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Abstrak. Kawasan Air Terjun Rampah Menjangan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
memiliki keanekaragaman flora dan fauna, salah satunya adalah musang. Air terjun Rampah Menjangan 
akan dijadikan salah satu objek wisata, hal ini akan mempengaruhi habitat musang di kawasan 
tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk menghitung jenis dan kerapatan musang (famili Viverridae) di kawasan 
air terjun Rampah Menjangan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif, dengan teknik pengambilan sampel transek garis (Line transect).  
Dari hasil penelitian  ditemukan 2 jenis musang, yaitu Paradoxurus hermaproditus dan Arctogalidia trivirgata. 
Berdasarkan hasil perhitungan kerapatan Paradoxurus hermaproditus didapatkan jumlah 0,144 individu/ha, 
sedangkan hasil perhitungan kerapatan Arctogalidia trivirgata di dapatkan jumlah 0,224 individu/ha  
 
Kata Kunci: air terjun, jenis, kerapatan, musang, transek 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Kalimantan merupakan daerah yang sangat 

luas dengan pegunungan dan hutannya, 
pegunungan di Kalimantan termasuk dalam deretan 
pegunungan meratus, hutan-hutan yang ada di 
pegunungan meratus masih sangat alami. 
Pegunungan dan hutan meratus memiliki daerah 
lahan basah. Menurut Konvensi Ramsar (1971), 
lahan basah adalah daerah-daerah rawa, payau, 
lahan gambut dan perairan tawar, payau ataupun 
asin, termasuk wilayah peraran laut yang 
kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada 
waktu air surut, Kawasan lahan basah yang ada di 
pegunungan meratus diklasifikasikan dalam 
kawasan sungai dataran tinggi.  

Salah satu sungai yang berada di pegunungan 
meratus adalah sungai uyit, pada aliran sungai  ini 
terdapat sebuah Air terjun bernama Air terjun 
rampah menjangan yang terletak di desa Lok 
Lahung kecamatan Loksado Kabupaten Hulu 
Sungai selatan. Air terjun rampah menjangan 
merupakan salah satu obyek wisata yang baru 
berkembang, karena aktivitas manusia yang 
meningkat    

 

2. METODE  
 
Penelitian lapangan ini menggunakan jenis 

deskriptif, yaitu menggunakan metode transek garis 
yang bertujuan untuk mengetahui jumlah kerapatan 
populasi kancil di Desa Lok Lahung. Menurut 
Fachrul (2006) tipe transek pengambilan sampel 
yang paling umum digunakan, yaitu berupa transek 
garis (Line transect). Pada survei komunitas, 
transek garis digunakan sebagai titik acuan untuk 
pengambilan sample. Metode Line transect, 
merupakan metode pengamatan atau pencatatan 
yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Metode garis digunakan untuk 
mengetahui jumlah populasi, waktu aktivitas harian 
baik itu bersuara, makan dan istirahat. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Hasil Penelitian 

 
Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan 2 

jenis musang yang ditemukan di kawasan Air terjun 
Rampah menjangan Kecamatan Loksado 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan diklasifikasikan 
sebagai berikut: 
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Tabel 1 Jenis musang yang terdapat di kawasan air terjun 
Rampah Menjangan Kecamatan Loksado 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa musang 
yang didapat terdiri atas 2 jenis: Paradoxurus 
hermaproditus dan Arctogalidia trivirgata. Keduanya 
memiliki genus yang berbeda, tetapi masih dalam 
satu subfamili yaitu Paradoxurinae. 
 

3.1.1 Musang luwak 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 

dideskripsikan sebagai berikut, jenis musang 1 
memiliki ciri tubuh yaitu, warna rambut bagian 
samping hingga atas abu-abu kehitaman, warna 
ekor, kaki depan dan kaki belakang  hitam. Bagian 
kepala musang ini memiliki warna abu-abu 
kehitaman sedangkan warna bagian dahi hingga sisi 
wajah putih dengan telinga yang berbentuk runcing 
dan warna leher abu-abu kehitaman. Terdapat 
bintik-bintik gelap pada bagian punggung. Tubuh 
musang 1 ditutupi oleh rambut berwarna abu-abu 
kehitaman hingga bagian perut. Berdasarkan hasil 
deskripsi morfologi diatas menurut Kementan RI 
(2015) musang 1 memiliki nama daerah musang 
akar dengan nama latin Paradoxurus 
hermaproditus. 

 

 
 

Gambar 1. Paradoxurus hermaproditus 

 

3.1.2  Musang akar 
 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat 
dideskripsikan sebagai berikut, jenis musang 2 

memiliki ciri tubuh yaitu, warna rambut bagian 
samping abu-abu kehitaman. Warna keseluruhan 
kepala hitam pada bagian dahi ada garis putih, 
bentuk telinga membulat dan warna rambut pada 
leher coklat. Bagian punggung berwarna hitam 
kecoklatan. Bagian dada berwarna kecoklatan 
hingga bagian perut tubuh musang 2 ditutupi oleh 
rambut berwarna coklat  kehitaman, pada bagian 
kaki dan ekor berwarna hitam. Berdasarkan hasil 
deskripsi morfologi diatas menurut Payne (2000) 
musang 2 memiliki nama daerah musang akar, 
dengan nama latin Arctogalidia trivirgata. 
 

 
 

Gambar 2. Arctogalidia trivirgata 

 
Kemunculan musang di Kawasan Air Terjun 

Rampah Menjangan, Loksado, Hulu Sungai Selatan 
disajikan pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Kemunculan musang  di daerah penelitian. 
 

No Nama jenis 

Wilayah line Total 
Seluruh 
Wilayah 
Jelajah 

I II III IV 
 

V 

1 
Paradoxurus 
hermaproditus 

5 0 1 1 2 9 

2 
Arctogalidia 
trivirgata 

2 2 5 2 3 14 

Keterangan:  
1. Line I : Kawasan hutan primer 1   
2. Line II : Kawasan hutan skunder 1 
3. Line III  : Kawasan hutan primer 2 
4. Line IV  : Kawasan hutan skunder 2 
5. Line V  : Kawasan hutan primer 3 

 
Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat 

kemunculan musang yaitu, Pradoxurus 
hermaproditus muncul sebanyak 5 kali di wilayah 
line I, 1 kali di wilayah line II, tidak ada pada wilayah 
line III dan IV, dan muncul sebanyak 3 kali pada 
wilayah line V, Arctogalidia trivirgata muncul 
sebanyak 2 kali pada wilayah line I, tidak ada pada 

Subfamili 
Genus Jenis* 

Nama 
daerah 

Paradoxurinae 
Paradoxurus 

Pardoxurus 
hermaproditus 

Musang 
luwak 

Arctogalidia 
Arctogalidia 

trivirgata 
Musang 

akar 
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wilayah line II, 5 kali di wilayah line III, 3 kali di 
wilayah line IV, dan 4 kali di wilayah line V. 
 

3.1.3 Kerapatan musang 
 

Perhitungan kerapatan musang di Air Terjun 
Rampah Menjangan Kecamatan Loksado 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini : 

 
Tabel 3. Kerapatan musang di kawasan Air Terjun 

Rampah Menjangan Kecamatan Loksado 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

 
 Berdasarkan hasil perhitungan kerapatan pada 
tabel 3, di dapatkan kerapatan total pada kedua 
jenis, yaitu yang pertama kerapatan musang akar 
0,144 individu/ha, sedangkan kerapatan dari 
Musang akar adalah 0.224 individu/ha 

 

3.1.4 Pengukuran paramater 
 
 Pengukuran parameter lingkungan di air terjun 
Rampah Menjangan dapat dilihat dan didapatkan 
kisaran rata-rata pengukuran seperti pada Tabel 4. 
 
Tabel 4. Hasil pegukuran kisaran rata-rata parameter  

  lingkungan di ait terjun Rampah Menjangan  
  Kecamatan Loksado 

 

No Paramater dan satuannya Kisaran 

1 Suhu udara (oC) 24-26 
2 Kelembaban udara (%) 97-100 
3 Kecepatan angin (m/s) 0-1,9 
4 Ketinggian tempat (mdpl) 221-354 

 
 Berdasarkan hasil pengukuran paramter di 
seluruh line kawasan di dapatkan kisaran yaitu,  
suhu udara 24-26 oC, kelembaban udaran 97-100 
%, 1-1,9 m/s, dan ketinggian tempat 221-354 mdpl. 
 

3.2  Pembahasan 
 
 Menurut Payne dkk (2000), Persebaran famili 
Viverridae di Kalimantan ada 5 jenis musang, 
berdasarkan hasil penelitian di kawasan Air Terjun 
Rampah Menjangan, Loksado, Hulu Sungai Selatan 
yang dilakukan pada malam hari didapat 2 jenis 

musang, yaitu dari genus Paradoxurus yaitu 
Paradoxurus hermaproditus dan dari genus 
Arctogalidia yaitu Arctogalidia trivirgata. Perbedaan 
keduanya sebagai berikut.  
 

3.2.1  Musang luwak 
 

Musang akar ditemukan pada kawasan hutan 
sekunder, ketinggian tempat 221-354 mdpl, suhu di 
wilayah penelitian berkisar antara 24-26 oC dengan 
kelembaban udara berkisar antara 98-100%. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan dari Khairina (2013) yaitu 
habitat yang disukai oleh musang akar adalah 
semak-semak, hutan sekunder, perkebunan, dan di 
sekitar pemukiman manusia. musang akar dapat 
hidup di daerah dataran rendah hingga di daerah 
dengan ketinggian 2.500 mdpl. musang akar adalah 
salah satu jenis mamalia yang kerap ditemui di 
sekitar pemukiman dan bahkan perkotaan. musang 
akar dapat hidup di berbagai ketinggian tempat 
sehingga dapat hidup di berbagai suhu dan 
kelembaban udara. 
 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan 
musang akar banyak ditemukan di hutan skunder 
yang disana banyak terdapat pohon-pohon buah, 
seperti contohnya pohon aren, pohon kasturi, pohon 
nangka dan pohon sukun. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan dari Kementan RI (2013), yang 
menjelaskan bahwa musang akar secara klasifikasi 
musang termasuk hewan karnivora (pemakan 
daging), namun di habitat alaminya hewan ini lebih 
menyukai buah-buahan, sehingga cenderung 
disebut frugivora (pemakan buah-buahan) atau 
dikategorikan sebagai hewan omnivora atau 
pemakan segala. Jenis pakan yang disukai 
khususnya adalah buah-buahan yang ranum dan 
rasanya manis, seperti mangga, rambutan, pepaya, 
pisang dan buah aren. secara ekologi musang akar 
juga memiliki peran sebagai hewan penyebar biji. 
Selain itu sebagai tambahan jenis pakannya, 
musang akar juga memakan mamalia kecil seperti 
tikus, tupai, unggas, telur, reptil, serangga, cacing, 
dan keong. musang akar di Indonesia tersebar 
secara alami mulai dari Sumatera, Jawa, dan 
Kalimantan, selain itu juga telah diintroduksi ke 
Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku 
(Payne et al., 2000). 
 

3.2.2 Musang akar  
 
 Berdasarkan hasil pengamatan di kawasan 
hutan Desa Lok Lahung, tidak jauh berbeda dengan 
musang akar, Musang akar juga banyak di temukan 
pada pohon buah seperti pohon aren, pohon kasturi, 

No Nama Jenis 
Total 

individu 
(62,5 ha) 

Jumlah 
individu/ ha 

1 Paradoxurus  
hermaproditus 

9 0,144 ind/ha 

2 Arctogalidia  
Trivirgata 

14 0,224 Ind/ha 
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pohon jambu, dan pohon sukun. Menurut IUCN 
(2008), makanan musang akar meliputi buah-
buahan dan binatang-binatang kecil, habitat musang 
akar terdapat di hutan primer dan hutan sekunder 
dengan ketinggian tempat hingga 1500 mdpl. Belum 
ada literatur yang menjelaskan tentang kondisi 
kelembaban udara dan suhu udara yang sesuai 
dengan syarat hidup dari musang akar, tetapi dalam 
pengamatan di kawasan hutan Desa Lok Lahung 
musang akar juga di dapatkan di daerah dimana 
musang akar di temukan, berarti dapat di simpulkan 
musang akar masih dapat bertahan hidup dalam 
rentang kelembaban udara dan suhu udara yang 
sama dengan musang akar,  hal ini dapat terjadi 
karena musang akar masih dalam satu subfamilli 
dengan musang akar yang sama yaitu subfamili 
Paradoxurinae. 
 

4. SIMPULAN 
 
Jenis musang yang di tempat penelitian 

terdapat 2 jenis musang yang bersal dari familli 
Viverridae dan dari Subfamili Paradoxurinae, dari 
genus Paradoxurus di temukan 1 jenis yaitu 
Paradoxurus hermaprotus, sedangkan dari genus 
Arctogalidia di temukan 1 jenis yaitu Arctogalidia 
trivirgata.  

Kerapatan Paradoxurus hermaproditus di 
lokasi penelitian 0,144 individu/ha dan kerapatan 
Arctogalidia trivirgata 0,224 individu/ha. 

 

5. UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Ucapan terima kasih disampaikan secara 

ringkas. Ucapan ini ditujukan antara lain kepada 
sponsor riset atau kepada pihak (perorangan) yang 
berperan serta besar dalam penelitian, seperti 
orang-orang yang sangat membantu pengumpulan 
data di lapangan. 
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