
i

KEANEKARAGAMAN RAYAP ORDO (ISOPTERA) DI TAMAN NASIONAL 
BUKIT BARISAN SELATAN PROPINSI LAMPUNG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Mempengaruhi Syarat-syarat Wisuda Guna 
Menuju Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Disusun Oleh:

NURUL YULIANA
Npm. 1111060105

Jurusan : Pendidikan Biologi

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN

LAMPUNG

1438 H / 2017 M



i

KEANEKARAGAMAN RAYAP ORDO (ISOPTERA) DI TAMAN NASIONAL 
BUKIT BARISAN SELATAN PROPINSI LAMPUNG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Mempengaruhi Syarat-syarat Wisuda Guna 
Menuju Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Disusun Oleh:

NURUL YULIANA
Npm. 1111060105

Jurusan : Pendidikan Biologi

Pembimbing 1: Dr. Eko Kuswanto, M.Si

Pembimbing 2: Gres Maretta, M.Si

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN

LAMPUNG

1438 H / 2017 M



ii

ABSTRAK

Keanekaragaman Rayap (Ordo: Isoptera) di Taman Nasional Bukit 
Barisan Selatan Provinsi Lampung

Oleh :

NURUL YULIANA

Identifikasi keanekaragaman rayap (Ordo: Isoptera) di Taman Nasional Bukit 
Barisan Selatan, telah dilakukan di bulan Agustus – September 2015. Rayap 
adalah serangga sosial, yang hidup dalam koloni, Kondisi lingkungan taman 
Nasional Bukit Barisan Selatan memungninkan adanya keanekaragaman rayap 
yang tinggi. Sangat diperlukannya data keanekaragaman rayap di Taman Nasional 
Provinsi Lampung, data ini menjadi data awal yang penting tentang 
keanekaragaman rayap di Provinsi Lampung.

Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Identifikasi rayap dilakukan 
dengan menggunakan kunci identifikasi Ahmad (1965), Tho (1992) dan 
Sornnuwat dkk. (2004), cow-yang Lee (2014). Pengambilan sampel rayap 
menggunakan metode direct observation,kemudian dilanjutkan dengan metode 
standrdised sampling. Dengan empat buah transek dua transek didalam hutan dan 
dua transek lagi dipasang dekat dengan pemukiman.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, temuan spesies di Taman Nasional 
Bukit Barisan Selatan kabupaten Pesisir Barat sebanyak 13 jenis rayap memiliki 
spesies yang berbeda., berasal dari 3 famili, yaitu Glyptotermes sp. (famili 
Kalotermitidae); Schedorhinotermes sarawakensis(famili Rhinotermitidae); 
Odontotermes sp,Macrotermes gilvus, Macrotermes sp A, Pericapritermes sp,
Nasutitermes sp .A, Nasutitermes sp. B, Nasutitermes sp C, Nasutitermes sp D,  
Hospitalitermes hospitalis, Termeslaticornis, Termes sp B (famili 
Termitidae)Dengankekayaan 3 sampai 22 spesies.Padaplot hutanalam, dan 3 
sampai 7 spesies. Padaplot yang dekatdenganpemukiman.

. 
Kata kunci :Keanekaragaman, Identifikasi, Kalotermitidae, Rhinotermitidae, 
Termitidae, TNBBS
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MOTTO

                              

dan Dia (tidak pula) Termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan 
untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang1.

(Q.S Al-Balad:17)

                                                            
1 Departemen agama RI.Al-Hidayah,Al-Quran tafsir perkata tajwid kode 
angka.(Tanggerang:Kalim,2001),h.240
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rayap (ordo:Isoptera) atau yang sering disebut dengan anai-anai sangat 

mudah dijumpai di berbagai tipe ekosistem, seperti ekosistem hutan, pertanian, 

perkebunan, dan sering juga di jumpai di ekosistem pemukiman dan perkotaan. 

Kondisi iklim tanah, termasuk banyaknya ragam jenis tumbuhanIndonesia sangat 

mendukung bagi perkembangan hidup rayap1. Sampai saat ini rayap dibagi 

menjadi 2.882 spesies yang terdiri dari 9 familia dan 295 genus2. 

Di Indonesia sendiri telah ditemukan sekitar 10% total rayap dunia3.Rayap 

merupakan serangga,penting dalam suksesi hutan.4 Mereka sangat berperan 

penting dalam mendekomposer berbagai limbah lignoselulosa yang ada dihutan. 

Lignoselulosa terdiri dari hemiselulosa yang merupakan polimer gula  dari 

pentosa utama, selulosa yakni polimer gula dan lignil yakni merupakan polimer 

fenol.5Maka dari itu, banyak hal yang masih perlu digali oleh manusia tentang 

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

                                                            
1Rudi C.Tarumingking,”Biologi dan Pengendalian Rayap Hama Bangunan di 

Indonesi”Managemen Deteriorasi Hasil Hutan(Bogor;Institut Pertanian Bogor,2001)h.
2Reginaldo konstantino,online termitide database,(on-line). Tersedia di: 

(http://64.41.140.9/catal/ (19 maret 2015)
3Astuti, identifikasi, Sebaran dan dreajat kerusakan kayu oleh serangan Rayap 

Coptotermes (isoptera:Rhinotermitidae) di Sulawesi Selatan (Universitas Hasanuddin,2013),h.1
4 Rossiana Tobing, Penggunaan Berbagai Konsentrasi Khitosan dan Fipronil Dalam  

Pengendalian Hama Rayap Tanah di Laboratorium., USU Repository, 2007, Hlm. 1
5B Kamm,M kamm. “Applied Microbiology and Biotechnology, Spinger. 2003, hal.134
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Allah dalamAl-Qur’an surat.Saba’ ayat 14 sebagai berikut:

 ۥِۖمنَسَأَتُھَتأُۡكُل  ٱلَۡأرِۡضِإلَّا َدٓابَُّة  ۦَٓما َدلَُّھمۡ َعَلىٰ َموِۡتِھ ٱلَۡموَۡتَقَضیَۡنا َعَلیِۡھ  َفَلمَّا
 ٱلَۡعَذاِبٱلُۡمِھیِنَما َلِبُثوْا ِفي  ٱلَۡغیَۡبَأن لَّوۡ َكاُنوْا َیعَۡلُموَن  ٱلِۡجنَُّفَلمَّا َخرَّ َتَبیََّنِت 

١٤ 

Artinya:
“Maka ketika kami telah menciptakan kematian 
atasnya(sulaiman),tidak ada yang menunjukan kepada mereka 
kematiannya itu kecualai rayap yang memakan 
tongkatnya.maka ketika di atelah tersungkur, tahulah jin itu 
bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentu mereka 
tidak dalam siksa yang sangat menghinakan.6

Rayap pada umumnya merupakan hewan tropis tapi sebenarnya terbentang 

secara signifikan pada lingkungan yang lebih dingin dan yang lebih 

kering(gurun). Di Indonesia sendiri terdapat  banyak  jenis rayap seperti rayap 

subteren atau rayap tanah (famili rhinotermitidae dan termitidae);serta rayap kayu 

kering (famili kalotermitidae)7.

Penelitian tentang keragaman jenis rayap di Indonesia sudah dimulai sejak 

tahun 1898 oleh Haviland yang berhasil mengamati 30 jenis rayap di wilayah 

Borneo (Kalimantan) dan satu jenis dari Manado (Sulawesi).  Hampir seabad 

kemudian penelitian keragaman jenis rayap banyak dilakukan di berbagai wilayah 

di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara (Medan), Sumatera Barat, Jambi, DKI 

Jakarta (Jakarta Barat dan Timur), Banten (Serpong), Jawa Barat (Depok, Bogor, 

Bandung, dan Cirebon), Jawa Timur (Surabaya), dan Kalimantan Selatan 

(Tabalong) (Haviland, 1898; Harris, 1966; Safarudin, 1994; Jusmalinda, 1994; 

                                                            
6Departemen agama RI.Al-Hidayah,Al-Quran tafsir perkata tajwid kode 

angka.(Tanggerang:Kalim,2001),h.430
7Rudi C.Tarumingking,”Biologi dan Pengendalian Rayap Hama Bangunan di 

Indonesi”Managemen Deteriorasi Hasil Hutan(Bogor;Institut Pertanian Bogor,2000),h.2
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Munif, 1995; Rakhmawati, 1996; Rudi, 1997; Jones dan Prasetyo, 2002; Jones 

dkk., 2003; Siregar dan Batubara, 2007; Riny, 2007)8.

Penelitian mengenai keanekaraganam rayap di Propinsi Lampung telah 

banyak dilakukan. Pada tahun 1996 oleh F.J Gathorne-Hardy, dkk di Taman 

Nasional Way Kambas,Asmaliyah dkk. 2012 Lampung Utara, Eko Kuswanto dan 

Merza IAIN Raden Intan Lampung.Terbaru ini penelitian juga dilakukan oleh 

Sasongko Bambang Sudrajad pada tahun 2014 dengan judul “Identifikasi 

Keanekaragaman Rayap (Ordo : Isoptera) di Kampung Kasui Lama, Kabupaten 

Way Kanan”.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena minimnya pengetahuan 

masyarakat luas mengenai rayap dan masih sedikitnya penelitian rayap yang 

dilakukan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan bila di lihat dari lokasi 

setelah melakukan pra survey  pada bulan mei, TNBBS tempat yang sangat cocok 

untuk dilakukan penelitian karena merupakan kawasan hutan lindung yang masih 

alami seperti yang di jelaskan dibawah ini.

Kawasan Bukit Barisan Selatan ditetapkan sebagai Taman Nasional 

melalui Surat Pernyataan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 

Oktober 1982 seluas 356.800 Ha. Wilayah dan batas kawasan TNBBS tidak 

pernah berubah sejak ditetapkan pada tahun 1935 sebagai Suaka 

Margasatwamelalui Besluit Ban der Gauvemeur General van Nederlandsch Indie 

No. 48 stbl. 1935 dengan nama Sumatera Selatan I (SS I). Berdasarkan SK 

Menhut No. 71/Kpts-II/1990 tanggal 15 Februari 1990 ditetapkan pula Cagar

                                                            
8Eko kuswanto dan merza,sebaran dan ukuran sarang rayap tanah Macrotermes gilvus 

hagen (isoptera: termitidae) Di lingkungan kampus iain lampung,(Jurnal Biodjati 
vol.1,no.1.oktober 2012)h.51-55
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Alam Laut (CAL) Bukit Barisan Selatan seluas ±21.600 Ha yang terintegrasi 

dalam pengelolaan TNBBS Juli 2004 beserta2 Taman Nasional lain (TN Gunung 

Leuser dan TN Kerinci Seblat) ditetapkan sebagai Cluster Natural World Heritage 

Site dengan nama The Tropical Rainforest Heritage of Sumatera. Juli 2007 

menjadi TN Model melalui SK Dirjen PHKA No. 69/IV-Set/HO/2006 dan 

menjadi Balai Besar TN berdasarkan Permenhut No. P03/Menhut-II/2007 tanggal 

1 Februari 2007.9

Rayap dari ordo Isoptera ini menarik untuk diketahui jenis-jenisnya di 

alam, karena penting bagi kita mengetahui keberadaan rayap ini, mengingat 

bahwa rayap ini sering ditemukan menyerang tanaman-tanaman dan beberapa 

bangunan yang ada di sekeliling kita, dan penelitian ini dilakukan sebagai bentuk 

kepedulian peneliti terhadap kelestarian dan pengenalan beberapa kekayaan alam 

yang ada di negara ini serta keyakinan dan ketaqwaan atas kekuasaan Allah serta 

bentuk ketaatan kepada Allah dengan mempelajari apa yang diciptakan oleh-

NYA. Selain itu agar dapat mengetahui identifikasi keanekaragaman spesies rayap 

ordo isoptera di Taman Nasional Bulit Barisan Selatan. Kemudian hasil penelitian 

sebagai sumber informasi dalam ilmu pengetahuan pada mata pelajaran Biologi, 

khususnya pada konsep Keanekaragaman Hayati. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan bisa menjadi bahan penerapan praktikum atau pengayaan pada materi 

biologi konsep Keanekaragaman Hayati di sekolah.

                                                            
9Ardi Yusuf,Dkk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; tersedia di 

(Biologi2008fkipunila.Blogspot.Com)23 maret 2015 pukul 06:15
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertulis diatas maka masalah yang dapat di 

identifikasi sebagai berikut:

1. Taman Bukit Barisan Selatan memiliki daerah geografis yang 

memungkinkan untuk berlangsungnya kehidupan rayap,sehingga

memungkinkan diadakannya penelitian mengenai keanekaragaman rayap

yang terdapat di sana.

2. Mengidentifikasi morfologi spesies rayap yang ditemukan untuk 

memastikan spesies apa saja yang hidup pada lingkungan disekitarnya.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini diperlukan batasan masalah sebagai 

berikut.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Objek penelitian ini dibatasi pada rayap yang beradadi Taman Nasional 

Bukit Barisan Selatan (Pesisir Barat).

2. Penelitian ini dibatasi pada identifikasi keanekaragaman spesies rayap di 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan yang diperoleh adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah 

keanekaragaman spesies rayap yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan 

Selatan?”.
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

keanekaragaman spesies rayap yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan 

Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti sebagi tambahan wawasan dan pengetahuan tenang 

keanekaragaman spesies rayap yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan 

Selatan.

2. Bagi institusi IAIN Raden Intan Lampung sebagai tambahan kepustakaan, 

referensi,dan acuan untuk melanjutkan penelitian tentang rayap.

3.   Bagi siswa sebagai pengayaan pengetahuan penegembangan Biologi pada 

materi keanekaragaman Hayati di Indonesia usaha pelestarian dan 

pemanfaatanya.

4. Bagi guru sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai acuan pelaksanaan 

praktikum.

5. Bagi masyarakat umum,Pemerintah,instansi/lembaga yang terkait sebagai 

informasi.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengenalan Rayap

Rayap adalah serangga sosial, yang hidup dalam koloni dengan populasi hingga 

mencapai angka ribuan hingga jutaan. Seperti semut, lebah dan serangga sosiall 

lainnya. Penyusun koloni rayap memiliki kasta berbeda sesuai dengan fungsinya. 

Penyokong dari koloni rayap adalah raja dan ratu,biasa disebut prokduktifitas primer.

Bersama-sama mereka menghasilkan semua anggota koloni. Kasta yang paling 

banyak adalah kasta pekerja, sampai dengan 90% dari anggota koloni, mereka 

bertanggung jawab penunh untuk membangun sarang,mencari makanan, dan 

melakukan pekerjaan domestik seperti membersihkan sarang1, memelihara ratu, rayap 

dan telur dan yang terahir adalah kasta prajurit yang bertugas menjaga koloni dari 

gangguan musuh.

Terdapat 2881 spesies rayap didunia yang terdiri dari 9 familia (Termitidae, 

Mastotermitidae, Serritermitidae, Hodotermitidae, Termopsidae, Stolotermitidae, 

Stylotermitidae, Kalotermitidae, dan Rhinotermitidae) dan 259 genus serta masih 

banyak yang belum teridentifikasi.2 Sebelumnya, negara Brazil telah berhasil 

                                                          
1 David Edward bignell,biologi of Termites a modern shyntesis,New York:springer Dordrecht 

Heidelberg,2001,h.1
2 Constantino, Reginaldo, Catalog Of The Living Termites Of The New World(Insecta: 

isoptera), Arq.Zoologi, Sao Paulo, 1998, 135-231p.



8

mengidentifikasi sekitar 300 spesies ini dan di negara Indonesia sendiri baru sekitar 

178 spesies yang berhasil diidentifikasi. 

Karakteristik sayap menjadi dasar pemberian nama ordo ini yang berasal dari 

bahasa Yunani (Iso = sama dan ptera = sayap).3 Rayap merupakan serangga dengan 

ukuran tubuh sedang, tipe metamorfosis tidak sempurna (Hemimetabolous), sayap 

depan dan belakang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tipe alat mulut adalah 

pengunyah dan memiliki antena seperti manik-manik.4

Ciri-ciri Ordo isoptera mempunyai sayap dua pasang, sayap depan dan belakang 

mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, ada yang tidak bersayap seperti kasta 

prajurit dan pekerja pada umumnya, alat mulut penggigit dan pengunyah serta 

mempunyai cerci 2 ruas. “Bagian tubuhnya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, 

thoraks, dan abdomen. Ordo isoptera merupakan serangga sosial yang terdiri dari 

beberapa kasta: ratu, pejantan, pekerja, prajurit.”5

Rayap memiliki bentuk kepala yang berbeda-beda pada masing-masing kasta, 

terutama kasta prajurit. “Prajurit memiliki kepala yang lebih panjang, ada yang 

berbentuk persegi panjang, kecuali prajurit nasut yang berkepala bulat.”6 Warna 

kepala rayap pun beragam dan berbeda-beda pada masing-masing jenis rayap.

                                                          
3Mochamad Hadi, dkk,Biologi Insekta Entomologi.Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009,Hal 135.
4M. Musrizal, dkk, Deteriorasi dan Perbaikan Sifat Kayu. Buku ajar mata kuliah DPSK, 

Fahutan UNHAS, 2011, Hlm. 71
5 Kurnia Wiji Prasetiyo, sulaeman Yusuf,  Mencegah Dan Membasmi Rayap Secara Ramah 

Lingkungan Dan Kimiawi  (Depok: Agromedia Pustaka,2005), h. 7.
6Kumar Khrisna, et. Al., Treatise on the Isoptera of The World  (New York: The American 

Museum of Natural History, 2013), h. 44.
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Gambar 1. Morfologi Rayap Roonwall,1970

1. Siklus Hidup dan Kasta Rayap

Dalam perkembangannya rayap mengalami perubahan bentuk (metamorfosis) 

yang disebut Hemimetabolous. Rayap mengalami metamorfosis tidak sempurna yang 

terdiri dari tiga tahap yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Bila musim penghujan datang 

maka suhu dan kelembaban udara akan menjadi tinggi, hal ini menyebabkan 

sebagian dari rayap kasta reproduksi dewasa akan keluar dari sarangnya dan terbang 

di sekitar sumber cahaya untuk melepaskan sayapnya dan mencari pasangan (Raja 

dan Ratu). Rayap terbang ini dikenal dengan nama laron. Laron-laron ini merupakan 

bagian dari siklus hidup rayap yang akan melakukan reproduksi dan membentuk 

koloni baru.7

                                                          
7Kuswanto, Eko dan Elen D. J, Studi Distribusi Rayap dan Tingkat Kerugian Ekonomis 

Akibat Serangannya pada Bangunan MI di Bandar Lampung, Jurnal Biosfer Vol. VI, No.1,September 
2012.
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Gambar 2: siklus hidup rayap8

Raja dan ratu yang baru akan terus bereproduksi sepanjang hidupnya, dan 

keduanya terlibat dalam pemeliharaan keturunan yang pertama. Telur-telur dari hasil 

perkawinan akan membentuk keturunan polymorfis baru dalam Kasta yaitu Kasta 

Pekerja, Kasta Prajurit, dan Kasta Reproduksi.mengenai kasta akan dijelaskan 

dibawah ini:

a) Kasta prajurit

Secara umum kasta prajurit mudah dikenali dari bentuk kepalanya terdapat 

penebalan dibagian kutikula,kasta prajurit bertugas menjaga koloni dari serangan 

musuh atau predator mereka seperti semut, secara genetic kasta ini bisa berkelamin 

jantan atau betina9.Bentuk prajurit khas, karena berwarna lebih tua dibandingkan 

anggota tubuh lainnya, serta memiliki capit atau mandibel. Struktur tersebut berfungsi 

                                                          
8Kurnia wiji prasetyo, sulaiman yusuf, Mencegah Dan Membasmi Rayap Secara Ramah 

Lingkungan Dan Kimiawi (Depok: Agromeda Pustaka), h.7
9 Kurnia wiji prasetyo,dkk,kiat mencegah dan membasmi rayap secara ramah lingkungan dan 

kimiawi;Depok:Agro Media Pustaka.2003,h.4
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untuk mencapit,dengan warna lebih gelap disbanding anggota koloni lainnya. 

Beberapa jenis rayap seperti Schedorhinotermes memiliki lebih dari satu ukuran kasta 

prajurit yang dikenal sebagai prajurit mayor dan minor.

b) Kasta Pekerja

Kasta pekerja merupakan jumlah terbesar dan satu koloni rayap, jumlahnya dapat 

mencapai sekitar 90% dari anggota koloni. Individu-individu kasta ini tidak bersayap, 

steril, dan buta. Kepala mereka berwarna pucat hampir serupa dengan warna tubuh 

lainnya. Kasta pekerja merupakan kekuatan dalam koloni, mencari makan bekerja 

membangun sarang, memelihara ratu, rayap dan telur. 

c) Kasta Reproduktif

Kelompok individu yang lain dalam kehidupan sosial, yaitu kasta reproduktif. 

Kasta reproduktif terdiri atas individu-individu seksual yaitu; betina (ratu) yang 

tugasnya bertelur dan jantan (raja) yang tugasnya membuahi betina. Kasta ini 

dibedakan menjadi kasta reproduktif primer dan kasta reproduktif suplementer atau 

neoten. Kasta terproduktif primer terdiri atas serangga-serangga dewasa yang 

bersayap dan merupakan pendiri koloni.”10

                                                          
10Rudy C. Tarumingkeng, Biologi dan Perilaku Rayap, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 1993, 

Hlm. 7
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Gambar 3. Kasta rayap.11

2. Jenis Rayap

Berdasar famili yang sering dijumpai terdapat tiga jenis:

a. Rhinotermitidae

b. Kalotermitidae

c. Termitidae  

Berdasarkan tempat hidupnya rayap dibedakan sebagai berikut:

1. Rayap pohon

Rayap pohon yaitu jenis-jenis rayap yang menyerang pohon yang masih hidup, 

bersarang dalam pohon dan tak berhubungan dengan tanah. Contoh yang khas 

dari rayap ini adalah Neotermes tectonae (famili Kalotermitidae), hama pohon 

jati. 

                                                          
11Christina Liles S.,Kunci Determinasi Serangga, Program Nasional Dan pengembangan 
Pengendalian Hama Terpadu (Jogjakarta: Kanisius, 1991), h.13
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2. Rayap kayu lembab

Rayap kayu lembab biasanya menyerang kayu mati dan lembab, bersarang 

dalam kayu, tak berhubungan dengan tanah. Contoh : Jenis-jenis rayap dari genus 

Glyptotermes (Glyptotermes spp., famili Kalotermitidae). 

3. Rayap kayu kering

Rayap kayu kering seperti Cryptotermes spp. (famili Kalotermitidae), hidup 

dalam kayu mati yang telah kering. Hama ini umum terdapat di rumah-rumah dan 

perabot-perabot seperti meja, kursi dsb. Tanda serangannya adalah terdapatnya butir-

butir ekskremen kecil berwarna kecoklatan yang sering berjatuhan di lantai atau di 

sekitar kayu yang diserang. Rayap ini juga tidak berhubungan dengan tanah, karena 

habitatnya kering. 

4. Rayap subteran

Rayap subteren umumnya hidup di dalam tanah yang mengandung banyak 

bahan kayu yang telah mati atau membusuk, tunggak pohon baik yang telah mati 

maupun masih hidup. Di Indonesia rayap subteran yang paling banyak merusak 

adalah jenis-jenis dari famili Rhinotermitidae. Terutama dari genus Coptotermes

(Coptotermes spp.) dan Schedorhinotermes. Perilaku rayap ini mirip rayap tanah 

seperti Macrotermes namun perbedaan utama adalah kemampuan Coptotermes untuk 

bersarang di dalam kayu yang diserangnya, walaupun tidak ada hubungan dengan 

tanah, asal saja sarang tersebut sekali-sekali memperoleh lembab, misalnya tetesan 

air hujan dari atap bangunan yang bocor.
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5. Rayap tanah.

Jenis-jenis rayap tanah di Indonesia adalah dari famili Termitidae. Mereka 

bersarang dalam tanah terutama dekat pada bahan organik yang mengandung selulosa 

seperti kayu, serasah dan humus. Contoh-contoh Termitidae yang paling 

umummenyerang bangunan adalah Macrotermes spp. (terutama M. gilvus) 

Odontotermes spp. dan Microtermes spp12. 

3. Pencapaian obyek serangan

Rayap mampu mencapai obyek serangannya terutama kayu, karena beberapa hal 

sebagai berikut:

a. Obyek berhubungan langsung dengan tanah.

b. Rayap membangun pipa perlindungan (sheltertubes) dari tanah sampai 

obyek serangan.

c. Melalui celah, retak kecil (minimum 0,4 mm) misalnya pada fondasi 

bangunan, dinding, dan lainnya.

d. Menembus obyek-obyek penghalang seperti plastik, logam tipis, dll, 

walaupun penghalang ini bukan merupakan obyek makanannya.”13

Hal ini berlaku untuk rayap khususnya rayap subteranian yang hidupnya mutlak 

tergantung dari adanya air. Itu sebabnya rayap subteran sering disebut rayap tanah 

karena memang ia bersarang dalam tanah, tapi lebih banyak mencari makan di atas 

permukaan tanah. Namun rayap subteran juga mampu membuat sarang pada obyek di 

                                                          
12Rudy C Tarumingkeng,Biologi dan Prilaku Rayap.PSIH IPB.2001,( On-line), tersedia di: 

http://www.rudyct.com/biologi_dan_perilaku_ rayap.htm(01 April 2015).

13http://hudayya.wordpress.com/2011/02/11/keistimewaan-rayap/diaksestanggal 1 Juni 
2013.13.00
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atas tanah. Tanpa berhubungan langsung dengan tanah asalkan kebutuhan mutlaknya 

yaitu air tersedia.

4. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Kawasan Bukit Barisan Selatan ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui 

Surat Pernyataan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 

1982 seluas 356.800 Ha. Wilayah dan batas kawasan TNBBS tidak pernah berubah 

sejak ditetapkan pada tahun 1935 sebagai Suaka Margasatwamelalui Besluit Ban der 

Gauvemeur General van Nederlandsch Indie No. 48 stbl. 1935 dengan nama 

Sumatera Selatan I (SS I). Berdasarkan SK Menhut No. 71/Kpts-II/1990 tanggal 15 

Fepbruari 1990 ditetapkan pula CagarAlam Laut (CAL) Bukit Barisan Selatan seluas 

±21.600 Ha yang terintegrasi dalam pengelolaan TNBBS Juli 2004 beserta2 Taman 

Nasional lain (TN Gunung Leuser dan TN Kerinci Seblat) ditetapkan sebagai Cluster 

Natural World Heritage Site dengan nama The Tropical Rainforest Heritage of 

Sumatera. Juli 2007 menjadi TN Model melalui SK Dirjen PHKA No. 69/IV-

Set/HO/2006 dan menjadi Balai Besar TN berdasarkan Permenhut No. P03/Menhut-

II/2007 tanggal 1 Februari 2007.

1. Letak

Secarageofrafis TNBBS terletak pada 4°29’ – 5o57’ LS dan 103o24’ – 104o44’ 

BT, meliputi areal seluas ±356.800 Ha. Menurut administrasi pemerintahan, kawasan 

TNBBS termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanggamus seluas ±10.500 Ha, 
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Kabupaten Lampung Barat seluas±280.300 Ha dan Kabupaten Kaur seluas ±66.000

Ha.

2. Iklim

Kawasan TNBBS dikelompokkan menjadi dua zona iklim (Oldeman, et al, 

1979). Bagian Barat Taman Nasional mempunyai curah hujan antara 3000-3500 per 

tahun dan bagian Timur Taman Nasional antara 2500-3000 mm per tahun.

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, bagian barat Kawasan TNBBS 

termasuk tipe iklim A (basah) dengan lebih dari 9 (sembilan) bulan basah per tahun 

dan di bagian timur termasuk tipe iklim B yang lebih kering dari tipe A dan 

mempunyai 7 (tujuh) bulan basah per tahun. Musim hujan berlangsung dari Bulan 

November sampaiMei. Musim kemarau dari Bulan Juni sampai Agustus. Curah hujan 

rata-rataper tahun 2.500-3.000 mm per tahun di bagian barat dan 3.000-4.000 mm per 

tahun di bagian timur, dengan suhu berkisar 200- 280C.
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3. Geologi

Menurut Peta Geologi Sumatera yang disusun oleh Lembaga penelitian Tanah 

(1965), kawasan TNBBS terdiri dari Batuan Endapan, Batuan Vulkanik dan Batuan 

Plutonik dengan sebaran paling luas adalah Batuan Vulkanik yang dijumpai di bagian 

tengah dan utara Taman Nasional.

4. Tanah

Sebagian besar tanah di kawasan TNBBS adalah jenis Podsolik Merah 

Kuning yang labil dan rawan erosi.

5. Topografi

Topografikawasan TNBBS bervariasi antara0-600 mdpl di daerah pantai dan 

lebih dari 1.000 mdpl di daerah berbukit yang terdapat di bagian selatan kawasan, 

rangkaian pegunungan Bukit Barisan Selatan di bagian tengah dan bagian utara 

dengan ketinggian antara 1.000 – 2.000 mdpl. Kondisi lapangan di bagian timur 

kawasan TNBBS mempunyai kemiringan sedang (20-40%). Kemiringan yang terjal 

(>80%) terdapat di bagian utara kawasan, sedangakan bagian barat dan selatan relatif 

datar (3-5%)14.

                                                          
14Ardi Yusuf,Dkk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; tersedia di 

(Biologi2008fkipunila.Blogspot.Com)23 maret 2015 pukul 06:15
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Gambar 4: Batas TNBBS15

B. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan pendidik untuk mencapat 

tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural atau berisi 

tahapan- tahapan tertentu.16 Setiap metode pembelajaran dibutuhkan media yang tepat 

untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar (KBM). Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode karyawisata denagn menggunakan media 

pembelajaran petunjuk praktikum.

Metode karyawisata adalah cara mengajar denagn cara mengajak siswa ke suatu 

tempat atau objek tertentu untuk mempelajari atau mengamati sesuatu. Metode ini.

                                                          
15Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Letak Geografis, (online), tersedia di 

http://bukitbarisanselatandenah.com (10 juni 2015)
16Hamzah B. Uno, Model Pembelajaranmenciptakanproses belajar-mengajar yang kreatif 

dan efektif, (jakarta: PT. Bumi Aksara,2007).hlm.2
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diharapkan siswa memperoleh pengalaman secara langsungdari objek yang 

dilihatnya.17

C. Petunjuk Praktium

Dalam proses belajar mengajar, dibutuhkan media yang mampu menjadi bahan 

belajar yang efektif bagi siswa, petunjuk praktikum merupakan media yang efektif 

digunakan pada pembelajaran pada pokok materi keanekaragaman. Petunjuk 

praktikum dibuat untuk memudahkan siswa dalam melaksanakan praktikum. Susunan 

petunjuk praktikum secara umum terdiri dari pendahuluan (Landasan Teori), tujuan 

praktikum, alat dan bahan, cara kerja dan post test.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat petunjuk praktikum adalah 

sebagai berikut : 

1. Pertimbangan hasil peneltian dan analisis kebutuhan siswa serta siapkan latihan 

yang sesuai dengan kebutuhan.

2.Pertimbangkan hasil analisis respon siswa, bagaimana siswa menjawab 

pertanyaan dan mengerjakan latihan. 

3.Siapkan kesempatan bagi siswa untuk dapat belajar sesuai kemampuan dan 

kecepatan mereka, karena keberhasilan penyajian materi dan media ditentukan 

oleh kesempatan siswa belajar berdasar kemampuannya.18

                                                          
17Roestiyah, strategi Belajar Mengajar, (Jakarta; PT, Rineka Cipta, 2001).h.85-86
18Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 87-90
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D. Analisis Materi Pembelajaran

Tujuan pembelajaran Biologi antara lain adalah untuk mengembangkan 

pengalaman agar dapat mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, serta 

mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran melalui karyawisata dua kata yang terdiri dari karya dan wisata, artinya 

melakukan kunjungan ke suatu daerah/obyek dalam rangka untuk memperluas 

pengetahuan. Karya wisata dilihat dari psikologis lebih positif untuk 

mengkonstruksikan pengetahuan peserta didik,diantaranya adalah: pertama,

membuka cakrawala/wawasan peserta didik, kedua menambah pengalaman 

empirisnya, ketiga, mengaplikasikan teori yang ada di sekolah; keempat, mencintai

lingkungan,berinteraksi engan alam dan memupuk kerjasama19.

Inquiri  proses pembelajaran dalam bentuk inquiri,yaitu membangun 

pengetahuan/konsep yang bermula dari observasi20. Inquiri bersinonim dengan riset 

atau investigasi. Pembelajaran berbasis inquiri adalah strategi belajar yang 

mengkombinasikan rasa ingin tahu peserta didik dan metode ilmiah. Penerapan 

strategi ini untuk meningkatkan pengembangan keterampilan berfikir kritis melalui 

kegiatan belajar seperti pada bidang sains.21

Dalam KBM di sekolah dalam materi sub konsep insekta kelas X semseter II 

peneliti nantinya akan mengadakan kegiatan pembelajaran praktikum diluar kelas 

mengenai keanekaragaman insekta spesises rayap disekitar sekolah dengan 

melakukan pengkoleksian dan diidentifikasi bersama-sama didalam laboratorium 

                                                          
19 Martinis yaman,Paradigma Bru Pembelajaran,Jakarta,CP Pers.2001,h.153
20 Ibid,h.154
21 Ibid,h.156
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sekolah ataupun didalam kelas, adanya partisipasi peserta didik dalam kegiatan ini 

bisa menarik minat mereka untuk belajar lebih mendalam mengenai insekta 

disekitarnya.

Banyak hal yang harus dikaetahui peserta didik mengenai insekta satu ini karena 

rayap adalah serangga sosial yang memberikan contoh kerukunan dan kedisiplinan 

dalam habitatnya. Pengenalan rayap kepada peserta didik diharapkan akan menarik 

minat mereka untuk menjadi peneliti rayap karena begitu potensialnya spesies dari 

insekta ini. Diharapkan adanya solusi atau temuan baru mengenai manfaat dan 

pengendalian spesies ini dari hari pemikiran generasi muda peneliti rayap selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan, maka kerangka pemikiran 

dapat digambarkan sebagai berikut :

Serangga adalah Hewan yang memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi,salah 

satunya yang banyak di temui di Indonesia adalah rayap. Keanekaragaman jenis 

rayap dapat ditemukan di daerah tropis dan subtropis Rayap dikenal sebagai serangga 

dekomposer, benda yang mengandung selulosa. Walaupun diseluruh Indonesia  

banyak terdapat Rayap tapi yang dipilih sebagai lokasi observasi adalah daerah 

TNBBS karena geografis dan kondisi lingkungan Taman Nasional Bukit Barisan 

Selatan memungkinkan adanya persebaran rayap dan berpotensi sebagai tempat 

tinggal beberapa spesies rayap. 

Pengambilan sampel dilakukan di bebelapa titik lokasi dengan menggunakan 

Transek. Setelah itu dilakukan identifikasiberasal dari jenis apakah rayap tersebut, 

selanjutnya dihasilkan data dari hasil observasi lalu di lakukan penarikan kesimpulan.
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A. Bagan kerangka penelitian

Serangga adalah Hewan yang memiliki keanekaragaman yang sangat 
tinggi,salah satunya adalah rayap

Keanekaragaman jenis rayap dapat ditemukan di daerah tropis dan subtropis

Geografis dan kondisi lingkungan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
memungkinkan adanya persebaran rayap dan berpotensi sebagai tempat 

tinggal beberapa spesies rayap.

Identifikasi jenis rayap

Rayap dikenal sebagai dekomposer, benda yang mengandung selulosa

data

hasil

kesimpulan

Pengambilan sampel
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2015. Lokasi penelitian 

dilakukan pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan(TNBBS), yangluasnya

356.800 Ha,terletak di Pesisir Barat.Sampel rayap yang diperoleh akan diidentifikasi

di Laboratorium Biologi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Alat

Kuas,kantong plastik,cawan petri, botol sampel,golok,Pisau, Mikroskop,

Termometer,Kamera, spatula,Aspirator,GPS, Masker,Alat tulis.

2. Bahan

Alkohol 70%.

3. Cara Kerja

1. Tahap persiapan

Tahap persiapan ini diawali dengan menyiapkan peralatan yang digunakan untuk 

pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan metode standardized transect.

Peneliti akan memasang transek pada wilayah-wilayah yang telah ditentukan yaitu,  
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daerah hutan dan daerah yang dekat dengan pemukiman, kemudian mengambil 

sampel rayap yang akan diidentifikasi.

Penentuan lokasi pengambilan sampel rayap menggunakan metodedirect 

observationyaitu kegiatan observasi langsung pada obyek-obyek tertentu.

2. Tahap pelaksanaan

Metode penelitian ini meliputi beberapa langkah sebagai berikut :

Menentukan lokasi yang akan diteliti pada Taman Nasional Bukit Barisan 

Selatan.Penelitian dilakukan pada hutan terbuka, hutan naungan, belukar dan daerah 

aliran pinggir kali, dengan membuat transek pada lokasi penelitian dengan ukuran 

100 m x 2 m. Membagi transek menjadi 20 bagian, sehingga masing-masing bagian 

berukuran 5 m x 2 m, kemudian memeriksa secara teliti semua plot kecil termasuk 

benda-benda di permukaan tanah seperti serasah, humus, batang kayu yang sudah 

membusuk, gundukan, sarang karton(sarang yang terbuat dari campuran kotoran 

rayap,kepingan kayu yang kadang-kadang bercambur tanah), dan sarang arboreal 

sampai dengan ketinggian 2 m diatas permukaan tanah.

Setiap melakukan pengambilan sampel dalam transek maka dilakukan pula 

pengukuran faktor lingkungan, seperti suhu, menggunakan termometer. Selanjutnya 

dilakukan pengumpulandan penyimpanan rayap kasta prajurit, jika memungkinkan 

kasta reproduktif dan pekerja juga dilakukan penyimpanandalam alkohol 70%.1

                                                
1F. J. Gathorne-Hardy and D. T. Jones, The recolonization of the Krakatau islands by termites 

(Isoptera), and their biogeographical origin,. London :  Termite Research  Group, Journal of 
Entomology Department, Nutural History Museum,  School  of Biology,  University of Leeds,2000,
Hlm, 252.
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3. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel berdasarkan banyaknya rayap yang 

ditemukan.Pengkoleksian dilakukan dengan cara, setiap satu spesies yang sama akan 

dibagi menjadi dalam 2 botol sampel koleksi. Satu botol sampel sebagai koleksi 

laboratorium, dan satu botol sapel sebagi koleksi peneliti pribadi.

3. Identifikasi Rayap

Identifikasi dilakukan di Laboraturium Biologi IAIN Raden Intan Lampung. 

Dalam pengidentifikasian rayap digunakan kunci identifikasi menurut Ahmad (1965), 

dan Y.P Tho (1992) berdasarkan karakteristik morfologidari kasta prajurit dan jika 

ada kasta reproduktif, yang dilakukan dengan bantuan mikroskop dan difoto dengan 

kamera digital. Identifikasi rayap pertama-tama dilakukan untuk menentukan famili 

dari masing-masing rayap, untuk diidentifikasi lanjut ke tingkat spesies..

4. Analisis Data

Analisis indeks kekayaan spesies akan dianalisis dan dihitung dengan indeks 

diversitas Jeckknife. Indeks diversitas jackknife merupakan formulasi yang 

menunjukkan kekayaan tumbuhan atau hewan di suatu daerah:2

                                                                                                                                          

2Krebs, C.J. 1985. Ecology : The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. Third 
Edition. New York: Harper and Row Publisher Inc hal.210
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Analisis ini digunakan karena yang paling cocok untuk menghitung 

keanekaragaman pada rayap di tingkat spesies. Yang dimana keterangan rumus 

terdapat di bawah ini:

• S =  indeks kekayaan jenis Jackknife

• s =  total jumlah jenis yang teramati 

• n =  banyaknya unit contoh 

• k =  jumlah jenis yang unik (jenis yang hanya ditemukan pada hanya salah 

satu unit contoh)

adapun keragaman dari nilai dugaan (S) tersebut dihitung dengan formula 

berikut:

dimana :

Var(S) =  keragaman dugaan jackknife untuk kekayaan jenis

fj         =  jumlah unit contoh dimana ditemukan j jenis unik (j=1,2,3,..,s)

K         =  jumlah spesies unik 

N         =  jumlah total unit contoh 
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penduga selang bagi indeks kekayaan jenis jackknife adalah sebagai berikut :

dimana diperoleh dari tabel t-student dengan nilai derajat bebas = n-1.3

5. Alur Penelitian

                                                
3Ibid,hlm 210

PERSIAPAN

Pra Penelitian Dan survey lapangan

Pengambilan data melalui pengambilan sampel 

Identifikasi awal dan pencatatan

Identifikasi Lanjutan

Analisis Data

SKRIPSI

)(var StS 
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Gambar : TNBBS, denah lokasi penelitian1

Pada penelitian  yang di adakan bulan Oktober 2015, dilakukan pemasangan 

transek sebanyak 4 lokasi, dimana lokasi pertama dilakukan di kawasan TNBBS 

dimulai dari pukul 14: 59  dengan garis lintang 5.31 48.132 garis bujur 104.25,29 

.0459 dengan ketinggian 631.3 Mdpl, suhu kelembaban rata-rata 250C. Penelitian 

yang dilakukan selesai pukul 15:30.

Pada transek yang kedua dipasang pada kawasan TNBBS penelitian dimulai 

dari pukul 15:53 dengan titik lokasi garis lintang 5.33. 13.7459, dengan garis 

                                                          
1Google.gps
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bujur104.25 ;51.79 dengan ketinggian 415.5 Mdpl penelitian yang dilakukan selesai 

pukul 16:45, dengan suhu rata-rata 260C.

Pada transek yang ketiga dan keempat terletak di daerah TNBBS, hutan rakyat 

dekat dengan pemukiman warga,di daerah Kota Batu , kecamatan

Bengkunat.Penelitian dilakukan pukul 14:35 sampai 17:10, dengan garis lintang  

5.447174, 104.2276, ketinggian tempat 393,5 mdpl dan suhu rata-rata 280C. 

Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan di daerah Taman Nasional Bukit 

Barisan Selatan Kabupaten Pesisir Barat didapatkan 13 spesies rayap. Hasil temuan

rayap tersebut sebagai berikut:

A. Tabel Penelitian

Tabel 2
Spesies yang di temukan dan lokasinya

No. Transek famili Spesies Keterangan

1. I Termitidae 

Hospitalitermes sp di temukan di 
hutan alamiMacrotermes gilvus

Pericapritermes sp
Odontotermes sp
Termes laticornis
Nasutitermes sp

2. II
Termitidae 

Termes sp B di temukan di 
hutan alamiNasutitermes sp A

Nasutitermes sp B
Rhinotermitidae Schedorhinotermes 

sarawakensis
Kalotermitidae Glyptotermes sp  

3. III
Termitidae

Macrotermes sp A
Nasutitermes sp

Di temukan di 
perkebunan dekat 
pemukiman

4. IV
Nasutitermes sp C Di temukan di 

perkebunan dekat 
pemukiman

Nasutitermes sp D
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Tabael 3
  Ciri-ciri rayap yang ditemukan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

No
.

Nama spesies Famili Keterangan 
Mandibel Nasut kepala Antena thorac Abdomen

1. Glyptotermes sp Kalotermitidae Berwarna hitam, 
memiliki gerigi

- Berwanra coklat 
persegi panjang 
berukuran 2.37 mm

10-12 
segmen

Berwarna 
kuning 
keemasan

Berwarna 
coklat gelap

2. Schedorhinotermes 
sarawakensis

Rhinotermitidae Berwarna kuning 
keemasan dengan 
ujung berwarna 
hitam bergerigi

- Berwarna kuning 
keemasan bentuk 
kepala oval, labium 
seperti kubah, 
prajurit mayor 2.20 
mm minor 2.10 mm

16-18 
segmen

Berwarna 
kuning pucat

Berwarna 
kuning pucat

3. Odontotermes sp

Termitidae

Berwarna hitam,
Bentuk simeteris, 
tipe penggigit, 
ujung mandibel 
melengkung.

- Berwarna coklat, 
berbentuk 
oval/membuulat

Berjumlah 
17 segmen 

Berwarna 
pucat hampir 
transparan

Berwarna 
hitam

4. Macrotermes 
gilvus

Berwarna hitam, 
berbentuk 
simeteris

- Berwarna coklat 
gelap.±4.0 mm 
pada mayor, 2.0 
pada prajurit minor 
bentuk kotak, 

Berjumlah 
12 segmen

Berwarna 
coklat gelap

Berwarna 
hitam/coklat 
gelap

5. Macrotermes sp A Berwarna hitam 
dan menyilang

- Berwarna coklat 
gelap ±4.0 mm 
pada mayor, 2.0 
pada prajurit minor 
bentuk kotak, 

Berjumlah 
12 segmen

Berwarna 
coklat gelap

Berwarna 
kuning pucat
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6. Pericapritermes sp Berwarna hitam, 
fungsional, 
asimetris, 
pemotong dan 
penggigit, 
mandibel kiri 
melengkung ke 
dalam.

- Bentuk kepala 
persegi panhang, 
berwarna kuning 
keemasan, ukuran 
2.30 p, 1.17 L

Antena 13 
segmen

Berwarna 
putih pucat

Berwarna 
putih pucat

7. Nasutitermes sp A - Nasut 
berwarna 
coklat 
dan hitam 
pada 
ujung.

Berwarna kuning 
keemasan Kepala 
berbentuk bulat.

Antena 12-
13 segmen

Berwarna 
kuning pucar

Berwarna 
kuning 
keemasan.

8. Nasutitermes sp B - Nasut 
berwarna 
coklat 
gelap  
dan hitam 
pada
ujung.

Berwarna cokelat 
gelap Kepala 
berbentuk oval.

Antena 12-
13 segmen

Berwarna 
kuning gelap.

Abdomen 
coklat gelap

9. Nasutitermes sp C - Nasut 
berwarna 
coklat

Berwarna kuning 
keemasan, ada 
corak yang 
berwarna lebih 
gelap. Berbentuk 
oval.

Antena 12 
segmen

Berwarna 
kuning pucat

Berwarna 
kuning pucat

10. Nasutitermes sp D - Berwarna 
coklat

Berwarna kuning 
keemasan, 

Antena 12 
segmen

transparan transparan
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berbentuk oval
11. Hospitalitermes 

hospitalis
- Nasut 

berwarna 
coklat 
gelap

Berwarna kuning 
keemasan pada 
pangkal dan coklat 
gelap pada ujung, 
berbentuk oval dan 
bertingkat. Panjang 
kepala 1.25 mm

Berwarna 
coklat
Antena 17-
18 segmen

Berwarna 
Kuning 
pucat/ coklat 
tua

Berwarna colat 
tua

12. Termes laticornis Berwarna hitam, 
postenotum 
kearah kiri, 
mandibel 
simeteris.

- Berwarna kuning 
pucat, Panjang 
kepala sampai 
mandibel 1.81 mm 
berbentuk persegi 
dengan.

Memiliki 
Antena 13 
segmen 

transparan Abdomen 
kuning pucat 
agak 
transparan

13. Termes sp B Berwana hitan 
simeteris 
membentuk 
kerucut menyatu 
pada ujungnya.

- Berwarna kuning 
pucat Kepala 
persegi panjang 
dengan.

Memiliki 
antena 13 
segmen

transparan Berwarna 
hitam.
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a. Deskripsi Masing-Masing Spesies

1. Glyptotermes sp  (famili Kalotermitidae)

Gambar 
Kasta prajurit Glyptotermes sp

Glyptotermes sp termasuk kedalam famili kalotermitidae, rayap Glyptotermes 

sp ini merupakan rayap kayu kering yang bersarang di kayu yang mati, tetapi tidak 

berhubngan dengan tanah. Glyptotermes sp di temukan di Malaysia pada penelitian 

Tho 2012,Ahmad 1958 Sabah , di New York pada penelitian Khumar Krisna 1961.

Kasta pekerja rayap Glyptotermes sp memiliki ciri-ciri mandibel berwarna 

hitam,kepala berwarna coklat dan berbentuk persegi panjang, mandibel sebelah kanan 

memiliki gerigi berjumlah dua dan mandibel senelah kiri memiliki gerigi yang lebih 

banyak jumlahnya tiga sampai empat. Antena berjumlah dua denagan 10-12 segmen. 

Glyptotermes sp ini ditemukan di hutan sekunder dengan sarang pada kayu kering

.
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2. Schedorhinotermes sarawakensis (Famili Rhinotermitidae)

Gambar 
Kasta prajurit dan pekerja Schedorhinotermes sarawakensis

Schedorhinotermes sarawakensis termasuk dalam famili rhinotermitidae dengan 

subfamili rhinotermitinae. Prajurit mayor kepalanya panjangnya kurang lebih sampai 

2.20 mm, dan lebar mencapai 2.10 mm. Lebar kepala lebarnya sampai daerah 

posterior di batasi dengan anterior dan  labium seperti kubah, antena memiliki 16-18 

segmen. Prajurit minor panjang kepalaya sampai 1.20 mm, lebar nya sampai 1.00 

mm, bentuk nya oval, antenanya memiliki 16 segmen. Schedorhinotermes 

sarawakensis memiliki warna tubuh kuning pucat, dengan kepala kuning keemasan, 

dengan mandibel berwarna kuning keemasan dan ujung berwarna hitam, dengan 

geringi. Rayap ini di temukan di Malaysia pada penelitian Tho tahun 2012, Indonesia 

oleh Ahmad 1958, di Sabah oleh R.S Tapa tahun 1982, di singapore oleh Lee tahun  

2014 .
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3. Odontotermes sp (Famili Termitidae)

Gambar 
Kasta prajurit dan pekerja Odontotermes sp

Rayap Odontotermes sp merulpakan family Termiltidae dengan subfamilil 

Macrotermiltinae. Ciri ciri kasta prajurit rayap Odontotermes sp ini yaitu memiliki 

kepala yang berwarna coklat gelap, berbentuk oval atau membulat , mandibel 

berbentuk sempurna dan fungsional, simetris, tipe penggigit, ujung mandibel 

melengkung, berwarna hitam, memiliki antena yang berwarna coklat dengan 17 

segmen, thorak dan kaki berwarna coklat muda dan lebih cerah daripada kepalanya.

Odontotermes, dari namanya menandakan, genus ini pada kasta prajurit nya memiliki 

karakteristik gigi yang meonjol pada mandibel sebelah kiri. Persebarannya terbatas di 

Ethiopian dan Indo-Malayan2. Pada penelitian yang dilakukan rayap ini di temukan 

pada kayu-kayu yang tumbang dan pada lapisan tanah yang terdapat pada kayu-kayu 

tersebut. Rayap ini di temukan di Malaysia pada penelitian Tho tahun 2012,

                                                          
2 Y.P. Tho, Termes Of Panisular Malaysia (kuala Lumpur: Forest Research institute malaysia, 
1992),hlm 48
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Indonesia oleh Ahmad 1958, di Sabah oleh R.S Tapa tahun 1982, di singapore oleh 

Lee tahun  2014 .

4. Macrotermes gilvus (Famili Termitidae)

Gambar 
Kasta prajurit dan pekerja Macrotermes gilvus

Macrotermes gilvus dapat dibedakan dari semua Macrotermes dari tubuh nya 

yang kecil dan memilki anterior pada daerah hyline pada ujung labium berbentuk 

kerucut. Dari semua spesises memiliki trilobed hyaline pada ujung nya. Panjangnya 

dari kapsul kepala kurag dari 4.0 mm pada rayap perjurit mayor, dan 2.5 mm pada 

prajurit minor. 

Habitat Macrotermes gilvus pada umumnya pada daratan rendah, terkhusus disekitar 

pedesaan. Juga di jumpai di daerah perkotaan, di taman yang luas dan perkebunan. 

Walaupun dijumpai di daratan rendah namun tidak sering. Mulai dari ketinggian 160 

meter dari permukaan laut. Dan tidak di jumpai pada perbukitan dan tanah curam3. 

Rayap ini di temukan di Malaysia pada penelitian Tho tahun 2012, Indonesia oleh 

Ahmad 1958, di Sabah oleh R.S Tapa tahun 1982, di singapore oleh Lee tahun  2014 .

                                                          
3 Ibid hal. 127
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5. Macrotermes sp A (Famili Termitidae)

Macrotermes sp ini memiliki ciri-ciri kepala yang kotak dengan warna coklat tua dan 

berbentuk persegi, abdomennya berwarna kuning pucat,kaki nya berwarna kuning 

keemasan, dengan mandibel berwarna hitam yang bersilang, dengan antena yang 

memiliki 12 segmen. Habitat rayap ini di dataran rendah dan di dataran tinggi 

sementara rayap ini pada lokasi penelitian ditemukan di perkebunan atau daerah dekat 

dengan pemukiman. Rayap ini di temukan di Malaysia pada penelitian Tho tahun 

2012, Indonesia oleh Ahmad 1958, di Sabah oleh R.S Tapa tahun 1982, di singapore

oleh Lee tahun  2014 .

6. Pericapritermes sp  (Famili Termitidae)

Gambar 
Kasta prajurit dan calon laron Pericapritermes sp

Rayap pericapritermes sp termasuk ke dalam famili termitidae dengan subfamili 

termitinae. Ciri-ciri kasta prajuruit maksimum panjang kepala bagian rahang 

2,30(2,28-2,30) maksimal lebar keapla 1,17(1,11-1,20) dengan warna kepala kuning 

pucat atau coklat muda, berbentuk persegi panjang dengan labium datar, dengan 

bentuk sempurna dan fungsional, sangat tidak simetris (asimetris), berwarna hitam, 
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tipe pemotong dan penggigit, mandibel sebelah kiri melengkung ke tengah seperti 

kail, dengan antena 13 segmen dengan warna coklat keemasan. Kaki dan 

abdomennya berwarna kuning pucat. Rayap ini di temukan di Malaysia pada 

penelitian Tho tahun 2012, Indonesia oleh Ahmad 1958, di Sabah oleh R.S Tapa

tahun 1982, di singapore oleh Lee tahun  2014 dan di Rentokol oleh R. Edward tahun

1986.

7. Nasutitermes sp A (Famili Termitidae)

Gambar 
Kasta prajurit Nasutitermes sp .A

Nasutitermes sp jarang sekali mengerumuni sarang. Mereka di rumput dan mencari 

makan, walaupun terkadang hidup di kayu yang membusuk atau kayu yang lembab. 

Nasutitermes sp memiliki sarang subteren. Sedang kan sebagian membangun sarang 

arboreal di pohon atau membangun gundukan tanah yang kecil. Mencari makanan 

diatas tanah dengan membangun shelter ke lokasi hingga jangkauan mencari makan. 

Shelter tersebut agak tipis dan mudah rapuh dan patah4. Nasutitermes sp memiliki 

ciri-ciri bentuk kepala yang membulat dan berwarna kuning dan nasut yang berwarna 

                                                          
4 Chow-yang lee.termites of Singapore a scientific guide for pest management professionals.2004 
hlm.57
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kuning ke emasan dan pada moncong nya berwarna hitam, rayap ini memiliki antena 

13 segmen warnanya kuning keemasan. Rayap ini di temukan di Malaysia pada 

penelitian Tho tahun  2012, Indonesia oleh Ahmad 1958, di Sabah oleh R.S Tapa 

tahun 1982, di singapore oleh Lee tahun  2014 .

8. Nasutitermes sp B (Famili Termitidae)

Gambar : Kasta prajurit Nasutitermes sp. B

Deskripsi Nasutitermes sp ini bisa dilihat seperti Nasutitermes sp A, dengan 

perbedaanya terletaak pada warna abdomen nya yang lebih gelap yaitu berwarna 

hitam, kaki berwarna kuning keemasan, kepala oval berwarna coklat gelap dengan 

nasut berwarna coklat kehitaman. Rayap ini di temukan di Malaysia pada penelitian 

Tho tahun 2012, Indonesia oleh Ahmad 1958, di Sabah oleh R.S Tapa tahun 1982, di 

singapore oleh Lee tahun  2014 dan di Rentokol oleh R. Edward tahun 1986.

9. Nasutitermes sp C  (Famili Termitidae)

Rayap ini berukuran 0,3 cm dengan warna abdomen kuning pucat, dan kepala 

berwarna kuning keemasan di kepala terdapat corak yang lebh gelap yakni coklat, 
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dengan bentuk oval, nasut yang berwarna coklat dan antaena sebanyak 12 segmen. 

Spesies ini di temukan dia area perkebunan. Rayap ini kemungkinan merupakan 

spesies baru.

9. Nasutitermes sp D (Famili Termitidae)

Rayap ini berukuran 0,4 cm dengan abdomen transparan, dan kepala berwarna kuning 

keemasan di kepala dan dengan bentuk yang oval, nasut yang berwarna coklat dan 

antaena sebanyak 12 segmen. Spesies ini di temukan dia area perkebunan

10. Hospitalitermes hospitalis (Famili Termitidae)

Gambar : Kasta prajurit Hospitalitermes hospitalis

Hospitalitermes hospitalis termasuk kedalam famili termitidae, dan sub famili

nasutitermitinae, kepala dari rayap prajurit berwarna coklat tua, antena berwarna 

coklat gelap, thorak berwarna coklat tua, kaki berwarna coklat pucat, dan abdomal 

berwarna coklat sampai kuning kecoklatan, rayap ini ditemukan di hutan sekunder 

daerah TNBBS pada penelitian yang pertama. Panjang kepala sampai ujung nasut 

1,75 mm, panjang kepala dari dasar mandibel 1,25 mm, lebar maksimum kepala 1,04 

mm. Habitat rayap ini di dataran rendah, perbukitan dan pedalaman hutan. Rayap ini 
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di temukan di Malaysia pada penelitian Tho tahun 2012, Indonesia oleh Ahmad 

1958, di Sabah oleh R.S Tapa tahun 1982, di singapore oleh Lee tahun  2014 dan di 

Singapore oleh Haviland tahun 1898, di Malacca oleh John tahun 1912,1913 .

11. Termes laticornis (Famili Termitidae)

Gambar : Kasta prajurit dan pekerja Termes laticornis 

Termes laticornis  merupakan famili termitidae, dan subfamili termitine. Genus 

termes laticornis dapat tersebar luas melalui wilayah tropis di dunia. Bagaimanapun, 

itu adalah gambaran umun masih belum khusus. Krishna (1968) menyatakan “berisi 

elemen yang sangat beragam dan membutuhkan perbaikan” 5 Termes laticornis 

memiliki bentuk kepala yang panjang sampai dasar mandibel 1,81 (1,77-1,94)mm

Lebar kepala 1,14(1,08-1,25) mm.6 dengan warna yang kuning pucat . Abdomen yang 

kuning keputih-putihan agak transparan, mandibel berwarna hitam, dengan 

postmentum yang bengkok ke arah kiri, antena memiliki 13 segmen. 

Rayap Termes laticornis  ini memiliki kaki yang berwarna kuning pucat, rayap ini

memiliki sarang yang seperti kerucut, habitat rayap ini di hutan diptokarp daratan 

                                                          
5 Opcit.hal.96
6 Ibid.hal.97
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rendah7. Rayap ini di temukan juga di Sarawak dan Singapore oleh Haviland tahun 

1898, dan Imago oleh jhon tahun 1925.

12. Termes B (Famili Termitidae)

Gambar : prajurit Termes

merupakan famili termitidae, dan subfamili termitine. Genus termes laticornis dapat 

tersebar luas melalui wilayah tropis di dunia. Deskripsi rayap ini sama dengan rayap 

Termes laticornis  antenna memiliki 13 segmen, dan bagian  perut transparan, yang 

membedakan hanya warna putih ke kuningan pada kepala, dan mandibel seperti 

kerucut renggang pada bagian bawah dan menyatu pada atas nya. 

B. Kondisi Fisik Lingkungan Penelitian dan Hasil Temuan Rayap

Wilayah TNBBS memiliki keanekaragaman vegetasi yang tinggi. Hal 

tersebut tidak lepas dari letak dan kondisi wilayah yang berada di hutan lindung. Dua 

buah transek dipasang pada hutan alami, dan dua buah transek yang lainnya dipasang 

di daerah yang dekat dengan pemukiman. Adapun titik koordinat transek serta 

kondisi fisik lingkungannya adalah sebagai berikut :

                                                          
7 Ibid hal.97
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Tabel 2
Kondisi Fisik Lingkungan Penelitian

No Kondisi Lingkungan
Transek

Transek 1 Transek 2 Transek 3 Transek 4

1 Ketinggian
631,3 
Mdpl

415,5 
mdpl

393,5 
mdpl

393,5 
mdpl

2 Suhu udara rata-rata 25⁰C 26,1⁰C 28,6⁰C 27,9⁰C
C. Analisis DataAnalisis data yang di lakukan menggunakan indeks 

diversitas Jackknife:

Untuk ukuran contoh yang kecil, maka nilai tα/2 pada tingkat kepercayaan 5 % 

dengan derajat bebas n-1 adalah 2.7768,  sehingga dugaan indeks kekayaan jenis 

Jackknife pada tingkat kepercayaan 5 % adalah :

Tabel 3

Indeks jackknife

No Plot Hutan alami Plot dekat pemukiman

1 keanekaragama

≈ S ± tα/2 √var(s)

≈ 12 ± (2,776)(√12)

≈ 12 ± 9.6 atau 2.4 sampai dengan 

21,6

Dibulatkan menjadai 2 sampai 

dengan 22 spesies

keanekaragama

≈ S ± tα/2 √var(s)

≈ 4,5 ± (2,776)(√0,75)

≈ 4,5 ± 2,38 atau 2,1 samapi 

dengan 6,88

Dibulatkan menjadi 2 sampai 7 

spesies

                                                          
8Krebs, C.J. 1985. Ecology :The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. Third 

Edition. New York: Harper and Row Publisher Inc. hlm.211
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Dilihat dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa daerah hutan (habitat alam)

memiliki keanekaragaman spesies, ≈ 12 ± 9.6 atau 2.4 sampai dengan 21,6 dibulatkan 

menjadi 3 sapai 22 spesies.  Sementara  keanekaragamanspesies didaerah yang dekat 

dengan pemukiman, memiliki keanekaragaman ≈ 4,5 ± 2,38 atau 2,12 samapi dengan 

6,88. Dibulatkan menjadi 3 sampai 7 spesies. Setelah di perhatikan, terdapat 

hubungan antara habitat dan keanekaragaman. Spesiesdi habitat alam ditemukan tiga 

famili Termitidae, Rhinotermitidae, dan kalotermitidae. Sementara pada habitat 

buatan hanya terdapat satu famili yaitu Termitidae. Kita dapat melihat bahwasannya 

habitat alam memiliki beragam tumbuhan, dengan kondisi lingkungan tipe vegetasi 

dan tentusaja ketersediaan makanan yang lebih melimpah di alam.9, sementara di 

daerah yang dekat pemukiman, memiliki spesies yang lebih sedikit karena 

ketersediaan makanan yang kurang memadai, keadaan lingkungan, yang dimana 

diukur melalui letak geografis pada hutan alam dilakukan penelitian pada ketinggian 

631,3 Mdpl dengan sushu 25⁰C dan 415,5 mdpl dengan suhu 26,1⁰C. Pada penelitian 

ke 2 dilakukan pada derah dekat dengan pemukiman dengan ketinggian 393,5 mdpl

dengan suhu 28,6⁰C, pada ketinggian 393,5 mdpl dengan suhu 27,9⁰C. dari 

pengukuran tersebut teryata letak geografis dan kelembaban mempengaruhi temuan 

rayap di suatu tempat. Selain itu daerah dekat dengan pemukiman terdapat gangguan 

dari manusia. Sehingga ditemukan rayap dengan jumlah yang sedikit. 

Sering kali kita mendengar bahwa rayap adalah hama bagi tanaman sesungguhnya 

peran rayap di alam adalah dekomposer, tapi pada kenyataannya kadang masyarakat 

                                                          
9David Edward Bignel pd bukunya Biologi Of Termes: A Moderen Syntesis tahun 2011 

halaman 494
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merasa di rugikan oleh rayap, hal ini terjadi karena habitat rayap banyak beralih 

fungsi menjadi bangunan huni manusia atau perkebunan sehingga rayap terganggu 

keberadaan nya, karna sumber makanan yang tadinya melimpah di alam menjadi 

berkurang sehingga rayap membuat sarang dan mencari makanannya di bangunan-

bangunan atau perkebunan-perkebunan. Dari 100% jenis rayap kemungkinan 

hanyalah 5% saja yang sering disebut merusak perspektif manusia. Jadi kita sebagai 

manusia (khalifah fil ardi) harus dengan arif menjaga alam agar kita tidak merasa di 

rugikan oleh alam.

D. Aplikasi Dalam Pendidikan

Materi pembelajaran konsep keankaragaman Hayati merupakan materi SMA kelas X

semester genap. Keanekaragaman hayati dapet terbentuk dari keseragaman atau 

keberagaman sifat atau ciri mahluk hidup, ke anekaragaman dapat di lihat dari 

bentuk, ukuran, warna, jumlah, dan faktor fisiologis. 

Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, keanekaragaman berbagai spesies di 

Indonesia mulai terancam dan mengkhawatirkan akibat ulah tangan manusia yang 

melakukan eksploitasi secara terus-menerus terhadap wilayah-wilayah kehutanan dan 

praktek pembakaran hutan yang akhir-akhir ini semakin marak dan dapat 

mengakibatkan populasi aneka flora dan fauna semakin menurun karena ketersediaan 

makanan dan sempitnya wilayah habitatnya.

Sementara ke anekaragaman rayap di indonesia ini sangat tinggi mengingat wilayah

Indonesia tropis dan berada di lintas ekuator sehingga sangat cocok untuk 

berkembang dan hidup rayap. Rayap merupakan hewan dekomposer pemahaman 
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akan peran dekomposer ini perlu jelaskan cukup detail, banyak peserta didik yang 

tidak mengetahui banyaknya spesies insekta kecil ini, terutama potensi yang dimiliki 

rayap takjarang mereka ikut-ikutan menganggap rayap sebagai hama lingkungan. 

Pengenalan ordo ini harus dilakukan disekolah untuk menumbuhkan rasa cinta 

terhadap alam sekitar.
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BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, temuan spesies di Taman Nasional 

Bukit Barisan Selatan kabupaten Pesisir Barat ditemukan13 jenis Rayap memiliki 

spesies yang berbeda. berasal dari 3 famili, yaitu Glyptotermes sp. (famili 

Kalotermitidae); Schedorhinotermes sarawakensis(famili Rhinotermitidae); 

Odontotermes sp, Macrotermes gilvus, Macrotermes sp A, Pericapritermes sp,

Nasutitermes sp .A, Nasutitermes sp. B, Nasutitermes sp C, Nasutitermes sp D,  

Hospitalitermes hospitalis, Termeslaticornis, Termes sp B (famili Termitidae).

setelah dihitung dengan indeks diversitas Jackknife pada plot yang terdapat di 

hutan alam kekayaannya mencapai 2 sampai 22 spesies, dan pada plot yang dekat 

dengan pemukiman memiliki kekayaan spesies 2 sampai 7 spesies.

B. Saran 

Berdasar penelitian yang dilakukan ada beberapa hal yang perlu menjadi

bahan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya  penelitian lebih lanjut tentang keanekaragaman spesies di 

daerah TNBBS karna masih minimnya penelitian di daerah tersebut.

2. Bagi pengelola kawasan TNBBS harus lebih menjaga daerah tersebut 

karena TNBBS merupakan daerah dengan keberlimpahan Flora dan Funa 

sehingga harus dijaga dari gusuran peradaban manusia.
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3. Bagi pihak penerbit atau percetakan dan guru penelitaian ini dapat di 

jadikan refrensi bahn pembelajaran Biologi, kususnya pada pembelajaran 

biologi konsep ke anekaragaman hayati.

C. Penutup

Puji syukur kepada tuhan yang maha ESA atas segala limpahan rahmat, 

hidayah, serta nikmat yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Penulis menyadari banyaknya kekurangan, sehingga perlunya saran 

dan masukan yang membangun dari pembaca dan penguji untuk perbaikan 

penelitian selajutnya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi rujukan peneliti 

selanjutnya. 
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