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ABSTRAK  

PENGUKURAN BESARNYA UKURAN KOLONI 

SARANG RAYAP DENGGAN PENDEKATAN BANGUN 

RUANG PADA RAYAP POHON GENUS Nasutitermes 

(Isoptera : Termitidae) 

Oleh 

NYI AYU NOVITA PRATIWI 

 

Penelitian tentang volume sarang, jumlah individu, rasio kasta dan 

luas ruang per individu dari rayap Nasutitermes matangensis. Telah 

dilakukan pada bulan April–Mei 2021. Teknik yang digunakan pada 

pengukuran volume sarang dan jumlah individu ialah direct account 

(perhitungan langsung). Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

perbedaan ukuran volume sarang dan jumlah individu pada tiga 

sarang rayap Nasutitermes matangensis. Sarang rayap pertama pada 

pohon kelapa (Cocos nucifera) dengan volume 0,298 m
3
, jumlah 

individu 63.859, rasio kasta prajurit : kasta pekerja : kasta 

reproduktif adalah 20,74%: 72,64% : 6,4% dan luas ruang per 

indvidu 4,6 cm
3
. Sarang rayap kedua  pada pohon melinjo (Gnetum 

gnemon) dengan volume 0,097 m
3
, jumlah individu44.36,  rasio 

kasta prajurit : kasta pekerja : kasta reproduktif adalah 22,6% : 

68,33 % : 8,9%dan luas ruang per individu 2,18 cm
3
. Sarang rayap 

ketiga  pada pohon mahoni (Swietenia mahagoni) dengan volume 

0,058
3
, jumlah individu 20.264 dengan rasio kasta prajurit : kasta 

pekerja : kasta reproduktif adalah 22,0% : 62,0% : 15,9 % dan luas 

ruang per individu  2,86 cm
3
. 

 

Kata kunci :Nasutitermes matangensis, Volume, Jumlah, Rasio, 

Luas Ruang Per Individu. 
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MOTTO 

         

              

Artinya : “Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya 

kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirimu sendiri” (Qs. Al-

Ankabut:6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Rayap termasuk ke dalam ordo Isoptera yang berarti kedua 

pasang sayap pada kasta reproduktif memiliki besar dan ukuran 

yang bentuk sama.
1
 Rayap merupakan  serangga sosial yang 

hidup dalam suatu komunitas yang disebut koloni. Rayap dalam 

suatu koloni terdapat beberapa kasta di dalamnya yaitu kasta 

prajurit (soldiers), kasta pekerja (worker) dan laron  

(reproduktif) dimana setiap kasta mempunya peran dan 

tugasnya masing-masing.  

Kasta prajurit bertugas menjaga koloni dari gangguan dari 

luar, kasta pekerja bertugas mencari makan, kontruksi atau  

pembangunanan dan perbaikan sarang, serta memberi makan 

anggota koloni lainnya. Kasta reproduktif yang memiliki 

kemampuan untuk mendukung proses perkembangbiakan.
2
 

Karena kebiasaan mereka memakan kayu atau bahan yang 

mengandung selulosa, banyak spesies rayap dapat melakukan 

kerusakan besar pada bangunan yang memiliki struktur kayu, 

jumlah spesies rayap di dunia ada sekitar 2.648 yang 

digolongkan ke dalam tujuh famili dan 281 genus.
3
 

 

                           

     

                                                             
1 Singgih, H.S, Hadi , U. dan Kusumawati, “Hama Pemukimana 

Indonesia, Institut Petanian Bogor”, Bogot, 2006, h 158. 
2
Dodi Nandika, “Rayap Hama Baru Di Kebun Kelapa Sawit, Seameo 

Biotrop”, Bogor, 2014, h.15. 
3
Habibi, Farah Diba, Sarma Siahaan. “Keanekaragaman Jenis Rayap Di 

Kebun Kelapa Sawit Pt. Bumi Pratama Khatulistiwa Kecamatan Sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya”. Jurnal Hutan Lestari.Vol.5.No. 2. (2017),  h. 481. 
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Artinya :dan dia (menundukan pula) apa yang dia ciptakan 

untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran. 

(Qs.  An-Nahl : 13)4
 

Qs. An-Nahl menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan 

di bumi ini dengan berlain-lainan macam baik manusia, hewan 

dan tumbuhan yang memiliki variasi yang berbeda-beda. 

Dalam hal ini Allah telah menciptakan rayap yang tidak hanya 

satu jenis tetapi banyak jenis-jenis rayap yang telah diciptakan 

Allah SWT. 

Rayap merupakan salah satu serangga berkoloni dalam 

jumlah banyak. Rayap membangun sarangnya sebagai tempat 

hidup. Rayap memiliki banyak jenisnya, salah satu genusnya 

yaitu Nasutitermes. Rayap merupakan serangga daerah tropik 

dan sub tropik, makanan utamananya kayu atau bahan yang 

mengandung selulosa.
5

Rayap banyak ditemukan diseluruh 

benua kecuali wilayah kutub.Keberadaannya lebih banyak 

ditemukan pada wilayah tropis dan subtropis, terutama pada 

garis lintang 50
0
 LU – 50

0
 LS.

6
Brazil memiliki iklim tropis 

seperti halnya Indonesia.Kedua negara ini juga dikenal dengan 

sebutan megabiodiversity. 

Penelitian mengenai volume sarang rayap dan jumlah 

individu rayap pernah dilakukan oleh Merza mengenai 

keberagaman, sebaran di kampus UIN Raden Intan Lampung 

pada tahun 2012, pengukuran sarang didapatkan sarang yang 

berbentuk seperti bangun ruang diukur dengan volume bangun 

ruang dan perhitungan jumlah populasi dalam satu sarang rayap 

telah ada beberapa peneliti seperti penelitian yang dilakukan 

                                                             
4Al-Quran Dan Terjemahannya. Penerbit Karya Insan Indonesia Jakarta. 
5
Wahyono, “Ekosistem Rayap dan Vektor Demam Berdarah di Lingkungan 

Pemukiman”, 2008, Kumpulan Makalah Priode 1987-2008, hal. 1- 9. 
6
Jusmalinda, Perkiraan Kerugian Ekonomis Akibat Serangan Rayap pada 

Bangunan Rumah Rakyat di Tiga Kecamatan Propinsi Sumatera Barat, Fakultas 

Kehutanan IPB, Bogor, 1994, hal. 2. 
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ching-chen lee, kok boon dan chow-yang dan penelitian 

Theodore A Evans, Michael lenz dan Patrick V. Glesson.
7
 

Secara astronimis Negara Indonesia terletak pada garis 

lintang 11°LU - 11°LS garis ini termasuk pada daerah 

persebaran rayap.
8
Penelitian tentang keragaman jenis rayap 

Indonesia dimulai pada tahun 1898 oleh Haviland.Ia berhasil 

mengamati 30 jenis rayap di wilayah Borneo (Kalimantan) dan 

satu jenis dari Manado (Sulawesi).
9
 

Lampung merupakan bagian dari Negara Indonesia.Provinsi 

Lampung terletak antara 105
o
 12’-105

o
 18’ BT dan antara 5

o
 

24’-5
o
 32’ LS. Provinsi ini berada di ketinggian 0-700 m dari 

permukaan laut, kelembaban mencapai 80-88%, kecepatan 

angin rata-rata 5,83 km/jam dan curah hujan tahunan rata-rata 

1.293- 3.130 mm/tahun.
10

 

 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, 

Kabupaten Lampung Selatan terletak di Provinsi Lampung dan 

merupakan bagian wilayah Indonesia tidak luput adanya rayap 

yang dapat menimbulkan serangan pada bangunan. Desa 

Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten 

Lampung Selatan merupakan hutan yang masih terjaga, 

diamana banyak semak belukar, pohon-pohon yang cukup 

besar dimana tumbuhan ini mengandung selulosa yang 

merupakan sumber makanan bagi rayap. Tarsoen Waryono 

dalam makalahnya menyatakan, rayap merupakan serangga 

daerah tropika dan subtropik, makanan utamnya kayu atau 

bahan yang mengandung selulosa. 
11

 Tanah di Desa Tanjung 

Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung 

                                                             
7
  Merza AS. Keragaman, Sebaran, Dan Ukuran Koloni Rayap Di Kampus 

Iain Raden Intan Lampung. h. 48 
8Jusmalinda, hal. 58 
9 Haviland, G. D., Observations on Termites; with Descriptions of New 

Species, J. Linn. Soc. Zool.1898., 26, 358 – 442. 
10

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bandar Lampung, Letak Geografis, 

Lampung, terdapat di http: www.agbersama.com-info-lam [online] 
11

 Wahyono. h.1- 9. 
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Selatanyang berwarna coklat dan merah yang cocok bagi rayap. 

Hal ini didukung dari hasil penelitian Van Hissink  yang 

termuat dalam jurnal Biologi Amelilia Zuliyanti Seregar dan 

Ridwanti Batubara yang menyatakan bahwa secara keseluruhan 

jenis tanah terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, 

tanah hitam, tanah cokelat dan tanah merah merupakan cocok 

bagi rayap.
12

 

Rayap Nasutitermes umumnya membentuk sarang di atas 

pohon sehingga disebut sebagai rayap pohon, Sarang rayap 

Nasutitermes semakin lama semakin membesar membentuk 

gundukan, dengan berjumlahnya populasi dalam suatu koloni 

rayap.
13

 

Letak sarang rayap dibagi ke dalam beberapa tipe antara 

lain aboreal mounds/arboreal nest yang berasosiasi dengan 

pohon, wood nesting yang bersarang di dalam kayu mati/pohon 

mati, dan subterranean nest yang bersarang di dalam tanah/ 

gundukan tanah pembentuk bukit. 

Rayap Nasutitermes sp.membuat sarang dari tanah dengan 

bentuk dan ukuran yang berbeda, menurut hasil penelitian 

Ervany Hendra dkk (2019),  terdapat sarang yang berupa 

bentuk seperti bangun kerucut, membulat seperti bola, persegi 

panjang seperti kayu mati dan yang mengisi pohon kayu yang 

berlubang.
14

 

Bentuk sarang berbeda-beda untuk setiap koloni walaupun 

spesiesnya sama, hampir seluruh kehidupan rayap dilakukan di 

dalam sarang. Sarang rayap berfungsi tidak hanya sebagai 

tempat kawin ratu dan raja, tetapi juga sebagai tempat 

memperbanyak koloni. 

                                                             
12

Siregar, Batubara, Kerugian Ekonomis Akibat Serangan Rayap Pada 

Bangunan Rumah Masyarakat Di Dua Kecamatan (Medan Denai Dan Medan 

Labuhan), Jurnal Biologi Sumatera. 2007. No.2. Vol.2. h. 23-27 
13Asmaliyah, dkk.“Identifikasi Dan Potensi Kerusakan Rayap Pada Tanaman 

Tembesu (Fagraea fragrans) Di Kebun Percobaan Way Hanakau Lampung 

Utara”.(Balai Penelitian Kehutanan Palembang).2012 . h. 189. 
14

Ervany Hendra, Syaukani dan Husni. “Biologi Sarang Rayap Subfamili 

Nasutitermitinae Di Stasiun Penelitian Suaq Balimbing Taman Nasional Gunung 

Leuse”. Jurnal Biotik.  ISSN: 2337-9812, Vol. 7.  No. 1. 2019. h 31-33 
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Koloni dalam famili ini sangat sangat besar dengan kasta 

dan ukuran yang jelas berbeda didalam gundukan sarang 

Nasutitermes merupakan salah satu jenis rayap pohon banyak 

yang ditemukan di Indonesia Sarang seringkali terbuat dari 

kertas, beberapa Nasutitermes umumnya ditemukan pada 

pohon-pohon penghasil buah, pelindung dan tanaman hias
15

 

Semua rayap memakan kayu dan bahan yang mengandung 

selulosa, tetapi perilaku rayap (feeding behavior) bermacam – 

macam. Hampir semua jenis kayu potensial untuk di makan 

rayap Faktor utama yang mempengaruhi distribusi dan 

kelimpahan rayap yaitu faktor resensi air kapasitas tanah, 

selulosa disediakan oleh vegetasi, kualitas dan kuantitas 

makanan. Rayap memakan kayu dan bahan yang mengandung 

selulosa, tetapi perilaku rayap (feeding behavior) berbeda-beda 

menjadi salah satu keunikan serangga kecil ini. Rayap 

Nasutitermes dapat hidup dengan baik apa bila faktor kualitas 

dan kuantitas makanan, suhu, ph, serta kelembapan udara dan 

tanah tercukupi dengan baik di suatu wilayah.
16

 

Pentingnya mengetahui ukuran sarang rayap Ukuran 

populasi dipengaruhi oleh umur ratu dan lingkungan serta 

adanya gangguan organisme lain, seperti semut. Lee, dkk 

menambahkan apabila terjadi hal yang tidak mendukung maka 

ukuran populasi koloni rayap tidak akan meningkat bahkan 

semakin rendah. Berbagai faktor lingkungan seperti tanah, tipe 

vegetasi, iklim dan ketersediaan air sangat mempengaruhi 

ukuran populasi koloni rayap.
17

 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk 

mengetahui jumlah individu pada suatu koloni yang berbeda 

bentuk ukuran.Untuk mengetahui volume sarang, perbandingan 

jumlah individu dan rasio kasta, dan luas ruang per individu. 

 

                                                             
15

Asmaliyah,  h.189
 

16 Anisa oktina dkk. h.  24 
17

 Lee CY, Challenges to Subterranean Termite Tunnel Branches for 

Efficient Food Search and Reasource Transportation, 2007, BioSystems 

90:802-807. 
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B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan paparan pada bagian latar belakang diatas 

dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Masih sangat sedikit penelitian tentang jumlah  kasta 

prajurit, pekerja dan reproduktif dalam satu koloni 

khususnya pada genus Nasutitermes. 

2. Nasutitermes merupakan salah satu jenis rayap pohon 

banyak yang ditemukan di Indonesia. 

3. Belum adanya penelitian ukuran koloni rayap 

Nasutitermes Di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau 

Mataram, Lampung Selatan. 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini di fokuskan pada rayap pohon genus 

Nasutitermes sebagai objek penelitian. 

2. Penelitian ini dibatasi denganyaitu tiga buah sampel sarang 

guna mengetahui perbandingan dari ketiga sarang tersebut. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu berapakah besar ukuran 

volumesarang rayap Nasutitermes, jumlah individu, rasio kasta 

dan luas ruang per individu? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

besar ukuran volume sarang rayap Nasutitermes, jumlah 

individu, rasio kasta dan luas ruang per individu. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat  penelitian yang diharapkan dapat tercapai adalah 

: 

1. Bagi peneliti sebagai tambahan pengalaman dan ilmu 

pengetahuan. 

2. Bagi guru biologi sebagai referensi dan informasi materi 

pembelajaran. 
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3. Bagi UIN Raden Intan Lampung sebagai informasi ilmu 

pengetahuaan alam. 

4. Bagi masyarakat sebagai informasi ilmu pengetahuan 

mengenai rayap dan mengetahui jenis-jenis kayu yang 

disukai rayap Nasutitermes. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Kajian penelitian menggunakan  penelitian terdahulu yang 

menjadi acuan penelitian ini agar berguna bagi penelitian ke 

depannya yang menggunakan rayap. Beberapa penelitian 

mengenai rayap di Universitas Islam Negeri Raden Intan yang 

sudah dilakukan sebagai berikut: 

1. Penelitian dari Merza AS pada tahun 2012 yang berjudul 

“Keragaman, Sebaran Dan Ukuran Koloni Rayap Di 

Kampus IAIN Raden Intan Lampung” yang bertujuan 

untuk mengetahui jenis-jenis rayap dan sebarannya serta 

besarnya koloni rayap di kampus UIN Raden Intan 

Lampung. 

2. Penelitian Darwasih pada tahun 2017 yang berjudul 

“Kajian Perilaku Agonistik Intraspesifik Koloni 

Nasutitermes Matangensis (Isoptera : Termitidae) Di Pulau 

Sebesi Lampung (Sebagai Bahan Pengembangan Petunjuk 

Praktikum Pada Sub Konsep Ekosistem Sma Kelas X 

Semester Genap)” yang bertujuan untuk mengetahui 

perilaku agonistik intraspesifik pada rayap Nasutitermes 

matangensis. 

3. Penelitian dari Moh. Dwi Kurniawan Hasan pada tahun 

2017 yang berjudul “Jumlah Kasta Reproduktif 

Nasutitermes Matangensis (Isoptera :Termitidae) Di Pulau 

Sebesi – Lampung” yang bertujuan untuk mengetahui 

jumlah kasta reproduktif dari setiap koloni rayap. 

4. Penelitian dari Cikra Pawana pada tahun 2017 yang 

berjudul “Pengukuran Populasi Rayap Tanah Macrotermes 

Gilvus Dan Teknik Pengendaliannya Menggunakan 

Termitisida Berbahan Aktif Fipronil Pada Perkebunan 

Kelapa Sawit Milik Rakyat Di Kabupaten Mesuji 
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Lampung” yang bertujuan untuk mengukur populasi rayap 

yang menyerang perkebunan kelapa sawit dan teknik 

untuk mengendalikan serangan rayap dengan termitisida 

dengan bahan aktif Fipronil. 

Penelitian tentang mengukur volume dan jumlah individu 

rayap  sudah pernah dilakukan di UIN Raden Intan, yakni: 

Penelitian dari Merza AS  tahun 2012  yang berjudul 

“Keragaman, Sebaran Dan Ukuran Koloni Rayap Di Kampus 

IAIN Raden Intan Lampung” yang bertujuan Untuk mengetahui 

mengetahui jenis-jenis rayap dan sebarannya serta besarnya 

koloni rayap di kampus UIN Raden Intan Lampung 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjaun Pustaka 

1. Rayap 

Telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan sesuatu 

dengan terencana dan sempurna, begitu pula dengan 

serangga kecil yang berkoloni ini.Berjuta spesies telah 

diciptakannya dan tiada yang tak terduga. Semua memiliki 

peran dan manfaat penting dalam kehidupan, seperti pada 

firman Allah pada Qs. Ali Imran (3) ayat 91 sebagai  

berikut:  

                     

                  

Artinya: “orang-orang yang mengingat Allah sambil 

berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan 

mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 

(seraya berkata): “Ya tuhan kami, Tiadalah  Enggkau 

menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka 

peliharalah kami dari siksa neraka.”18
 

 

Ayat diatas telah dijelaskan bahwa Allah 

menciptakan makhluk hidup dengan manfaat bagi 

kehidupan, seperti halnya rayap memiliki peran sebagai 

konsumer primer dalam ekosistem berperan 

mendekomposisi selulosa.Rayap juga memiliki siklus 

beberapa unsur penting di alam seperti nitrogen dan karbon. 

Rayap merupakan mesofauna tanah utama 

dikawasan tropis. Rayap berperan penting dalam 

dekomposisi, perputaran unsur hara dan proses di dalam 

tanah. Perubahan dan intensitas penggunaan lahan berperan 

besar terhadap kerusakan habitat dan penurunan 

                                                             
18

Al-Quran Dan Terjemahannya. Penerbit Karya Insan Indonesia Jakarta. 
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keanekaragaman hayati.Kerusakan habitat dan penurunan 

keanekaragaman hayati berdampak pada kesehatan dan 

fungsi ekosistem.
19

 

Dekomposisi rayap akan membuat terjadinya 

perputaran unsur hara yang ada di dalam tanah.Semua 

tatanan kehidupan memiliki keterkaitan yang erat dan saling 

membutuhkan satu sama lain. Apabila salah satu ada yang 

rusak maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam 

ekosistem. 

Rayap merupakan serangga sosial yang berperan 

sebagai biodekomposer alam, memakan selulosa dan 

memiliki keberagaman besar.Rayap memakan makanan 

dengan kandungan selulosa berupa tunggak kayu, ranting, 

dan daun–daun yang berguguran di alam.
20

 

Tabel 2.1 

Perbedaan rayap dengan semut dan lebah
21

 

 

No Persamaan Perbedaan 

Rayap Semut,Lebah 

1 Koloni terbagi dalam 

berbagai kasta 

Pembentukan 

kasta 

dikendalikan 

oleh feromon 

dasar 

Pembentukan 

kasta 

dikendalikan oleh 

faktor nutrisi, 

walaupun pada 

sebagian kasus 

ada juga peranan 

feromon 

                                                             
19

Teguh Pribadi, Keanekaragaman Komunitas Rayap Pada Tipe Penggunaan 

Lahan yang Berbeda sebagai Bioindikator Kualitas Lingkungan, Sekolah 

Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2009, hal. 2 

20  Anisa Oktina, dkk. “Sebaran Dan Ukuran Koloni Sarang Rayap Pada 

Pohon Nasutitermes Sp. (Sisoptera: Termitidae) Di Pulau Sebesi Lampung Sebagai 

Sumber Belajar Biologi” 2012. h.13 
21 Dodi Nandika, “Rayap Hama Baru Di Kebun Kelapa Sawit,” Seamoe 

Biotrop 2, no. 2 (2014): 8–10. 
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2 Fenomon penanda jejak 

(trail following 

pheromone) digunakan 

memandu individu 

sejenis untuk mengikuti 

jejak penjelajahan 

Kasta pekerja 

terdiri atas 

individu jantan 

dan betina 

Kasta bekerja 

hanya terdiri atas 

individu betina 

3 Feromon berfungsi untuk 

komunikasi dalam koloni 

atau pembentukan kasta 

Fase nimfa 

berperan di 

dalam 

kehidupan 

koloni, 

setidaktidaknya 

pada instar 

akhir 

Fase larva dan 

pupa tidak aktif 

4 Grooming antar individu 

sering sekali terjadi dan 

setidaknya merupakan 

salah satu cara untuk 

menyebarkan feromon 

Tidak terdapat 

dominasi 

diantara 

individu di 

dalam koloni 

yang sama 

Dominan biasa 

terjadi tetapi 

tidak umum 

5 Wilayah jelajah dan 

sarang ditandai dengan 

bau khas 

Pertukaran 

makanan 

melalui anus 

sering terjadi 

pada rayap 

ditingkat 

rendah 

Pertukaran 

makanan melalui 

anus jarang 

terjadi 

6 Struktur sarang yang 

kompleks 

Pemindahan 

telur tidak 

terjadi 

Pemindahan telur 

dilakukan oleh 

anggota koloni 

semut dan lebah 

7 Pada waktu tertentu 

dapat bersifat kanibal 

Kasta 

reproduktif 

jantan setelah 

kawin 

membantu ratu 

membangun 

sarang 

Kasta 

Reproduktif 

jantan segera 

mati setelah 

kawin 
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Isoptera merupakan Ordo yang paling dekat dengan 

Ordo Blattodea, yang banyak ditemukan di daerah tropis 

dan daerah subtropis. Ordo ini memiliki koloni yang terbagi 

dalam tiga kasta. Kasta terbagi dalam kasta reproduktif yang 

terdiri atas raja dan ratu yang tidak memiliki sayap, kasta 

prajurit yang terdiri atas jantan dan betina yang steril dan 

bagian kepala dilengkapi moncong dan juga mandibel dan 

kasta pekerja yang steril namun tidak memiliki modifikasi 

khusus pada tubuhnya, serta kasta pekerja yang menjadi 

arsitek dan pencari makan bagi anggota koloni
22

 

Rayap sering disebut semut putih, namun ada 

beberapa perbedaan antara semut dan rayap. Rayap 

memiliki antena yang lurus, sedangkan antena semut 

cenderung melengkung atau menyiku. Toraks (dada) dan 

abdomen (perut) rayap menyambung dengan ukuran yang 

hampir sama, sedangkan toraks dan abdomen semut 

dihubungkan dengan pinggang yang ramping. Bentuk 

ukuran dan pola pertulangan kedua pasang sayap pada laron 

(alates) hampir sama, sedangkan sayap depan dan belakang 

semut memiliki bentuk, ukuran, dan pola pertulangan yang 

berbeda-beda. Melihat dari segi kekerabatan (filogenetika) 

semut berkerabat dekat dengan lebah yang termasuk dalam 

Ordo Hymenoptera, sedangkan bentuk sayapnya lebih 

mendekati lipas dan termasuk Ordo Blattodea. 

Rayap sangat spesifik dalam memilih tempat hidup, 

mereka memerlukan tanah dan lingkungan yang lembab 

untuk hidupnya. Kadar air adalah salah satu hal penting dan 

sangat dipertimbangkan dalam memilih lokasi sarang. 

Dalam sarang rayap terdapat banyak lorong lorong yang 

fungsinya untuk menjaga kelembaban udara agar tetap 

sesuai bagi koloni rayap. Dalam membuat sarang, rayap 

cenderung untuk menghindari cahaya dan menghindari 

lingkungan luar dalam pembuatan sarang. Individu Rayap 

                                                             
22 Dwi Wahidati Oktarima, SP., MENGOLEKSI ,PRESERVASI SERTA 

KURASI SERANGGA (Jakarta: Balai Karantina, 2015). 
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mampu hidup dalam kurun waktu beberapa bulan hingga 

yang paling maksimal bertahan selama dua tahun
23

 

 

a. Sistem Kasta Rayap 

Rayap merupakan serangga berukuran kecil yang 

hidup dalam suatu koloni. Sebuah koloni rayap selalu 

terdiri dari beberapa kasta, yaitu kasta prajurit, kasta 

pekerja dan kasta reproduktif yang terdiri dari sepasang 

ratu dan raja. 

1) Kasta Prajurit 

Kasta dapat dengan mudah dikenali dengan 

bentuk kepalanya yang besar dan memiliki kulit 

kepala yang tebal. Peranan kasta prajurit adalah 

melindungi koloni dari gangguan luar, khususnya 

semut dan predator lainnya. Kasta prajurit mampu 

menyerang musuh dengan 13  Subfamili yang dapat 

menusuk, mengiris, dan menjepit. 

2) Kasta Pekerja 

Kasta ini merupakan anggota yang sangat 

penting dalam koloni rayap.Kasta pekerja umumnya 

berwarna pucat dengan kutikula (lapisan kulit) hanya 

sedikit mengalami penebalan sehingga tampak 

menyerupai nimpa. Walaupun  kasta pekerja tidak 

terlibat dalam proses perkembangbiakan koloni dan 

pertahanan, hampir semua tugas koloni dikerjakan 

oleh kasta ini. Kasta pekerja dapat disebut sebagai 

“inti koloni rayap.” Mereka berkomunikasi dengan 

anggota koloni lain dengan menggunakan feromon. 

Mereka mengandalkan indra pendeteksi 19 

(Olfactory), pendeteksi rasa (Gustatory), dan 

pendeteksi mekanis (Mechanoreceptor). 

3) Kasta reproduktif 

merupakan individu-individu rayap yang 

memiliki kemampuan untuk mendukung proses 

perkembangbiakan, dibedakan menjadi dua golongan 

                                                             
23Sigit AndHadi, Hama Pemukiman Indonesia. 
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yaitu:  kasta reproduktif primer, terdiri dari laron 

(alates), ratu, dan raja, kasta reproduktif sekunder atau 

neoten. Laron merupakan serangga-serangga dewasa 

(jantan dan betina) yang bersayap yang berbentuk 

didalam koloni rayap. Apabila laron telah 

mendapatkan pasangan, masing-masing pasangan 

akan berjaln beriringan mencari tempat yang sesuai 

untuk kawin dan berkembangbiak membentuk koloni 

baru. Jadi laron adalah pendiri koloni: betina menjadi 

ratu, sedangkan yang jantan menjadi raja.
24

 

 

b. Morfologi rayap 

Secara morfologi rayap memiliki tiga bagian utama yang 

meliputi: kepala, torak, dan abdomen. Dibeberapa negara  

sub-tropika rayap dikenal dengan semut putih (white ant) 

karena secara selintas antar keduanya mempunyai 

penampilan yang hampir sama namun sangat berbeda 

antara semut dan rayap meliputi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

                   Morfologi Rayap 

Secara morfologi batas-batas bagaian tubuh rayap 

antara bagian torak (dada) dan abdomen (perut) tidak 

terlhat jelas bagian batasnya, sayap rayap mempunyai 

ukuran yang sama besar. Rayap memliki sistem sosial, 

dengan raja, ratu, pekerja dan prajurit, morfologinya 

                                                             
24

Irawansyah. Op.Cit. h. 18-19 
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berbeda-beda sehingga memiliki sistem pembagian tugas 

masing-masing dan seperti halnya ratu memiliki ukuran 

yang lebih besar utuk menghasilkan anak, sedangkan 

rayap prajurit memiliki mulut bertipe penggigit dengan 

capit yang lebih besar
25

 

Rayap yang telah berhasil diidentifikasi di 

Indonesia terbagi dalam tiga kelompok besar yakni 

Kalotermitidae, Rhinotermitidae, dan 

Termitidae.Kalotermitidae dianggap sebagai keluarga 

rayap yang paling primitif dilihat dari morfologi 

tubuhnya.Jenis rayap ini memakan kayu yang membusuk 

dan tidak membuat struktur kayu khusus saat 

makan.Rayap Kalotermitidae membuat.lubang kecil saat 

memakan kayu-kayu yang lapuk. Koloni rayap jenis ini 

biasanya dalam jumlah kecil.Memiliki kasta pekerja dan 

prajurit namun tanpa kasta pekerja sejati yang memakan 

kayu dan membuat sarang.Kalotermitidae dipercaya hasil 

revolusi dari Mastotermitidae. 

Termitidae termasuk ke dalam kelompok rayap 

tinggi, sekitar 75% dari jenis ini telah dikenal 

didunia.Imago menunjukkan gigi kecil di bagian 

mandibel. Pada imago sayap tidak terlapisi oleh 

pembuluh darah dan sepasang sayap depan yang besar 

dan tidak tumpang tindih dengan sayap belakang. Prajurit 

memiliki pronotum berbentuk pelana.Hingga saat ini 

termitidae terbagi dalam empat subFamili yaitu 

Amitermitinae, Termitinae, Macrotermitinae, dan 

Nasutitermitinae.
26

 

 

c. Klasifikasi Rayap Nasutitermes matangensis 

Klasifikasi ilmiah spesies rayap Nasutitermes 

matangensis adalah sebagai berikut:  

                                                             
25 Dalillah Familia. Adaptasi Morfologi Rayap Nasutitermes Sp. http: 

//www.daliahfemilia.com/2015/03/contoh-adaptasi-morfologi-fisiologi .html 

diakses 3 Juni 2021, Pukul 08.00 WIB 
26 Y.p.tho, Termites of Peninsular Malaysia, ed. chan hung Tuck, 2nd ed. 

(kuala lumpur: publication branch, forest research institute malaysia, 2012). 
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Kingdom : Animalia  

Phylum : Arthtopoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Isoptera 

Famili : Termitidae 

Subfamilli : Nasutitermitinae 

Genus : Nasutitermes 

Spesies : Nasutitermes matangensis27 

 

Rayap di daerah subtropik disebut white ants (semut 

putih), hal ini dikarenakan rayap memiliki morfologi 

yang mirip dengan semut.Berdasarkan hubungan evolusi 

(filogeni), tidak ada hubungan antara ayap dengan 

semut.Hubungan lebih dekat terjadi antara rayap dengan 

kecoa (blattodea).
28

Sampai sekarang sudah tercatat 7 

famili (suku), 295 genus (marga) dan lebih dari 2882 

spesies (jenis) termasuk kelompok ini.
29

 

Rayap mempunyai jadi serangga yang mempunyai 

sayap yang sama, terdiri dari tujuh famili, yaitu 

Kalotermitidae, Rhinotermitidae, Serritermitidae, 

Termitidae, Termopsidae, Mastotermitidae dan 

Hodotermitidae. Famili Termitidae dibagi menjadi 

beberapa subfamili yaitu Apicotermitinae, Termitinae, 

Macrotermitinae, dan Nasutitermitinae.
30

 

 

d. Lokasi sarag rayap 

Berdasarkan lokasi sarang atau tempat tinggalnya rayap 

dapat digolongkan dalam tiga tipe yaitu rayap kayu 

                                                             
27 Quah, “Nasutitermes matangensis”,[online] tersedia: 

http://www.termiteweb.com/termite-picture-nasutitermes-sp.html diakses 3 juni 
2021, pukul 09.00 wib 

28 David Girimaldi dan Michael S. Enggel, Evolution of The Insecta, 

Cambridge Universty press, Singapore, 2000, hal. 238. 
29  Reginaldo Constantino, Cataloge of The Living Termites of The New 

World (Insecta: Isoptera), Museu De Zoologiada De Universidade De Sao Paulo, 

ISSN 0066 7870, 1998, hal. 136. 
30 Y. P. Tho, The Termites, Florest Research Institut Malaysia, Kuala 

Lumpur, 1992, hal. 5. 
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basah, rayap kayu kering, dan rayap subteran. Rayap 

berdasarkan habitatnya ke dalam beberapa golongan, 

yaitu: 

1) Rayap kayu basah (dampwood termite)  

Golongan rayap yang biasanya menyerang kayu – 

kayu busuk atau pohon yang akan mati. Sarangnya di 

dalam kayu dan mempunyai hubungan dengan tanah, 

misalnya Glyprotermes sp. (famili Kalotermitidae). 

2) Rayap kayu kering (drywood termite)  

Golongan rayap yang biasa menyerang kayu-kayu 

kering. Sarangnya terletak di dalam kayu yang tidak 

mempunyai hubungan dengan tanah, misalnya 

Cryptotermes sp.(famili Kalotermitidae). 

3) Rayap subteran (subteranean termite)  

Golongan rayap yang bersarang di dalam tanah dan 

menyerang bahan-bahan di dalam dan di atas tanah 

karena selalu mempunyai terowongan pipih yang 

terbuat dari tanah yang menghubungkan sarang 

dengan benda yang diserang.Dalam kehidupannya 

membutuhkan kelembaban tinggi dan menjauhi 

cahaya, misalnya famili Rhinotermitidae dan sebagian 

famili Termitidae.
31

 

4) Rayap tanah 

Jenis-jenis rayap tanah di idonesia adalah dari family 

termitidae. Mereka bersarang dalam tanah terutama 

dekat pada bahan organik yang mengandung 

bersarang dalam tanah terutama dekat pada bahan 

organic yang mengandung selulosa seperti kayu, 

serasah dan humus. Contoh-contoh termitidae yang 

paling umum menyerang bangunan adalah 

Macrotermes sp. (terutama M. gilvus) Odontotermes 

sp. jenis jenis rayap ini sangat ganas, dapat 

                                                             
31

Nandika, dkk., Rayap Biologi dan Pengendaliannya, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2003, hal. 56. 



18 
 

menyerang obyek-obyek berjarak sampai 200 meter 

dari sarangnya.
32

 

2. Sifat dan perilaku rayap 

Suatu keturunan rayap selalu hidup dalam satu 

kelompok yang disebut koloni dengan sosia.Dalam satu 

koloni terbentuk dari sepasang laron (alates) betina dan 

jantan yang mampu memperoleh habitat yang cocok, yaitu 

bahan yang berselulosa untuk membentuk sarang 

utama.Dalam menjalani aktivitas rayap dalam koloninya 

memiliki beberapa sifat yang berbeda dari serangga lainnya. 

Keberadaan mikroorganisme yang ada di dalam usus 

rayap membantu rayap dalam mencerna selulosa.Hal ini 

sebagai salah satu sifat rayap dalam kehidupan 

berkoloni.Pekerja memainkan peran penting mencari 

makanan untuk berlangsungan kehidupan koloni. 

Menurut nandika dan tambunan rayap mempunyai 

beberapa sifat penting rayap yaitu: 

a. Trhopalaxis, saling bertukar bahan makanan melalui 

mulut dan anus. 

b. Cryptobiotik, menjauhi cahaya, kecuali pada fase 

swarming. 

c. Kanibalisme, memakan sesamanya yang lemah atau 

sakit. 

d. Polimorfisme, bentuk-bentuk rayap yang berbeda secara 

morfologi dan fungsi antara kasta pekerja, prajurit, dan 

reproduktif. 

e. Neurophagy, prilaku rayap memakan bangkai rayap lain 

yang telah mati.
33

 

Sedangkan menurut Gatut susanta, adapun istilah dari 

sifat dan perilaku rayap antara lain sebagai berikut. 

a. Trhopalaxis adalah transfer material (makanan , senyawa 

kimia,dan protozoa). 

                                                             
32

Wahyono, “Ekosistem Rayap dan Vektor Demam Berdarah di Lingkungan 

Pemukiman”, 2008, Kumpulan Makalah Priode 1987-2008, hal. 1- 9. 
33 Nandika, dkk.“Rayap Biologi dan Pengendaliannya, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Surakart” 2003. h.56 
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b. Proctodeal adalah transfer material melalui anus. 

c. Stomadeal adalah transfer material melalui mulut. 

d. Foraging adalah perilaku rayap sering mengembara 

mencari makanan secara kontinu dan dilakukan secara 

random (acak) 

e. Cryptobiotik adalah sifat rayap peka terhadap cahaya, 

suka tempat yang gelap, serta terlindung dari cahaya dan 

sinar matahari.
34

 

3. Siklus Hidup Rayap  

Suatu koloni terbentuk dari perkawinan sepasang 

laron  (alates) terbang keluar (swarming) dari sarang induk. 

Setelah kawin ratu akan menghasilkan telur yang jumlahnya 

bias mencapai ribuan untuk memperbesar koloni baru.
35

 

Rayap dalam hidupnya mengalami perkembangbiakan 

secara metamorphosis secara bertahap dimulai dari telur, 

nimfa hingga mengalami beberapa perubahan bentuk sampai 

mejadi salah satu kasta.
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Siklus Rayap
37

 

 

                                                             
34

Susanta, G. “Kiat Praktis Mencegah Dan Membasmi Rayap”. Bogor: 

Penebar Swadaya.2007. h.18 
35

Kurnia Wiji Prasetyo, Sulaeman Yusuf . “Mencegah Dan Membasmi Rayap 

Secara Ramah Lingkungan Dan Kimiawi”. Agromedia Pustaka. Depok. 2005 h. 4 
36

Singgih.h.160. 
37 Irawansyah. Skripsi Pendidikan Biologi. “ Identifikasi Rayap (Ordo 

Isoptera) Di Pulau Pisang Dan Tembaka Kabupaten Pesisir Barat”.  UIN Raden 

Intan. 2019. h. 17 
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 Saat rayap masih dalam keadaan nimfa inilah rayap akan 

dipilih dan ditentukan yang yang akan menjadi salah satu 

kasta, seperti kasta prajurit, kasta pekerja, kasta prajurit dan 

kasta reproduktif. Dalam suatu koloni kasta pekerja, kasta 

inilah yang terbanyak dibandingkan dengan kasta lainnya. 

Kemudian kasta reproduktif terbentuk dan pembentukan 

sayap kurang lebih 12 bulan, jantan dan betina kasta 

reproduktif akan meninggalkan koloni dalam jumlah yang 

besar dan terbang pada musim penghujan terutama setelah 

terjadi hujan di Indonesia.
38

 

 Setelah terbang singkat, sayap-sayap di tanggalkan laron 

jantan dan betina berpasangan dan segera berusaha 

membuat koloni baru, tidak banyak laron yang berhasil 

menemukan pasangan dan bias bertahan hidup. Pasangan 

yang bertahan hidup, mulai membuat sarang kecil yang akan 

digunakan sebagai tempat kawin dan menghasilkan telur-

telurnya. Penetasan telur tersebut menghasilkan laron, kasta 

prajurit, kasta pekerja, dan kasta reproduktif.
39

 

 Saat pertama bertelur, betina mengeluarkan 4-15 butir 

telur  silindris, dengan bagian ujung membulat yang 

berwarna putih, panjang telur bervariasi antara 1-1,5 mm . 

telur akan menetas setelah berumur 8-11 hari. Setelah  

menetas dari telur, nimfa akan diatur menjadi anggota kasta 

atau golongan oleh ratu.  

 

4. Penbentukan kasta 

Rayap dalam hidupnya mengalami perkembangan 

metamorfose secara bertahap dari mulai telur yang 

dihasilkan oleh kasta reproduktif primer maupun 

sekunder.Nimfa yang berhasil menetas dari telur mengalami 

beberapa kali perubahan bentuk sampai menjadi salah satu 

kasta, ada empat kasta yang berbeda yaitu kasta prajurit, 

                                                             
38

Singgih, h.163 
39

Astuti. “Identifikasi Sebaran Dan Derajat Kerusakan Kayu Oleh Serangga 

Rayap Coptotermes (Isopteran: Rhinotermitidae) Di Sulawesi Selatan”. Universitas 

Hasanuddin. Sulawesi Selatan. 2013. h. 15 
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kasta pekerja, kasta reproduktif primer dan sekunder. Dalam 

koloni baru nimfa dari jumlah sedikit hasil penetasan 

pertama semuanya akan dibentuk dari hasil penetasan 

berikutnya.  

 Bratista Grassi melakukan penelitian pertama pada rayap 

tingkat rendah Kalotermes flavicollis, dengan hasil 

penelitian bahwa rayap Kalotermes flavicollis yang 

dipisahkan dari koloninya mampu bertahan hidup dan 

membentuk koloni baru. 

Grassi dan Sandias pada penelitiannya ditahun 1996 

menemukan koloni yang kehilangan kasta reproduktif 

primer akan akan membentuk neoten (kasta reproduktif 

sekunder) dalam waktu empat sampai tujuh hari, namun jika 

terdapat kasta reproduktif primer dalam koloni rayap maka 

tidak dapat membentuk neoten. 

Thomson meneliti pada tahun 1992 yaitu pembentukan 

kasta pada koloni rayap zootermopis, dijumpai dua bentuk 

telur dan larva yang diduga berhubungan dengan pembagian 

kasta.Larva yang mempunyai  kepala berukuran kecil, serta 

otak dan gonad berukuran besar akan berkembang menjadi 

kasta reproduktif. Sebaliknya larva yang mempunyai ukuran 

otak dan gonad yang kecil berkembang mejadi kasta prajurit 

atau kasta pekerja,  

Penelitian selanjutnya menyimpulkan bahwa kasta 

reproduktif primer memproduksi suatu bahan kimia yang 

spesifik, yang dapat menghambat perkembanagn nimfa 

betina menjadi neoton pickens.Hal ini diperkuat oleh 

penemuan Castle yang menunjukan bukti adanya 

penghambatan suatu bahan kimia yang disebut 

feromon.Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut banyak 

sekali faktor dalam pembentukan kasta pada suatu koloni.
40

 

 

 

                                                             
40

Moh.Dwi Kurniawan Hasan.Skripsi  “Jumlah kasta reproduktif 

Nasutitermes matangensis (isopteran: termitidae) di pulau sebesi-lampung”. 

Universitas Islam Negeri Raden Intan.2017 . h 17-18 
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5. Rayap Nasutitermes 

Rayap Nasutitermes termasuk ke dalam Ordo Isoptera, 

22 Subfamili Termitidae, 22Subfamili Nasutitermitinae dan 

genus Nasutitermes.Genus Nasutitermes tercatat merupakan 

genus terbesar dalam kelompok Termitidae dengan 

memiliki 243 spesies yang tersebar diseluruh dunia. 

Nasutitermes terdiri dari beberapa spesies diantaranya 

Nasutitermes acatus (Holmgram), Nasutitermes alticola 

(Holmgram) Nasutitermes bulbiceps (Holmgram), 

Nasutitermes havilandi (Desneux), Nasutitermes dimorphus 

(Ahmad), Nasutitermes joharicus (John), Nasutitermes 

longinasus (Holmgram), Nasutitermes metagensis 

(Haviland), Nasutitermes metagensisformis (Holmgram), 

Nasutitermes ovipennis (Haviland), Nasutitermes 

tungsalangensis Ahmad, Nasutitermes sp., Nasutitermes 

regularsis (Haviland). 

Famili termitidae merusak bagian kayu dan mencerna 

serat – serat kayu yang ditumpuk untuk tempat tumbuh 

jamur.Jamur ini kemudian yang menjadi 

makanannya.
41

Rayap Nasutitermes memiliki tubuh yang 

kecil dan memiliki ciri khas mandibula yang berbentuk 

penusuk (nasut) dan bersarang diatas pohon. Warna 

tubuhnya kuning ke coklatan (krem), mandibula berbentuk 

nasut, panjang kepala 1,2 mm, antenna memiliki 12 – 13 

ruas, mencari makan pada siang hari.
42

 

Rayap Nasutitermes memiliki ciri morfologi termasuk 

kelompok tanah (subterranean termite), pemakan kayu 

(wood feeders) dan sarangnya berada dipohon (aborael 

nest), yaitu kepala berwarna kuning berbentuk bulat, 

membentuk nasut dengan fontanel di ujungnya, panjang 

kepala dan nasut 1,25 mm, yang tanpa nasut 0,65 mm, lebar 

kepala 0,72 mm, 22Subfamili pendek terdiri dari 12 – 13 

                                                             
41

Reginaldo Constantino, Cataloge of The Living Termites of The New 

World (Insecta: Isoptera), Museu De Zoologiada De Universidade De Sao Paulo, 

ISSN 0066 7870, 1998, hal. 136 
42  Rudy C. Tarumingkeng, hal. 5. 
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ruas, hidup pada suhu 18 -38°C, ruas ke tiga lebih panjang 

dari pada ruas ke empat, ruas keempat lebih pendek dari 

ruas ke tiga.
43

 

Rayap Nasutitermes termasuk kedalam kelompok rayap 

tinggi karena sistem pencernaannya menggunakan bantuan 

bakteri.Nasut prajurit berbentuk kerucut dengan genus 

Nasutitermes masuk ke dalam 23 Subfamili 

Nasutitermitinae.
44

 Tho juga mengungkapkan morfologi dari 

rayap Nasutitermes memiliki tubuh yng kecil dan memiliki 

ciri khas mandibula yang berbentuk penusuk (nasut) dan 

bersarang diatas pohon. 

Warna tubuhnya kuning kecoklatan, mandibula 

berbentuk nasut, panjang kepala 1,2 mm, antenna memiliki 

12 – 13 ruas, mencari makan pada siang hari.
45

 Nasutitermes 

membangun sarang karton yang melebar dan spesies prajurit 

memiliki rahang yang berbentuk nasut. Meskipun demikian, 

pertahanan tentara genus Nasutitermitinae memiliki kelenjar 

frontal berhubungan dengan tabung frontal (nasus) dan pori-

pori frontal kecil di ujung nasust, yang digunakan sebagai 

senjata untuk memproyeksikan sekresi kimia lengket dan 

beracun bagi predator arthropoda.
46

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2.3 

Nasutitermes matangensis 

 

                                                             
43

Asmalia, Andika, dan Wida Darwati, Identifikasi dan Potensi Kerusakan 

Rayap pada Tanaman Tembesu (Fagraea Fragrans) di Kebun Percobaan Way 
Hanakau, Lampung Utara, 2012, hal. 189. 

44 Y. P. Tho. Op.Cit., hal. 149. 
45Y. P. Tho, Op. Cit., hal. 143. 
46 Rudy C. Tarumingkeng, Op. Cit., hal. 7. 
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a. Kasta Pekerja Nasutitermes matangensis 

b. Kasta Prajurit Nasutitermes matangensis 

c. Kasta Reproduktif (Laron) Nasutitermes matangensis 

 

Semua rayap memakan kayu dan bahan yang 

mengandung selulosa, tetapi perilaku rayap (feeding 

behavior) bermacam – macam.Hampir semua jenis kayu 

potensial untuk di makan rayap
47

 Faktor utama yang 

mempengaruhi distribusi dan kelimpahan rayap yaitu faktor 

resensi air kapasitas tanah, selulosa disediakan oleh 

vegetasi, kualitas dan kuantitas makanan.
48

 

Rayap memakan kayu dan bahan yang mengandung 

selulosa, tetapi perilaku rayap (feeding behavior) berbeda-

beda menjadi salah satu keunikan serangga kecil ini.Rayap 

Nasutitermes dapat hidup dengan baik apabila faktor 

kualitas dan kuantitas makanan, suhu, ph, serta kelembapan 

udara dan tanah tercukupi dengan baik di suatu wilayah. 

 

6. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sarang 

Aktivitas rayap di dalam tanah selain dapat 

menyuburkan tanah dapat juga mengganggu profil tanah12, 

mempengaruhi tekstur tanah dan redistribusi bahan 

organik.Selain itu, keberadaan rayap di dalam tanah sangat 

penting dalam merubah sifat – sifat kimia tanah. Faktor – 

faktor yang mempengaruhi pembentukan sarang rayap 

adalah: 

a. Tipe Tanah 

Tanah bagi rayap berguna bagi temat hidup dan 

dapat mengisolasinya dari temperatur serta kehilangan 

kelembaban ekstrim.Keberadaan rayap terutama rayap 

tanah pada suatu daerah tergantung pada type tanah yang 

trdapat pada area tersebut.Sebagian besar rayap 

                                                             
47 Rudy C. Tarumingkeng, Op. Cit., hal. 5. 
48  C. A. Fuller1 and P. D. Jeyasingh, Acanthocephalan 

(Oligacanthorhynchidae) Parasitism Of The Caribbean Termite Nasutitermes 

Acajutlae: Implications For Reproductive Success, Insectes Sociaux, Insect. Soc. 51 

(2004) 215–220 



25 
 

 
 

menyukai type tanah yang mengandung tanah liat. Hal 

ini dikarenakan liang kembara yang dibuat oleh rayap 

baik di dalam tanah atau pada saat di atas tanah akan 

lebih stabil dengan menggunakan tanah liat. Rayap tidak 

menyukai tanah berpasir dikarenakan type tanah ini 

memiliki kandungan bahan organik yang rendah. 

b. Bahan Organik dan Mineral Tanah 

Pada area perkebunan biasanya memiliki tanah yang 

kaya nutrisi karena diperlukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan tanaman agar subur, akan tetapi dengan 

kayanya nutrisi diareal tersebut, menyebabkan aral ini 

disukai oleh rayap sehingga rayap diareal perkebunan 

umumnya melimpah. 

1) Nitrogen 

Pada gundukan tanah yang terdapat 

Macrotermes kation nitrogen dan fosfor meningkat 

selain itu Macrotermes juga melepaskan carbon ke 

udara dalam bentuk CO2 dan methane.Jadi pada 

sekitar sarang rayap banyak ditemukan Nitrogen. 

2) Mineral 

Akumulasi mineral yang disebabkan oleh 

aktivitas rayap tanah sangat penting khususnya pada 

daerah padang pasir dimana ditemukan kandungan 

garam disekitar sarang rayap. Pada sarang yang 

melindungi ratu terdapar akumulasi mineral seperti 

silika, alumunium, kalsium, zat besi dan 

magnesium. 

 

3) Infiltrasi Air 

Liang kembara dapat mempengaruhi 

pergerakan air dalam tanah.Liang kembara dan 

sarang dapat meningkatkan jumlah udara dan air di 

dalam tanah, dan memperbaiki tekstur tanah dengan 

mencampur tanah bagian atas dan bagian 

bawah.Fraksi halus pada gundukan tanah 

mempunyai kemampuan menyerap air baik 
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dibandingkan tanah sekelilingnya. Dengan 

meningkatakan kapasitas tanah, rayap juga 

memberikan peluang untuk masuknya 

mikroorganisme tanah yang lain dan mempermudah 

masuknya akar – akar tanaman. 

4) Produksi Methane 

Methane dihasilkan mempunyai kontribusi 

yang penting pada efek rumah kaca yang 

menyebabkan meningkatnya pemanasan temperatur 

global. Gas methane dihasilkan selama proses 

dekomposisi kayu oleh mikro organisme, salah 

satunya rayap. Methane yang dihasilkan bakteri, 

protozoa atau hewan lain yang terdapat di dalam 

perut akan semakin meningkat sejalan dengan 

meningkatnya pertumbuhan mereka.  

Diyakini bahwa rayap dapat menghasilkan kurang 

lebih 1/5 methane yang terdapat di dunia. Rayap 

Nasutitermes di hutan Amazona menghasilkan 

methane yang lebih banyak dibanding dengan 

daerah yang lain. Setiap humus yang dimakan rayap 

merupakan penyebab dihasilkan methane. 

Dikarenakan di hutan tropis persediaan kayu dan 

humus sangat melimpah maka hutan tropis 

menghasilkan methane yang tinggi dibanding 

daerah lain.
49

 

 

7. Faktor Pendukung Perkembangan Rayap  

Beberapa faktor pendukung perkembangan rayap 

meliputi: 

a. Tipe tanah 

Tanah bagi rayap berguna sebagai tempat hidup dan 

dapat mengisolasi rayap dari suhu serta kelembapan yang 

ekstrim.Rayap hidup pada tipe tanah tertentu, namun 

secara umum rayap tanah lebih menyukai tipe tanah yang 

                                                             
49 Niken Subekti, Karakteristik Struktur Sarang rayap, makalah Oribadi 

Falsafah Sains, Sekolah Pasca Sarjana/ S3, ITB, 2005, hal. 17. 
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banyak mengandung liat.Serangga ini tidak menyukai 

tanah berpasir karena tipe tanah ini memiliki kandungan 

bahan organik yang rendah. Hanya bebreapa jenis rayap 

yang hidup didaerah padang pasir diantaranya adalah 

Amitermes dan Psammotermes. 

b. Tipe Vegetasi 

Sarang sayap Anoplotermes paciticus yang terdapat 

di dalam tanah dapat dilubangi oleh akar-akar 

tanaman.Akar-akar tanaman tersebut dimakan oleh 

rayap, tetapi tidak menyebabkan tanaman tersebut mati 

karena sebagian besar akar yang tidak dimakan oleh 

rayap dapat menyerap bahan-bahan organik yang 

terdapat didalam sarang rayap.Hal ini menunjukkan 

adanya interaksi antara rayap dan tumbuhan yang 

samasama menggunakan tanah sebagai tempat hidupnya. 

c. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi 

perkembangan populasi rayap meliputi curah hujan, 

suhu, kelembaban, ketersediaan makanan, dan musuh 

alami. 

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Kelembaban dan suhu 

merupakan faktor yang secara bersama-sama 

mempengaruhi aktivitas rayap.Perubahan kondisi 

lingkungan menyebabkan perubahan perkembangan, 

aktivitas, dan perilaku rayap. 

1) Curah hujan 

Curah hujan merupakan pemicu perkembangan 

eksternal dan berguna untuk merangsang keluarnya 

kasta reproduksi dari sarang.Laron tidak keluar jika 

curah hujan rendah.Curah hujan yang terlalu tinggi 

juga dapat menurunkan aktivitas rayap. 

Curah hujan umumnya memberikan pengaruh 

fisik secara langsung pada kehidupan koloni rayap, 

khususnya yang membangun sarang didalam atau 

dipermukaan tanah. 
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Namun pada koloni Neotermes tectonae pengaruh 

curah hujan secara langsung sedikit, mengingat 

rayap ini bersarang didalam kayu yang 

melindunginya dari terpaan curah hujan. Curah 

hujan memberikan pengaruh tidak langsung melalui 

perubahan kelembapan dan kadar air kayu. 

2) Kelembaban 

Perubahan kelembaban sangat mempengaruhi 

aktivitas jelajah rayap.Pada kelembaban yang 

rendah, rayap bergerak menuju daerah dengan suhu 

yang lebih rendah.Namun demikian, rayap memiliki 

kemampuan untuk menjaga kelembaban didalam 

liang-liang kembaranya sehingga tetap 

memungkinkan rayap bergerak kedaerah yang lebih 

kering.Jika permukaan air tanah rendah, serangga 

ini hanya sedikit dipengaruhi oleh perubahan iklim 

termasuk kelembaban. 

Rayap tanah seperti Coptotermes, 

Macrotermes, dan Odontotermes memerlukan 

kelembaban yang tinggi.Perkembangan optimumnya 

dicapai pada kisaran kelembaban 75-

90%.Sebaliknya pada rayap kering Cryptotermes 

tidak memerlukan air atau kelembaban yang tinggi. 

3) Suhu 

Suhu merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi kehidupan serangga, baik terhadap 

perkembangan maupun aktivitasnya. Pengaruh suhu 

terhadap serangga terbagi menjadi beberapa kisaran 

Pertama suhu maksimum dan minimum yaitu 

kisaran suhu terendah atau tertinggi yang dapat 

menyebabkan kematian pada serangga; kedua 

adalah suhu estivasi atau hibernasi yaitu kisaran 

suhu diatas atau dibawah suhu optimum yang dapat 
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mengakibatkan serangga mengurangi aktivitasnya 

atau dorman; dan ketiga adalah kisaran suhu.
50

 

 

8. Provinsi Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 2.4 

          Peta Provinsi Lampung 

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 

Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi 

Lampung terletak pada kedudukan 103˚40” (BT) Bujur Timur 

sampai 105˚50” (BT) Bujur Timur dan 3˚45” (LS) Lintang 

Selatan sampai 6˚45” (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung 

meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km (Lampung dalam 

angka, BPS 2012) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan 

yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai kearah 

laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan 

lebih kurang 24.820 km (atlas sumberdaya pesisir Lampung, 

1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 

1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu 

                                                             
50 Rudy C. Tarumingkeng, Biologi dan Prilaku Rayap, ITB, Bogor, 1993, hal. 

5. 
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Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk 

Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 

km). 

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km². Beberapa 

pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, yang 

sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya: Pulau 

Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau 

Kelagian, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang, Pulau Krakatau, 

Pulau Putus dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau Tampang dan 

Pulau Pisang di yang masuk ke wilayah Kabupaten Pesisir 

Barat.Keadaan alam Lampung, di sebelah barat dan selatan, di 

sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit 

sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau 

Sumatra.Di tengah-tengah merupakan dataran 

rendah.Sedangkan ke dekat pantai di sebelah timur, di 

sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara, merupakan perairan 

yang luas.dekat pantai di sebelah timur, di sepanjang tepi Laut 

Jawa terus ke utara, merupakan perairan yang luas.
51

 

Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah: 

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan 

Bengkulu 

2. Sebelah Selatan dengan selat Sunda 

3. Sebelah Timur dengan laut Jawa 

4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia 

Menurut kondisi topografi, Propinsi Lampung bahwa daerah 

berbukit sampai bergunung, dengan ciri khas lereng-lereng 

yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan 

ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah 

ini meliputi Bukit Barisan, kawasan berbukit di sebelah Timur 

Bukit Barisan, serta Gunung-gunung menjulang. 

 

 

                                                             
51 “Lampung,” 2018, Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Lampung#Geografi 
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9. Kabupaten Lampung Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.5 

Peta Kabupaten Lampung Selatan  

. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.007,01 km 

Berdasarkan data Kemendagri dalam Permendagri no.137 

Tahun 2017 disebutkan luas wilayah 700,32 km². Wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105
°
 - 

105
°
45

'
 Bujur Timur dan 5

°
15

'
 - 6

°
 Lintang Selatan. Mengingat 

letak yang demikian ini daerah Kabupaten Lampung Selatan 

seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan 

daerah tropis. 

Wilayah kabupaten lampung selatan memiliki batas-batas 

wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Kabupaten 

Lampung Tengah dan Lampung Timur. 

2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Selat Sunda. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten 

Pesawaran dan Kota Bandar Lampung  

4. Sebelah Timur: berbatasan dengan Laut Jawa 

 

 



32 
 
B. Penelitian dan Pendidikan 

 Pengertian Penelitian adalah suatu penyelidikan 

terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam 

mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian 

adalah terjemahan dari kata research yang berasal dari bahasa 

Inggris. Kata Research terdiri dari dua kata yaitu re yang berarti 

kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pengertian research (penelitian) adalah 

mencari kembali suatu pengetahuan.  

 Tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang 

telah diterima secara umum, maupun mengubah pendapat-

pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut. 

Suatu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah 

dinamakan sebagai penelitian ilmiah. Dari pengertian penelitian 

(research) secara umum tersebut, terdapat beberapa pengertian 

penelitian yang dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagai 

berikut. 

1. Parson mengemukakan bahwa pengertian penelitian adalah 

pencarian atas sesuatu (inkuiri) secara sistematis dengan 

penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap 

masalah-masalah yang dapat dipecahkan. 

2. John mengemukakan bahwaPengertian penelitian menurut 

John bahwa arti penelitian adalah pencarian fakta menurut 

metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan 

antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. 

3. Woody mengemukakan bahwa suatu metode untuk 

menemukan sebuah pemikiran kritis. Penelitian meliputi 

pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, 

memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, 

membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya 

mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua 

kesimpulan yang diambil untuk menentukan apakah 

kesimpulan tersebut cocok dengan hipotesis. 

4. Donald Ary mengemukakan bahwa penelitian adalah 

penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu 
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masalah untuk memperoleh informasi yang berguna dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Hill Way mengemukakan bahwa penelitian adalah suatu 

metode studi yang bersifat hati-hati dan mendalam dari 

segala bentuk fakta yang dapat dipercaya atas masalah 

tertentu guna membuat pemecahan masalah tersebut. 

6. Winarno Surachmand mengemukakan bahwa penelitian 

merupakan kegiatan ilmiah mengumpulkan pengetahuan 

baru yang bersumber dari primer-primer, dengan tekanan 

tujuan pada penemuan prinsip-prinsip umu, serta 

mengadakan ramalan generalisasi di luar sampel yang 

diselidiki. 

7. Soetrisno Hadi: Menurut Soetrisno hadi bahwa pengertian 

penelitian adalah usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan 

metode ilmiah. Pendidikan merupakan pondasi penting 

bagi negara agar berkembang pesat 

 Negara yang hebat akan memprioritaskan pendidikan, karena 

dengan pendidikan suatu negara dapat terhindar dari kemiskinan. 

Masalah-masalah yang sering terjadi di bidang pendidikan dapat 

diselesaikan dengan bantuan semua pihak yang ada di dalam 

sistem pendidikan, seperti peran kepala sekolah, guru, orang tua, 

masyarakat serta peserta didik. Orang tua merupakan salah satu 

pendidik utama dalam mempersiapkan anak-anak. Orang tua 

dibantu oleh masyarakat dalam menunaikan tugasnya berupa 

sekolah.
52

 

 Pendidikan adalah proses membina, mendidik, mengawasi, 

mengendalikan, memengaruhi, dan menstransmisikan ilmu 

pengetahuan yang dilaksanakan oleh pendidik dengan tujuan 

meningkatkan pengetahuan, membebaskan kebodohan serta 

membentuk kepribadian yang lebih baik dan bermanfaat dalam 

kehidupan (Sutrisno, 2014). Tujuan pendidikan yaitu 

                                                             
52 Priarti Megawanti, “Meretas Permasalahan Pendidikan Di Indonesia,’” 

Jurnal Formatif 2, no. 3 (2015): 227 
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mengembangkan kemampuan berpikir, bersikap rasional dan 

dinamis, berpandangan luas, serta agar peserta didik memiliki 

motivasi bahwa pendidikan yang diberikan berkaitan dengan 

peranan dan kedudukan mereka sebagai individu, anggota 

keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga Negara 

Indonesia yang terdidik serta bertekad dan bersedia dalam 

mewujudkannya
53

 

 Dalam teori Powel dikatakan bahwa tolak ukur keberhasilan 

pendidikan formal dapat dilihat dari ketaatan peserta didik kepada 

Tuhan, kesehatan, kesejahteraan dan juga kehidupan masyarakat 

yang makmur. Berdasarkan teori tersebut pendidikan di negara 

Indonesia tidak boleh lepas dari unsur religi, dan pendidikan harus 

tetap terus menanamkan nilai-nilai keagamaan untuk membentuk 

karakter yang baik dalam berbagai kegiatan di sekolah. 

Pembentukan karakter tidak hanya dilakukan dalam pendidikan 

formal (institusi pendidikan), tetapi pendidikan non-formal (orang 

tua, teman, dan organisasi) juga memberikan dampak besar bagi 

siswa
54

 

 Pendidikan sebagai instrumen terpenting dalam menyikapi 

sumber daya manusia tentunya dituntut untuk memberikan kualitas 

sumber daya manusia yang berkarakter. Kualitas pendidikan di 

Indonesia sendiri masih tergolong rendah. Lembaga survei seperti 

UNDP (United Nations Development Program) tahun 2011 

tentang sistem pendidikan di negara-negara Asia, menunjukkan 

bahwa Indonesia menduduki peringkat terbawah.
55

 

 

                                                             
53Choirul Anwar. “Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Tipe 

POE dan Aktivitas Belajar terhadap Kemampuan Metakognitif, Jurnal Inovasi 

Matematika (Inomatika)”. Vol.2 No. 2. 2020. h .94 
54Chairul Anwar et al., “Efektivitas Pendidikan Agama Islam Di Universitas: 

Efek Pada Karakter Siswa Di Era Industri 4.0,” Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu 
Tarbiyah 3, No. 1 (June 29, 2018): 77, https://doi.org/10.24042/tadris.v3i1.2162 

55 Anwar, Chairul. Nilai Pembelajaran di SMA Al-Kautsar Lampung untuk 

Pembentukkan karakter, Jurnal: Jurna Pendidikan dan Praktek, Vol.6, No.9, ISSN: 

2222-1735.2015. h.40 
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C. Kerangka Berfikir  

Alam diciptakan untuk dipelajari, dipahami dan 

dimanfaatkan oleh manusia untuk kesejahteraan dalam 

kehidupan.Ilmu pengetahuan alam membahas tentang hal 

ini.Biologi merupakan salah satu diantaranya, membahas 

tentang makhluk hidup meliputi manusia, hewan, tumbuhan 

dan mikroorganisme.Serangga pun masuk di dalam 

pembahasanya melalui ilmu entomologi.Penelitian serangga, 

khususnya rayap masih langka. 

Peneliti membahas tentang besar ukuran volume sarang 

rayap Nasutitermes, jumlah individu, rasio kasta dan luas ruang 

per individu.Kondisi lingkungan di Desa Tanjung Baru, 

Kecamatan Merbau Mataram,  Lampung Selatan masih alami 

karena terdapat pepohonan yang lebat, kondisi ini mendukung 

untuk tumbuh dan berkembangnya rayap Nasutitermes yang 

mempunyai suhu rata-rata 30
o
C dan kelembapan 60-70%. 

Dengan ketinggian 200 m diatas permukaan laut. 

Secara ilmiah rayap bukanlah musuh manusia, melainkan 

sebagai biodekomposer alam yang menjaga stabilitasalam 

dengan cara menghancurkan kayu untuk dijadikan unsure hara 

secara biotik. Namun dikarenakan kondisi alam semakin rusak 

dan kreatifitas manusia kurang menjaga lingkungan sehingga 

rayap dianggap sebagai hama merugikan bagi manusia. 

Kemudian diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sumber belajar biologi. 
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Alam diciptakan untuk dipelajari, dipahami dan 

dimanfaatkan manusia 

Mempelajari lebih mendalam Ilmu Pengetahuan Alam 

Biologi - Entomologi 

Perhitungan volume sarang rayap Nasutitermes dan 

jumlah individu, rasio kasta dan luas ruang per 

individu di Laboratorium UIN Raden Intan Lampung 

dengan menggunakan pendekatan rumus bagun 

ruang dan direct count 

Hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu Dan Tempat  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2021, di 

Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung 

Selatan dan  Laboratorium UIN Raden Intan Lampung. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sarang 

Nasutitermes  di lapangan. Sarang berasal dari Desa 

Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung 

Selatan  kemudian dibawa ke Laboratorium UIN Randen 

Intan Lampung untuk dihitung ukuran volume sarang rayap 

Nasutitermes, jumlah individu, rasio dan luas ruang per 

individu.  

Menurut Food and Agriculture Organitation, 

melaporakan bahwa rayap ini bisa hidup pada semua 

habitat, hanya saja yang menjadi faktor pembatas dalam 

distribusinya adalah makanan. Sumber makanan rayap ini 

berupa kayu, lumut dan humus yang berasal dari daun. 

Keberadaan pepohonan yang memiliki kanopi menyebabkan 

suhu disekitarnya menjadi relatif basah dan lembab. 

Sehingga ketersediaan makanan dan faktor lingkungan 

menyebabkan rayap Nasutitermes dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik.
56

 

 

 

B. Instrumen Penelitian 

1. Alat  

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu, botol 

sampel,  sarung tangan, box plastik, nampan, spatula, 

cawan petri, kampak, GPS (Global Positioning system), 

kamera, dan alat tulis.  

 

                                                             
56 Noor Farikhah dan Andri Firmansyah, Keanekaragaman Rayap tanah di 

Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumu, Jurnal Silvikultur Tropika Vol. 03, 

Agustus 2012, hal. 92-96. 
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2. Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu 3 sarang 

dengan ukuran besar, sedang dan kecil pada rayap pohon 

Nasutitermes  dan alkohol 70%. 

 

C. Metode Penelitian  

Metode penelitian menggunakan deskripsi kualitatif 

dengan memberikan uraian ukuran koloni rayap Nasutitermes. 

Penelitian dilakukan dengan direct observation (penelitian 

langsung) di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, 

Lampung Selatan, bila menjumpai sarang rayap Nasutitermes, 

peneliti berhenti disuatu titik (sarang rayap) dan mencatat 

secara langsung posisi sarang dengan menggunakan Global 

Positioning Sistem(GPS), untuk mengetahui ukuran koloni 

rayap pohon Nasutitermes dilakukan dengan cara menentukan 

sarang yang berbeda ukuran, perhitungan jumlah individu di 

dalam sarang dengan metode direct count (perhitungan 

langsung) dengan membedakannya sesuai kasta-kasta.
57

 

 

 

D. Cara Kerja Penelitian  

1. Menentukan Lokasi Pengamatan  

Pengamatan dilakukan di Desa Tanjung Baru, 

Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan yang 

dijadikan area pengamatan terletak di daerah sekitar 

pemukiman. Pengambilan sarang rayap dilakukan hanya 

sarang yang berbentuk mendekati bangun ruang karena 

akan diukur volume sarangnya dan billa menjumpai sarang 

rayap Nasutitermes, peneliti berhenti di suatu titik (sarang 

rayap) dan mencatat secara langsung posisi peneliti dengan 

menggunakan Global Positioning System (GPS)
58

.  

 

                                                             
57

 Anisa Oktina, dkk. h: 3 
58  Niken Subekti, dkk., “Sebaran dan Karakter Morfologi Rayap Tanah 

Macrotermes gilvus Hagen di Habitat Hutan Alam”. Jurnal Ilmu dan Teknologi 

Hutan.Vol 1.No. 1.2008, h. 27. 
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2. Pengambilan Sarang Rayap Dari Lapangan 

Sarang rayap yang didapat dari Desa Tanjung Baru, 

Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan berupa 

sarang dari spesies rayap Nasutitermes. Pembongkaran 

dilakukan pada siang hari, diduga masih adanya rayap yang 

tidak ikut terambil. Hal ini karena rayap mengembara 

(sedang mencari makan) dan tidak berada di dalam sarang, 

pengambilan terhadap sarang ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pebandingan jumlah populasi yang terdapat 

dalam sarang, kemudian diambil sarang tersebut secara 

utuh dengan cara memotong seluruh bagian dari sarang 

yang melekat di pohon.  

Kemudian dimasukkan ke dalam box plastik besardan 

bagian-bagian dari batang pohon atau cabang-cabang 

pohon yang terbungkus oleh bagian sarang juga 

dikumpulkan untuk meminimalisir individu yang tertinggal, 

lalu dibawa ke Laboratorium UIN Raden Intan Lampung. 

 

3. Identifikasi Spesies 

Tahap identifikasi spesies dilakukan untuk 

memastikan rayap yang akan diteliti adalah Nasutitermes, 

oleh karena itu identifikasi dilakukan berdasarkan buku 

kunci identifikasi rayap yang berjudul Termites Of 

Peninsular Malaysia sebagai literature untuk 

mengindentifikasi jenis-jenis rayap.
59

 

 

4. Pembongkaran Sarang  

Pembongkaran sarang rayap dengan cara membelah 

terlebih dahulu bagian-bagian yang besar dengan 

menggunakan kampak, setelah itu ketika sudah menjadi 

bongkahan kecil lalu sarang tersebut dioyang-goyangkan 

dengan gerakan cepat guna mengeluarkan rayap 

didalamnya untuk memastikan bahwa semua individu 

keluar dari sarang. 

                                                             
59

Y. P. Tho, The Termites, Florest Research Institut Malaysia, Kuala Lumpur, 

1992. 
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Bongkahan sarang kecil dihancurkan dengan 

menggunakan tangan untuk memastikan bahwa tidak ada 

individu rayap yang terlewatkan,hal ini dilakukan  secara 

perlahan agar indvidu yang didalam sarang tidak mati. 

5. Jenis Pohon Inang dan Volume Sarang 

Volume sarang dilakukan dengan penelitian langsung 

dan mencatat jenis pohon yang dijadikan inang, lalu 

mengukur volume sarang rayap Nasutitermes 

menggunakan pendekatan rumus volume bangun ellipsoid 

dengan rumus volume 4/3.π.a.b.c 

Pengukuran volume sarang rayap menggunakan 

pendekatan rumus bangun ruang ellipsoid bahwa 

pengukuran volume sarang rayap menggunakan pendekatan 

rumus ellipsoid karena ellipsoid memiliki tiga pasang tegak 

lurus sumbu simetri yang berpotongan di pusat simetri, 

yang disebut pusat ellipsoid, jika ketiga sumbu memiliki 

panjang yang berbeda disebut ellipsoid triaksial atau jarang 

sisi tak sama panjang dan sumbu ditentukan secara unik
60

 

Menurut laporan Faulet ukuran populasi dalam 

sebuah koloni rayap dengan jumlah kurang dari 20.233 

individu termasuk dalam koloni ukuran kecil, sedangkan 

lebih besar dari koloni tersebut dikelompokkan ke dalam 

koloni ukuran besar.
61

 

6. Jumlah Koloni Dalam Sarang  

Perhitungan dilakukan secara direct account 

(perhitungan langsung) untuk mengetahui jumlah koloni 

pada setiap sarang, Penelitian ini dilakukan pada tiga 

sarang rayap yang diamati yaitu besar, sedang, kecillalu 

dihitung dan  membandingkan jumlah individu dan rasio 

kasta pada tiga buah sarang rayap Nasutitermes. 

                                                             
60 https://id.melayukini.net/wiki/ellipsoid . di akses tanggal 9 juni 2021 pukul 

16.00 wib  
61  Faulet BM dkk, “Purifacation and Biochemical Properties of a New 

Thermostable Xalanase From Symbiotic Fungus Termitomyces sp.” African journal 

of Biotetechnology,  Vol. 5. No. 3. 2006. h. 273-282. 
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Penerapan teknik direct account dengan cara 

memasukkanrayap kedalamcawan petri kemudian dihitung 

satu persatu dengan menggunakan spatula, sehingga  tidak 

ada individu yang terlewatkan untuk dihitung jumlahnya 

secara langsung (direct account), metode ini adalah metode 

yang paling akurat untuk mengetahui jumlah suatu 

populasi
62

 

 

E. Analisis Data 

Rumus volume bangun ruang ellipsoid 

Volume = 4/3.π .a.b.c 

Rumus volume bangun ruang setengah ellipsoid 

Volume = 1/2. 4/3.π .a.b.c 

Luas ellipsoid = π. a.b  

Keterangan:  

π = 22/7 atau 3,14 

a = sumbu panjang 

b = r sumbu pendek 

c = pegepengan  

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.1  

Bangun Ellipsoid 

 

                                                             
62Merza As, Identifikasi Jenis–Jenis Rayap, Sebaran dan Pengukuran Koloni 

Rayap di Kampus IAIN Raden Intan Lampung, Skripsi, 2012, hal. 23. 
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F. Alur Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Bagan 3.1 

                 Alur kerangka berfikir 

Mempersiapkan alat dan bahan 

Direct observation sarang rayap 

Nasutitermes 

Membawa sarangrayapNasutitermeske Laboratorium 

biologi UIN Raden Intan Lampung 

Menghitung jumlah individu kasta prajurit, kasta 

pekerja dan kasta reproduktif   Nasutitermes 

Menghitung rasio kasta prajurit, kasta pekerja dan kasta 

reproduktif Nasutitermes 

Menghitung jumlah luas ruang per individu rayap 

Nasutitermes 

Menganalisis dan menyimpukan berdasarkan hasil 

penelitian  

Membongkar sarang rayapNasutitermes 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Area Pengambilan Rayap  

Berikut adalah gambar 4.1  menunjukan lokasi tiga  

sarang rayap Nasutitermes  yang berasal dari Desa 

Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung 

Selatan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

    Peta Pengambilan Sarang Rayap Nasutitermes(Point – Point 

Berwarna   Biru Menunjukkan Lokasi Sarang) 
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Tabel 4.1 

Letak Geografis Rayap Nasutitermes 

 

2. Identifikasi Rayap Nasutitermes  

Identifikasi rayap dilakukan dengan mengambil 

individu kasta prajurit  berdasarkan kunci identifikasi Y. P. 

Tho (1992) yang berjudul Termites Of PeninsularMalaysia. 

Sampel diambil dari sarang ketiga koloni.Kasta prajurit 

digunakan sebagai sampel identifikasi dikarenakan 

perbedaan yang paling terlihat antara spesies satu dan 

lainnya dapat terlihat dari kasta prajurit  

Adapaun hasil pengamatan yang dilakukan di 

Laboratorium Biologi UIN Raden Intan Lampung dengan 

hasil sebagai berikut pada gambar 4.2 

 

 

No 
Jenis Pohon 

Inang 

Letak Sarang Berdasarkan 

Garis Ketinngian 

sarang dari 

tanah (m) 
Lintang 

selatan 
Bujur timur 

1 Kelapa 05
o
45’54,99” 105

o
33’77,61” 2,5 

2 Melinjo 05
o
45’74,24” 105

o
33’86,00” 0,9 

3 Mahoni 05
o
45’74,24” 105

o
33’86,00” 4 
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Gambar 4.2 

Tiga kasta dari rayapNasutitermes matangensis Haviland
63

 

 

a. Kasta prajurit Nasutitermes matangensis Haviland 

b. Kasta pekerja Nasutitermes matangensis Haviland 

c. Kasta reproduktif  Nasutitermes matangensis Haviland 

Berikut Klasifikasi Rayap Nasutitermes: 

Kingdom : Animalia  

Phylum : Arthtopoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Isoptera 

Famili : Termitidae 

Subfamilli : Nasutitermitinae 

Genus : Nasutitermes 

Spesies : Nasutitermes matangensis64 

 

Identifikasi spesies rayap Nasutitermes selain 

menggunakan kasta prajurit juga menggunakan pohon 

sebagai tempat melekatnya sarang rayap Nasutitermes 

matangensisyang dapat membuat sarang pada batang 

pohon, seperti tersaji pada gambar 4.3 

 

                                                             
63

Dokumen pribadi. 
64 Quah, “Nasutitermes matangensis”,[online] tersedia: 

http://www.termiteweb.com/termite-picture-nasutitermes-sp.html diakses 3 juni 

2021, pukul 09.00 wib 

a b c 
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Gambar 4.3 

Karakteristik Sarang Rayap Nasutitermes65 

a. Sarang rayap Nasutitermes pada pohon Kelapa (Cocos 

Nucifera) 

b. Sarang rayap Nasutitermes pada pohon melinjo 

(Gnetum gnemon) 

c. Sarang rayap Nasutitermes pada pohon mahoni 

(Swietenia mahagoni) 

  

3. Volume, Jumlah Individu dan Rasio RayapNasutitermes 

matangensis 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

didapatkan hasil volume sarang rayap dengan pengukuran 

volume sarang rayap menggunakan pendekatan rumus 

bangun ruang ellipsoid dengan rumus volume 4/3. π.a.b.c 

Hasil perhitungan terhadap jumlah populasi rayap 

Nasutitermes yang diambil dari tiga buah sarang rayap 

yaitu sarang besar, sedang dan kecil, menggunakan direct 

account sebagai berikut. 

 

 

 

 

                                                             
65

Dokumen pribadi 

a b c 
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Tabel 4.2 

             Hasil Perhitungan Volume Sarang, Jumlah Koloni Rayap, 

Rasio Kasta 

 

Perhitungan sarang rayap pada tiga sarang pada 

pohon kelapa (Cocos nucifera) didapatkan hasil dengan 

volume sarang 0,298 m
3
, jumlah koloni dalam sarang 

63.859 dengan kasta prajurit 13.246, kasta pekerja 46.399, 

reproduktif 4.214 dengan rasio kasta prajurit 20,74%, 

kasta pekerja 72,64%, kasta reproduktif 6,4%. 

 Kemudian sarang yang kedua pada pohon melinjo 

(Gnetum gnemon) didapatkan hasil dengan volume sarang 

0,097 m
3
, jumlah koloni dalam sarang 44.365 dengan kasta 

prajurit 10.068, kasta pekerja30.317, reproduktif 3.980 

dengan rasio kasta prajurit 22,6%, kasta pekerja 68,33 %, 

kasta reproduktif 8,9%.  

Sarang yang ketiga pada pohon mahoni (Swietenia 

mahagoni) didapatkan hasil dengan volume sarang 0,058
3
, 

jumlah koloni dalam sarang 20.264 dengan kasta prajurit 

4.461,  kasta pekerja 12.575, kasta reproduktif 3.228 

V 

(m3

) 

Pohon 

Inang 

Hasil Perhitungan Populasi Dalam  Koloni 

Total  

Prajurit Pekerja Reproduktif 

∑ 

Indivi

du  

Rasio 

∑ 

Indivi

du 

Rasio 

∑ 

Indivi

du 

Rasio 

0,298 Kelapa 13.246 20,74 % 46.399 72,64 % 4.214 6,4 % 63.859 

0,097 Melinjo 10.068 22,6 % 30.317 68,33 % 3.980 8,9 % 44.365 

0,058 Mahoni 4.461 22,0 % 12.575 62,0 % 3.228 15,9 % 20.264 
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dengan rasio kasta prajurit 22,0%, kasta pekerja 62,0%, 

kasta reproduktif 15,9 %. 

 

4. Luas Ruang Per Individu  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui 

bahwa luas per individu dalam tiga sarang berbeda-beda 

yaitu tersaji pada tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Luas Ruang Per Individu Rayap Nasutitermes 

 

 

Perhitungan langsung terhadap tiga sarang menunjukan hasil 

pada sarang pertama berukuran 0,298 m
3
 terdapat jumlah individu 

yang cukup padat didalam koloni yaitu sebanyak 63.859 individu 

dengan luas per individu 4,6 cm
3
. Sarang yang kedua berukuran 

0,097m
3
 terdapat jumlah individu yang cukup padat didalam koloni 

yaitu sebanyak 44.365 individu dengan luas per individu 

2,18cm
3
.Sarang yang ketiga berukuran 0,058 m

3
 terdapat jumlah 

individu sebanyak 44.365 individu dengan luas per individu 

2,86cm
3
. 

 

No Pohon inang 
Volume 

sarang (m
3
) 

Jumlah 

individu 

Luas 

Ruang Per 

Individu 

1 
Cocos 

nucifera 
0,298 63.859 4,6 cm

3
 

2 
Gnetum 

gnemon 
0,097 44.365 2,18 cm

3
 

3 
Gnetum 

gnemon 
0,058 20.264 2,86 cm

3
 



49 
 

 
 

B. Pembahasan 

1. Area Pengambilan Rayap   

Kondisi lingkungan di Desa Tanjung Baru, 

Kecamatan Merbau Mataram,  Lampung Selatan masih 

alami karena terdapat pepohonan yang lebat, kondisi ini 

mendukung untuk tumbuh dan berkembangnya rayap 

Nasutitermes yang mempunyai suhu rata-rata 30
o
C dan 

kelembapan 60-70%. Dengan ketinggian 164  m diatas 

permukaan laut. Lingkungan di Desa Tanjung Baru, 

Kecamatan Merbau Mataram,  Lampung Selatan banyak 

ditumbuhi keragaman pepohonan,  seperti pohon kelapa, 

mahoni, jambu air, melinjo, jengkol, pinang, durian.  

Menurut Food and Agriculture Organitation, 

melaporakan bahwa rayap ini bisa hidup pada semua 

habitat, hanya saja yang menjadi faktor pembatas dalam 

distribusinya adalah makanan. Sumber makanan rayap ini 

berupa kayu, lumut dan humus yang berasal dari daun. 

Keberadaan pepohonan yang memiliki kanopi menyebabkan 

suhu disekitarnya menjadi relatif basah dan lembab. 

Sehingga ketersediaan makanan dan faktor lingkungan 

menyebabkan rayap Nasutitermes dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. 

Menurut Borror makanan rayap terdiri dari kupasan 

kulit dan tinja individu-individu lain, individu-individu 

yang mati, bahan-bahan tumbuhan seperti kayu-kayuan dan 

produk lainnya.
66

 

Terlihat peta diatas menunjukan bahwa di Desa 

Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram,  Lampung 

Selatan masih banyak pepohonan, jumlah penduduk tidak 

seperti di Kota Bandar lampung yang begitu padat dan 

tingginya polusi udara, faktor lingkungan seperti suhu, 

kelembaban hingga faktor keberadaan rayap.
67

 

                                                             
66 Boror, Pengenalan Pelajaran Serangga, Gajahmada University Press, 

Jogjakarta, Edisi Ke 6, 1999. 
67

Moh.Dwi Kurniawan Hasan.Skripsi  “Jumlah kasta reproduktif 

Nasutitermes matangensis (isopteran: termitidae) di pulau sebesi-lampung”. 

Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2017 .h. 45 
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Adanya sarang di area perbukitan diduga berkaitan 

dengan kelimpahan sumber makanan seperti ranting-ranting, 

serasah, dan kayu lapuk yang merupakan material sarang 

dan bahan yang sangat dibutuhkan serangga sosial ini untuk  

kebutuhan akan nutrisi.  

Hal ini sependapat dengan Lee and Wood, Krishna 

and Weesner, Noirot and Darlington, Subekti, Subekti  

bahwa kelimpahan sumber makanan yang berasal dari bahan 

organik seperti pelapukan dedaunan (serasah), pelapukan 

ranting-ranting dan kayu lapuk yang kaya dengan unsur hara 

yang dapat di urai untuk bahan makanan rayap serta 

memiliki vegeasi hutan yang rapat dan pepohonan yang 

bertutupan kanopi.
68

 

 

2. Identifikasi RayapNasutitermes  

Berdasarkan kunci identifikasi rayap Y. P. Tho tahun 

1992, rayap yang telah diteliti termasuk ke dalam ordo 

Isoptera, famili Termitidae, subfamili Nasutitermitinae dan 

genus Nasutitermes, dengan spesies 

Nasutitermesmatangensis Haviland. Famili Termitidae 

merupakan spesies rayap tingkat tinggi, mayoritas anggota 

dari rayap famili Termitidae memakan kayu, rumput dan 

termasuk lumut. 

Berikut ciri morfologi pada rayap Nasutitermesini  

menurut Y. P. Tho (1992): pemakan kayu (wood feeders) 

dan sarangnya berada dipohon (aborael nest), kepala 

berwarna kuning berbentuk bulat, membentuk nasut dengan 

fontanel di ujungnya, panjang kepala dan nasut 1,25 mm, 

yang tanpa nasut 0,65 mm, lebar kepala 0,72 mm, antena 

pendek terdiri dari 12 – 13 ruas, ruas ketiga lebih panjang 

dari pada ruas keempat lebih pendek dari ruas ketiga. Nasut 

prajurit berbentuk kerucut dengan bagian pangkal menebal 

dan agak melengkung.
69

 

                                                             
68

 Ervany Hendra, dkk. h.31 
69  Y. P. Tho, The Termites, Florest Research Institut Malaysia, Kuala 

Lumpur, 1992, hal. 5 
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Gambar 4.4 

Rayap Kasta Nasutitermes 

Nasutitermes merupakan rayap yang bersifat arboreal 

karena sarangnya banyak ditemukan di atas pohon yaitu 

pada ranting maupun batang utama pohon. Jenis sarang 

yang dihuninya adalah sarang carton (carton – nest).Pada 

penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa bentuk sarang 

rayap Nasutitermes matangensis Haviland, berbentuk 

mendekati ellipsoid. 

Sarang rayap  ditemukan pada pangkal batang, batang 

pohon bagian bawah sampai batang bagian atas terdapat 

juga pada cabang pohon. Dalam penelitian Asmaliyah yang 

dilakukan di Lampung Utara, didapati sarang rayap 

Nasutitermes matangensis ini semakin lama semakin 

membesar membentuk gundukan, seiring bertambahnya 

populasi rayap. 

Gundukan ini dapat ditemukan pada bagian bawah 

dan atas pohon.Menurut penelitian Hariri yang dilakukan 

pada tahun 2002, juga mendapatkan adanya sarang rayap 

Nasutitermes matangensis di permukaan tanah, di bawah 

pohon, potongan kayu, ranting dan tunggul yang melapuk 

serta terdapat juga pada batang, cabang, maupun ranting 

yang hidup. 

Rayap membangun membangun sarang sebagai 

tempat hidup, mencari makan dan berkembang biak. 
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Seluruh kehidupn rayap dilakukan di dalam sarangnya
70

 

berdasarkan hasil pengamatan yang terrsaji pada gambar 4.3 

rayap Nasutitermes membuat sarang diatas pohon yang 

melekat pada batang pohon yang dijadikan sebagi inangnya. 

Hal ini menjadikan posisi sarang lebih kokoh, didalam 

sarang terlihat pada gambar 4.5 ruang-ruang kecil yang 

kompleks sebagai tempat perlindungan predator dari luar 

seperti lebah, semut dan hewan lainnya dan juga sebagai 

perlindungan kondisi lingkungan sekitar seperti suhu, 

kelembaban dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Struktur sarang Nasutitermes matangensis71 

 

Selulosa adalah polimer alam yang sangat berlimpah 

di muka bumi.Selulosa terdapat pada tanaman sebagai 

komponen utama, sekitar 40-45 % pada kayu bahan 

keringnya merupakan  selulosa.
72

 Rayap Nasutitermes 

matangensis memakan selulosa dibantudengan  protozoa 

                                                             
70

Muhammad Noor, Profil Desa Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, 

Kabupaten Lampung Selatan, 2011, h.2 
71 Dokumen pribadi 
72Singgih, H.S, Hadi , U. dan Kusumawati. h.167 
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dan ususnya. Rayap berperan penting dalam daur ulang 

nutrisi tanaman melalui proses disintregrasi dan komposisi 

material bahan organik dari kayu dan serasah tanaman.
73

 

 

3. Volume Sarang Nasutitermes matangensis 

Sarang merupakan tempat yang dibuat oleh makhluk 

hidup yang dijadikan tempat berkembang biak, tempat 

tinggal atau tempat persembunyian. Pada umumnya 

makhluk hidup membuat sarang dengan bentuk dan ukuran 

yang bermacam-macam sesuai dengan fungsi dan 

kondisinya. Ada sarang yang hanya digunakan sebagai 

tempat berkembang biak saja, ada yang berfungsi sebagai 

tempat tinggal dan perlindungan, bahkan ada makhluk hidup 

yang membuat sebagai tempat perlindungan dan tempat 

tinggal dan tempat berkembang biak seperti halnya rayap. 

Sarang rayap yang ditemukan pada penelitian ini yaitu 

tiga sarang, adapun tujuan dari pengamatan bentuk sarang 

serta pengukuran volume sarang yang dilakukan untuk 

menduga individu yang terdapat didalam suatu koloni. 

Menurut penelitian Merza Dan Cikra besar kecilnya volume 

sarang mempengaruhi jumlah individu yang terdapat 

didalamnya, semakin besar volume sarang maka semakin 

banyak jumlah yang terdapat didalamnya, begitu juga 

sebaliknya semakin kecil volume sarang semakin sedikit 

jumlah individu dalam suatu koloni tersebut.
74

 

Berdasarkan letak sarang menunjukkan tipe arboreal 

mounds yang menempel di percabangan pohon dan di 

batang pohon.
75

 Hal ini sejalan dengan penelitian Krisna dan 

Wessner  pada tahun Bignell and Eggleton, Noirot and 

Darlington  bahwa sarang arboreal merupakan sarang yang 

                                                             
73 Niken Subekti, dkk. h. 27-33 
74

Cikra Panawa, Pengukuran Populasi Rayap Tanah Macrotermes Gilvus Dan 

Teknik Pengendaliannya Menggunakan Termitisida Berbahaya Aktif Fipronil Pada  
Perkebunan Kelapa Sawit Milik Rakyat Di Kabupaten Mesuji Lampung. 2016. h 62 

75Ervany Hendra, dkk. .”Biologi Sarang Rayap Subfamili Nasutitermitinae Di 

Stasiun Penelitian Suaq Balimbing Taman Nasional Gunung Leuse”.Jurnal Biotik, 

ISSN: 2337-9812. Vol. 7, No. 1. 2019. h.31 
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berbentuk bulat seperti bola yang menempel di percabangan 

pohon serta di batang pohon.
76

 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengukuran 

volume sarang rayap menggunakan pendekatan rumus 

ellipsoid karena ellipsoid memiliki tiga pasang tegak lurus 

sumbu simetri yang berpotongan di pusat simetri, yang 

disebut pusat ellipsoid, jika ketiga sumbu memiliki panjang 

yang berbeda disebut ellipsoid triaksial atau jarang sisi tak 

sama panjang dan sumbu ditentukan secara unik
77

 

Telah dijelaskan dalam makalah Niken Subekti dengan 

judul karakteristik struktur sarang rayap, bahwa sarang 

tidaklah statis tetapi berkembang sesuai dengan 

pertumbuhan koloni. Dasar pembangunan sarang ini adalah 

adanya rangsangan yang mungkin berupa pergerakan udara, 

cahaya, bau, temperatur, dan sebagainya yang berbeda atau 

mengganggu keadaan normal dari lingkungan koloni.
78

 

Didapatkan hasil volume sarang rayap pada tiga sarang 

yang diambil yaitu sarang rayap yang pertama terdapat pada 

pohon kelapa (Cocos nucifera) terletak secara astronomis 

pada garis lintang selatan 05
o
45’54,99” dan garis bujur  

timur 105
o
33’77,61” ketinggian sarang dari tanah 2,5 m 

dengan ketinggian  164  m diatas permukaan laut. Sarang 

rayap yang kedua pada pohon melinjo (Gnetum gnemon) 

terletak secara astronomis pada garis lintang selatan  

05
o
45’74,24” dan garis bujur timur 105

o
33’86,00” 

ketinggian sarang dari tanah 0,9 m, dengan ketinggian 161 

m diatas permukaan laut. Kemudian sarang rayap ketiga 

pada pohon mahoni (Swietenia mahagoni) sebesar terletak 

secara astronomis pada garis lintang selatan 05
o
45’74,24” 

dan garis bujur 105
o
33’86,00” ketinggian sarang dari tanah 

4 m dengan ketinggian 161 m diatas permukaan laut. 

                                                             
76Krishna, K. and Weesner FM. 1970.Biology of termites. Vol. II. Academic 

Press. New York and London h.32 
77 https://id.melayukini.net/wiki/ellipsoid . di akses tanggal 9 juni 2021 pukul 

16.00 wib  
78 Niken Subekti, hal. 21. 
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Adanya sarang di area perbukitan diduga berkaitan 

dengan kelimpahan sumber makanan seperti ranting-ranting, 

serasah, dan kayu lapuk yang merupakan material sarang 

dan bahan yang sangat dibutuhkan serangga sosial ini untuk  

kebutuhan akan nutrisi.  

Hal ini sependapat dengan Lee and Wood, Krishna and 

Weesner, Noirot and Darlington, Subekti, Subekti  bahwa 

kelimpahan sumber makanan yang berasal dari bahan 

organik seperti pelapukan dedaunan (serasah), pelapukan 

ranting-ranting dan kayu lapuk yang kaya dengan unsur hara 

yang dapat di urai untuk bahan makanan rayap serta 

memiliki vegeasi hutan yang rapat dan pepohonan yang 

bertutupan kanopi.
79

 

 

4. Jumlah Koloni Dalam Sarang  

Pada hasil penelitian diketahui bahwa dari ketiga 

sarang rayap yang dilakukan perhitungan pada kasta 

prajurit, kasta pekerja, kasta reproduktif. Dari sebuah koloni 

dapat disajikan dalam diagram dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

 Garafik Jumlah Populasi dari Ketiga Sarang Nasutitermes 

                                                             
79 Ervany Hendra, dkk. h.31 
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Jumlah individu pada kasta prajurit, kasta pekerja dan 

kasta reproduktif pada suatu koloni diketahui dengan 

menggunakan direct account dengan sarang yang berbeda 

ukuran yaitu  ukuran besar, ukuran sedang dan ukuran 

kecil. 

Perhitungan sarang rayap pada tiga sarang pada 

pohon kelapa (Cocos nucifera) didapatkan hasil dengan 

volume sarang 0,298 m
3
, jumlah koloni dalam sarang 

63.859 dengan kasta prajurit 13.246, kasta pekerja 46.399, 

reproduktif 4.214 dengan rasio kasta prajurit 20,74%, 

kasta pekerja 72,64%, kasta reproduktif 6,4%.  

 Kemudian sarang yang kedua pada pohon melinjo 

(Gnetum gnemon) didapatkan hasil dengan volume sarang 

0,097 m
3
, jumlah koloni dalam sarang 44.365 dengan kasta 

prajurit 10.068, kasta pekerja 30.317, reproduktif 3.980 

dengan rasio kasta prajurit 22,6%, kasta pekerja 68,33 %, 

kasta reproduktif 8,9%.  

Sarang yang ketiga pada pohon mahoni (Swietenia 

mahagoni) didapatkan hasil dengan volume sarang 0,058
3
, 

jumlah koloni dalam sarang 20.264 dengan kasta prajurit 

4.461,  kasta pekerja 12.575, kasta reproduktif 3.228 

dengan rasio kasta prajurit 22,0%, kasta pekerja 62,0%, 

kasta reproduktif 15,9 %. 

Menurut laporan Beni 2020 perhitungan koloni 

rayap berdasarkan ukuran sarang rayap dapat diketahui 

bahwa jumlah rayap yang keluar mencari makan makanan 

sebanyak  25 % dari jumlah seluruh koloni rayap, karena 

tidak semua rayap pekerja keluar dari untuk mencari 

makanan.
80

 

                                                             
80  Beni Satria. Evektivitas biotraktan terhadap pengumpanan rayap tanah 

(coptotermes sp). skripsi. UIN Raden Intan Lampung. 2020. h.37 
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Rayap pekerja pada ketiga sarang rayap terlihat 

paling banyak dari kasta rayap pekerja karena rayap 

pekerja merupakan anggota yang sangat penting dalam 

koloni rayap. Walaupun  kasta pekerja tidak terlibat dalam 

proses perkembangbiakan koloni dan pertahanan, hampir 

semua tugas koloni dikerjakan oleh kasta ini. Kasta 

pekerja dapat disebut sebagai “inti koloni rayap”.
81

 

Perhitungan langsung  terhadap tiga sarang rayap, 

sarang rayap yang pertama pada pohon kelapa (Cocos 

nucifera) terdapat jumlah individu kasta reproduktif 

(laron) yang cukup padat di dalam koloni yaitu sebanyak 

4.214 individu. Sarang rayap yang kedua  pada pohon 

melinjo (Gnetum gnemon) terdapat jumlah individu kasta 

reproduktif (laron) di dalam koloni yaitu sebanyak 3.980 

individu. Sarang rayap yang ketiga pada pohon mahoni 

(Swietenia mahagoni) terdapat jumlah individu kasta 

reproduktif (laron) di dalam koloni yaitu sebanyak 3.228 

individu. 

Menurut Faulet ukuran populasi koloni rayap diduga 

tergantung pada usia ratu (umur koloni), pada spesies 

tertentu yang besar atau hidup paling lama sekitar 20 tahun 

sedangkan raja hanya bertahan kurang lebih 5 tahun. 

Kapasitas untuk memproduksi telur ditentukan oleh ratu 

samakin umur ratu tua makan jumlah memproduksi 

telurnya lebih tinggi, demikian sebaliknya jika umur ratu 

lebih muda maka untuk menghasilkan telur akan lebih 

rendah. 

Hal ini sejalan dengan laporan Faulet ukuran populasi 

dalam sebuah koloni rayap dengan jumlah kurang dari 

20.233 individu termasuk dalam koloni ukuran kecil, 
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sedangkan lebih besar dari koloni tersebut dikelompokkan 

ke dalam koloni ukuran besar.
82

 

Ukuran populasi koloni rayap diduga tergantung pada 

usia ratu (umur koloni), semakin tua umur ratu maka 

kapasitas untuk meletakkan telur akan lebih tinggi 

demikian juga sebaliknya semakin muda umur ratu, 

kemampuan meletakkan telur semakin rendah 

Terlihat perbedaan jumlah setiap koloni dari hasil 

penelitian bahwa masing-masing sarang sejalan dengan 

laporan Merza Dan Cikra besar kecilnya volume sarang 

mempengaruhi jumlah individu yang terdapat didalamnya, 

semakin besar volume sarang maka semakin banyak 

jumlah yang terdapat didalamnya, begitu juga sebaliknya 

semakin kecil volume sarang semakin sedikit jumlah 

individu dalam suatu koloni tersebut.
83

 

Selain hal tersebut ukuran populasi juga dipengaruhi 

oleh gangguan hewan lain seperti semut, lebah, dan 

lainnya. Berdasarkan pengamatan di dalam sarang rayap 

ditemukan beberapa hewan kecil semut maupun hewan 

lainnya. Menurut laporan Lee apabila terjadi hal yang 

tidak mendukung maka ukuran populasi rayap tidak akan 

meningkat bahkan semakin rendah
84

. Adapun faktor yang 

mempengaruhi seperti tanah, tipe vegetasi, iklim dan 

ketersedian air yang mencukupi. 

Tidak ditemukannya ratu pada sarang yang telah 

diambil karena tidak semuanya ratu berada disarang 

karena menurut laporan Cikra sarang hanya digunakan 

sebagai tempat berkembang biak saja, ada yang berfungsi 

                                                             
82  Faulet BM dkk, “Purifacation and Biochemical Properties of a New 

Thermostable Xalanase From Symbiotic Fungus Termitomyces sp.” African journal 

of Biotetechnology,  Vol. 5. No. 3. 2006. h. 273-282. 
83Cikra Panawa. h 62 
84  C.Y. Lee. “Challenges To Subterranean Termite Tunnel Branches For 

Efficient Food Search And Reasource Transportation”, BioSystems. 2007. 90:802-

807. 
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sebagai tempat tinggal dan perlindungan, bahkan ada 

makhluk hidup yang membuat sebagai tempat 

perlindungan dan tempat tinggal dan tempat berkembang 

biak seperti halnya rayap.
85

 

Rayap tidak sepenuhnya berada di sarang, diduga 

koloni rayap sedang berkembang dengan memperluas daya 

jelajah sarang menggunakan liang kembara untuk 

mendapatkan sumber makanan yang baru.Pembangunan 

sarang merupakan suatu  reaksi pertahanan untuk 

kelangsungan hidup dan mengembangkan diri, pada 

umumnya sarang terbentuk diawali oleh laron betina 

(calon ratu) yang melepaskan sex pheromon untuk menarik 

jantan sehingga terbentuk pasangan kawin. 

Pasangan inilah yang kemudian mencari retakan atau 

celah pada kayu atau daerah lembab pada tanah untuk 

membuat sarang lalu mengalami perkembangan ukuran 

seiring peningkatan jumlah populasi koloni.Sarang rayap 

Nasutitermes semakin lama semakin membesar, 

membentuk gundukan, seiring dengan bertambahnya 

populasi dalam koloni.
86

 

5. Luas Ruang Per Individu  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

didapatkan hasil volume sarang dan jumlah individu rayap 

dalam suatau koloni, dengan itu untuk mencari luas ruang 

per individu yaitu dengan volume sarang dibagi jumlah 

individu rayap didapatkanlah hasil pada sarang pertama 

luas ruang per individu 4,6 cm3, sarang kedua luas ruang 

per individu 2,18 cm3, sarang kedua luas ruang per 

individu 2,86 cm3. Oleh karena itu luas ruang per individu 

ini berkitan dengan volume sarang dan jumlah individu 

rayap dalam suatu koloni. 
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Sarang yang dibangun memiliki ruang – ruang kecil 

dengan diameter yang berbeda – beda di setiap ruangannya. 

Pertama, ruang ratu terdapat pada bagian yang keras, lebih 

lembab dan terdapat di bagian tengah sarang. Kedua, ruang 

telur terdapat didekat ruang ratu. Ketiga, ruang pertanian 

jamur yang dijadikan sebagai cadangan makanan bagi 

seluruh anggota koloni. Selain itu, jamur juga digunakan 

untuk mengatur suhu dalam sarang (jamur mengeluarkan 

panas selama proses pertumbuhannya dan menyerap 

kembali kelembapan yang dikeluarkan bila kelembapannya 

turun).
87
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengukuran sarang rayap pada 

tiga sarang dapat disimpulkan bahwa, sarang rayap 1 pada 

pohon kelapa (Cocos nucifera) dengan volume 0,298 m
3
, 

jumlah individu 63.859, rasio kasta prajurit : kasta pekerja : 

kasta reproduktif adalah 20,74%: 72,64% : 6,4% dan luas ruang 

per indvidu 4,6 cm
3
. Sarang rayap 2 pada pohon melinjo 

(Gnetum gnemon) dengan volume 0,097 m
3
, jumlah individu 

44.365,  rasio kasta prajurit : kasta pekerja : kasta reproduktif 

adalah 22,6% : 68,33 % : 8,9% dan luas ruang per individu 2,18 

cm
3
. Sarang rayap 3 pada pohon mahoni (Swietenia mahagoni) 

dengan volume 0,058
3
, jumlah individu 20.264 dengan rasio 

kasta prajurit : kasta pekerja : kasta reproduktif adalah 22,0% : 

62,0% : 15,9 % dan luas ruang per individu  2,86 cm
3
. 

 

B. Saran  

1. Perlu adanya penelitian mengenai bentuk dan ukuran 

sarang rayap dengam metode terbaru. 

2. Perlu penelitian yang lebih intensif untuk mengetahui 

faktor yang paling dominan menyebabkan muncul dan 

berkembangnya rayap Nasutitermes. 
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Lampiran hasil pengukuran luas ruang per individu  

No  Volume 

(cm
3
) 

Jumlah 

Individu 

(Volume/ 

jumlah 

individu) 

Luas ruang per 

individu 

(Volume/ 

jumlah 

individu) 

1 
298.000 63.859 

298.000/63.859 
4,6 cm

3
 

2 
97.000 44.365 

97.000/44.365 
2,18 cm

3
 

3 
58000  20.264 

58000/20.264 
2,86 cm

3
 

Lampiran Hasil Pengukuran Volume  Sarang Rayap Dengan Rumus 

Ellipsoid 

No 

Poho

n 

inang 

Lintang 

selatan 
Bujur timur 

1/

2 

4/

3 

22/

7 
a b c 

Hasi

l 

(m
3
) 

1 
Kelapa 

05
o
45’54,99

” 

105
o
33’77,61

” 

0,5 0,33 3,14 0,7

6 

0,7 0,2

5 

0,298 

2 Melinj

o 

05
o
45’74,24

” 

105
o
33’86,00

” 

0,5 0,33 3,14 0,6

2 

0,3 0,2

5 

0,097 

3 
Mahoni 

05
o
45’74,24

” 

105
o
33’86,00

” 

- 0,33 3,14 0,4

4 

0,1

5 

0,2

1 

0,058 
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