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BAB I 

Pendahuluan 

 

I.1 Latar Belakang masalah 

Fauna merupakan salah satu organisme makhluk hidup yang mampu 

bergerak atau menggerakkan tubuh dengan sistem gerak seperti kaki, ataupun 

dengan jaringan otot lain seperti tentakel, otot perut dan otot lainnya, tidak 

memiliki chlorophyl, dan multiselular. Fauna memiliki keanekaragaman yang 

tersebar di seluruh dunia. Dari keanekaragaman fauna terdapat jenis-jenis dari 

kelompok klasifikasi yang berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri. Pada tahun 

1876, Alfred Wallace penyelidik alam yang berasal dari Inggris mengemukakan 

bahwa wilayah utama populasi fauna di dunia dibagi menjadi enam wilayah 

bagian yang mencakup beberapa bagian benua yaitu wilayah: Paleartic, Neartic, 

Ethiophian, Oriental, Australian, Neotropical. Keanekaragaman fauna terbanyak 

terdapat di dua wilayah tropis, yaitu Ethiopia (Afrika yang memiliki iklim tropis) 

dan Oriental (Asia yang memiliki iklim tropis dan pulau-pulau dekat pantai lepas) 

(Kimbal, 1999). 
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Gambar I.1 : Peta Persebaran Fauna 

Sumber : Kimball, 1999 

 

Sebagian besar keanekaragaman fauna di dunia hidup di Indonesia yang 

merupakan salah satu Negara dengan habitat hidup yang baik dan beranekaragam. 

Hal tersebut didukung dengan kondisi alam, letak geografis, keadaan iklim yang 

sesuai untuk dijadikan tempat tinggal makhluk hidup. Jenis-jenis fauna yang ada 

di Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 220.000 jenis yang terdiri atas kurang 

lebih 200.000 serangga (kurang lebih 17% fauna serangga di dunia), 4.000 jenis 

ikan, 2.000 jenis burung, serta 1.000 jenis reptilia dan amphibian, 13.000 

mamalia dan hewan besar lainnya (Safitri & Sugiharto 2013). 
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Berdasarkan pengamatan Alfred Wallace terdapat dua jalur wilayah utama 

persebaran fauna yang terjadi di Indonesia. Dua jalur ini yang memisahkan jenis 

fauna yang terdapat di Indonesia yaitu, jalur bagian barat (daerah Oriental) dan 

jalur bagian timur (daerah Australian). Daerah Oriental meliputi Sumatra, Jawa, 

Bali, Kalimantan dan Madura. Sementara itu, daerah Australian meliputi 

Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau sekitarnya ( Ningsih & Hidayah 2014) . 

 

Setelah Alfred Wallace, seorang ahli Zoologi bernama Weber 

berkebangsaan Jerman juga melakukan penelitian tentang persebaran fauna di 

Indonesia. Menurut Weber, fauna yang terdapat di Sulawesi tidak dapat 

sepenuhnya di golongkan sebagai fauna kelompok daerah Australian. Pada 

pengamatannya, Weber menggolongkan fauna yang terdapat di Sulawesi sebagai 

fauna peralihan antarawilayah Oriental dan Australian (Ningsih & Hidayah 2014). 

Gambar I.2 : Peta persebaran hewan di Indonesia 

Sumber : A.Marliac dan Truman Simanjuntak, 196 
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a. Fauna daerah peralihan 

Daerah peralihan meliputi daerah Sulawesi dan kepulauan Nusa Tenggara 

(bagian tengah). Fauna daerah peralihan terdiri atasfaunaendemic yang 

hanya ada di pulau tersebut. Contoh fauna daerah peralihan yaitu musang 

cokelat Sulawesi (Macrogalidia musschenbroekii), anoa daratan (Bubalus 

depressicornis), maleo  (Macrocepalon maleo), dan rangkok Sulawesi 

(Aceros cassidix). 

b. Fauna dareah Australian 

Daerah Australian meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Ciri-ciri 

fauna yang berada di daerah Australian sebagai berikut: 

1. Terdapat mamalia berukuran kecil. 

2. Banyak hewan berkantong. 

3. Tidak terdapat spesies kera. 

4. Burung berwarna-warni. 

Contoh fauna yang terdapat di daerah Australian yaitu babi rusa 

(Babyrousa Babyrussa), komodo (Varanus Komodoensis), kuskus 

(Spilocuscus Maculates), dan burung cendrawasih merah (Paradisaea 

rubra). 

c. Fauna daerah Oriental  

Daerah Oriental meliputi pulau Jawa, Bali, Sumatra, dan Kalimantan. Ciri- 

ciri fauna yang terdapat di daerah Oriental sebagai berikut: 

1. Banyak mamalia berukuran besar. 

2. Terdapat berbagai jenis kera. 
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3. Terdapat burung-burung, 

Contoh fauna daerah Oriental yaitu gajah (Elephas maximus), orang utan 

(Pongo pygmaeus Abelii), jalak bali (Leucopsar rothschildi), dan elang 

putih (Mycrohyerax latifrons). 

Salah satu jalur fauna daerah Oriental yang termasuk jalur utama 

perpindahan fauna di Indonesia yaitu di pulau Sumatra. Temuan fosil fauna yang 

pernah ditemukan yaitu terletakdi bagian utara pulau Sumatra umumnya 

ditemukan di wilayah pesisir timur provinsi Nangroe Aceh Darusalam hingga 

provinsi Kepulauan Riau ditemukan sisa-sisa fauna prasejarah pada masa 

mesolitik. Penemuan yang terdapat di situs tersebut berupa kulit kerang, tulang 

hewan, peralatan hidupyang terbuat dari bagian hewan dan sisa pembakaran. Di 

situs pesisir timur pulau Sumatra ditemukan fragmen tulang hewan yang 

teridentifikasi sebagai filum vertebrata. Beberapa temuan fosil hewan juga 

ditemukan seperti bovidae( kerbau/ sapi), cervidae (rusa), suidae (babi), 

Rhinocritidae (badak), macaca (monyet), hystricidae (landak), viverridae 

(musang), Boaidae (ular), vanaridae (biawak), testudinidae(bulus, kura-kura), 

chanidae (ikan) dan scilla serrata (kepiting) (Wiradnyana 2010, 77-8; 

Wiradnyana dkk 2002,49-56). 

Selain beberapa hewan yang di temukan di atas ada temuan yang 

ditemukan berupa mollusca yang diantaranya dikenal sebagai kelas pelecypoda 

(kerang) dan kelas gastropoda (siput). Pada kelas pelecypoda ditemukan yaitu: 

Arcidae, Arcticidae, ostraidae, tellinidae, Tridacnidae, Vulsellidae, Mactridae, 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAUNA PRASEJARAH PADA SITUS SONG GENTONG... CESAR DIAN PRASETYO



22 
 

Corbiculidae, Dreissenidae, Astartidae, Lucinidae dan pteriidae. Dan dari kelas 

gastropoda yaitu: neritidae, siliquaridae, potaminidae, Thiaridae, tonnidae, 

helicidae, Capolidae, Melongenidae, Lymnaeidae, volutidae, Conidae, 

Ellobiudae, Naticidae, Turitellidae, Struthiolariidae planorbidae, Neritidae, 

Helicidae, Fissurellidae, Pyramidellidae, dan trochidae. Dari temuan diatas 

menggambarkan adanya hewan yang memiliki habitat di muara sungai, laut dan di 

tempat air tawar. 

Adapun juga temuan yang terdapat pada wilayah pegunungan seperti di 

situs Loyang Mandele, Kabupaten Aceh tengah atau di bagian atas dari lapisan 

budaya di situs Bukit Kerang Pangkalan, kabupaten Aceh Tamiang dan bagian 

atas goa Togi Ndrawa di Nias, sisa fauna yang ditemukan berupa fragmentulang, 

taring, tanduk dan gigi, temuan ini diperkirakan pada masa Neolitik. Temuan sisa 

hewan yang ditemukan diantaranya Chordata berasal dari keluarga Chanidae 

(ikan), Boaidae (ular), Aves (ayam), Bovidae (kerbau/sapi), Cervidae (rusa), 

Suidae (babi), Canidae (anjing), dan beberapa molusca dari kelas Pelecypoda 

yang ditemukan Corbiculidae dan Articidae, sedangkan pada kelas Gastropoda 

hanya ditemukan Planorbidae. 
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Temuan zaman prasejarah pulau Jawa dibagi menjadi beberapa zona yaitu 

bagian utara Rembang, sekitar wilayah Randublatung, Kendeng(Jacob, 1980, 

1987;    Soejono, 1984, 1987;    Watanabe & Kadar, 1985; van den Bergh, 1996; 

Simanjuntak  et al., 2001; de Vos, 2004; Indriati, 2007). Di bagian selatan di 

sekitar wilayah Solo (khususnya lintasan sungai bengawan Solo) dan perbukitan 

selatan seperti Kabupaten Gunung Kidul,  Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, 

Tulungagung, Jember, Banyuwangi (Snell, 1938;  Badoux, 1959;  Simanjuntak, 

2002; Storm  et al., 2005;  Forestier,  2007; Westaway  et al., 2007). 

Gambar I.3. Peta jalur pesebaran fauna (jalur oriental). 

Sumber : John de Vos, 1995 
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Pada bagian utara terdapat situs Pelawangan yang berada di daerah 

Rembang Jawa tengah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 

1977 hingga 1986 didapatkan temuan berupa tulang dan gigi Vertebrata. Dari 

sejumlah temuan yang diidentifikasi sisa tulang vertebrata itu dari fauna Bovidae, 

Suidae, Canidae, Capra dan Cervidae. 

 

Pada bagian selatan pulau Jawa terdapat beberapa situs yaitu Trinil, 

Kedung Brubus, Ngandong, Punung dan Wajak. Situs Trinil memiliki variasi 

fauna yang sangat sedikit namun ekosistem yang terdapat di situs trinil sangat 

seimbang. Fauna yang ditemukan di situs Trinil yaitu Bovids dengan temuan yang 

sangat melimpah sedangkan fauna yang terdapat dari luar Trinil jarang ditemukan 

(Vu The Long; John de Vos; Russel L. Ciochon, 1996). 

Gambar I.4 : Peta Situs-situs pada Bagian Selatan Pulau Jawa. 

Sumber : Gert D. van den Bergh, John de Vos, Paul Y. Sondaar dan Fachroel Aziz, 1996 
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Pada masa c.08 myr BP fauna yang ada pada Kedung Brubus yakni 

kebanyakan pendatang baru seperti Epileptobos, Tapirus, Elephas, Rhinoceros 

dan Hyaena. ini merupakan bukti dari terjadinya penurunan permukaan laut 

sehinggamuncul daratan dan hutan, dan lebih banyak ditemukan fauna daratan 

(Vu The Long; John de Vos; Russel L. Ciochon, 1996). 

Situs Ngandong memiliki temuan fauna yang sama dengan situs Kedung 

Brubus. Situs Ngandong memiliki populasi hutan terbuka dan kering. Temuan 

fauna yang di temukan di situs Ngandong yaitu:Epileptobos, Tapirus, Elephas, 

Rhinoceros dan Hyaena diperkirakan terdapat pada pertengahan masa Pleistocene. 

Fosil Hyaena di temukan karena geografis situs ngandong terletak di daerah yang 

memiliki lingkungan hutan terbuka dan kering. Pada saat ini hyaena jarang sekali 

ditemukan bahkan tidak ditemukan karena perubahan iklim yang tidak lagi kering 

(Vu The Long; John de Vos; Russel L. Ciochon, 1996). 

Fauna Punung sangat berbeda dengan fauna Ngandong, karena situs 

Punung terletak di daerah yang memiliki lingkungan hutan lembab. Temuan yang 

ditemukan di situs Punung yaitu Pongo Pygmaeus, Symphalangus Syadactylus, 

Macaca sp, Ursus Malayanus, Panthera Fardus, Fanther Trigis, Felis Temmincki, 

Dicerorhinus Sumatraensis, Tapirus Indicus, Bibos Javanicus, Bubalus Bubalis, 

Capricorni Cumatraensis, Rusa Unicolor, Muntiacus Muntjak, Sus Scrofa (Sus 

Vertrucosus), Sus Barbatus, Elephas Maximus, Acanthior Brachyurus, Stegodon 

dan ElephasHyndrindicus yang telah mengalami kepunahan. Sementara itu 

Elephas Maximus datang dan hidup di Punung. Selain Elephas Maximus, Sus 
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Scofa juga termasuk fauna pendatang baru yang hidup di situs Punung (Vu The 

Long; John de Vos; Russel L. Ciochon, 1996). 

Situs Wajakmemiliki karakteristik fauna yang bertahan hidup di daerah 

hutan terbuka dan memiliki iklim yang dingin. Dibandingkan dari temuan-temuan 

lain seperti temuan yang terdapat pada situs Punung, Fauna Wajak tergolong 

temuan fauna yang berusia muda yaitu fauna yang hidup pada masa Holocene. 

Temuan fauna yang ditemukan meliputi:Panther Trigis, Rhinoceros Sondaicus, 

Tapirus Indicus, Muntiacus Muntjak, Rusa Timorensis, Sus Vittatus, Acanthion 

Brachyurus, Manis Javanica, Rattus Tiomanicus dan Sciurus Notatus (Vu The 

Long; John de Vos; Russel L. Ciochon, 1996). 
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Situs Song Gentong termasuk salah satu situs yang terdapat pada deretan 

Gunung Sewu. Situs song gentong terdapat dikawasan lereng perbukitan kapur 

yang terdapat di wilayah Tulungagung. Goa Song Gentong pernah digunakan 

penelitian oleh Eugene Dubois. Temuan yang terdapat pada situs song gentong 

diperkirakan berusia 7000 bp. Temuan temuan situs Song Gentong 

menggambarkan bahwa unsur-unsur kebudayaan yang digunakan yaitu berburu 

dan mengumpulkan makanan. Dari temuan dan kebudayaan berburu dan 

mengumpulkan makanan dapat diketahui situs Song Gentong dipergunakan pada 

masa Mesolitik atau peralihan dari masa akhir Preneolithic ke masa awal 

Neolithic. 

Fauna yang terdapat di daerah Tulungagung selain situs Song Gentong 

yang pernah menjadi temuan Eugene Dubois yaitu yang terdapat pada situs 

Wajak, Jimbe, Hoekgrot dan Kecil temuan ini temasuk dalam sisa-sisa fauna 

Gambar III.5 : Variasi fauna pada Situs-situs selatan Jawa 

Sumber : John de Vos, 1995 
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Pleistosen-Holosen (Jacob, 1967; Storm, 1995). Spesies fauna yang ditemukan di 

wilayah situs-situs Tulungagung sangat terbatas, antara lain Panthera tigris, 

Tapirus indicus, Trachypithecus cristatus, Rusa timorensis, Cervus eldi, Macaca 

fascicularis, Hystrix javanica, Rhinoceros sondaicus, Sus scrofa, Tragulus 

javanicus, Muntiacus muntjac, Bos sondaicus dan Bubalus bubalus (Storm, 1995; 

van den Bergh, 1996; de Vos, 2004; Storm et al., 2005).  

Jenis-jenis fauna di atas adalah sisa sisa makanan fauna yang pernah 

ditemukan di situs Wajak, Jimbe, Hoekgrot dan Kecil. Bukan hanya sisa-sisa 

makanan yang di temukan di Tulungagung, ada 1 fragmen alat tulang fauna dari 

rangga Rusa Timorensis namun temuan tulang fauna ini belum terbukti 

kebenarannya, karena alat tersebut rusak karena termakan zaman. Temuan bukti-

bukti Paleoantropologis, Paleoekologis dan Arkeologi tentang sisa makanan, fosil 

alat tulang, alat batu, dan tengkorak manusia Wajak (Tulungagung Jawa Timur) 

diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1889 oleh Eugene 

Dubois (Jacob, 1967;  Storm, 1995). 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Dari penjelasan singkat pada latar belakang dalam masalah diatas maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Jenis fauna apa saja yang pernah hidup di Song Gentong? 

2. Klasifikasi familia apa sajakah fauna yang pernah hidup di Song Gentong? 
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I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis fauna dan 

pola Ekologi yang menjadi habitat fauna yang ada di Situs Song Gentong pada 

masa lampau berdasarkan temuan sisa-sisa tulang. Dilihat dari temuan fauna,dan 

fauna apa saja yang dimanfaatkan manusia pada masa lampau, baik sebagai 

sumber makanan maupun penggunaan sebagai alat dandapat memperkirakan 

gambaran Ekologi dengan melihat habitat bertahan hidup fauna. 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai 

keanekaragaman fauna prasejarah yang ada di Indonesia khususnya yang terdapat 

pada sepanjang pegunungan selatan di pulau Jawa. Dengan penggambaran habitat 

dan jenis-jenis fauna dapat memberikan informasi lain mengenai kehidupan pada 

masa lampau. 

 

I.4 Tinjauan Pustaka 

Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang paling memanfaatkan 

lingkungan sekitar. Untuk memenuhi kebutuhan, manusia mengeksploitasi 

sumber daya alam disekitarnya. Alam menyediakan berbagai flora dan fauna 

sebagai sumber makanan manusia. Fauna merupakan salah satu sumber makanan 

bagi manusia, selain itu beberapa fauna memiliki manfaat lain untuk 

mempermudah aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Pada tahap awal kehidupan manusia meliputi food gathering dan hunting 

fhising (Sukadana, 1983). Tahapan ini berdasarkan kehidupan mengumpulkan 
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makanan dari lingkungan alam, berburu dan mencari ikan. Pada tahapan ini 

aktivitas manusia terbatas karena tanpa adanya alat transportasi serta alat-alat 

masih sederhana untuk berburu dan mengumpulkan makanan. dan pada saat 

manusia mulai berburu buruan yang besar (seperti bovidae, sus sp), hasil buruan 

tersebut tidak akan habis dalam sekali konsumsi, maka mulai menyimpan 

makanan sebagai cadangan. 

Pemanfaatan lain dari fauna yakni mempermudah aktivitas manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu contohnya anjing, biasanya masyarakat 

pedalaman yang masih mempertahankan hidupnya dengan cara berburu, 

masyarakat tersebut mengajak anjing peliharaannya berburu untuk mengejar 

buruannya seperti babi hutan. Fauna juga sangat membantu manusia dalam bergai 

hal untuk bertahan hidup, bahkan hewan juga termasuk dalam aspek religi pada 

ritual sesembahan. Hal ini sangat menggambarkan bahwa fauna memiliki peran 

penting dalam pengembangan kebudayaan pada suatu masyarakat dan juga 

memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dari masa prasejarah hingga 

masa kini. Fauna juga termasuk penggambaran kebudayaan dari masa ke masa. 

Berbagai jenis sisa Fauna yang ditemukan di wilayah Indonesia merupakan acuan 

untuk mengetahui jenis fauna dan kegunaan fauna untuk dijadiakan alat bertahan 

hidup pada masa prasejarah (Dunbar, 1993) 

Fauna dibedakan menjadi dua macam yakni fauna invertebrata (fauna 

yang tidak memiliki tulang belakang) dan fauna vertebrata (fauna yang bertulang 

belakang). Awe (1987) mengatakan pada masa berburu dan mengumpulkan 

makanan pada tingkat lanjut, manusia lebih memanfaatkan lingkungan dengan 
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kemampuan teknologi yang sudah maju. Dari selalu berpindah mengikuti 

pergerakan fauna buruan mereka memilih bermukim di goa-goa, bukit, lereng 

gunung sebagai tempat berlindung. 

Jenis makanan yang di peroleh di dataran tinggi dan di pesisir pantai pasti 

memiliki perbedaan, Biasanya masyarakat dataran tinggi memakan buah buahan 

dan berburu fauna yang terdapat di dalam hutan sekitar hunian. Sedangkan 

masyarakat yang terdapat di pesisir pantai biasanya mereka mencari ikan, kerang 

dan fauna yang terdapat di laut sekitar hunian. Manusia tergolong primata yang 

paling rakus di dunia, pada zaman prasejarah manusia memakan segala sumber 

makanan yang terdapat di sekitar tempat hunian dan tidak memikirkan bahaya 

racun yang terkandung di dalam sumber makanan tersebut. Pemahaman berbagai 

jenis makanan yang beracun dan yang tidak beracun tidak lepas dari pengetahuan 

manusia akan lingkungannya dan pengetahuan yang didapat pada masa 

sebelumnya. 

Hubungan kelompok manusia dengan lingkungannya serta hubungan 

manusia dengan fauna di sekitar tempat hunian sangat menguntungkan manusia, 

karena manusia sangat memanfaatkan lingkungan dan fauna tersebut menjadi alat 

untuk berburu. Situs goa song gentong terletak di pesisir pantai, jadi manusia 

prasejarah cenderung memanfaatkan hewan yang terdapat di pesisir pantai. 

Kebanyakan masyarakat pesisir pantai pada zaman prasejarah memanfaatkan 

cangkang kerang sebagai alat untuk berburu sampai alat untuk mengupas atau 

membuat alat dari kayu.  
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1.5 Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekskavasi merupakan metode penelitian dengan melakukan penggalian 

pada tempat-tempat yang mengandung benda purbakala yang merupakan tempat 

tinggal manusia pada masa lampu. Hasil dari penelitian ekskavasi adalah temuan 

data yang berupa  sisa dari fauna, sisa makanan dan Hominid. Fokus dari 

kerangka berfikir adalah temuan dari hasil Ekskavasi yang berupa temuan 

cangkang, tulang dan gigi fauna. Temuan fauna diklasifikasiakan menjadi dua 

Ekskavasi 

Temuan 

Fauna Flora Hominid 

Fauna Vertebrate Fauna Invertebrate 

Taksonomi dan Anatomi 
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yaitu Fauna Vertebrate dan Fauna Invertebrate, Penggolongan jenis fauna dan 

habitat fauna ini berdasarkan Anatomi dan Taksonomi yang telah ditentukan. 

 

I.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup subjek 

penelitian atau sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

 

 

I.6.1 Subjek Penelitian atau Sumber Data 

Subjek penelitian ini adalah temuan-temuan hasil ekskavasi yang berupa 

sisa-sisa tulang dan bagian dari fauna yang berasal dari Situs Song Gentong, baik 

dalam keadaan utuh maupun fragmen (pecahan). Subjek penelitian merupakan 

koleksi museum Etnografi, Universitas Airlangga. Temuan-temuan ini didapat 

dari hasil ekskavasi pada tahun 2011 sampai tahun 2013. 

 

I.6.2 Analisis Laboratorium 

Klasifikasi merupakan penentuan batas morfologi antar spesies serta 

mengelompokkan fauna sesuai dengan hubungan satu sama lain dengan jalan 

menerapkan peraturan yang konsisten (Taksonomi) pada gejala alam. 
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Kata Taksonomi menunjukkan pada sistem yang digunakan untuk 

memberi nama kepada spesies. Pada dasarnya sistem ini menggunakan prinsip 

prioritas, jadi nama yang telah “ditetapkan sebagai yang benar” mempunyai 

prioritas pertama (harus digunakan) kepada kelompok biologis sama yang 

dimaksud (Pope, 1984). 

 

I.7 Teknik Analisis Data  

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa hasil temuan ekskavasi yang 

dilakukan dalamkurun waktu tiga tahun. Data ini berupa foto temuan dan tabel 

temuan ekskavasi. Pengolahan data temuan-temuan ekskavasi dengan 

pengelompokan taksonomi, yang mencangkup Kingdom, Filum, Class, Ordo, dan 

Family. Pengelompokan temuan bertujuan untuk mempermudah penulis dalam 

membandingkan fauna yang terdapat dibeberapa situs sekitar situs Song Gentong 

dengan fauna yang terdapat di situs Song Gentong serta dapat menggambarkan 

habitat sebagai tempat tinggal fauna. 

Data yang berupa foto membantu penulis untuk menunjukkan hasil 

temuan dan mempermudah untuk mengidentifikasi anatomi atau besar kecilnya 

bentuk framen tulang dan gigi yang ditemukan dari hasil penelitian ekskavasi 

selama tiga tahun. 
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