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ABSTRAK 

 

JUMLAH KASTA REPRODUKTIF Nasutitermes matangensis   

(Isoptera : Termitidae) DI PULAU SEBESI - LAMPUNG 

 

Oleh 

 

MOH. DWI KURNIAWAN HASAN 

 

Penelitian tentang jumlah, rasio jenis kelamin, dan panjang tubuh dari kasta 

reproduktif (laron) Nasutitermes matangensis telah dilakukan. Penelitian dilakukan 

pada bulan Maret–Mei 2016. Metode yang digunakan ialah direct observation 

(penelitian langsung) di Pulau Sebesi, Lampung, dengan menggunakan tiga sampel 

sarang rayap Nasutitermes matangensis. Teknik yang digunakan pada pengamatan 

jumlah kasta reproduktif (laron) ialah direct account (penghitungan langsung). Pada 

pengamatan rasio jenis kelamin menggunakan 1200 sampel dan pada pengamatan 

panjang tubuh menggunakan 180 sampel dari ketiga sarang yang didapat. Hasil 

penelitian menunjukan terdapat perbedaan jumlah laron pada pada ketiga sarang. 

Sarang pertama 6.425 individu, sarang kedua 5.108 individu, dan sarang ketiga 5.248 

individu. Pada pengamatan Rasio jenis kelamin diketahui koloni pertama 58,25% 

jantan berbanding 41,75% betina, pada koloni kedua 47,75% jantan berbanding 

52,25% betina, sedangkan pada koloni ketiga 19,50% jantan berbanding 80,50% 

betina. Pada pengamatan panjang tubuh laron diketahui koloni pertama panjang 

tubuh jantan 8,10±0,20 mm dan betina 8,63±0,36 mm, koloni kedua jantan 8,13±0,31 

mm dan betina 8,86±0,31 mm, koloni ketiga jantan 8,10±0,20 mm dan betina 9,00±0 

mm. Secara umum dari ketiga koloni dapat dirata-ratakan bahwa panjang tubuh 

individu jantan adalah 8,11±0,01 mm dan panjang tubuh individu betina adalah 

8,74±0,27 mm. Perbedaan pada masing-masing koloni dikarenakan beberapa faktor 

antara lain, usia koloni, faktor lingkungan, kondisi ratu pada koloni, dan ketersediaan 

sumber nutrisi yang berbeda pada setiap koloni. 

 

 

Kata Kunci: Nasutitermes matangensis, Alate, Jumlah, Rasio Jenis Kelamin, dan 

Panjang Tubuh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia telah lama mengenal hewan yang bernama serangga seperti rayap, kecoa 

dan lain sebagainya. Bahkan jauh sebelum manusia ada kira-kira lebih dari 100 

juta tahun yang lalu, serangga tersebut sudah diciptakan di planet bumi ini.
1
 

Rayap adalah serangga kecil, sepintas mirip dengan semut, dijumpai di banyak 

tempat, di hutan, pekarangan, kebun, dan bahkan di dalam rumah. Sarang rayap 

terdapat di tempat lembab di dalam tanah dan batang kayu basah, tetapi ada juga 

yang hidup di dalam kayu kering. Makanan utamanya adalah kayu dan bahan-

bahan dari selulosa lain serta jamur.
2
  

 

Maka dari itu, banyak hal yang masih perlu digali oleh manusia tentang 

peristiwa-peristiwa yang ada di bumi ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam Qs. Ar Ra’d (13) ayat 16: 

 
 

Artinya: Katakanlah: "Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan 

Yang Maha Esa, Mahaperkasa.
3
 

                                                           
1
 Singgih dan Upik, Hama Pemukiman Indonesia, Bogor, Fakultas Kedokteran Hewan, IPB, 2006, 

hal. 158. 
2
 Alan Handru, Henny Herwina dan Dahelmi. Jenis-jenis Rayap (Isoptera) di Kawasan Hutan 

Bukit Tengah Pulau dan Areal Perkebunan Kelapa Sawit, Solok Selatan. Laboratorium Riset 

Taksonomi Hewan, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas, Kampus UNAND Limau Manis 

Padang, 25163 Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.) 1(1) – September 2012 : 69-77  
3
 Departemen Agama RI, Al- Qur’an Tajwid dan Terjemahannya, 2009, hal.251. 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT. menciptakan setiap mahkluk hidup 

di muka bumi ini memiliki kegunaan dan keunikanya masing-masing. Dalam 

kehidupan, kita sebagai khalifah di muka bumi ini harus lebih arif dan bijak 

dalam menjalani hidup. Kita tidak pernah menyangka bahwa mahkluk seperti 

rayap sangat berkontribusi dalam kehidupan manusia, pernahkah kita berfikir 

bagaimana jika tidak ada yang menguraikan pepohonan yang sudah mati di hutan 

maupun di sekitar lingkungan kita, maka akan terjadi penumpukan pohon yang 

sangat banyak, sehingga akan timbul masalah lingkungan. 

 

Sebutan rayap mengacu pada hewannya secara umum, akan tetapi terdapat 

beberapa bentuk berbeda yang dikenal, sebagaimana pada koloni semut 

atau lebah. Dalam koloni rayap memiliki beberapa kasta antara lain kasta prajurit, 

kasta pekerja, dan kasta reproduktif. Pada kasta prajurit dan kasta Pekerja tidak 

memiliki sayap namun, pada kasta reproduktif memiliki sayap yang akan keluar 

dari sarangnya secara berbondong-bondong (swarming) pada awal musim 

penghujan sehingga seringkali menjadi pertanda perubahan ke musim penghujan 

dipetang hari dan beterbangan mendekati cahaya bentuk ini dikenal 

sebagai laron atau anai-anai.  

 

Setiap tahun pada awal bulan Januari hingga pertengahan tahun, tak terhitung 

jumlah laron yang berterbangan hampir di seluruh wilayah kota Bandar Lampung 

dan sekitarnya. Setelah terbang singkat, sayap-sayapnya ditanggalkan, laron 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lebah
https://id.wikipedia.org/wiki/Musim_penghujan
https://id.wikipedia.org/wiki/Musim_penghujan
https://id.wikipedia.org/wiki/Musim_penghujan
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jantan dan betina berpasangan dan setelah menemukan pasangannya laron akan 

masuk ke dalam tanah dan akan membentuk koloni baru.
4
 Pada waktu tersebut, 

biasanya mereka kurang bertahan sehingga banyak yang mati atau terbunuh oleh 

musuh alaminya. Pasangan yang dapat bertahan hidup, mulai membuat ruang 

kecil yang akan digunakan sebagai tempat kawin dan melahirkan telur-telurnya.
5
 

Setelah kopulasi ratu menghasilkan telur. Pada beberapa jenis Famili 

Rhinotermitidae dan Termitidae, abdomen imago betina dapat menjadi gemuk 

dan mencapai panjang sampai 8 cm. Ratu rayap dapat hidup sekitar 20 tahun 

sedangkan umur rayap pekerja dan prajurit hanya sekitar satu hingga dua tahun.
6
 

 

Penelitian tentang jumlah kasta reproduktif pada suatu koloni telah dilakukan 

antara lain yang dilakukan Barbara dari hasil penelitiannya diketahui bahwa pada 

koloni dewasa rayap spesies Nasutitermes corniger dengan jumlah populasi 

50.000 – 400.000 individu, umumnya menghasilkan 5.000 – 25.000 kasta 

reproduktif (laron).
7
 Dan penelitian serupa yang dilakukan Eko Kuswanto dan 

Anisa O.S.P. diketahui bahwa pada koloni besar dengan jumlah 35.086 individu, 

9.825 diantaanya ialah kasta reproduktif. Dan pada koloni kecil dengan 20.192 

                                                           
4
 Eko Kuswanto., dan Elen D.J., Studi Distribusi Rayap dan Tingkat Kerugian Ekonomis Akibat 

Serangannya pada Bangunan MI di Bandar Lampung. Jurnal Biosfer.September 2012.Vol. VI, No. 1,  
5
 Singgih Harsoyo Sigit., Upik Kesumawati Hadi., Hama Pemukiman Indonesia. Institut Pertanian 

Bogor. Bogor. 2002. h. 163 & 165. 
6
 Markle S., Termites: Hardworking Insect Families. Learner Publication Company. Minneapolis. 

2008. 
7
 L. Barbara. Alate production and sex rasio in colonies of the Neotropical termite Nasutitermes 

corniger (Isoptera;Termitidae). Thorne Museum of Comparative Zoology, Harvard University, 

Cambridge, mass 02138, USA. Oecologia. 1983. Vol. 58:103-109. 
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individu, 5.686 diantaranya ialah kasta reproduktif. Penelitian terkait jumlah 

kasta reproduktif (laron) masih sangat sedikit, hal ini menarik untuk di teliti lebih 

lanjut guna mengetahui jumlah kasta reproduktif pada spesies Nasutitermes 

matangensis. 

 

Kasta reproduktif (Laron) betina dapat menghasikan ribuan telur dan sperma 

dapat disimpan oleh betina dalam kantong khusus, sehingga mungkin sekali tidak 

diperlukan kopulasi berulang-ulang. Kasta reproduktif (laron) dalam jumlah yang 

banyak pada suatu koloni menandakan bahwa koloni tersebut cukup besar. Jika 

jumlah individu yang banyak di dalam suatu koloni, maka energi yang 

dibutuhkan guna kelangsungan anggota koloni  juga akan banyak. Energi-energi 

tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan, pertumbuhan serta reproduksi koloni. 

Selain itu, energi tersebut dapat distribusikan dalam bentuk pengembangan 

koloni baru dalam hal ini kasta reproduktif (laron) yang berperan. 

 

Dalam sekali bereproduksi ratu pada koloni akan menghasilkan kasta reproduktif 

dengan jenis kelamin jantan dan betina dalam jumlah yang berbeda-beda 

tergantung pada jenis dan kondisi dari koloni rayap. Penelitian tentang rasio jenis 

kelamin pernah dilakukan Barbara, diketahui bahwa sebuah koloni dengan 60 

laron, 40 dari mereka adalah jantan pada koloni rayap Nasutitermes corniger. 

Sedangkan Menurut Kolman, jika laron jantan dan betina memiliki biaya yang 

berbeda, maka rasio jenis kelamin harus berdasarkan 1:1 sehingga investasi di 
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setiap jenis kelamin sama.
8
 Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terkait rasio jenis kelamin pada spesies Nasutitermes 

matangensis. 

 

Kasta reproduktif bersayap (laron) berwarna coklat kehitam-hitaman, panjang 

tubuh tergantung pada spesiesnya berkisar antar 7,5 – 8 mm dan rentang 

sayapnya 15 – 16 mm pada spesies Coptotermes curvignathus. Ukuran tubuh 

pada setiap kasta reproduktif rayap berbeda-beda tergantung dari ada atau 

tidaknya telur (betina), deposit lemak, dan kekurangan atau kelimpahan air, dan 

sebagainya.
9
 Penelitian tentang panjang tubuh kasta reproduktif (laron) pada 

setiap jenis kelamin masih sedikit sekali di dunia. Oleh sebab itu penulis tertarik 

melakukan penelitian tentang ukuran tubuh pada kasta reproduktif rayap 

khususnya spesies rayap Nasutitermes matangensis. 

 

Spesies rayap Nasutitermes matangensis  merupakan rayap tanah yang termasuk 

kedalam famili Termitidae dan banyak di temukan di Asia Tenggara. Rayap ini 

membangun sarang pada batang pohon.  Penelitian tentang spesies Nasutitermes 

sp.  telah dilakukan oleh Eko Kuswanto dan Anisa Oktina Sari Pratama di Pulau 

Sebesi Lampung Selatan, dari hasil penelitian diketahui bahwa spesies 

Nasutitermes sp. sangat mendominasi wilayah pulau dan spesies Nasutitermes sp.  

                                                           
8
 Ibid., Vol. 58:103-109. 

9
 Krishna, Kumar and Weesner, Frances M.  Biology Of Termites. Academic Press. New York and 

London. 1969. h. 42. 
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banyak membuat sarang pada beberapa jenis pohon yang terdapat pada pulau 

tersebut. 
10

 

 

Rayap merupakan serangga daerah tropik dan sub tropik, makanan utamanya 

kayu atau bahan yang mengandung selulosa.  Rayap ditemukan diseluruh benua 

kecuali wilayah kutub. Keberadaannya lebih banyak ditemukan pada wilayah 

tropis dan subtropis, terutama pada garis lintang 50°LU - 50° LS.  Brazil 

memiliki iklim tropis seperti halnya Indonesia. Kedua negara ini juga dikenal 

dengan sebutan megabiodiversity. 

 

Secara astronimis Negara Indonesia terletak pada garis lintang 11°LU - 11°LS 

garis ini termasuk pada daerah persebaran rayap.  Penelitian tentang 

keanekaragaman 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).  

 

Pulau Sebesi adalah sebuah pulau yang terletak di perairan Teluk Lampung 

(dekat Selat Sunda) yang terletak pada garis 5°59’37,43” – 5°58’44,48” LS dan 

105°27’30,50” – 105°30’47,54” BT. Berbentuk seperti gunung berapi dengan 

ketinggian 844m, secara geografis pulau ini terletak di selat Sunda atau wilayah 

selatan perairan Lampung. Lebih tepatnya Pulau Sebesi berada di sebelah selatan 

dari Pulau Sebuku, sebelah timur Pulau Serdang dan Pulau Legundi, serta sebelah 

                                                           
10

 Eko Kuswanto, dan Elen D.J., Op. Cit., Vol. VI, No. 1, 
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Timur Laut Gugusan Krakatau. Keberadaan Pulau Sebesi yang terletak sebagai 

pulau terdepan Provinsi Lampung menjadikan pulau ini sebagai pintu gerbang 

Provinsi Lampung.   

 

Pulau ini merupakan daratan yang paling dekat dengan Gugusan Krakatau dan 

turut menjadi saksi kedahsyatan letusan besar Krakatau tahun 1883. Sejak dulu 

Pulau Sebesi sangat terkenal akan kesuburan tanahnya. Kini, selain memiliki 

keunggulan di sektor perkebunan, pulau ini juga sedang dikembangkan sebagai 

daerah tujuan wisata andalan Lampung Selatan selain Krakatau dan sejumlah 

pantai seperti Merak Belantung, Kalianda resort, dll. 

 

Pulau Sebesi termasuk dalam wilayah administrasi Desa Tejang, Kecamatan Raja 

Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Desa Tejang terdiri dari 

empat dusun yaitu Dusun I Bangunan, Dusun II Inpres, Dusun III Regahan Lada, 

dan Dusun IV Segenom. Luas wilayah Pulau Sebesi adalah 2.620 ha dengan 

panjang pantai 19,55 km. Sebagian besar daratan Pulau Sebesi tersusun dari 

endapan gunung api muda dan merupakan daratan perbukitan. Bukit tertinggi di 

Pulau Sebesi mencapai 884 meter dari permukaan laut dengan bentuk kerucut 

yang mempunyai tiga puncak.  

 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengamati karakteristik 

kasta reproduktif (laron) yang berasal dari koloni yang berbeda. Untuk 

mengetahui perbandingan jumlah, rasio jenis kelamin dan panjang tubuh dari 
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masing-masing koloni yang berbeda. Hal ini dikarenakan penelitian terkait  

jumlah, rasio jenis kelamin, dan panjang tubuh dari kasta reproduktif (laron) 

rayap masih sedikit. 

 

Penelitian ini akan digunakan sebagai pengayaan pengetahuan pembelajaran dan 

sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan uraian materi pokok, yaitu 

pada mata pelajaran Biologi subkonsep ekosistem di SMA kelas X semester 

genap. Berdasarkan uraian di atas makan penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul “JUMLAH KASTA REPRODUKTIF 

Nasutitermes matangensis  (Isoptera : Termitidae) DI PULAU SEBESI - 

LAMPUNG. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan pada bagian latar belakang di atas dapat dikeahui beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Masih sangat sedikit penelitian tentang jumlah kasta reproduktif laron di 

dunia khususnya pada spesies Nasutitermes matangensis . 

2. Adanya beberapa faktor yang berperan dalam karakteristik laron. 

3. Kondisi alam Pulau Sebesi mendukung keberlangsungan hidup rayap 

Nasutitermes matangensis. 
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C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah : 

1. Rayap Nasutitermes matangensis yang berada di Pulau Sebesi, Lampung. 

2. Penelitian ini hanya dibatasi tentang jumlah, rasio jenis kelamin, serta 

panjang tubuh kasta reproduktif (laron) pada koloni rayap Nasutitermes 

matangensis. 

3. Mengkaji tentang berbagai macam faktor yang berkaitan dengan jumlah, 

rasio jenis kelamin, serta panjang tubuh kasta reproduktif (laron) pada koloni 

rayap  Nasutitermes matangensis. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : Bagaimanakah jumlah, rasio jenis kelamin, serta panjang tubuh kasta 

reproduktif (laron) pada koloni rayap Nasutitermes matangensis  ordo Isoptera 

famili Termitidae. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah, mengetahui rasio jenis 

kelamin, serta mengamati panjang tubuh kasta reproduktif (laron) pada koloni 

rayap Nasutitermes matangensis ordo Isoptera famili Termitidae. 
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F. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi penulis sebagai bahan tambahan pengalaman dan wawasan pengetahuan 

mengenai jumlah, rasio jenis kelamin, serta panjang tubuh kasta reproduktif 

(laron) Nasutitermes matangensis ordo Isoptera famili Termitidae. 

2. Bagi Institut IAIN Raden Intan Lampung sebagai bahan masukkan untuk 

menambah kepustakaan, referensi, dan sebagai informasi tentang jumlah, 

rasio jenis kelamin, serta panjang tubuh kasta reproduktif (laron) pada spesies 

rayap Nasutitermes matangensis ordo Isoptera famili Termitidae. 

3. Bagi siswa sebagai pengayaan pengetahuan pembelajaran biologi pada materi 

subkonsep ekosistem. 

4. Sebagai sumbangan pemikiran bagi guru dalam pengembangan uraian materi 

pokok ekosistem. 

5. Bagi peneliti lain dapat memberikan informasi tentang jumlah, rasio jenis 

kelamin, serta panjang tubuh kasta reproduktif (laron) pada spesies rayap 

Nasutitermes matangensis dan acuan untuk melakukan penelitian sejenis dan 

lebih mendalam tentang rayap dengan variabel yang berbeda. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Rayap 

Rayap merupakan serangga primitif yang sangat dekat kekeluargaannya 

dengan kecoa. Di alam, rayap sangat berguna mengubah kayu mati dan bahan 

organik lainnya yang mengandung selulosa untuk dijadikan humus. Dari 

aspek tersebut, rayap merupakan serangga yang sangat berguna, namun 

apabila manusia mulai membangun gedung dengan komponen kayu sebagai 

bahan bakunya, maka mulailah rayap merusak bangunan tersebut untuk 

mencari makannya. Rayap mempunyai mikroorganisme di dalam ususnya 

yang dapat mengubah selulosa menjadi bahan-bahan lain yang dapat dicerna 

oleh tubuh rayap.
11

 

 

Segala sesuatu telah terencana dengan baik, begitu pula dengan rencana dan 

penciptaan alam semesta berserta isinya. Hal ini dijelaskan oleh Al Qur’an 

dalam Qs. Yasin (36) ayat 82, Allah berfirman: 

 
 

Artinya: “Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu 

hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.”
12

 

                                                           
11

 Singgih Harsoyo Sigit., Upik Kesumawati Hadi., Hama Pemukiman Indonesia. Institut 

Pertanian Bogor. Bogor. 2002. h. 159. 
12

 Departemen Agama RI, Al- Qur’an Tajwid dan Terjemahannya, 2009 
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Kapanpun Allah menghendaki sesuatu hal untuk terjadi, maka cukuplah bagi-

Nya berkata “Jadilah!” seperti yang diberitahukan Al-Qur’an kepada kita. 

Serangga merupakan makhluk ciptaan Allah, kelimpahan jenis dan 

spesiesnya begitu banyak di bumi. Rayap merupakan jenis serangga yang 

menyerupai semut dalam bentuk fisik dan sebagian cara hidupnya. 

 

Beberapa ahli beranggapan bahwa rayap telah hadir di bumi pada Zaman 

Mesozoic atau akhir Zaman Palaeozoic. Dengan demikian, serangga ini telah 

ada sebelum manusia pertama menghuni bumi, bahkan telah ada sebelum 

tumbuhan berbunga dijumpai di muka bumi. Penelitian terhadap fosil rayap 

yang di temukan di Hutan Arizona mengungkapkan bahwa rayap telah ada 

sekitar 220 juta tahun yang lalu atau 100 juta tahun sebelum serangga sosial 

lainya bermunculan di muka bumi. Bahkan sebelumnya, bukti tertua yang 

dapat ditunjukan adalah fosil rayap Uralotermes permianum yang berasal dari 

Pegunungan Ural. Tetapi fosil ini diragukan berasal dari Periode Palaecene.  

 

Fosil rayap sejenis lainya, yaitu Valditermes brenanea jarzembowski, 

ditemukan di bagian utara Inggris. Fosil ini kemungkinan anggota 

Cretatermitinae dan diperkirakan hidup sekitar 120 juta tahun yang lalu. 

Demikian juga fosil rayap Cretatermes carpenteri, anggota dari subfamili 

Hodotermitidae, berasal dari pertengahan Periode Cretaceous. Rayap 

Spargotermes costalimai, anggota dari Mastotermitidae yang ditemukan di 
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Brasil diduga berasal dari Periode Cretaceous. Demikian juga penemuan  

rayap Meiatermes araipena yang ditemukan pada deposit batu kapur di Brasil 

diperkirakan hidup 110 juta tahun yang lalu”.
13

 

  

Rayap merupakan bagian yang sangat penting di dalam daur ulang nutrisi 

tanaman melalui proses disintegrasi dan dekomposisi material organik dari 

kayu dan serasah tanaman.
14

 Banyaknya sebaran rayap pada suatu wilayah, 

didukung oleh faktor keberlangsungan hidup rayap. Hal ini seperti kondisi 

lingkungan, curah hujan, suhu, kelembaban, ketersediaan makanan dan 

musuh alami mempengaruhi perkembangan populasi rayap.
15

 

 

Rayap merupakan serangga sosial, terdapat pembagian pekerjaan  di antara 

kastanya. Hampir semua jenis rayap mempunyai kasta reproduktif, kasta 

prajurit, dan kasta pekerja yang mempunyai tugas yang sangat spesifik yaitu 

membangun sarang, mengumpulkan makanan dan member makan kasta 

reproduktif dan prajuritnya.
16

 Kasta prajurit bertugas untuk melindungi 

anggota koloni dan teritorial wilayahnya, kasta pekerja bertugas memberi 

makan ratu dan seluruh anggota koloni, sedangkan kasta reproduktif bertugas 

                                                           
13

 Dodi Nandika . “Rayap Hama Baru Di Kebun Kelapa Sawit”. Seamoe Biotrop. Bogor. 2014..   

h. 11 
14

 Niken Subekti, dkk., Sebaran dan Karakter Morfologi Rayap Tanah Macrotermes gilvus 

Hagendihabitat Hutan Alam. Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan.  2008, h.27-33. 
15

 Amelia Zuliyanti Siregar dan Ridwanti Batubara., Kerugian ekonomi akibat serangan rayap 

pada bangunan rumah masyarakat di dua kecamatan (Medan Denai dan Medan Labuhan), Jurnal 

Biologi Sumatera, Juli 2007, hal. 23-27. 
16

 Singgih Harsoyo Sigit., Upik Kesumawati Hadi., loc cit. hal. 159. 
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untuk menggantikan ratu dan raja jika suwaktu-waktu mati, serta bertugas 

memperluas atau membentuk koloni baru. 

 

2. Klasifikasi dan Biologi Rayap 

Rayap di daerah subtropis disebut white ants (semut putih), hal ini 

dikasrnakan rayap memiliki morfologi yang mirip dengan semut. 

Berdasarkan hubungan evolusi (filogeni), tidak ada hubungan antara rayap 

dengan semut. Hubungan lebih dekat terjadi antara rayap dengan kecoa 

(blattodea).
17

 Secara morfologi antara rayap dan kecoa memiliki panjang 

sayap yang sma serta antara kepala, thoraks (dada), dan abdomen (perut) 

menyambung, berbeda halnya dengan semut yang dipisahkan oleh pinggang 

yang ramping. 

 

Sampai sekarang sudah tercatat 7 famili (suku), 295 genus (marga) dan lebih 

dari 2882 spesies (jenis) termasuk kelompok ini.
18

 Rayap 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.
19

 Secara garis besar rayap dibagi 

dalam 3 kelompok menurut tempat hidupnya yaitu (1) rayap tanah 

                                                           
17

 David Girimaldi dan Michael S. Enggel., Evolution of The Insecta, Cambridge Universty press, 

Singapore, 2000, hal. 238. 
18

 Reginaldo Constantino, Cataloge of The Living Termite of The New World (Insecta:Isoptera), 

Museu De Zoologiada De Universidade De Sao Paulo, ISSN 0066 7870, 1998, hal. 136. 
19

 Y.P.Tho, The Termites, Florest Research Institut Malaysia, Kuala Lumpur, 1992, hal.5. 
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(subterranean ternite), (2) rayap kayu basah (dampwood termite), dan (3) 

rayap kayu kering (dry wood termite).
20

 

 

Famili Termitidae merupakan famili terbesar ordo isoptera dan mencakup 

tiga perempat spesies yang diketahui, merupakanrayap yang paling maju. 

Spesies rayap famili termitidae dikelompokkan ke dalam rayap tingkat tinggi, 

sedangkan enam famili lainnya dikelompokkan ke dalam rayap tingkat 

rendah.
21

 

 

Beberapa sifat penting rayap yaitu: (1) Trhopalaxis, saling bertukar bahan 

makanan melalui mulut dan anus; (2) Cryptobiotik, menjauhi cahaya, kecuali 

pada fase swarming;(3) Kanibalisme, memakan sesamanya yang lemah atau 

sakit; dan (4) Polimorfisme, bentuk-bentuk rayap yang berbeda secara 

morfologi dan fungsi antara kasta pekerja, prajurit, dan reproduktif.
22

 (5) 

Neurophagy, prilaku rayap memakan bangkai rayap lain yang telah mati.
23

 

 

Rayap memerlukan lingkungan hidup yang sangat spesifik untuk dapat 

bertahan hidup. mereka setiap saat memerlukan tanah yang lembab atau 

lingkungan yang lembab untuk hidupnya. Kadar air adalah sesuatu yang 

sangat kritis agar rayap dapat hidup normal. Selain laron, kasta lainnya dalam 

                                                           
20

Singgih Harsoyo Sigit., Upik Kesumawati Hadi., loc cit. hal. 159. 
21

Ibid, hal 273. 
22

Nandika, dkk., Rayap Biologi dan Pengendalian, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

Surakarta, 2003, hal.56. 
23

Iswanto dan Apri Heri, Rayap sebagai serangga perusak kayu dan metode penanggulangannya. 

Fakultas Kehutanan: Universitas Negeri Sumatera Utara, 2005, hal. 2. 
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rayap mempunyai tubuh yang sangat lunak sehingga cepat sekali kehilangan 

air apabila berada dalam lingkungan udara yang kering. Oleh karena itu rayap 

membuat sarangnya dengan membentuk lorong-lorong yang sangat rumit.  

 

3. Morfologi Rayap 

Rayap merupakan jenis serangga sosial dari ordo isoptera yang ditandai 

dengan ukuran sayap depan dan sayap belakang yang sama. Selain berukuran 

sama, sayap pada rayap (kasta reproduktif/laron) juga memiliki bentuk dan 

pertulangan yang sama. Seringkali masyarakat awam sulit membedakan 

rayap dan semut, padahal secara filogenetika atau hubungan kekerabatan 

rayap dan semut jauh berbeda. Perbedaan semut dan rayap dapat dilihat dari 

morfologi atau struktur anatominya terutama dari perbedaan antena, sayap, 

dan pinggang.  

 

Gambar 1 

Kasta Reproduktif (laron)
24

 
                                                           

24
Krishna, Kumar and Weesner, Frances M.  Biology Of Termites. Academic Press. New York and 

London. 1969. H. 20 
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Seringkali masyarakat awam sulit membedakan rayap dan semut, padahal 

secara filogenetika atau hubungan kekerabatan rayap dan semut jauh berbeda. 

Perbedaan semut dan rayap dapat dilihat dari morfologi atau struktur 

anatominya terutama dari perbedaan antena, sayap, dan pinggang. Rayap 

memiliki antena yang lurus sementara semut memiliki antena yang menyiku.  

 

Sayap rayap memiliki ukuran yang sama antara depan dan belakang 

sedangkan sayap depan semut lebih besar dari sayap belakangnya. Toraks 

(dada) dan abdomen (perut) rayap menyambung dengan ukuran yang sama 

sedangkan pada semut thoraks dan abdomennya dipisahkan oleh pinggang 

yang ramping.   

 

4. Pembentukan 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 pekerja, prajurit, reproduktif primer dan 

sekunder. Dalam koloni baru, nimfa dari jumlah sedikit hasil penetasan 

pertama semuanya akan dibentuk dari hasil penetasan berikutnya.
25

 

                                                           
25

 Op. Cit., h. 160. 
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Penelitian modern pertama dilakukan oleh Batista Grassi pada rayap tingkat 

rendah Kalotermes flavicollis. Hasil penelitianya menunjukan bahwa rayap 

K. Flavicollis yang dipisahkan dari koloninya mampu bertahan hidup dan 

membentuk koloni baru. Selanjutnya Grassi dan Sandias pada tahun 1896 

menemukan bahwa koloni rayap yang kehilangan kasta reproduktif primer 

akan membentuk neoten  (kasta reproduktif sekunder) dalam waktu empat 

sampai tujuh hari. Sebaliknya, koloni rayap yang masih memiliki kasta 

reproduktif primer tidak dapat membentuk neoten.  

 

Pada tahun 1922, Thomson meneliti pembentukan kasta pada koloni rayap 

zootermopsis. Pada rayap tersebut dijumpai dua bentuk telur dan larva yang 

diduga berhubungan dengan pembagian kasta. Larva yang memiliki kepala 

berukuran kecil, serta otak dan gonad berukuran besar akan berkembang 

menjadi kasta reproduktif. Sebaliknya larva yang memiliki ukuran otak dan 

gonad yang kecil akan berkembang menjadi kasta pekerja atau kasta prajurit. 

Penelitian selanjutnya menyimpulkan bahwa kasta reproduktif primer 

memproduksi suatu bahan kimia yang spesifik, yang dapat menghambat 

perkembangan nimfa betina menjadi neoten Pickens. Hal ini diperkuat 

dengan penemuan Castle yang menunjukkan bukti adanya penghambatan 

oleh suatu bahan kimia yang disebut feromon.
26

 Berdasarkan penelitian-

                                                           
26

Op.Cit., h. 18. 



19 

 

penelitian tersebut banyak sekali faktor dalam pembentukan kasta pada suatu 

koloni. 

 

5. Kasta Reproduktif 

Kasta reproduktif merupakan individu-individu seksual yang terdiri dari 

betina yang bertugas bertelur dan jantan yang bertugas membuahi betina. 

Kasta reproduktif bersayap (laron) berwarna coklat kehitam-hitaman, panjang  

tubuh tergantung pada spesiesnya berkisar antar  7,5 – 11 mm dan rentang 

sayap  15 –16 mm. Ukuran tubuh ratu mencapai 5-9 cm atau lebih.
27

  

 

 

Gambar 2 

Fase Perkembangan Kasta Reproduktif (laron)
28

 
 

Rayap dewasa yang bersayap disebut kasta reproduktif pertama yang disebut 

laron. Mereka terbang, keluar dari dalam koloni dan setiap satu tahun jantan 

                                                           
27

Iswanto, Apri heri. “Rayap Sebagai Serangga Perusak Kayu dan Metode Penanggulangannya”. 

e-USU Repository  2005 Universitas Sumatera Utara 
28

Raina, Ashok., Osbrink, Weste dan Park, Yong IHL., Nymphs of the Formosan Subterranean 

Termite (Isoptera: Rhinotermitidae): Aspects of Formation and Transformation. Annals Of The 

Entomological Society Of America. July 2004. Vol.97. No.4 
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(raja) dan betina (ratu) akan bertemu, kemudian menanggalkan sayapnya dan 

membentuk rongga kecil di dalam tanah. Mereka akan kawin dan bertelur, 

dan dari telur inilah kemudian terbentuk kasta pekerja yang pertama kali. Di 

dalam koloni yang baru, biasanya raja dan ratu tidak dapat bertahan lama 

sehingga akan di bentuk raja dan ratu baru sebagai penggantinya tanpa 

melalui pigmentasi dan keluarnya sayap.
29

  

 

Selama hidup ratu hanya menghasilkan telur, sedangkan makannya dilayani 

oleh rayap pekerja. Dalam keadaan tertentu seperti keadaan terisolir atau ratu 

yang mati, koloni akan membentuk kasta reproduktif suplementer (neoten). 

Pada keadaan ratu yang lemah, ratu dapat mengeluarkan feromon apakah 

harus membentuk reproduktif suplementer. Pada kasta reproduktif 

suplementer sayapnya telah mengalami degenerasi sehingga hanya berupa 

tonjolan sayap saja atau tidak bersayap sama sekali. Kasta ini muncul apabila 

koloni membutuhkan penambahan kasta reproduktif (neoten). Neoten juga 

akan terbentuk jika sebagian koloni terpisah (terisolasi) dari sarang utamanya, 

sehingga suatu koloni baru akan terbentuk. Kasta ini dapat terbentuk 

beberapa kali dalam jumlah yang besar sesuai dengan perkembangan koloni.  

 

 

 

                                                           
29

Ibid., h. 160 
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6. Rayap Nasutitermes 

Rayap Nasutitermes termasuk ke dalam ordo Isoptera, famili Termitidae, 

subfamili Nasutitermitinae dan genus Nasutitermes. Genus Nasutitermes 

tercatat merupakan genus terbesar dalam kelompok Termitidae dengan 

memiliki 243 spesies yang tersebar diseluruh dunia.
30

 Famili termitidae 

merusak bagian kayu dan mencerna serat – serat kayu yang ditumpuk untuk 

tempat tumbuh jamur. Jamur ini kemudian yang menjadi makanannya.
31

 

 

Rayap Nasutitermes memiliki tubuh yang kecil dan memiliki ciri khas 

mandibula yang berbentuk penusuk (nasut) dan bersarang diatas pohon. 

Warna tubuhnya kuning ke coklatan (kream), panjang kepala 1,2 mm, antena 

memiliki 12-13 ruas, mencari makan pada siang hari.
32

 Nasutitermes 

membangun sarang karton yang melebar dan spesies prajurit memiliki rahang 

yang berbentuk nasut.
33

 Meskipun demikian, pertahanan tentara genus 

Nasutitermes memiliki kelenjar frontal berhubungan dengan tabung frontal 

(nasut) dan pori-pori frontal kecil di ujung nasut, yang digunakan sebagai 

senjata untuk memproyeksikan sekresi kimia lengket dan beracun bagi 

predator anthropoda.
34

 

                                                           
30

Reginaldo Constantino, Op. Cit., hal. 130. 
31

Rudy C. Tarumingkeng., Biologi dan Prilaku Rayap, ITB, Bogor, 1993, hal. 5. 
32

Y.P. Tho, Op. Cit., hal. 143. 
33

T.F. Carrijo, dkk., Review of Bees as Guests in Termite nets, with a new record of the communal 

bee, Gaesochira obsura (Smith, 1879) (Hymenoptera, Apidae), in nest of Anoplotermes banki 

Emerson, 1952 (Isoptera,Termitidae, Apicotermitinae). Insect. Sos. 2012. 59:141-149. 
34

Rudy C. Tarumingkeng, Op. Cit., hal. 7. 
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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.
35

 Faktor utama yang mempengaruhi 

distribusi dan kelimpahan rayap yaitu faktor ketersediaan air, selulosa 

disediakan oleh vegetasi, kualitas dan kuantitas makanan.
36

 

 

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.
37

 

 

7. Pulau Sebesi 

Pada zaman dahulu Pulau sebesi merupakan pulau yang tidak dihuni oleh 

masyarakan. Masyarakat mulai datang ke Pulau Sebesi pada tahun 1890 

sampai 1970, mereka membuka hutan dan dijadikan perkebunan kelapa yang 

berada di atas ketinggian 700 m.
38

 Selain tanaman pohon kelapa, di Pulau 

Sebesi juga terdapat beberapa spesies pohon lainya. Menurut cerita penduduk 

                                                           
35

Ibid, hal. 5. 
36

C.A. Fuller dan P.D. Jeyasingh., Acanthocephalan (Oligacanthorhynchidae) Parasitism Of The 

Caribbean Termite Nasutitermes Acajutlae: Implications For Reproduktive Success, Insectes. Soc. 51 

2004. 215-220. 
37

Eko Kuswanto., Anisa O.S.P., 2012. “Sebaran dan ukuran koloni sarang dan ukuran koloni 

sarang rayap pohon  Nasutitermes sp. (Isoptera : Termitidae) di pulau sebesi lampung sebaga sumber 

belajar biologi”. Jurnal Bioedukasi,  Vol. 3 No. 2. 
38

F.J. Gathorne-Hardy dan D.T. Jones, The Recolonization of The Krakatau Islands by Termites 

(Isoptera) and Their Biogeographical Origins. Biological Journal of the Linnean Society, 2000, hal. 

254. 
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Pulau Sebesi berasal dari daerah pesisir Kalianda dan sebagian lagi berasal 

dari Pulau Jawa daerah Banten, belum diketahui secara pasti yang terdahulu 

berada di Pulau Sebesi . Pulau Sebesi telah dihuni pada tahun1935.
39

 

 

Penduduk Pulau Sebesi mula-mula bercocok tanam pohon kelapa, cengkeh 

dan lada.pada tahun 1948, penduduk Pulau Sebesi yang awalnya berpisah-

pisah mulai menyatu dan membuat perkampungan yang memanjang sehingga 

penduduk pesisir Kalianda menyebutnya Pekon Khejang (Bahasa Lampung) 

yang artinya kampung panjang, karena penduduk pulau sebesi berasal dari 

dua suku, sehingga namanya menjadi Kampung Tejang.
40

 

 

Desa Tejang, Pulau Sebesi terletak didekat Gunung Krakatau (Pulau Rakata) 

tepatnya pada posisi 05°55’37,43”LS - 105°27’30,50”BT dan 

05°58’44,48”LS - 105°30’47,54”BT. Secara administratif Pulau Sebesi 

berada dalam wilayah Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. 

Dengan jumlah penduduk 2.807 jiwa terdiri dari 1.289 laki-laki dan 1.458 

jiwa perempuan,luas wilayah 2.224 Ha, sebagian besar daratan dipergunakan 

untuk perkebunan dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm/tahun dan suhu 

udara rata-rata 30°C, panjang pantai pesisir 19,55 km.
41

 

 

                                                           
39

Muhammad Noor, Profil Desa Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, 

2011, hal.2. 
40

Ibid, hal.2. 
41

Ibid, hal.6. 
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Sebagian daratan Pulau sebesi tersusun dari endapan gunung api muda yang 

terdiri dari lava (andesit-basal), breksi dan truf. Pantai timur Pulau Sebesi 

tersusun dari formasi alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, lempung dan 

gambut. Pulau Sebesi memiliki bahan galian jenis besi di kaki Gunung Sebesi 

di wilayah dusun Segenom dan memiliki batu-batuan (dalam ukuran besar) 

yang tersusun rapi, diduga berasal dari letusan Gunung Krakatau.
42

 Pulau ini 

juga dikenal sebagai tempat wisata baru dan wisata laut (terumbu karang), 

dengan fasilitas yang telah tersedia. 

 

B. Konsep ekosistem 

Organisme hidup di dalm sebuah sistem yang ditopang oleh berbagai komponen 

yang saling berhubungan dan saling berpengaruh, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Kehidupan semua jenis makhluk hidup yang saling 

mempengaruhi serta berinteraksi dengan alam kemudian membentuk kesatuan 

yang disebut dengan ekosistem. Cabang biologi yang mempelajari ekosistem 

adalah ekologi.
43

 

 

Materi ekosistem ini diberikan pada proses belajar – mengajar kelas X pada 

semester genap ditingkat sekolah menengah atas. Ekosistem sangat erat dengan 

kehidupan dengan segala interaksinya. Dalam interaksi ini terdapat komponen 

biotik dan komponen biotik. Omponen abiotik adalah faktor lingkungan antara 

                                                           
42

Ibid, hal.6. 
43

A. Pratiwi, Biologi X, Jakarta: PT. Erlangga, 2007, hal. 267. 
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lain suhu, temperatur, kelembapan dan topografi. Sedangkan komponen biotik 

adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikro 

organisme. Semua membentuk suatu kesatuan dalam bumi (biosfer). 

 

Biosfer terdiri dari seluruh ekosistem yang ada di permukaan bumi. Semua 

ekosistem itu berhubungan. Hubungan antara komponen biotik dengan 

komponen biotik tampak pada rantai makanan. Rantai makanan merupakan 

peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu.
44

 

Terjadinya perpindahan energi dari satu individu ke individu lainnya.
45

 Dalam 

menjaga keseimbangan alam, rayap berperan sebagai biodekomposer (pengurai 

alami) seperti halnya mikroorganisme dan pengurai lainya. Menguraikan 

tanaman lapuk sehingga akan memiliki peran yang lebih baik untuk siklus dalam 

kehidupan. 

 

C. Kerangka Berfikir  

Alam diciptakan untuk dipelajari, dipahami dan dimanfaatkan oleh manusia 

untuk kesejahteraan dalam kehidupan. Ilmu pengetahuan alam telah membahas 

tentang hal ini. Biologi merupakan salah satu diantaranya, membahas tentang 

makhluk hidup meliputi manusia, hewan, tumbuhan dan mikroorganisme. 

Serangga pun masuk di dalam pembahasannya melalui ilmu entomologi. 

                                                           
44

Ibid, hal. 269. 
45

Anonim, Bahan ajar biologi, [on line] terdapat di alamat http://110.138206.53/bahan ajar/ 

model_online /biologi dikunjungi selasa, 13 Oktober 2016. Pukul 20.30 wib. 
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Penelitian membahas tentang karakteristik kasta reproduktif (laron) masih sedikit 

didunia khususnya tentang  spesies rayap Nasutitermes matangensis yang 

terdapat di wilayah Pulau Sebesi Lampung. 

 

Pulau sebesi mempunyai suhu rata-rata 30° C dan kelembapan antara 70-80% 

serta ketinggian berada di 21-43 dari permukaan laut.
46

 Kondisi tersebut sangat 

memungkinkan bagi rayap untuk dapat bertahan hidup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

Eko Kuswanto., Anisa Oktina Sari Pratama. Sebaran dan ukuran koloni sarang dan ukuran koloni 

sarang rayap pohon  Nasutitermes sp. (Isoptera : Termitidae) di pulau sebesi lampung sebaga sumber 

belajar biologi. Jurnal Bioedukasi,  2012. Vol. 3 No. 2 

Alam diciptakan untuk dipelajari, dipahami, dan dimanfaatkan oleh manusia 

Pulau Sebesi merupakan salah satu pulau terbesar di Provinsi Lampung 

Masih sedikitnya informasi tentang karakteristik kasta reproduktif (laron) 

pada spesies rayap Nasutitermes matangensis 

Mempelajari lebih mendalam Ilmu Pengetahuan Alam Biologi - Entomologi 

Turut terkontribusi dalam perkembangan Ilmu Pengetahun Alam. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2016, di Pulau Sebesi 

Lampung. Penelitian dilakukan dengan cara mencari sarang Nasutitermes 

matangensis di Pulau Sebesi Lampung. Kemudian sarang tersebut dibawa ke 

Laboratorium Biologi IAIN Raden Intan Lampung guna dilakukan perlakuan 

untuk mengetahui karakteristik kasta reproduktif (laron) Nasutitermes 

matangensis. 

 

B. Sampel Penelitian 

1. Sampel  

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah kasta reproduktif (laron) 

dari spesies Nasutitermes matangensis yang berasal dari Pulau Sebesi 

Lampung. 

 

2. Kategori Sampel 

Kasta reproduktif (laron) spesies rayap Nasutitermes matangensis. 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengembilan sampel pada penelitian ini adalah Direct observation 

yaitu pengambilan langsung yang dilakukan di Pulau Sebesi Lampung. 
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C. Instrumen Penelitian 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan adalah parang, botol sampel, spatula, petridish 

glass, wadah plastik, kaca objek, kotak plastik besar, mikroskop, GPS 

(Global Positioning System), kamera, dan alat-alat tulis. 

 

2. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah kasta reproduktif (laron) 

Nasutitermes matangensis yang diambil dari Pulau Sebesi Lampung, dan 

alkohol 70%. 

 

D. Cara Kerja 

1. Menentukan Lokasi Pengamatan 

Pengamatan dilakukan di Pulau Sebesi Lampung, lokasi yang akan di jadikan 

area pengamatan terletak di daerah sekitar pemukiman terbesar di wilayah 

Pulau Sebesi yaitu Desa Tejang tepatnya di Dusun Bangun. Pemilihan lokasi 

tersebut didasari oleh pengamatan yang telah dilakukan Eko dan Anisa, yang 

telah menemukan 46 sarang Nasutitermes di seluruh wilayah Dusun 

Tersebut.
47

 Cara mengumpulkan sampel menggunakan teknik Direct 

observation (penelitian langsung) bila menjumpai sarang rayap Nasutitermes 

peneliti berhenti di suatu titik (sarang rayap) dan mencatat secara langsung 

                                                           
47

 Eko Kuswanto., Anisa Oktina Sari Pratama. Sebaran dan ukuran koloni sarang dan ukuran 

koloni sarang rayap pohon  Nasutitermes sp. (Isoptera : Termitidae) di pulau sebesi lampung sebaga 

sumber belajar biologi. Jurnal Bioedukasi,  2012. Vol. 3 No. 2 
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posisi peneliti dengan menggunakan Global Positioning System (GPS). 

Penelitian ini dibatasi pada jumlah sampel yang akan diamati yaitu tiga buah 

sampel sarang guna mengetahui perbandingan dari ketiga sarang tersebut. 

 

Gambar 3 

Peta area pengamatan 
 

 

2. Pengambilan Sampel Dari Lapangan 

Sampel yang didapat dari Pulau Sebesi Lampung berupa sarang dari spesies 

rayap Nasutitermes matangensis yang terindikasi laron di dalamnya, untuk 

mengetahui bahwa sarang tersebut terdapat laron didalamnya dengan cara 

membongkar sedikit permukaan sarang tersebut agar dapat terlihat laron di 

dalamnya. Laron bisa dikatakan siap untuk terbang dapat terlihat dari kondisi 

fisik dari laron tersebut seperti kondisi sepasang sayap yang telah sempurna. 

Kemudian mengambil sarang tersebut secara utuh untuk kemudian di bawa 

ke Laboratorium Biologi IAIN Raden Intan Lampung dengan cara memotong 

seluruh bagian dari sarang yang melekat di pohon, dan jika memungkinkan, 
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bagian-bagian dari batang pohon atau cabang-cabang pohon yang terbungkus 

oleh sebagian sarang juga dikumpulkan untuk meminimalisir individu yang 

tertinggal. Kemudian memasukkan sarang tersebut kedalam kotak plastik 

besar dan kemudian dilakukan pengamatan lebih lanjut di Laboratorium 

Biologi IAIN Raden Intan Lampung. 

 

3. Identifikasi Spesies 

Tahap identifikasi spesies ini penting dilakukan karena untuk memastikan 

rayap yang akan diteliti adalah rayap Nasutitermes matangensis, oleh karena  

itu identifikasi dilakukan berdasarkan buku kunci identifikasi rayap berjudul 

Termites of Peninsular Malaysia sebagai literatur untuk mengidentifikasi 

jenis-jenis rayap.
48

 

 

4. Pembongkaran Sarang 

Pembongkaran sarang yang telah didapatkan dari Pulau Sebesi Lampung, 

dengan cara membelah terlebih dahulu sarang menggunakan kampak, ketika 

sudah terbelah menjadi bongkahan-bongkahan kecil kemudian bongkahan 

kecil tersebut digoyang-goyangkan dengan gerakan cepat guna mengeluarkan 

rayap didalamnya, untuk memastikan bahwa semua individu rayap di dalam 

sarang tersebut sudah keluar maka bongkahan sarang tersebut dihancukan 

dengan perlahan menggunakan tangan agar individu di dalamnya tidak mati 

                                                           
48

 Tho, Y.P. Termites of Peninsular Malaysia. Kuala Lumpur: Forest Research Institute Malaysia. 

1992. 
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dan memastikan bahwa tidak ada individu yang terlewatkan untuk diamati 

lalu memisahkan kasta reproduktif dengan kasta yang lainnya, setelah itu 

meletakkan kasta reprodutif tersebut ke dalam wadah yang sudah 

dipersiapkan.  

 

5. Penghitungan Jumlah Kasta Reproduktif (Laron) Nasutitermes 

matangensis 

Perhitungan dilakukan setelah kasta reproduktif dipisahkan dengan kasta 

yang lain guna mempermudah perhitungan. Perhitungan jumlah individu  

koloni rayap kasta reproduktif (laron) Nasutitermes matangensis diketahui 

dengan cara melakukan direct account (perhitungan langsung).  

 

Penelitian menggunakan direct account dengan sampel sarang yang berbeda 

bertujuan agar mengetahui perbandingan antarsarang rayap Nasutitermes 

matangensis. Penerapan teknik direct account dengan cara memasukkan 

seluruh kasta reproduktif (laron) Nasutitermes matangensis ke dalam suatu 

wadah pada masing-masing sarang yang akan dihitung, kemudian dilakukan 

perhitungan satu persatu dengan menggunakan spatula, hal ini bertujuan agar 

hasil yang didapat lebih akurat. 

 

 
 

 

 
 



32 

 

6. Penghitungan Rasio Jenis Kelamin Kasta Reproduktif (Laron) 

Nasutitermes matangensis 

Perhitungan rasio jenis kelamin tidak menggunakan seluruh jumlah individu 

kasta reproduktif (laron) Nasutitermes matangensis yang telah dihitung. 

Perhitungan rasio jenis kelamin hanya menggunakan 400 sampel kasta 

reproduktif (laron) pada masing-masing sarang yang akan diamati.  

 

Pengambilan sampel dilakukan secara random (acak) yaitu dengan cara 

meletakkan ± 5000 sampel kasta reproduktif (laron) yang diambil dari 

masing-masing sarang. Kemudian sampel dimasukkan pada suatu wadah, 

setelah itu diletakkan selembar kertas ke dalam wadah yang berisi ± 5000 

sampel laron, dengan cara itu laron-laron yang ada di dalam wadah tersebut 

akan melekat pada kertas dan kertas tersebut diangkat setiap 10 menit dan 

dihitung berapa laron yang berhasil terangkat bersamaan dengan kertas 

tersebut, proses tersebut dilakukan sampai 400 sampel laron terkumpul. 

Setelah didapat 400 sampel pada masing-masing sarang, kemudian sampel-

sampel tersebut diawetkan di dalam botol sampel yang berisi alkohol 70% 

guna menjaga struktur tubuh laron agar tidak rusak ketika akan dilakukan 

pengamatan lanjutan.  

 

Untuk mengetahui perbedaan jenis kelamin laron jantan dan betina, 

menggunakan literatur yang ada seperti buku Krishna, dan Weesner,. (1969)  
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Biology Of Termites.
49

 Alat yang digunakan untuk pengamatan dapat berupa 

mikroskop dan alat-alat yang mendukung terhadap objek yang berukuran 

kecil. 

 

7. Penghitungan Panjang Tubuh Laron Pada Koloni Rayap  Nasutitermes 

matangensis 

Pengamatan morfologi tubuh laron dengan cara mengambil 30 sampel 

individu laron dari 400 sampel yang telah diamati pada masing-masing 

sarang. Pengambilan sampel dilakukan secara random (acak) yaitu 

mengambil 30 pasang laron jantan dan betina yang telah teridentifikasi pada 

setiap sarang yang ada. Setelah didapatkan sampel yang dibutuhkan, 

kemudian dilakukan identifikasi morfologi panjang tubuh jantan dan betina 

dari kasta reproduktif (laron) Nasutitermes matangensis. Pengukuran 

menggunakan alat ukur sederhana yang memiliki tingkat ukur yang cukup 

spesifik, dan juga  mengunakan alat pengamatan yang dapat digunakan untuk 

mengamati objek secara spesifik.  
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E. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan cara perhitungan dengan menggunakann 

rumus-rumus, selanjutnya di tampilkan dalam bentuk tabel, gambar dan uraian 

deskripsi secara lengkap. 

1. Rumus menghitung varian, standar deviasi dan standar error panjang tubuh 

kasta reproduktif (laron) Nasutitermes matangensis. 

a. Varian 

 

b. Standar Deviasi 

 

c. Standar Error 

 

 

Keterangan : x̅  = Rata-rata 

     x = Jumlah total data 

     n = Jumlah data 

      = Jumlah 

     SD = Standar deviasi 

     SE = Standar error 
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F. Alur Kerja 

Alur kerja penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan alat dan bahan 

Direct observation sebaran sarang rayap Nasutitermes 

matangensis di Pulau Sebesi Lampung 

Membawa sarang ke laboratorium Biologi 

IAIN Raden Intan Lampung 

Membongkar sarang Rayap 

Menghitung jumlah  individu kasta reproduktif  

(laron) Nasutitermes matangensis  

Menghitung rasio jenis kelamin kasta reproduktif 

(laron) Nasutitermes matangensis 

Menghitung panjang tubuh kasta reproduktif 

(laron) Nasutitermes matangensis 

Menganalisis dan menyimpulkan 

berdasarkan hasil penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Area Pengamatan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tiga sarang rayap 

Nasutitermes matangensis yang terdapat di area pesisir Pulau Sebesi 

ditemukan kasta reproduktif (laron) di dalamnya. Peta Pulau Sebesi tampak 

tersaji pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 

Peta area pengambilan sampel sarang rayap Nasutitermes matangensis pada 

Pulau Sebesi. 
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Dari penelitian yang dilakukan ditemukan enam sarang Nasutitermes 

matangensis di area pengamatan, akan tetapi hanya tiga sarang yang terdapat 

kasta reproduktif (laron). Hal ini dikarenakan  sebagian koloni rayap telah 

melakukan swarming atau terbang keluar sarang. Swarming hanya terjadi satu 

atau beberapa kali untuk koloni dewasa disepanjang tahun dan dibawah 

kondisi cuaca ekstrem badai atau hujan besar di awal musim panas.
50

 

 

2. Identifikasi Spesies Rayap Nasutitermes matangensis. 

Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui jenis rayap yang berada di Pulau 

Sebesi. Identifikasi rayap Nasutitermes matangensis menggunakan kasta 

prajurit dengan berdasarkan buku kunci identifikasi rayap berjudul Termites 

of Peninsular Malaysia. Kasta prajurit digunakan sebagai sampel identifikasi 

dikarenakan perbedaan yang paling terlihat antara spesies satu dan lainnya 

dapat terlihat dari kasta prajurit rayap. Sampel diambil dari gundukan sarang 

yang tedapat kasta reproduktif (laron) di dalam koloni rayap.  

 

Pengamatan dilakukan di Laboratorium Biologi IAIN Raden Intan Lampung. 

Untuk mengetahui jenis rayap maka peneliti melakukan identifikasi dengan 

hasil pengamatan seperti tersaji pada gambar 5. 

                                                           
50
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Sociobiology. 2007.Vol.50, No. 2:1-8. 
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     a             b       c 

 

Gambar 5. 

Nasutitermes matangensis Haviland. 

 

a. Kasta Pekerja Nasutitermes matangensis Haviland 

b. Kasta Prajurit Nasutitermes matangensis Haviland 

c. Kasta Reproduktif (laron) Nasutitermes matangensis Haviland 
 

Identifikasi spesies rayap Nasutitermes matangensis selain menggunakan 

kasta prajurit juga menggunakan pohon sebagai tempat melekatnya sarang 

rayap Nasutitermes matangensis. Hal ini merupakan ciri lain dari spesies 

Nasutitermes matangensis yang biasa membuat sarang pada batang pohon. 

Seperti tersaji pada gambar 6. 

 

   

Gambar 6. 

Karakteristik sarang sayap spesies Nasutitermes matangensis. 
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3. Populasi Kasta Reproduktif (Laron) Nasutitermes matangensis Di Dalam 

Sarang. 

Berdasarkan hasil perhitungan terdapat jumlah kasta reproduktif (laron) 

Nasutitermes matangensis yang di ambil dari 3 buah sampel sarang rayap, 

sebagai berikut: 

Tabel 1. 

Hasil Perhitungan Jumlah Kasta Reproduktif (Laron)  

Nasutitermes matangensis. 

NO Letak Sarang Berdasarkan Garis Tempat Sarang 
Jumlah 

Laron 

1 
G. Lintang Selatan 05°93’76,74”LS Petai cina 

(Leucaena leucocephala) 
6.425 

G. Bujur Timur 105°50’99,82”BT 

2 
G. Lintang Selatan 05°93’72,40” LS Petai cina 

(Leucaena leucocephala) 
5.108 

G. Bujur Timur 105°51’09,36”BT 

3 
G. Lintang Selatan 05°93’76,19”LS Petai cina 

(Leucaena leucocephala) 
5.248 

G. Bujur Timur 105°51’08,59”BT 

 

Berdasarkan Tabel 1 dari ketiga sarang yang diamati terdapat perbedaan 

jumlah dari kasta reproduktif (laron) yang tidak terlalu signifikan antara 

koloni pertama, kedua dan ketiga. Perbedaan jumlah pada setiap koloni 

diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain usia koloni, sumber makanan, 

hingga kondisi lingkungan. 
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4. Rasio Jenis Kelamin Kasta Reproduktif (Laron) Nasutitermes 

matangensis. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa perbandingan 

rasio jenis kelamin dari ketiga sampel sarang (laron) Nasutitermes 

matangensis yang di dapat dari Pulau Sebesi Lampung cukup beragam, dapat 

dilihat dari tabel di bawah ini ; 

Tabel 2. 

Hasil Perhitungan Rasio Jenis Kelamin Kasta Reproduktif (Laron) 

Nasutitermes matangensis. 

NO Letak Sarang Berdasarkan Garis Tempat Sarang 

Jumlah 

Sampel 

Pengamatan 

Rasio Sex 

1 

 

G. Lintang Selatan 05°93’76,74”LS Petai cina 

(Leucaena 

leucocephala) 

400 Individu 
♂ 233 

G. Bujur Timur 105°50’99,82”BT ♀ 167 

2 
G. Lintang Selatan 05°93’72,40”LS Petai cina 

(Leucaena 

leucocephala) 

400 Individu 
♂ 191 

G. Bujur Timur 105°51’09,36”BT ♀ 209 

3 
G. Lintang Selatan 05°93’76,19”LS Petai cina 

(Leucaena 

leucocephala) 

400 Individu 
♂ 78 

G. Bujur Timur 105°51’08,59”BT ♀ 322 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa koloni pertama laron jantan lebih 

mendominasi dengan perbandingan 58,25% jantan berbanding 41,75% 

betina, pada koloni kedua rasio jenis kelamin hampir berimbang dengan 

perbandingan 47,75% jantan berbanding 52,25% betina, sedangkan pada 

koloni ketiga diketahui jumlah laron betina sangat mendominasi dapat dilihat 

perbandingan 19,50% jantan berbanding 80,50% betina.  
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5. Panjang Tubuh Kasta Reproduktif (Laron) Nasutitermes matangensis. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui panjang rata-rata 

tubuh dari kasta reproduktif (laron), data tersebut disajikan pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3. 

Hasil Perhitungan Panjang Tubuh Kasta Reproduktif (Laron) 

Nasutitermes matangensis. 

No Letak Sarang Berdasarkan Garis 
Tempat 

Sarang 

Jumlah 

Sampel 

Panjang 

Rata - Rata 

♂ ♀ ♂ ♀ 

1 
G. Lintang Selatan 05°93’76,74”LS Petai cina 

(Leucaena 

leucocephala) 

30 30 
8,10±0,20 

mm 

8,63±0,36 

mm G. Bujur Timur 105°50’99,82”BT 

2 
G. Lintang Selatan 05°93’72,40”LS Petai cina 

(Leucaena 

leucocephala) 

30 30 
8,13±0,31 

mm 

8,86±0,31 

mm G. Bujur Timur 105°51’09,36”BT 

3 
G. Lintang Selatan 05°93’76,19”LS Petai cina 

(Leucaena 

leucocephala) 

30 30 
8,10±0,20 

mm 

9,00±0,00 

mm G. Bujur Timur 105°51’08,59”BT 

 

Berdasarkan Tabel 3 dari ketiga sampel koloni yang berbeda dengan rata-rata 

keseluruhan sampel yang digunakan pada pengamatan panjang tubuh  

berjumlah 90 sampel jantan dan 90 sampel betina, diketahui panjang tubuh 

rata-rata individu jantan adalah 8,11±0,01 mm dan panjang tubuh rata-rata 

individu betina adalah 8,74±0,27 mm. Dari data yang didapat panjang tubuh 

dari kasta reproduktif (laron) betina lebih panjang dari pada kasta reproduktif 

(laron) jantan dan terdapat sedikit perbedaan panjang pada setiap koloni. 
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B. Pembahasan 

1. Identifikasi Spesies Rayap Nasutitermes matangensis. 

Rayap Nasutitermes memiliki 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.
51

 Berdasarkan pengamatan yang 

telah dilakukan spesies Nasutitermes memilki ciri yang mudah untuk dikenali 

antara lain bentuk kepala pada kasta prajurit dapat dilihat pada Gambar 5b. 

kasta prajurit Nasutitermes memiliki Nasut (berbentuk penusuk) yang terletak 

pada kepala. 

 

Persebaran rayap ini dari Semanjung Malayu, Vietnam, Sumatera, Jawa, 

Kalimantan sampai Nikobar dan Pulau Chrismas (Samudra Hindia).
52

 Rayap 

adalah binatang yang hidup berkoloni dalam jumlah sangat banyak pada 

daerah tropika dan subtropika. Hal ini menyebabkan wilayah-wilayah tropika 

terbesar didunia seperti Brazil dan Indonesia berpeluang ditemukannya 

spesies yang beranekaragam maupun spesies-spesies baru salah satunya di 

wilayah Pulau Sebesi Lampung dimana spesies rayap Nasutitermes 

                                                           
51

 Y.P. Tho, The Termites, Florest Research Institut Malaysia, Kuala Lumpur, 1992, h. 5. 
52
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matangensis sangat mendominasi. Pulau Sebesi sebagian besar daratannya 

dipergunakan untuk perkebunan dengan curah hujan rata-rata 3.000 

mm/tahun dan suhu udara rata-rata 30°C, panjang pantai pesisir 19,55 km.
53

 

Kondisi tersebut sangat cocok bagi rayap hidup dan berkembang khususnya 

rayap Nasutitermes matangensis. 

 

Rayap membangun sarang sebagai tempat hidup, mencari makan dan 

berkembang biak. Seluruh kehidupan rayap dilakukan di dalam sarangnya.
54

 

Berdasarkan pengamatan dapat dilihat pada Gambar 6 rayap Nasutitermes 

membuat sarang di atas pohon (arboreal) sehingga rayap Nasutitermes 

matangensis dikenal dengan rayap pohon. Rayap Nasutitermes matangensis 

meletakkan sarang pada percabangan pohon. Hal ini menjadikan posisi 

sarang lebih kokoh. Sarang yang dibangun memiliki ruang-ruang kecil yang 

kompleks didalamnya seperti tersaji pada Gambar 7, hal ini berguna sebagai 

bentuk perlindungan terhadap predator alami seperti semut, lebah dan hewan 

kecil lainnya dan juga perlindungan terhadap kondisi lingkungan seperti 

suhu, kelembaban dan lain sebagainya. 
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Selatan, 2011, hal.2. 
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Gambar 7 

Struktur sarang Nasutitermes matangensis 
 

 

Selulosa adalah polimer alam yang berlimpah di muka bumi, tanaman 

mengandung selulosa sebagai komponen utama. Pada kayu terdapat sekitar 

40-45% bahan keringnya adalah selulosa.
55

 Rayap Nasutitermes matangensis 

memakan selulosa dengan dibantu protozoa dalam ususnya. Rayap 

merupakan bagian yang sangat penting di dalam daur ulang nutrisi tanaman 

melalui proses disintegrasi dan dekomposisi material organik dari kayu dan 

serasah tanaman.
56

 Rayap Nasutitermes matangensis tidak termasuk sebagai 

rayap perusak karena rayap ini memakan serasah daun dan humus yang 

terdapat di alam, pada Gambar 6 dapat terlihat bahwa pohon yang menjadi 

inang tempat sarang tersebut tinggal masih bisa berkembang dengan baik. 

 

Rayap Nasutitermes matangensis sangat sulit ditemukan di daerah perkotaan 

hal ini dikarenakan faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, hingga 
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faktor polusi didaerah perkotaan. Rayap Nasutitermes matangensis bisa 

dijadikan sebagai indikator lingkungan yang baik. Berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan di Pulau Sebesi area pemukiman warga cukup 

berkembang akan tetapi masih banyak sarang rayap Nasutitermes 

matangensis yang ditemukan dekat area pemukiman  maupun di perkebunan 

milik warga, hal ini dikarenakan kondisi dari lingkungan disekitar 

pemukiman warga masih terjaga, dapat terlihat dari jumlah kendaraan 

bermotor di Pulau Sebesi yang masih sedikit sehingga tidak terlalu 

menimbulkan polusi udara di pulau tersebut, berbeda halnya dengan di daerah 

perkotaan dimana polusi akibat kendaraan bermotor telah menjadi masalah 

lingkungan. 

 

2. Jumlah Kasta Reproduktif (Laron) Nasutitermes matangensis. 

Pada hasil penelitian diketahui bahwa dari ketiga sarang rayap yang di 

lakukan perhitungan pada kasta reproduktif (laron) dari sebuah koloni dapat 

disajikan dalam diagram di bawah ini: 
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Gambar 8. 

Jumlah kasta reproduktif (laron) Nasutitermes matangensis. 

 
 

Jumlah individu kasta reproduktif (laron) Nasutitermes matangensis pada 

suatu koloni diketahui dengan cara melakukan direct account (perhitungan 

langsung). Penelitian melakukan direct account dengan sampel sarang yang 

berbeda. Pada penelitian ini menggunakan tiga sampel sarang, pemilihan tiga 

sarang ini sebagai perbandingan jumlah individu kasta reproduktif (laron) 

pada ketiga sarang tersebut. 

 

Perhitungan langsung terhadap tiga sampel sarang menunjukkan hasil yaitu 

pada sarang pertama yang ditemukan pada pohon petai cina (Leucaena 

leucocephala) terdapat jumlah individu kasta reproduktif (laron) yang cukup 

padat di dalam koloni yaitu sebanyak 6.425 individu. Pada sarang kedua yang 

ditemukan pada pohon petai cina (Leucaena leucocephala) terdapat jumlah 

individu kasta reproduktif (laron) di dalam koloni yaitu sebanyak 5.108 

individu. Pada sarang ketiga yang ditemukan pada pohon petai cina 
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(Leucaena leucocephala) terdapat jumlah individu kasta reproduktif (laron) 

di dalam koloni yaitu sebanyak 5.248 individu. 

 

Menurut Faulet ukuran populasi koloni rayap diduga tergantung pada usia 

ratu (umur koloni), pada spesies tertentu serta koloni yang besar ratu bisa 

hidup paling lama 20 tahun sedangkan raja hanya bertahan kurang dari 5 

tahun. Semakin tua umur ratu maka kapasitas untuk menghasilkan telur akan 

lebih tinggi demikian juga sebaliknya semakin muda umur ratu, kemampuan 

menghasilkan telur semakin rendah.
57

 Abdomen ratu dapat membesar dan 

panjang hingga mencapai delapan cm.
58

 Hal ini yang menyebabkan terjadinya 

perbedaan jumlah kasta reproduktif dari ketiga sarang yang ditemukan. 

 

Ukuran populasi dipengaruhi oleh usia koloni hal ini dikarenakan semakin 

lama usia koloni maka akan semakin besar sarang koloni tersebut, sehingga 

jumlah koloni didalamnya akan semakin banyak. Selain hal tersebut ukuran 

populasi juga dipengaruhi oleh gangguan hewan lain seperti semut, lebah dan 

lain sebagainya. Berdasarkan pengamatan di dalam sarang rayap ditemukan 

beberapa hewan kecil lainya seperti semut maupun hewan kecil lainnya. 

Menurut Lee menyatakan bahwa apabila terjadi hal yang tidak mendukung 

maka ukuran populasi koloni rayap tidak akan meningkat bahkan semakin 
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rendah. Berbagai faktor lingkungan seperti tanah, tipe vegetasi, iklim dan 

ketersediaan air sangat mempengaruhi ukuran populasi koloni rayap.
59

 Pulau 

Sebesi memiliki luas 2.224 Ha dihuni ± 6000 jiwa, serta kondisi di Pulau 

Sebesi yang masih alami, hal ini juga yang mendasari ada atau tidaknya rayap 

disuatu tempat seperti halnya di Pulau Sebesi yang banyak ditemukannya 

sarang rayap Nasutitermes matangensis akan berbeda halnya dengan 

diperkotaan seperti di Bandar Lampung dan sekitarnya sangat sulit 

ditemukannya sarang rayap Nasutitermes matangensis.
60

 

 

Jumlah kasta reproduktif tergantung pada usia koloni, kesehatan ratu dari 

koloni, pasokan makanan, serta kondisi dari lingkungan tempat koloni 

tersebut hidup seperti ketersediaan air.
61

 Berdasarkan Pengamatan ditemukan 

enam sarang Nasutitermes matangensis yang berada di area pengamatan, 

akan tetapi hanya tiga diantaranya yang berisikan kasta reproduktif (laron) 

didalamnya, hal ini dikarenakan kasta reproduktif (laron) diproduksi 

musiman pada setiap koloni dan memungkinkan adanya perbedaan jumlah 

dari kasta reproduktif (laron) yang akan diproduksi setiap tahunnya pada 

suatu koloni. Oleh karena itu pengambilan sampel sarang tahunan diperlukan 
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untuk mendapatkan perkiraan yang akurat dari jumlah kasta reproduktif 

(laron) serta rasio jenis kelamin dari suatu koloni.    

3. Rasio Jenis Kelamin Kasta Reproduktif (Laron) Nasutitermes 

matangensis. 

Pada hasil penelitian ditemukan tiga sarang rayap Nasutitermes matangensis 

yang terdapat kasta reproduktif (laron) di dalamnya, sarang ini tersebar secara 

acak dan menempati pepohonan yang dijadikan tempat melekatnya sarang. 

Dari data yang diperoleh dapat disajikan dalam diagram batang dibawah ini: 

 

Gambar 9. 

Jumlah rasio sex kasta reproduktif (laron) Nasutitermes matangensis. 
 

Pada pengamatan rasio jenis kelamin menggunakan 400 sampel individu 

laron pada masing–masing koloni yang didapat dari Pulau Sebesi, Lampung 

sehingga sampel yang digunakan pada pengamatan rasio jenis kelamin ini 

berjumlah 1200 individu kasta reproduktif (laron) yang diambil secara 

random dari ketiga koloni. Hasil pengamatan dapat dilihat pada Gambar 6 
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yang menunjukkan perbedaan yang cukup beragam, pada koloni pertama 

jantan 58,25% lebih mendominasi dengan 41,75% betina, pada koloni kedua 

hampir berimbang betina 52,25% lebih mendominasi dengan 47,75% jantan, 

sedangkan pada koloni ketiga terlihat jelas selisih antara jantan dan betina 

pada koloni ke tiga betina 80,50% sangat mendominasi dengan 19,50% 

jantan. 

 

Berdasarkan diagram di atas dapat di ketahui bahwa rasio jenis kelamin pada 

setiap koloni beragam, hal ini menimbukan berbagai dugaan yang 

berkembang antara lain, menurut Thorne dan Noirot, pada suatu koloni yang 

memproduksi laron betina lebih banyak dibandingkan laron jantan, hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga kestabilan kondisi koloni dimana ratu primer 

yang sudah mulai tidak reproduktif lagi sehingga lebih banyak memproduksi 

laron betina guna menggantikan ratu primer jika suwaktu-waktu mati.
62

 Pada 

keadaan ratu yang lemah, ratu dapat mengeluarkan feromon apakah harus 

membentuk reproduktif suplementer. Pada kasta reproduktif suplementer 

sayapnya telah mengalami degenerasi sehingga hanya berupa tonjolan sayap 

saja atau tidak bersayap sama sekali. Kasta ini muncul apabila koloni 

membutuhkan penambahan kasta reproduktif (neoten). Menurut Warren , 

Harms, Darlington, kasta reproduktif betina itu disebut reproduktif 
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Adultoid.
63

 Pernyataan tersebut sesuai dengan Gambar 9 yang menunjukkan 

pada koloni ketiga betina lebih mendominasi yaitu betina 80,50% dengan 

19,50% jantan. 

 

Menurut Kolman jika laron jantan dan betina memiliki jumlah yang berbeda, 

maka rasio jenis kelamin harus berdasarkan 1 : 1 sehingga investasi di setiap 

jenis kelamin sama. Pernyataan tersebut sesuai dengan Gambar 9 yang 

memperlihatkan bahwa koloni kedua antara jantan dan betina hampir 

berimbang yaitu betina 52,25% dengan 47,75% jantan. 

 

Penelitian yang dilakukan Barbara, menghasilkan data bahwa sebuah koloni 

Nasutitermes corniger dengan 60 laron, 40 dari mereka ialah jantan. Hal ini 

mendukung teori menurut Fisher yang menyebutkan bahwa rasio jenis 

kelamin keseluruhan  lebih miring ke arah jantan.
64

Pernyataan tersebut sesuai 

dengan Gambar 9 yang memperlihatkan bahwa pada koloni pertama jantan 

lebih mendominasi yaitu 58,25% dengan 41,75% betina. 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa satu jenis kelamin dapat mendominasi 

koloni atau sampel yang diamati. Hal ini menimbulkan beberapa hipotesis 

yang berkembang mengenai faktor-faktor yang menyebabkan jenis kelamin 

lebih mendominasi koloni, mulai dari kondisi lingkungan, kondisi di dalam 
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koloni, kondisi ratu, hingga sumber daya energi yang dibutuhkan oleh koloni 

tersebut. Oleh karna ini di perlukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui  

perbandingan rasio jenis kelamin pada setiap koloni rayap Nasutitermes 

matangensis dan spesies rayap lainnya. 

 

Gambar 9 menunjukan bahwa abdomen laron terdiri dari bagian sternite, 

style, dan cercus. Pada Gambar 10b bagian sternite paling bawah dari 

abdomen betina cenderung melebar dan berbentuk menyerupai tapal kuda 

jika dibandingkan dengan sternite jantan pada Gambar 10a sternite paling 

akhir cenderung semakin mengecil. 

          
   a           b 

Gambar 10. 

Pengamatan rasio jenis kelamin kasta reproduktif (laron) pada abdomen rayap 

Nasutitermes matangensis. 

 

a. Abdomen kasta Reproduktif (laron) Nasutitermes matangensis Jantan. 

b. Abdomen kasta Reproduktif (laron) Nasutitermes matangensis Betina. 
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Bagian-bagian tersebut yang menjadi perbedaan antara kasta reproduktif 

(laron) jantan dan betina. Setiap bagian dihubungkan oleh membran, besar 

atau kecilnya sternite pada jantan dan betina tergantung dari ada atau 

tidaknya telur (betina), deposit lemak, dan kekurangan atau kelimpahan air, 

dan sebagainya.
65

 

 

Kasta reproduktif (laron) akan keluar dari sarang jika kondisi lingkungan 

mendukung untuk melakukan swarming, setelah terbang singkat laron jantan 

dan bertina akan berpasangan, laron jantan akan berada tepat dibelakang 

abdomen betina dan kemudian secara bersamaan laron jantan dan betina akan 

melepas sepasang sayapnya, proses tersebut berlangsung dalam waktu 

beberapa menit saja. Pada waktu tersebut hanya beberapa persen saja yang 

berhasil berpasangan dan  biasanya mereka kurang bertahan sehingga banyak 

yang mati atau terbunuh oleh musuh alami. 
66

 

 

4. Panjang Tubuh Kasta Reproduktif (Laron) Nasutitermes matangensis. 

Pada hasil penelitian diketahui rata-rata panjang tubuh dari kasta reproduktif 

(laron) cukup beragam. Panjang tubuh rata - rata berkisar antara 8,11 mm 

pada jantan dan 8,74 mm pada betina, seperti tersaji pada gambar 11. 
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    a              b 

Gambar 11. 

Pengamatan panjang tubuh kasta reproduktif (laron) pada abdomen rayap 

Nasutitermes matangensis. 
 

a. Panjang Tubuh kasta Reproduktif (laron) Jantan (8 mm). 

b. Panjang Tubuh kasta Reproduktif (laron) Betina (9 mm). 
 

 
 

Panjang tubuh kasta reproduktif (laron) pada setiap individu berbeda, pada 

beberapa spesies rayap panjang tubuh berkisar antara 7,5 – 8 mm dan pada 

spesies yang sama terdapat sedikit perbedaan panjang tubuh. 

 

Pada penelitian ini dilakukan pengamatan pada 30 sampel jantan dan 30 

sampel betina dari ketiga koloni yang berbeda pada spesies Nasutitermes 

matangensis, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan panjang 

tubuh dari ketiga sampel koloni yang diamati. Pada pengamatan panjang 

tubuh laron diketahui koloni pertama panjang tubuh jantan 8,10±0,20 mm dan 

betina 8,63±0,36 mm, koloni kedua jantan 8,13±0,31 mm dan betina 

8,86±0,31 mm, koloni ketiga jantan 8,10±0,20 mm dan betina 9,00±0 mm. 

Secara umum dari ketiga koloni dapat dirata-ratakan bahwa panjang tubuh 
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rata-rata individu jantan adalah 8,11±0,01 mm dan panjang tubuh rata-rata  

individu betina adalah 8,74±0,27 mm.  

 

Pada Gambar 11 dapat dilihat perbedaan bentuk dari abdomen antar jantan 

dan betina. Pada Gambar 11a abdomen jantan cenderung lebih kecil 

dibandingkan abdomen pada betina. Menurut Rasib dan Akhtar, tubuh Jantan 

lebih kecil dari betina.
67

 Pada Gambar 11b abdomen betina membesar pada 

bagian segmen kelima dan semakin mengecil pada segmen selanjutnya, akan 

tetapi walaupun segmen keenam dan seterusnya semakin mengecil tetapi 

bagian pada masing-masing segmen terus melebar, hal ini yang menjadi 

perbedaan yang cukup jelas antara laron jantan dan betina dan jika dilihat 

pada Gambar 10 dapat dilihat perbedaan antar abdomen jantan dan betina. 

Pada Gambar 10b abdomen betina berbentuk tapal kuda atau melebar di 

bagian segmen keenam sedangkan pada Gambar 10b jantan cenderung 

mengecil. 

 

Laron mengalami beberapa instar pertumbuhan sebelum mereka siap untuk 

melakukan swarming (keluar dari sarang) dimusim penghujan. Proses 

transformasi pada laron dapat berlangsung berbulan-bulan, seperti yang 

diketahui bahwa laron diproduksi musiman dalam suatu koloni. Penelitian 

yang dilakukan Rasib dan Akhtar Nimfa (calon laron) mengalami lima tahap 

                                                           
67
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perkembangan sebelum terbentuk kasta reproduktif (laron) yang sempurna 

dan siap melakukan swarming.
68

  

 

Pada pengamatan yang telah dilakukan teramati tiga instar perkembangan 

kasta reproduktif (laron) seperti tersaji pada gambar 12. 

     
 

Gambar 12. 

Fase pertumbuhan kasta reproduktif (laron) Nasutitermes matangensis. 
 

Pada gambar 12a merupakan instar ketiga, dapat dilihat bahwa sayap pada 

nimfa (akan menjadi laron) sepasang sayap sudah terbentuk akan tetapi masih 

sangat kecil dan permukaan tubuh nimfa masih licin. Pada gambar 12b 

merupakan instar kelima, dapat dilihat sepasang sayap sudah mulai 

memanjang melebihi ¼ abdomen akan tetapi sayap belum diperluas, disertai 

dengan permukaan tubuh yang mulai terbentuk dengan permukaan kasar serta 

segmen-segmen pada abdomen sudah mulai terlihat jelas.  
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Pada gambar 12c merupakan imago atau tahap diatas instar kelima, tahap 

dimana laron sudah siap untuk melakukan swarming, hal ini terlihat dari 

kepala, torak dan abdomen  berwarna kecoklatan, sepasang sayap yang sudah 

terbentuk dan mengembang dengan sempurna. Meski demikian kondisi 

sempurna dari tubuh laron belum tentu dapat melakukan swarming, sebab 

laron dapat melakukan swarming jika kondisi lingkungan eksternal 

mendukung dalam terjadinya swarming pada laron. 

 

Perbedaan instar pada satu koloni yang sama terjadi karena adanya beberapa 

kasta reproduktif yang mengalami perkembangan yang lambat hal ini 

dikarenakan ada beberapa kasta reproduktif yang mendapatkan nutrisi yang 

sedikit serta ada beberapa kasta reproduktif yang tertinggal atau belum 

melakukan swarming. Perbedaan instar terjadi hanya pada beberapa persen 

kasta reproduktif pada satu koloni, berdasarkan hasil pengamatan perbedaan 

berkisar antara 1-5% dari total keseluruhan kasta reproduktif.  

 

C.  Penerapan Konsep Ekosistem dalam Pengajaran 

Materi ekosistem ini diterapkan pada proses belajar - mengajar kelas X semester 

genap jenjang sekolah menengah atas maupun madrasah aliyah. Ekosistem 

sangat erat dengan kehidupan dengan segala interaksinya. Organisme hidup di 

dalam sebuah sistem yang ditopang oleh berbagai komponen yang saling 

berhubungan dan saling berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak 
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langsung. Seperti halnya rayap bagi sebagian orang beranggapan bahwa rayap 

menimbulkan kerusakan pada properti manusia jika hidup dilingkungan sekitar 

pemukiman manusia, tetapi akan berbeda halnya jika rayap terdapat dilingkungan 

alaminya seperti hutan dan perkebunan maka rayap akan membantu dalam proses 

dekomposer (pengurai) pohon yang tumbang dihutan.  

 

Biosfer terdiri dari seluruh ekosistem yang ada di permukaan bumi. Semua 

ekosistem itu berhubungan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan 

dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu.
69

 Semua berlangsung 

dalam kehidupan makhluk hidup guna memelihara keseimbangan yang ada di 

alam. makhluk yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan serta 

mikroorganisme, semuanya hidup di dalam biosfer. Seperti halnya rayap 

Nasutitermes matangensis yang menjadikan pohon sebagai inang tempat koloni 

membangun sarang. Praktikum yang dilakukan pada materi ini diharapkan 

peserta didik dapat lebih memahami akan hubungan komponen biotik dan 

abiotik. 

 

 

 

 

                                                           
69

Ibid, hal. 63. 



59 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 

Kasta reproduktif (laron) dari ketiga sarang Nasutitermes matangensis yang 

dikumpulkan dari Pulau Sebesi Lampung dan telah dilakukan pengamatan 

meliputi jumlah, rasio jenis kelamin, dan panjang tubuh menunjukkan hasil yang 

beragam. Pada pengamatan jumlah dari ketiga koloni menunjukkan hasil pada 

koloni pertama 6.425 individu, koloni kedua 5.108 individu dan pada koloni 

ketiga 5.248 individu kasta reproduktif (laron). Pada pengamatan rasio jenis 

kelamin dari ketiga koloni menunjukkan hasil yang beragam pada koloni pertama 

jantan lebih mendominasi, koloni kedua menunjukan hasil yang hampir 

berimbang, dan pada koloni ketiga betina lebih mendominasi. Pada pengamatan 

panjang tubuh dari ketiga koloni dapat dirata-ratakan bahwa panjang tubuh rata-

rata individu jantan adalah 8,11±0,01 mm dan panjang tubuh rata-rata  individu 

betina adalah 8,74±0,27 mm. Perbedaan pada masing-masing koloni terjadi 

karena beberapa faktor antara lain, usia koloni, faktor lingkungan, kondisi ratu 

pada masing-masing koloni, dan ketersediaan sumber nutrisi yang berbeda. 

 

 

 



60 

 

B. Saran 

1. Perlu adanya penelitian lanjutan terutama mengenai alat reproduksi dari kasta 

reproduktif (laron) jantan dan betina. 

2. Perlu penelitian yang lebih intensif untuk mengetahui faktor yang paling 

dominan menyebabkan muncul dan berkembangnya rayap Nasutitermes. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillahi Robbil Allamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT. karena atas rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari 

akan keterbatasan yang dimiliki, skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis 

mengharapkan kritik dan saran bersifat membangun untuk perbaikan yang akan 

datang dari pembaca dan penguji. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. 

Amin. 
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Lampiran 1 

 

Tabel Hasil Penelitian Jumlah Kasta Reproduktif, Rasio Jenis Kelamin dan Panjang Tubuh. 

 

No Nama Pohon 
Garis Lintang 

Selatan 

Garis Bujur 

Timur 

Jumlah Kasta 

Reproduktif 

Jumlah Rasio Sex Panjang Tubuh 

Jumlah 

sampel 
♂ ♀ 

Jumlah 

Sampel 
♂ ♀ 

1 

Petai cina 

(Leucaena 

leucocephala) 

05°93’76,74”LS 105°50’99,82”BT 6.425 400 58,25 % 41,75 % 60 
8,10±0,20 

mm 

8,63±0,36 

mm 

2 

Petai cina 

(Leucaena 

leucocephala) 

05°93’72,40”LS 105°51’09,36”BT 5.108 400 47,75 % 52,25 % 60 
8,13±0,31 

mm 

8,86±0,31

mm 

3 

Petai cina 

(Leucaena 

leucocephala) 

05°93’76,19”LS 105°51’08,59”BT 5.248 400 19,50 % 80,50 % 60 
8,10±0,20 

mm 

9,00±0  

mm 

Total 
1200 

Sampel 
  

180 

Sampel 

8,11±0,01 

mm 

8,74±0,27 

mm 
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Lampiran 2 (a) 
 

Tabel Hasil Pengamatan Rasio Jenis Kelamin Kasta Reproduktif (Laron). 
 

SARANG I 

 

SARANG II 

 

SARANG III 
SAMPEL JANTAN BETINA SAMPEL JANTAN BETINA SAMPEL JANTAN BETINA 

1 51   √ √ 1 51  √ √  1 51  √ √  

2 52 √ √   2 52 √   √ 2 52   √ √ 

3 53 √ √   3 53 √ √   3 53   √ √ 

4 54 √   √ 4 54 √ √   4 54 √   √ 

5 55   √ √ 5 55 √ √   5 55   √ √ 

6 56 √ √   6 56  √ √  6 56   √ √ 

7 57 √    7 57  √ √  7 57 √   √ 

8 58 √ √   8 58  √ √  8 58   √ √ 

9 59  √ √  9 59   √ √ 9 59   √ √ 

10 60 √ √   10 60 √ √   10 60   √ √ 

11 61 √ √   11 61 √ √   11 61  √ √  

12 62 √ √   12 62 √ √   12 62   √ √ 

13 63   √ √ 13 63   √ √ 13 63 √   √ 

14 64 √ √   14 64   √ √ 14 64  √ √  

15 65 √ √   15 65   √ √ 15 65   √ √ 

16 66 √   √ 16 66   √ √ 16 66  √ √  

17 67 √   √ 17 67 √   √ 17 67   √ √ 

18 68 √ √   18 68 √   √ 18 68   √ √ 

19 69  √ √  19 69 √ √   19 69   √ √ 

20 70  √ √  20 70 √ √   20 70   √ √ 

21 71 √ √   21 71  √ √  21 71  √ √  

22 72 √ √   22 72 √   √ 22 72   √ √ 

23 73  √ √  23 73 √ √   23 73   √ √ 

24 74  √ √  24 74  √ √  24 74   √ √ 

25 75   √ √ 25 75  √ √  25 75   √ √ 

26 76   √ √ 26 76 √ √   26 76   √ √ 

27 77 √ √   27 77 √   √ 27 77   √ √ 

28 78 √ √   28 78 √ √   28 78  √ √  

29 79  √ √  29 79 √ √   29 79  √ √  

30 80  √ √  30 80 √   √ 30 80   √ √ 

31 81 √   √ 31 81 √ √   31 81 √   √ 

32 82   √ √ 32 82 √ √   32 82  √ √  

33 83  √ √  33 83 √ √   33 83   √ √ 

34 84 √ √   34 84 √ √   34 84  √ √  

35 85 √ √   35 85 √   √ 35 85   √ √ 

36 86 √ √   36 86 √   √ 36 86   √ √ 

37 87 √   √ 37 87 √ √   37 87   √ √ 

38 88  √ √  38 88  √ √  38 88 √ √   

39 89 √   √ 39 89 √   √ 39 89  √ √  

40 90 √   √ 40 90 √ √   40 90  √ √  

41 91 √   √ 41 91 √   √ 41 91  √ √  

42 92 √ √   42 92 √   √ 42 92  √ √  

43 93 √ √   43 93   √ √ 43 93   √ √ 

44 94 √   √ 44 94   √ √ 44 94   √ √ 

45 95  √ √  45 95   √ √ 45 95   √ √ 

46 96   √ √ 46 96 √ √   46 96 √   √ 

47 97 √   √ 47 97 √   √ 47 97  √ √  

48 98  √ √  48 98   √ √ 48 98 √ √   

49 99  √ √  49 99 √   √ 49 99   √ √ 

50 100  √ √  50 100  √ √  50 100 √ √   

JUMLAH 62 38 JUMLAH 60 40 JUMLAH 25 75 

 

 



66 

 

Lampiran 2 (b) 
 

Tabel Hasil Pengamatan Rasio Jenis Kelamin Kasta Reproduktif (Laron). 
 

SARANG I 

 

SARANG II 

 

SARANG III 
SAMPEL JANTAN BETINA SAMPEL JANTAN BETINA SAMPEL JANTAN BETINA 

101 151 √ √   101 151  √ √  101 151   √ √ 

102 152 √   √ 102 152  √ √  102 152 √   √ 

103 153  √ √  103 153   √ √ 103 153   √ √ 

104 154   √ √ 104 154 √   √ 104 154  √ √  

105 155 √ √   105 155  √ √  105 155   √ √ 

106 156 √ √   106 156 √ √   106 156   √ √ 

107 157  √ √  107 157  √ √  107 157   √ √ 

108 158   √ √ 108 158 √ √   108 158   √ √ 

109 159  √ √  109 159   √ √ 109 159   √ √ 

110 160 √   √ 110 160    √ √ 110 160   √ √ 

111 161 √ √   111 161  √  √  111 161   √ √ 

112 162  √ √  112 162 √    √ 112 162   √ √ 

113 163  √ √  113 163 √   √ 113 163   √ √ 

114 164  √ √  114 164   √ √ 114 164   √ √ 

115 165   √ √ 115 165   √ √ 115 165   √ √ 

116 166  √ √  116 166  √ √  116 166   √ √ 

117 167   √ √ 117 167 √ √   117 167   √ √ 

118 168 √ √   118 168 √   √ 118 168  √ √  

119 169 √   √ 119 169   √ √ 119 169   √ √ 

120 170  √ √  120 170   √ √ 120 170   √ √ 

121 171  √ √  121 171  √ √  121 171   √ √ 

122 172 √ √   122 172 √   √ 122 172   √ √ 

123 173   √ √ 123 173 √ √   123 173   √ √ 

124 174  √ √  124 174   √ √ 124 174  √ √  

125 175 √ √   125 175 √ √   125 175   √ √ 

126 176   √ √ 126 176   √ √ 126 176   √ √ 

127 177 √ √   127 177   √ √ 127 177   √ √ 

128 178 √ √   128 178  √ √  128 178   √ √ 

129 179 √   √ 129 179 √ √   129 179 √   √ 

130 180 √ √   130 180   √ √ 130 180  √ √  

131 181  √ √  131 181  √ √  131 181   √ √ 

132 182 √ √   132 182   √ √ 132 182   √ √ 

133 183 √ √   133 183  √ √  133 183  √ √  

134 184 √ √   134 184 √    √ 134 184   √ √ 

135 185 √   √ 135 185  √ √  135 185   √ √ 

136 186  √ √  136 186 √   √ 136 186   √ √ 

137 187   √ √ 137 187 √ √   137 187   √ √ 

138 188 √ √   138 188 √   √ 138 188   √ √ 

139 189 √ √   139 189 √ √   139 189   √ √ 

140 190  √ √  140 190 √   √ 140 190  √ √  

141 191 √ √   141 191 √ √   141 191   √ √ 

142 192 √ √   142 192  √ √  142 192   √ √ 

143 193 √ √   143 193 √ √   143 193  √ √  

144 194 √ √   144 194 √ √   144 194   √ √ 

145 195 √   √ 145 195 √   √ 145 195   √ √ 

146 196 √   √ 146 196 √ √   146 196   √ √ 

147 197 √ √   147 197   √ √ 147 197 √   √ 

148 198 √ √   148 198 √ √   148 198  √ √  

149 199 √   √ 149 199   √ √ 149 199 √   √ 

150 200  √ √  150 200   √   √ 150 200   √ √ 

JUMLAH 64 36 JUMLAH 48 52 JUMLAH 12 88 
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Lampiran 2 (c) 
 

Tabel Hasil Pengamatan Rasio Jenis Kelamin Kasta Reproduktif (Laron). 
 

SARANG I 

 

SARANG II 

 

SARANG III 
SAMPEL JANTAN BETINA SAMPEL JANTAN BETINA SAMPEL JANTAN BETINA 

201 251 √ √   201 251 √ √   201 251   √ √ 

202 252   √ √ 202 252 √   √ 202 252  √ √  

203 253 √ √   203 253  √ √  203 253   √ √ 

204 254  √ √  204 254   √ √ 204 254 √   √ 

205 255  √ √  205 255 √   √ 205 255   √ √ 

206 256   √ √ 206 256  √ √  206 256   √ √ 

207 257 √ √   207 257   √ √ 207 257   √ √ 

208 258  √ √  208 258 √   √ 208 258  √ √  

209 259   √ √ 209 259   √ √ 209 259   √ √ 

210 260  √ √  210 260  √ √  210 260   √ √ 

211 261 √   √ 211 261  √ √  211 261   √ √ 

212 262 √ √   212 262 √ √   212 262  √ √  

213 263 √   √ 213 263  √ √  213 263   √ √ 

214 264   √ √ 214 264  √ √  214 264 √   √ 

215 265 √ √   215 265   √ √ 215 265   √ √ 

216 266   √ √ 216 266  √ √  216 266   √ √ 

217 267 √ √   217 267   √ √ 217 267  √ √  

218 268   √ √ 218 268  √ √  218 268   √ √ 

219 269   √ √ 219 269   √ √ 219 269  √ √  

220 270 √ √   220 270 √   √ 220 270 √ √   

221 271  √ √  221 271  √ √  221 271 √   √ 

222 272 √   √ 222 272   √ √ 222 272 √   √ 

223 273  √ √  223 273   √ √ 223 273  √ √  

224 274 √ √   224 274  √ √  224 274   √ √ 

225 275 √   √ 225 275 √   √ 225 275   √ √ 

226 276 √ √   226 276 √   √ 226 276   √ √ 

227 277 √ √   227 277  √ √  227 277   √ √ 

228 278  √ √  228 278 √   √ 228 278   √ √ 

229 279 √ √   229 279 √   √ 229 279   √ √ 

230 280  √ √  230 280   √   √ 230 280 √ √   

231 281 √ √   231 281  √ √  231 281   √ √ 

232 282 √   √ 232 282  √ √  232 282 √   √ 

233 283   √ √ 233 283   √ √ 233 283 √   √ 

234 284 √   √ 234 284 √ √   234 284  √ √  

235 285   √ √ 235 285  √ √  235 285   √ √ 

236 286 √   √ 236 286 √ √   236 286   √ √ 

237 287 √   √ 237 287 √ √   237 287   √ √ 

238 288 √ √   238 288  √ √  238 288  √ √  

239 289 √ √   239 289 √   √ 239 289  √ √  

240 290 √ √   240 290   √ √ 240 290   √ √ 

241 291  √ √  241 291 √   √ 241 291   √ √ 

242 292 √ √   242 292 √ √   242 292   √ √ 

243 293  √ √  243 293   √ √ 243 293   √ √ 

244 294 √ √   244 294   √ √ 244 294 √   √ 

245 295 √   √ 245 295   √ √ 245 295 √   √ 

246 296 √ √   246 296 √   √ 246 296 √   √ 

247 297  √ √  247 297  √ √  247 297 √   √ 

248 298  √ √  248 298 √ √   248 298   √ √ 

249 299   √ √ 249 299   √ √ 249 299   √ √ 

250 300 √ √   250 300 √ √   250 300  √ √  

JUMLAH 59 41 JUMLAH 43 57 JUMLAH 24 76 

 

 



68 

 

Lampiran 2 (d) 
 

Tabel Hasil Pengamatan Rasio Jenis Kelamin Kasta Reproduktif (Laron). 
 

SARANG I 

 

SARANG II 

 

SARANG III 
SAMPEL JANTAN BETINA SAMPEL JANTAN BETINA SAMPEL JANTAN BETINA 

301 351   √ √ 301 351   √ √ 301 351  √ √  

302 352   √ √ 302 352 √   √ 302 352   √ √ 

303 353 √ √   303 353 √ √   303 353   √ √ 

304 354   √ √ 304 354 √   √ 304 354 √   √ 

305 355   √ √ 305 355 √   √ 305 355   √ √ 

306 356 √ √   306 356   √ √ 306 356   √ √ 

307 357 √ √   307 357   √ √ 307 357   √ √ 

308 358 √   √ 308 358  √ √  308 358 √   √ 

309 359 √   √ 309 359 √ √   309 359  √ √   

310 360 √   √ 310 360   √ √ 310 360   √  √ 

311 361 √   √ 311 361 √ √   311 361   √  √ 

312 362   √ √ 312 362   √ √ 312 362   √ √ 

313 363 √ √   313 363 √   √ 313 363 √   √ 

314 364  √ √  314 364  √ √  314 364 √ √   

315 365   √ √ 315 365 √ √   315 365  √ √  

316 366   √ √ 316 366   √ √ 316 366   √ √ 

317 367  √ √  317 367 √ √   317 367   √ √ 

318 368  √ √  318 368  √ √  318 368 √   √ 

319 369  √ √  319 369 √   √ 319 369   √ √ 

320 370   √ √ 320 370   √ √ 320 370   √ √ 

321 371 √ √   321 371  √ √  321 371   √ √ 

322 372 √   √ 322 372   √ √ 322 372  √ √  

323 373  √ √  323 373   √ √ 323 373  √ √  

324 374 √ √   324 374   √ √ 324 374   √ √ 

325 375 √   √ 325 375  √ √  325 375   √ √ 

326 376  √ √  326 376  √ √  326 376 √   √ 

327 377 √ √   327 377  √ √  327 377   √ √ 

328 378 √   √ 328 378 √ √   328 378   √ √ 

329 379  √ √  329 379 √ √   329 379   √ √ 

330 380 √ √   330 380   √   √ 330 380   √ √ 

331 381 √ √   331 381 √ √   331 381   √ √ 

332 382 √ √   332 382 √ √   332 382   √ √ 

333 383 √ √   333 383   √ √ 333 383   √ √ 

334 384 √   √ 334 384   √ √ 334 384  √ √  

335 385   √ √ 335 385  √ √  335 385  √ √  

336 386 √   √ 336 386 √   √ 336 386   √ √ 

337 387   √ √ 337 387   √ √ 337 387   √ √ 

338 388 √ √   338 388 √   √ 338 388   √ √ 

339 389 √ √   339 389 √   √ 339 389   √ √ 

340 390  √ √  340 390   √ √ 340 390  √ √  

341 391   √ √ 341 391 √   √ 341 391   √ √ 

342 392   √ √ 342 392   √ √ 342 392 √   √ 

343 393 √   √ 343 393   √ √ 343 393   √ √ 

344 394  √ √  344 394  √ √  344 394   √ √ 

345 395  √ √  345 395 √   √ 345 395   √ √ 

346 396  √ √  346 396   √ √ 346 396 √   √ 

347 397  √ √  347 397   √ √ 347 397   √ √ 

348 398   √ √ 348 398 √ √   348 398   √ √ 

349 399   √ √ 349 399  √ √  349 399   √ √ 

350 400   √ √ 350 400   √ √ 350 400   √ √ 

JUMLAH 48 52 JUMLAH 40 60 JUMLAH 17 83 
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Lampiran 3 

Tabel Hasil Pengukuran Panjang Tubuh Kasta Reproduktif (Laron). 
 

No 

Sarang I Sarang II Sarang III 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Data (x-x̅ ) (x-x̅ )2 Data 
(x- 

x̅ ) 
(x- x̅ )2 Data 

(x- 

x̅ ) 
(x- x̅ )2 Data 

(x- 

x̅ ) 
(x- x̅ )2 Data 

(x- 

x̅ ) 

(x- 

x̅ )2 
Data (x- x̅ ) 

(x- 

x̅ )2 

1 8,00 -0,1 0,01 8,50 -0,13 0,0196 9,00  0,87 0,7569 9,00  0,14 0,0196 8,50  0,4 0,16 9,00 0 0 

2 8,00 -0,1 0,01 9,00  0,37 0,1369 8,00 -0,13 0,0169 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

3 8,50 0,4 0,16 8,50 -0,13 0,0196 8,00 -0,13 0,0169 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

4 8,00 -0,1 0,01 9,00  0,37 0,1369 8,00 -0,13 0,0169 8,50 -0,36 0,1296 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

5 8,00 -0,1 0,01 9,00  0,37 0,1369 8,00 -0,13 0,0169 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

6 8,00 -0,1 0,01 8,00 -0,63 0,3969 8,00 -0,13 0,0169 9,00  0,14 0,0196 8,50  0,4 0,16 9,00 0 0 

7 8,00 -0,1 0,01 8,50 -0,13 0,0196 8,00 -0,13 0,0169 9,00  0,14 0,0196 8,50  0,4 0,16 9,00 0 0 

8 8,50 0,4 0,16 8,50 -0,13 0,0196 8,50  0,37 0,1369 8,50 -0,36 0,1296 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

9 8,00 -0,1 0,01 8,50 -0,13 0,0196 8,50  0,37 0,1369 8,00 -0,86 0,7396 8,50  0,4 0,16 9,00 0 0 

10 8,00 -0,1 0,01 9,00  0,37 0,1369 8,50  0,37 0,1369 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

11 8,00 -0,1 0,01 9,00  0,37 0,1369 8,50  0,37 0,1369 9,50  0,64 0,4096 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

12 8,00 -0,1 0,01 9,00  0,37 0,1369 8,00 -0,13 0,0169 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

13 8,50 0,4 0,16 8,50 -0,13 0,0196 8,00 -0,13 0,0169 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

14 8,00 -0,1 0,01 9,00  0,37 0,1369 8,00 -0,13 0,0169 8,00 -0,86 0,7396 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

15 8,00 -0,1 0,01 9,00  0,37 0,1369 8,00 -0,13 0,0169 8,50 -0,36 0,1296 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

16 8,00 -0,1 0,01 9,00  0,37 0,1369 8,00 -0,13 0,0169 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

17 8,00 -0,1 0,01 9,00  0,37 0,1369 8,00 -0,13 0,0169 8,50 -0,36 0,1296 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

18 8,00 -0,1 0,01 9,00  0,37 0,1369 8,50  0,37 0,1369 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

19 8,00 -0,1 0,01 9,00  0,37 0,1369 8,00 -0,13 0,0169 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

20 8,00 -0,1 0,01 9,00  0,37 0,1369 8,00 -0,13 0,0169 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

21 8,00 -0,1 0,01 8,50 -0,13 0,0196 8,00 -0,13 0,0169 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

22 8,00 -0,1 0,01 9,00  0,37 0,1369 8,00 -0,13 0,0169 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

23 8,00 -0,1 0,01 8,50 -0,13 0,0196 7,50 -0,63 0,3969 9,00  0,14 0,0196 8,50  0,4 0,16 9,00 0 0 

24 8,50 0,4 0,16 8,00 -0,63 0,3969 8,00 -0,13 0,0169 9,00  0,14 0,0196 8,50  0,4 0,16 9,00 0 0 

25 8,50 0,4 0,16 8,00 -0,63 0,3969 8,00 -0,13 0,0169 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

26 8,00 -0,1 0,01 8,50 -0,13 0,0196 8,50  0,37 0,1369 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

27 8,00 -0,1 0,01 8,50 -0,13 0,0196 8,50  0,37 0,1369 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

28 8,50 0,4 0,16 8,50 -0,13 0,0196 8,50  0,37 0,1369 8,50 -0,36 0,1296 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

29 8,00 -0,1 0,01 8,00 -0,63 0,3969 8,00 -0,13 0,0169 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

30 8,00 -0,1 0,01 7,50 -1,13 1.2769 7,50 -0,63 0,3969 9,00  0,14 0,0196 8,00 -0,1 0,01 9,00 0 0 

 243  1,2 259  3,9967 244  2,967 266  2,968 243  1,2 270  0 



70 

 

Lampiran 3 

Tabel Perhitungan Varian, Standar Deviasi, dan Standar Eror  

Panjang Tubuh Kasta Reproduktif (Laron) 

 

N

o 

Sarang I Sarang II Sarang III 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Varian 

1 

 
 

 x ̅  = 243 

        30 

 

    = 8,10 mm 

 
 

 x ̅  = 259 

        30 

 

    =  8,63 mm 

 
 

 x ̅  = 244  

        30 

 

  = 8,13 mm 

 
 

 x ̅  = 266 

        30 

 

  = 8,86 mm 

 
 

 x ̅  = 243 

        30 

 

  = 8,10 mm 

 
 

 x ̅  = 270 

        30 

 

 = 9,00 mm 

Standar Deviasi 

2 

 
 

SD = √1,2 

           30 

 

=0,2 

 
 

SD =  

√3,9967 

     30 

 

=0,3649977169 

 
 

SD = √2,967 

     30 

 

=0,3144837039 

 
 

SD = √2,968 

    30 

 

=0,3145366963 

 
 

SD = √1,2 

            30 

 

=0,2 

 
 

SD = √0  

          30 

 

=0 

Standar Error 

3 

 
 

SE  

= 0,2 

  √30 

 

= 0.0365148372 

 
 

SE 

= 0,3649977169 

       √30 

 

= 0,066639161 

 
 

SE 

= 0,3144837039 

       √30 

 

= 0,0245532527 

 
 

SE 

= 0,3145366963 

        √30 

 

=0,0574262812 

 
 

SE 

= 0,2 

    √30 

 

=0,0365148372 

 
 

SE 

= 0   

   √30 

 

=0 

Rata-rata Keseluruhan 

(Sarang I,II,III)  ♂ (Sarang I,II,III) ♀ 

No Data (x-x̅ ) (x-x̅ )
2
 No Data (x-x̅ ) (x-x̅ )

2
 

1 8,10 -0,01 0,0001 1 8,36 -0,38 0,1444 

2 8,13 0,02 0,0004 2 8,86 0,12 0,0144 

3 8,10 -0,01 0,0001 3 9,00 0,26 0,0676 

 24,33 0 0,0006  26,22 0 0,2264 

 

x̅  

=24,33 

     3 

=8,11 

 

 

SD  

= √0,0006 

         3 

=0,0141421356 

 

 

SE 

= 0,0141421356 

    √3 

=0,0081649658 

 

x̅  

=26,22 

 3 

=8,74 

 

SD  

= √0,2264 

         3 

=0,2747119704 

 

SE 

= 0,2747119704 

          √3 

=0,1586050301 
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Lampiran 4 (a) 

Tabel Gambar Hasil Pengukuran Panjang Tubuh Kasta Reproduktif (Laron) Nasutitermes matangensis. 

 

N

o 

Sampel Koloni 

Koloni 1 Koloni 2 Koloni 3 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

1 

 
8 mm 

 
8,5 mm 

 
9 mm 

 
9 mm 

 
8,5 mm 

 
9 mm 

2 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

3 

 
8,5 mm 

 
8,5 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

4 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
8,5 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

5 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 
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Lampiran 4 (b) 

Tabel Gambar Hasil Pengukuran Panjang Tubuh Kasta Reproduktif (Laron) Nasutitermes matangensis. 

 

6 

 
8 mm 

 
8 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8,5 mm 

 
9 mm 

7 

 
8 mm 

 
8,5 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8,5 mm 

 
9 mm 

8 

 
8,5 mm 

 
8,5 mm 

 
8,5 mm 

 
8,5 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

9 

 
8 mm 

 
8,5 mm 

 
8,5 mm 

 
8 mm 

 
8,5 mm 

 
9 mm 

10 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8,5 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 
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Lampiran 4 (c) 

Tabel Gambar Hasil Pengukuran Panjang Tubuh Kasta Reproduktif (Laron) Nasutitermes matangensis. 

 

11 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8,5 mm 

 
9,5 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

12 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

13 

 
8,5 mm 

 
8,5 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

14 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
8 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

15 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
8,5 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 
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Lampiran 4 (d) 

Tabel Gambar Hasil Pengukuran Panjang Tubuh Kasta Reproduktif (Laron) Nasutitermes matangensis. 

 

16 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

17 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
8,5 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

18 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8,5 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

19 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

20 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 
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Lampiran 4 (e) 

Tabel Gambar Hasil Pengukuran Panjang Tubuh Kasta Reproduktif (Laron) Nasutitermes matangensis. 

 

21 

 
8 mm 

 
8,5 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

22 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

23 

 
8 mm 

 
8,5 mm 

 
7,5 mm 

 
9 mm 

 
8,5 mm 

 
9 mm 

24 

 
8,5 mm 

 
8 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8,5 mm 

 
9 mm 

25 

 
8,5 mm 

 
8 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 
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Lampiran 4 (f) 

Tabel Gambar Hasil Pengukuran Panjang Tubuh Kasta Reproduktif (Laron) Nasutitermes matangensis. 
 

 

26 

 
8 mm 

 
8,5 mm 

 
8,5 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

27 

 
8 mm 

 
8,5 mm 

 
8,5 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

28 

 
8,5 mm 

 
8,5 mm 

 
8,5 mm 

 
8,5 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

29 

 
8 mm 

 
8 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 

30 

 
8 mm 

 
7,5 mm 

 
7,5 mm 

 
9 mm 

 
8 mm 

 
9 mm 
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Lampiran 5 

Gambar Penelitian 

Gambar Sarang Rayap 

     

 

Pengambilan Sampel 

     

 

Pengamatan Sampel 
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Identifikasi Sampel  

Kasta Pekerja            Kasta Prajurit      Kasta Reproduktif 
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Hasil Identifikasi 

1. Rasio Sex 

                 ♂                                 ♀                                              

            
 

2. Panjang Tuuh Kasta Reproduktif 

     ♂ (8 mm)          ♀ (9 mm) 

          
 

Dokumentasi 
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SILABUS 

 

SEKOLAH    : SMA  

MATA PELAJARAN  : BIOLOGI 

KELAS/SEMESTER  : X (SEPULUH)/I 

STANDAR KOMPETENSI  : 4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta 

peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem 

ALOKASI WAKTU   : 8   45 menit 

KOMPETENSI DASAR  : 4.1. Mendeskripsikan peran komponan ekosistem  dalam aliran energi dan daur biogeokimia serta 

pemanfaatan komponen ekosistem bagi kehidupan 

 

INDIKATOR MATERI POKOK 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

 Mendefenisikan pengertian ekologi 

sebagai ilmu 

 Membedakan penggunaan istilah-istilah 

habitat, nisia, populasi, komunitas, 

ekosistem, faktor biotik, faktor abiotik 

 Mengidentifikasi berbagai interaksi 

yang terjadi dalam ekosistem 

 Menghubungkan pengertian rantai 

makanan, jaring-jaring makanan, 

piramida ekologi, siklus materi dan 

daur energi 

 Menggambar bagan daur biogeokimia 

 Mendeskripsikan struktur keilmuan 

Biologi 

 Menemukan contoh komponen biotik 

dan abiotik 

 Menemukan contoh individu, populasi, 

dan komunitas pada ekosistem yang ada 

di lingkungan sekitar 

 Menemukan ekosistem dan batas-

 Pengertian ekologi 

sebagai ilmu 

 Ekosistem dan 

komponen 

penyusunnya 

 Pengelompokan 

komponen biotik 

berdasarkan fugsinya 

 Tingkat organisasi 

komponen biotik dalam  

ekosistem 

 Berbagai interaksi 

dalam ekosistem 

 Rantai makanan, 

jaring-jaring makanan, 

dan piramida ekologi 

 Aliran energi dan siklus 

materi dalam ekosistem 

 Daur biogeokimia 

 

Tatap Muka 

 Diskusi ruang 

lingkup ekologi 

sebagai ilmu 

 Mengamati 

komponen 

ekosistem dan 

interaksi yang 

terjadi di dalamnya 

 Mengamati 

interaksi yang 

terjadi dalam 

ekosistem 

 Menggambar dan 

mendeskripsikan 

rantai makanan, 

jaring-jaring 

makanan , dan 

piramida ekologi 

 Mendeskripsikan 

Jenis tagihan 

1. Laporan 

hasil 

pengamata

n 

komponen 

ekosistem 

2. Uji 

kompetensi 

tertulis 

 

Instrumen 

penilaian 

1. Lembar 

penilaian 

hasil 

praktikum 

2. Soal uji 

kompeten

s tertulis 

2 x 45 

menit 

Buku 

Biologi 

untui kelas 

X, internet, 

koran, 

majalah, 

dan buku 

lain yang 

relevan. 
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batasnya 

 Menemukan adanya interaksi dalam 

ekosistem 

 Menyimpulkan tipe interaksi 

berdasarkan gejala yang teramati 

 Menyususn rantai makanan menjadi 

jaring-jaring makanan dan piramida 

ekologi 

 Menggambarkan  siklus materi dan arus 

energi 

 Menggambar daur biogeokimia unsur 

tertentu 

perjalanan energi, 

materi, dalam 

ekosistem, serta 

daur biogeokimia 

 

 

 

 



82 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

 (Pertemuan 1) 

 

A. Identitas 

Nama Sekolah  : SMA  

Mata Pelajaran  : Biologi 

Kelas/Semester  : X / Genap 

Standar Kompetensi  : 4. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, 

perubahan materi dan anergi, serta peranan manusia dalam 

keseimbangan ekosistem. 

Kompetensi Dasar : 4.1 Mendeskripsikan peran komponen ekosistem dalam 

aliran energi dan daur biogeokimia serta pemanfaatan 

komponen ekosistem bagi kehidupan. 

Indikator : 4.1.1 Menguraikan komponen biotik dan abiotik dari 

berbagai tipe ekosistem.  

    4.1.2 Mendeskripsikan hubungan antara komponen biotik 

dan abiotik dari berbagai tipe ekosistem. 

Alokasi Waktu  : 2 X 45 menit  

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu: 

1. Menguraikan komponen biotik dan abiotik dari berbagai tipe ekosistem. 

2. Mendeskripsikan hubungan antara komponen biotik dan abiotik dari berbagai tipe 

ekosistem. 

 

C. Materi Pembelajaran 

Materi Pokok : Ekosistem 

Submateri      : Tipe-Tipe Ekosistem 

 

Berdasarkan campur tangan manusia, ekosistem dapat dibedakan menjadi 2  yaitu 

ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terbagi menjadi 2 yaitu 

ekosistem darat dan ekosistem perairan.  

 Ekosistem darat adalah ekosistem yang faktor lingkungan eksternalnya 

didominasi oleh daratan. Misalnya hutan hujan tropis, hutan gugur, hutan bakau, 

padang rumput, taiga, tundra dan gurun. 

 Ekosistem perairan adalah ekosistem yang faktor lingkungan eksternalnya 

didominasi oleh air. Ekosistem perairan dibedakan menjadi 2 yaitu ekosistem air 

tawar (danau, rawa, sungai) dan ekosistem air laut (laut, pantai, estuari, terumbu 

karang). 
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 Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia, 

misalnya: bendungan, sawah tadah hujan. 

D. Strategi dan Metode Pembelajaran 

 Pembelajaran Aktif Card Sort 

 Tanya Jawab 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah: 

1) Kegiatan Awal 

a. Guru memberikan pengarahan tentang pembelajaran aktif Card Sort yang akan 

diterapkan. 

b. Guru memberikan apersepsi dengan memberi pertanyaan: 

 Coba perhatikan gambar berikut: 

                

 Sebutkan komponen hidup yang terdapat pada gambar tersebut?      

 Sebutkan komponen tak hidup yang terdapat pada gambar tersebut?  

 Kesatuan yang terbentuk dari komponen hidup dan komponen tak hidup dan 

saling mengadakan hubungan timbal balik disebut sebagai apa? 

 Sebutkan macam-macam ekosistem yang kalian ketahui!      

 

2) Kegiatan Inti 

a. Dengan macromedia flash, siswa menyebutkan berbagai tipe ekosistem disertai 

komponen biotik dan abiotik yang menyusunnya. 

b. Setiap siswa diberi kartu yang berisi informasi yang cocok dengan satu atau 

beberapa kategori dari tipe-tipe ekosistem yaitu hutan hujan tropis, hutan gugur, 

hutan bakau, padang rumput, taiga, tundra dan gurun, dengan kartu bahasan 

untuk masing-masing kategorinya sebagai berikut: 

 HUTAN GUGUR 

1. Jenis  tumbuhan yang hidup di hutan gugur 

2. Jenis hewan  yang hidup di hutan gugur 

3. Adaptasi tumbuhan saat musim panas di hutan gugur 

4. Adaptasi tumbuhan saat musim gugur di hutan gugur 

5. Adaptasi tumbuhan saat musim dingin di hutan gugur 
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6. Adaptasi tumbuhan saat musim semi di hutan gugur 

7. Adaptasi hewan saat musim dingin di hutan gugur 

 

     GURUN   

1. Jenis tumbuhan yang hidup di gurun 

2. Jenis hewan  yang hidup di gurun 

3. Adaptasi tumbuhan yang hidup di gurun 

4. Perbedaan suhu antara siang dan malam di gurun 

5. Curah hujan di gurun 

 

 HUTAN HUJAN TROPIS  

1. Curah hujan di hutan hujan tropis 

2. Penyinaran matahari di hutan hujan tropis 

3. Jenis tumbuhan yang hidup di hutan hujan tropis 

4. Ciri pohon yang hidup di hutan hujan tropis 

5. Jenis hewan  yang hidup di hutan hujan tropis 

6. Iklim mikro di hutan hujan tropis 

 

 PADANG RUMPUT  

1. Jenis tumbuhan yang hidup di padang rumput 

2. Jenis hewan  yang hidup di padang rumput 

3. Curah hujan di padang rumput 

4. Suhu rata-rata pada padang rumput 

 

 TAIGA  

1. Lama musim dingin dan musim dingin di ekosistem taiga 

2. Jenis tumbuhan yang hidup di ekosistem taiga 

3. Ciri  tumbuhan yang hidup di ekosistem taiga 

4. Jenis hewan  yang hidup di ekosistem taiga 

 

 TUNDRA  

1. Jenis tumbuhan yang hidup di ekosistem tundra 

2. Jenis hewan  yang hidup di ekosistem tundra 

3. Adaptasi hewan yang hidup di ekosistem tundra 

4. Suhu di ekosistem tundra 

5. Musim dingin di ekosistem tundra 

6. Musim panas  di ekosistem tundra 
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 HUTAN BAKAU  

1. Jenis tumbuhan yang hidup di hutan bakau 

2. Adaptasi tumbuhan yang hidup di hutan bakau 

3. Salinitas (kadar garam) di hutan bakau 

4. Jenis hewan  yang hidup di hutan bakau 

 

c. Siswa bergerak dan  berkeliling di dalam kelas untuk menemukan siswa yang 

memiliki kartu dengan kategori yang sama.  

d. Siswa berkelompok dalam satu kategori tipe ekosistem yang sama dan 

menganalisis hubungan antara komponen biotik dan abiotik dari tipe ekosistem 

tersebut. 

1. Siswa mempresentasikan kategori masing-masing di depan kelas.  

2. Guru memberikan  poin-poin  penting terkait materi pelajaran. 

 

3) Kegiatan Penutup 

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan pelajaran. 

b. Guru mengevaluasi daya serap siswa dengan mengajukan pertanyaan tentang 

komponen biotik dan abiotik dari berbagai tipe ekosistem serta hubungan antara 

komponen biotik dan abiotiknya. 

 

F. Sumber Belajar 

 Sri Pujiyanto. 2008. Buku Menjelajah Dunia BIOLOGI 1. Solo: PT Tiga 

Serangkai dan mudul pembelajaran ekosistem. 

 Macromedia flash tipe-tipe ekosistem. 

 

G. Penilaian 

1. Teknik 

Post Tes 

2. Bentuk Instrumen 

Essay 

3. Soal Instrumen 

  Materi  : Ekosistem 

   Sub materi : Tipe-Tipe Ekosistem 

   Soal: 

1. Sebutkan komponen abiotik yang menyusun ekosistem hutan hujan tropis! 

2. Sebutkan komponen biotik yang menyusun ekosistem hutan tundra! 

3. Bagaimana cara hidup tumbuhan pada ekosistem hutan bakau yang kadar 

garam dan oksigennya rendah? 
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Jawaban: 

1. Komponen biotik penyusun ekosistem hutan hujan tropis:  

a. Cahaya matahari yang sinarnya tidak mampu menembus dasar hutan 

b. Curah hujan sangat tinggi 

c. Kelembapan tinggi/besar 

d. Suhu hampir tetap sepanjang hari sekitar 25°C 

2.  Komponen biotik penyusun ekosistem hutan tundra: 

 Tumbuhan: lumut kerak, rumput teki, tumbuhan terna, dan semak-

semak pendek 

 Hewan: rubah, kelinci salju, hewan-hewan pengerat, hantu elang, dan 

beruang kutub, muskox, penguin 

3. Dengan akar napas 

 

 

 

       Bandar Lampung, 18 November 2016 

Guru Matapelajaran    Mahasiswa 

 

 

 

 

(.........................................)   ( Moh. Dwi Kurniawan Hasan ) 

NIP.      NPM. 1211060193 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah SMA 

 

 

 

 

(.........................................) 

  NIP. 
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