelitian Hoogemrerf (1970)
menunjukkan hal yang sama yaitu badak jawa induk
betina dan anak banyak ditemukan berkubang pada pagi
hari dan siang hari.

Gambar 3. Lama waktu berkubang badak jawa.

Pola dan Mekanisme Aktivitas Berkubang

Pola waktu berkubang individu induk dan anak
jantan cenderung dilakukan pada siang hari agar induk
dapat mengawasi anak daibahaya dan gangguan. Pola
waktu berkubang pada badak jantan dewasa yang
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cenderung pada malam hari dikarenakan individu jantan
yang sudah dewasa umunnya hidup soliter. Hal ini
sesuai dengan hasil penelitian Chandradewi (2010), yang
menyatakan bahwa badak jawa tidak memiliki pola
waktu tertehtu dalam berkubang.

Rangkaian aktivitas badak jawa saat di kubangan
memiliki perbedaan apabila dilihat dari sudut jenis
kelamin dan kelas umur. Saat berkubang siang hari
individu jantan dewasa memiliki 3 pola dan 5 pola pada
malam hari. Sedangkan induk memiliki 4 pola dan anak
3 pola dimana kedua individu berkubang pada siang hari.
Pola berkubang individu jantan dewasa pada lampiran 1

lebih bervariasi saat berkubang di malam hari
dibandingkan siang hari. Jenis aktivitas paling banyak
yang dilakukan individu jantan dewasa dapat ditemukan
pada video rekaman pertama (5 aktivitas), namun variasi
pola aktivitas paling banyak dilakukan individu jantan
dewasa saat berkubang pada malam hari (6 rnacam
aktivitas) dibanding pada siang hari (4 macam aktivitas),
dengan total variasi aktivitas sebanyak 7 macam. Hal ini
menunjulden bahwa individu jantan dewasa lebih
menyukai berkubang pada malam hari dibandingkan
pada siang hari dimana kegiatan berkubang pada siang
hari cenderung dilakukan untuk beristirahat.

Pada individu induk polanya lebih bervariasi dan
lebih banyak pada video rekaman pertama (6 aktivitas)
dibandingkan 3 video rekaman lain, dengan total variasi
aktivitas sebanyak 7 macan. Pada individu anak jantan
ditemukan pola dengan aktivitas paling banyak (7
aktivitas) dibandingkan individu lainnya pada video
pertama. Banyaknya aktivitas yang ditemukan pada pola
berkubang individu anak jantan dibandingkan pola
aktivitas individu lainnya dikarenakan faktor kelas umur
individu anak jantan yang tergolong muda dan lebih aktif
bila dibandingkan dengan individu jantan dewasa dan
induk yang tergolong pada kelas umur dewasa.

Frekuensi dan Alokasi Waktu Aktivitas Berkubang

Jenis perilaku yang paling sering dilalnrkan adalah
perilaku berkubang dimana aktivitas .beristirahat

merupakan aktiyitas dengan frekuensi dan persentasi
paling tinggi (14 kali; 29,17%). Frekuensi aktivitas
berkubang paling finggi ditemukan pada individu jantan
dewasa saat berkubang pada malam hari. Hal ini sesuai
dengan perilaku satwa badak jawa yang lebih banyak
menghabiskan waktu untuk berkubang dan beristirahat di
kubangan dimana aktivitas berkubang badak jawa
berguna untuk menjaga kestabilan suhu tubuh dan
menghindari bahaya penyakit dan parasit pada tubuh
badak. Perilaku dengan jumlah frekuensi dan persentasi
paling kecil adalah perilaku sosial yaitu aktivitas
menggesekkan cula dan aktivitas berlari ringan/lambat
dengan frekuensi I kali dan persentasi sebesar 2,08 yo

yang masing-masing ditemukan pada individu induk dan
anakjantan.

Jumlah frekuensi dan persentase paling tinggi dari
semua jenis perilaku dan aktivitas yang dianalisis
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ditemukan pada individu induk dengan total frekuensi 16

dan persentasi 32,65 Yo, dimana perilaku berkubang dan
aktivitas beristirahat menjadi paling dominan dilakukan.
Tingginya frekuensi dan persentasi perilaku berkubang
pada induk dimungkinkan karena individu induk
cenderung lebih nyaman berkubang pada saat siang hari
agar dapat mengawasi anak dari gangguan serta untuk
mengajari berbagai perilaku dan aktivitas berkubang
pada individu anak. Demikian pula pada individu anak
jantan dapat dilihat jumlah frekuensi dan persentase
perilaku berkubangnya lebih besar dibandingkan individu
jantan yang berkubang pada siang hari dikarenakan
aktivitas individu anak jantan yang cenderung mengikuti
aktivitas induknya (Hoogerwerf 1970 dalam
Chandradewi 2010).

Aktivitas dengan persentase alokasi waktu paling
tinggi adalah aktivitas beristirahat (45,96 %) dengan
durasi selama 358 detik, sedangkan aktivitas dengan
persentase alokasi waktu terkecil adalah aktivitas berlari
ringanflambat yaifu 0,9 Yo dengan durasi selama 7 detik.
Durasi dan persentasi alokasi waknr dari perilaku paling
besar adalah perilaku berkubang. Hasil ini sesuai dengan
pernyataan Schenkel dan Schenkel Hulliger (1969)
dalam Hoogerwerf (1970) yaitu kubangan dan sungai
merupakan tempat badak jawa yang banyak melakukan
aktivitas beristirahat dalam perilaku berkubangnya.

Pada individu badak jantan dewasa, persentase

alokasi waktu terbesar ditemukan saat melakukan
aktivitas beristirahat pada malam hari yaitu 35,2 % (126
detik) lebih besar dibandingkan individu lainnya, serta
pada siang hari sebesar 29,89 Yo (107 detik). Persentase
alokasi waktu aktivitas beristirahat individu induk dan
anak (antan) saat berkubang pada siang hari masing-
masing 27,1 oh (97 detik) dan 7,8 % (28 detik). Alokasi
waktu aktivitas terkecil pada individu badak jantan
dewasa ditemukan saat melahrkan aktivitas berjalan ke
depan yaitu 2% (4 denk).

Aktivitas dengan persentase alokasi waktu terbesar
adalah beristirahat sebesar 41,81 o (97 detik) ditemukan
pada individu induk. Aktivitas dengan persentase alokasi
waktu terkecil adalah berguling sebesar 1,72 yo (4 detik).
Untuk persentase alokasi waktu aktivitas meninggalkan
kubangan pada invidu induk (48,3 %) lebih besar
dibandingkan indvidu jantan dewasa (26,67 %) dan anak
QS yA. Besamya persentase alokasi waktu pada aktivitas
meninggalkan kubangan dikarenakan individu induk
meninggalkan kubangan sebanyak dua kali setelah
rendengar gangguan berupa suara dari anaknya.

Persentase alokasi waktu aktivitas terbesar
ditunjukkan oleh aktivitas tetap berdiri sebesar 45,71yo
(t0 detik) pada individu anak jantan, sedangkan
persentase terkecil ditunjukkan oleh aktivitas
menggerakan kepala sebesar 3,43yo (6 detik). Lebih

Perilaht B_erhrbang Badak Jawa [Rhinoceros sondaicus]

besamya persentase alokasi waktu pada aktivitas tetap
berdiri diduga karena indvidu anak masih dalam tahap
mempel{ari dan mengikuti aktivitas-aktivitas dari
induknya selama proses berkubang. Pada kedua individu
ini ditemukan melakukan aktivitas meninggalkan
kubangan secara bersamaan dengan induknya diduga
karena adanya ancannn gangguan yang dirasakan oleh
induk.

KESIMPT]LAN

l) Badak jawa cenderung melakukan aktivitas
berkubang pada siang hari yang ditunjukkan oleh
58,33o/o video klip merekam lama aktivitas
berkubang badak jawa pada siang hari dan 4l,67oh
video pada malam hari. Aktivitas dengan persentase
lama waktu pahng besar adalatr aktivitas
beristirahat dengan persentase sebesar 45,960/0
ditemukan pada individu badak jantan dewasa.

2) Mekanisme rangkaian aktivitas berkubang paling
bervariasi ditemukan pada individu badak jantan
dewasa yang memiliki preferensi waknr berkubang
pada malam hari. Untuk mekanisme rangkaian
aktivitas berkubang paling panjang ditemukan pada
individu anakjantan saat berkubang pada siang hari
bersama induknya.

3) Perilaku berkubang menjadi perilaku yang paling
sering dilakukan dengan aktivitas beristirahat
merupakan aktivitas dengan frekuensi dan
persentasi terbesar (14 kali; 29j7yo) ditemukan
pada individu badak jantan dewasa.
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