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ABSTRACT 

Arthropods are the largest group of animal that inhabit the soil taking  about 

65%. Therefore Arthropods paly an important role in the ecosystem. Spiders have huge 

diversity because they show adaptability to their environment. The purpose of this study 

was to determine the diversity of spiders in the residential area of Simpang Baru 

Pekanbaru and around the Arboretum forest of the Universitas Riau campus. This study 

identified the pattern of spiders’ preference over environmental factors in the two type 

areas. The total number of species obtained in this study was 24 species and 139 

individuals consisting of eight families. Diversity Index in campus forest and residential 

areas ranged from 2.7 to 2.9 and 2.0 to 2.2 respectively. In addition, the Evenness Index 

Value in residential part and campus forest was from 0.77 to 0.95 and from 0.97 to 1.0, 

respectively. 

 

Keywords : diversity, spider, Arachnida, forest arboretum UNRI, Simpang Baru 

Pekanbaru. 

ABSTRAK 

Arthropoda merupakan kelompok terbesar yang menghuni tanah dibandingkan 

dengan takson lainnya, yaitu sekitar 65%. Oleh sebab itulah Arhropoda memiliki peran 

yang sangat penting di dalam ekosistem. Laba-laba memiliki tingkat keanekaragaman 

yang tinggi disebabkan karena laba-laba memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

lingkungannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Mengetahui keanekaragaman 

laba-laba, mengidentifikasi pola pemilihan faktor lingkungan laba-laba di kawasan 

pemukiman Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru dan sekitar hutan Arboretum kampus 

UNRI Pekanbaru. Total jumlah spesies yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 24 spesies dan 139 individu yang terdiri dari delapan famili. Indeks 

Keanekaragaman di lokasi hutan berkisar antara 2,7 - 2,9, dan 2,0-2,2 untuk lokasi 

pemukiman, serta Nilai  Indeks Kemerataan di  lokasi Pemukiman berkisar antara 0,77 - 

0,95 dan  untuk lokasi hutan berkisar antara 0,97 - 1,0. 

Kata Kunci : Keanekaragaman, laba-laba, Hutan Arboretum Kampus UNRI, Kelurahan 

Simpang Baru. 
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PENDAHULUAN 

Pada beberapa tahun belakangan ini 

perhatian terhadap hutan tropis sangat 

meningkat pesat. Hal ini disebabkan 

karena kerusakan habitat yang sangat 

laju, dan berpengaruh terhadap 

kepunahan ribuan  spesies yang 

menghuninya (Wilson 1999). 

Berkurangnya kawasan hutan karena 

terjadi perubahan penggunaan lahan 

yang menyebabkan berkurangnya 

keanekaragaman dan perubahan 

ekosistem yang juga berpengaruh 

terhadap iklim secara global ( Watson et 

al 1995).  Perubahan penggunaan lahan 

atau alih fungsi lahan merupakan hal 

yang tidak dapat dihindarkan di dalam 

suatu pembangunan. Pertumbuhan 

penduduk yang sangat pesat sehingga 

menyebabkan pertambahan kebutuhan 

sehingga hal ini mengakibatkan 

ketidaksesuaian antara penggunaan 

lahan dan peruntukannya (Faizal 2014).  

Arthropoda merupakan kelompok 

terbesar yang menghuni tanah 

dibandingkan dengan takson lainnya, 

yaitu sekitar 65%. Oleh sebab itulah 

Arhropoda memiliki peran yang sangat 

penting di dalam ekosistem. Namun 

seiring berkurang nya habitat sehingga 

mempengaruhi tingkat 

keanekaragaman. Laba-laba memiliki 

peran yang sangat penting di dalam 

ekosistem sebagai penjaga 

keseimbangan dari serangan hama 

tanaman terutama serangga terbang, 

Karena kebiasaan makan dalam jumlah 

banyak laba-laba mampu mengontrol 

serangga hama pada ekosistem sehingga 

mengurangi kegagalan pada saat panen 

(Borror et al l996). Selain itu, laba-laba 

juga dijadikan sebagai agen pengendali.  

Pada awalnya Kelurahan Simpang 

Baru merupakan hutan, tetapi seiring 

dengan pertumbuhan penduduk yang 

semakin pesat menjadikan hutan 

sebagai pemukiman warga. Misalnya 

adalah pembangunan kampus UNRI 

sendiri yang salah satu yang 

mempunyai pengaruh paling besar 

dalam perubahan hutan menjadi 

pemukiman. Setelah pembangunan 

kampus ini, pembangunan infrastruktur 

lainnya segera menyusul yang akhirnya 

menjadi pemukiman warga. Tetapi tidak 

semua hutan yang ada di daerah 

Simpang Baru menjadi hutan. Masih 

terdapat hutan lindung yang tetap 

dilestarikan masyarakat sampai 

sekarang yaitu hutan Arboretum 

kampus UNRI. Hutan Arboretum 

Kampus UNRI merupakan laboratorium 

penelitian, penangkaran flora dan fauna, 

serta objek wisata alam yang berada di 

dalam Universitas Riau. 

Kelurahan Simpang Baru yang 

merupakan wilayah yang dihuni 

kebanyakan oleh pelajar baik dari luar 

kota maupun dalam kota dan banyak 

terdapat perumahan serta insfrastruktur 

pendidikan lainnya sehingga 

mendukung kemajuan yang sangat 

signifikan untuk daerah itu sendiri, baik 

dari segi ekonomi maupun 

pendidikannya (Faizal 2014).. 

Berdasarkan studi literatur yang 

dilakukan dan besarnya peran laba-laba 

pada ekosistem, Maka perlu dilakukan 

penelitian tentang keanekaragaman 

laba-laba di kawasan pemukiman 

Kelurahan Simpang Baru. Hal ini di 

karenakan untuk mengetahui pengaruh 

aktfitas manusia terhadap 

keanekaragaman laba-laba, terutama di 

kawasan pemukiman Simpang Baru 

yang padat aktifitas, serta belum pernah 

dilakukannya penelitian tentang 

keanekaragaman laba-laba di kawasan 

pemukiman Simpang Baru. Selain itu 

data mengenai keanekaragaman laba-
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laba di Riau masih rendah terutama di 

daerah pemukiman. Berdasarkan studi 

literatur tersebut maka perlu dilakukan 

pendataankeanekaragaman laba-laba di 

kawasan pemukiman Kelurahan 

Simpang Baru dan hutan sekitar 

Simpang Baru dan kampus UNRI  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan tanggal  

28 Januari 2021 sampai 6 Februari 2021 

pengambilan data sampel penelitian 

dilakukan di kawasan pemukiman 

Kelurahan Simpang Baru, Pekanbaru 

dan hutan sekitar Simpang Baru dan 

kampus UNRI 

Pengumpulan data yang dilakukan 

pada penelitian ini adalah dengan 

metode observasi yaitu dengan cara 

melakukan pengamatan langsung untuk 

dapat mengetahui spesies laba-laba 

Pengambilan sampel pada lokasi hutan 

menggunakan pit fall trap, hand sorting 

dan sweep net. Metode pit fall trap 

dilakukan dengan cara memasang 

perangkap berupa gelas plastik yang 

telah diisi dengan larutan Kahle 

(ethanol 95%, formalin, acetid acid, 

water; 17:6:2:28) kurang lebih ¼ dari 

tinggi wadah. 10 Perangkap pit fall trap 

dipasang pada setiap lokasi hutan 

selama 72 jam. Perangkap pit fall trap 

diberi penutup yang terbuat dari seng 

dengan ukuran 20 x 20 cm. Untuk 

mengambil sampel pada permukaan 

tanah yang tidak terambil pada metode 

sweep net dan perangkap jebak (Pit Fall 

Trap) maka digunakan metode hand 

sorting. Sedangkan untuk laba-laba 

yang berada di tajuk vegetasi maka 

digunakan metode sweep net. 

Identifikasi laba-laba dilakukan di 

Laboratorium Ekologi Universitas Riau, 

dengan beberapa pengamatan seperti 

pola susunan mata, warna 

cephalothoraks dan abdomen, serta 

tungkai laba-laba dengan menggunakan 

buku acuan spider Identification Guide 

(Wegner 2011),  Spider Of Australia An 

Introduction to Their Classificatiob, 

Biology And Distribution (Hawkeswood 

2003), Biodiversitas Laba-laba Di 

Sulawesi Utara (Koneri 2016), 

Keanekaragaman Laba-laba Di 

kawasan Hutan taman  Wisata Alami 

Buluh Cina Kabupaten Kampar 

(Ahmad Musthfa dan Yulminarti 2019).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Selama eksplorasi sepuluh hari di 

kawasan pemukiman Kelurahan 

Simpang Baru Pekanbaru dan sekitar 

hutan arboretum kampus UNRI. Total 

jumlah spesies yang didapatkan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 24 

spesies dan 139 individu yang terdiri 

dari delapan famili. 

Banyaknya jumlah individu dan 

spesies yang didapatkan pada lokasi 

hutan karena beberapa faktor 

lingkungan yang sesuai untuk 

mendukung kehidupannya dan 

pengaruh komponen pendukung dalam 

ekosistem yang ada di sekitar lokasi 

tersebut (Pelawi 2010). Secara ekologis 

kondisi lokasi hutan masih mendukung 

seperti suhu yang berkisar antara 29-

30,4 ℃ dan kelembaban 72-80% dan 

memiliki produktifitas yang cukup 

dalam menyediakan makanan dan 

sarang yang nyaman untuk berbagai 

spesies laba-laba.Perbedaan kondisi 

lingkungan ini menyebabkan perbedaan 

tingkat keanekaragaman masing-masing 

soesies di setiap lokasi pengamatan.

Tabel 1. Keanekaragaman laba-laba di kawasan pemukiman Kelurahan Simpang Baru 

Pekanbaru dan sekitar hutan Arboretum kampus UNRI. 
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Rendahnya jumlah spesies yang 

didapatkan pada lokasi pemukiman 

dikarenakan faktor lingkungan seperti 

suhu yang terlalu tinggi mencapai 32,3 

℃, kelembaban rendah 70 %. Spesies 

laba-laba yang hidup di lingkungan 

pemukiman memiliki spesies yang 

berbeda dengan lingkungan luar 

 

 

No 

 

 

Famili dan Spesies 

Lokasi 

 

Pemukiman Hutan 

 I II IIl I Il III 

I 

1 
Agelenidae 

Agelena. Sp 1 

 

1 

  

1 

 

2 

 

1 

 

2 

II 

2 
Araneidae 

Argiope sp 

   

2 

 

3 

 

1 

 

2 

3 Cyclosa sp  1 1 3 3 2 

4 Gasterachant sp. 1 1   2 2 2 

5 Gasterachant sp. 2  1  2 2 2 

6 Gea sp 2 1  2 2 1 

7 Neoscona nautical 1  1 2 2 2 

8 Neoscona theisi 1 1  2 2 2 

III 

9 
Ctenidae 

Ctenus sp 

 

1 

  

1 

 

2 

 

2 

 

3 

IV 

10 
Lycosidae 

Trochosa sp 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

 

2 

V Nephilinae       

11 Nephila sp.1 1   1   

12 Nephila sp.2    1   

13 Nephila sp.3 1   1   

14 Nephila sp.4    1  1 

Vl 

15 
Pholcidae 

Pholcus sp. 1 

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

  

1 

16 Pholcus sp. 2 4 2 3 1  1 

17 Pholcus sp. 3 3 2 2 2  1 

VIl 

18 
Salticidae 

Phintella vittata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

19 Plexipus sp. 1 1  1  1 1 

20 Plexipus sp. 2 1 1  1   

21 Portia sp  1   1 1 

22 Thiania bhamoensis    1 1  

VIIl 

23 
Tetragnathidae 

Tetragnatha sp.1 

  

 

  

1 

 

2 

 

24 Tetragnatha sp.2     1 1 

Total Individu 22 14 15 33 29 26 139 

Total Spesies 14 10 10 19 17 16  
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pemukiman karena tingkat kemampuan 

beradaptasi dengan lingkungan 

sekitarnya. Pada penelitian ini laba-laba 

lebih banyak ditemukan pada lokasi 

gudang rumah, hal ini dikarenakan 

kondisi gudang yang jarang 

dibersihkan, dan paling sedikit 

ditemukan di lokasi dapur. Jika 

dibandingkan dengan lingkungan 

terbuka. Laba-laba yang didapatkan 

pada lokasi pemukiman cenderung 

sedikit dikarenakan peluang untuk 

mencari makan yang sempit sehingga 

memungkinkan untuk saling memangsa 

satu sama lainnya. Laba-laba di lokasi 

pemukiman banyak terdapat di bagian 

atas rumah. Hal ini merupakan salah 

satu adaptasi laba-laba penjaring agar 

lebih aman dan tidak mudah dijangkau 

oleh manusia (Suana 2005). Rendahnya 

persentase laba-laba di lokasi 

pemukiman ini juga diakibatkan oleh 

faktor cuaca yang kurang mendukung 

yang mana curah hujan yang mencapai 

52 mm.  

 Karena laba-laba merupakan 

hewan yang sangat sensitif dengan 

lingkungan sekitarnya membuat laba-

laba yang berada di pemukiman warga 

sangat rendah. Aktivitas manusia adalah 

salah satu faktor yang menyebabkan 

rendahnya perkembangan laba-laba. 

Aktivitas tersebut di antaranya 

penebangan pohon, aktivitas bersih-

bersih warga yang dapat menyebabkan 

jaring laba-laba yang ada di atas rumah 

rusak dan bahkan warga dengan sengaja 

membasmi laba-laba yang 

menyebabkan berkurangnya populasi 

laba-laba di pemukiman Simpang Baru. 

Menurut Sutar (2012) keanekaragaman 

laba-laba (Arachnida) di pemukiman  

menunjukkan bahwa semakin naiknya 

aktivitas manusia di suatu tempat maka 

keanekaragaman laba-laba (Arachnida) 

semakin menurun.  

Perbedaan jumlah spesies yang 

ditemukan oleh peneliti, yaitu spesies 

laba-laba di lokasi hutan lebih banyak 

dibandingkan di pemukiman warga. Hal 

ini disebabkan karena kondisi 

lingkungan dan juga aktivitas warga 

yang berbeda. Pada lokasi hutan laba-

laba ditemukan lebih banyak karena 

memiliki banyak sumber makanan dan 

jaring yang nyaman bagi laba-laba. 

Sedangkan pada lokasi pemukiman 

kurang mendukung karena pada 

perkembangan laba-laba karena 

tingginya aktivitas manusia, lingkungan 

yang kurang nyaman dan juga suhu dan 

kelembapan yang kurang memadai.  

Perbedaan lingkungan ini 

disebabkan karena di lokasi hutan masih 

banyak pohon yang mampu menjaga 

suhu dan kelembaban pada hutan 

tersebut. Menurut Rogi and Rombang 

(2016) Tumbuhan yang tinggi dan 

luasan yang cukup akan mengurangi 

efek pemanasan tersebut. Suhu udara 

pada daerah pepohonan lebih nyaman 

dari pada daerah yang tidak ditumbuhi 

pohon. Dari 24 spesies yang didapatkan, 

ada tiga spesies yang memiliki jumlah 

individu terbanyak, yang dapat 

ditemukan di setiap lokasi baik 

pemukiman maupun lokasi hutan. Di 

antaranya adalah spesies Cyclosa sp, 

Trochosa sp, Pholcus sp (Tabel 4.1). 

Banyaknya individu pada spesies ini 

secara umum dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan yang mendukung seperti 

kelembaban udara, suhu, yang optimal 

untuk aktivitas laba-laba ini. 

Selain itu, spesies ini memiliki 

adaptasi morfologi dan perilaku 

terhadap predatornya, seperti 

menyesuaikan warna tubuh dengan 
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warna lingkungannya agar tidak mudah 

dikenali oleh musuhnya (Hawkeswood 

2013). 

Tabel 2. Parameter Lingkungan Pemukiman Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru dan 

sekitar hutan Arboretum kampus UNRI. 

 

Lokasi 

 

Suhu Udara 

(℃) 

Kelembaban 

Udara (%) 

Intensitas 

Cahaya 

(lux) 

Curah 

Hujan* 

(mm) 

  I 29,9-32,3 ℃ 79-83 % 386-1763 lux 0,2 mm 

Pemukiman II 29,3-32 ℃ 75-82% 316-1847 luc 52,0 mm 

 III 29-30,4 ℃ 70-81% 301-1989 lux 5,7 mm 

  I 29-30 ℃ 73-80% 237-871 lux 0,0 mm 

Hutan II 29-30,1 ℃ 71-80% 254-971 lux 0,0 mm 

 III 29-30,4 ℃ 72-80% 287-1746 lux 1,2 mm 

*Diambil dari data BMKG Pekanbaru 

Hasil pengukuran faktor 

lingkungan yang telah dilakukan pada 

saat eksplorasi, didapatkan hasil 

pengukuran dengan kondisi sebagian 

besar optimal dan sesuai untuk 

kehidupan laba-laba. Pada pengukuran 

faktor lingkungan pemukiman dan 

lokasi hutan yang tidak terlalu jauh 

berbeda hasilnya. Suhu udara terendah 

yang didapatkan secara keseluruhan 

yaitu 29℃ yang berada di lokasi hutan 

dan tertinggi 32,3℃ yang berada di 

lokasi pemukiman. Hal ini jelas 

mempengaruhi keanekaragaman dari 

spesies laba-laba tersebut. Hal ini 

didukung oleh Kuntner et al. (2008) 

bahwa laba-laba tidak menyukai suhu 

yang terlalu tinggi, seperti pada suhu 

>30℃ laba-laba akan cenderung 

mencari tempat persembunyian di 

tempat teduh seperti di bawah dedaunan 

serta cenderung berdiam pada jaring-

jaringnya.  

Sedangkan pada lokasi hutan 

yang masih terdapat banyak serasah 

sangat mendukung untuk tempat 

keberlangsungan hidup laba-laba karena 

suhu yang rendah dan kelembaban 

tinggi. Adapun kelembaban tertinggi 

pada lokasi penelitian ini yaitu 83% 

pada lokasi hutan, sedangkan  

kelembaban terendah yaitu 70% pada 

lokasi perumahan. Menurut Baenadi 

(1988) jumlah laba-laba akan  lebih 

meningkat pesat ketika lapisan serasah  

semakin tebal. Hal ini disebabkan 

karena banyaknya tempat 

persembunyian dari pemangsa dan 

terhindar dari suhu yang tinggi dan 

kelembaban cenderung lebih rendah. 

Rendahnya kelembaban di hutan dapat 

disebabkan masih adanya tutupan 

kanopi hutan sehingga cahaya matahari 

terhalang masuk (Barrion and Litsinger 

1995).Sedangkan curah hujan pada 

lokasi penelitian terendah yaitu 0,0 mm 

dan tertinggi yaitu 52,0 mm. Menurut 

Kurniawan et al. (2014) curah hujan 

memiliki pengaruh terhadap kondisi 

jaring laba-laba serta pada faktor 

lingkungan yang lainnya. 

3. Indeks Keanekaragaman Laba-laba. 
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Gambar 3. Indeks Keanekaragaman (H) Spesies Laba-laba di Kawasan Pemukiman 

Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru dan Sekitar hutan Arboretum 

Kampus UNRI. 

Indeks Keanekaragaman di 

lokasi Hutan termasuk kategori 

"Sedang" dengan nilai berkisar antara 

2,7 - 2,9 ,dan juga termasuk kategori 

“sedang” untuk lokasi pemukiman 

dengan nilai berkisar antara 2,0-2,2. Hal 

ini diindikasikan oleh keadaan masing-

masing ekosistem. Menurut Kurniawan 

at el. (2014), laba-laba cenderung 

menyukai kondisi habitat yang 

kelembaban tinggi dan terlindung dari 

suhu tinggi. Pada lokasi hutan memiliki 

karakteristik vegetasi beragam dan 

terbilang rapat sehingga membantu  

laba-laba untuk terhindar dari cahaya 

yang terlalu terang. Sedangkan untuk 

lokasi pemukiman yang suhu cenderung 

lebih tinggi dan kelembaban 

rendah,selain itu aktivitas manusia yang 

semakin meningkat sehingga terjadi 

berbagai macam gangguan pada habitat 

laba-laba yang sangat sensitif terhadap 

gangguan dan perubahan 

lingkungannya. Hal ini ditambahkan 

oleh Alikodra (2002) bahwa kondisi 

lingkungan sangat mempengaruhi nilai 

keanekaragaman spesies (H’), sebaran 

individu, pada setiap spesies. 

4. Indeks Kemerataan Laba-laba 

 

Gambar 4. Indeks Keamerataan (E) Spesies Laba-laba di Kawasan Pemukiman 

Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru dan Sekitar Hutan Arboretum 

Kampus UNRI 

0

2

4

P I P II P III H I H II H III

H (Indeks Keanekaragaman) 

0

0,5

1

1,5

P I P II P III H I H II H III

E (INDEKS KEMERATAAN) 
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Nilai kemerataan dari spesies 

yang terdapat di kawasan Pemukiman 

Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru 

Untuk lokasi pemukiman berkisar 

antara 0,77- 0,95 dan 0,97-1 untuk 

lokasi hutan. Berdasarkan kriteria 

Odum (1993) Nilai E= 0,77- 0,95 

Dikatakan hampir merata sedangkan 

untuk  0,97-1 dikatakan merata. Untuk 

lokasi pemukimana nilai kemerataan ini 

hampir mendekati nilai maksimum. 

Sedangkan untuk lokasi hutan sudah  

mencapai nilai maksimum yang mana 

penyebaran populasi spesiesnya tidak 

mendominansi pada spesies tertentu. 

Perbedaan nilai kemerataan pada 

beberapa lokasi ini dapat dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan dan keberadaan 

predator masing-masing spesies, serta 

mangsa yang mendukung keberlanjutan 

hidup dari masing-masing spesies. 

 Kemerataan maksimum dan 

homogen yang berbeda-beda juga  dapat 

disebabkan oleh kemampuan dari 

masing-masing spesies yang berbeda-

beda dalam bertoleransi terhadap 

lingkungan serta pola sejarah hidup 

yang berbeda-beda.  

KESIMPULAN 

Jumlah spesies dan jumlah 

individu laba-laba yang didapatkan 

lebih banyak di lokasi Hutan dari pada 

di lokasi Pemukiman, dan spesies yang 

paling  banyak ditemukan dari family 

Araneidae. Indeks Keanekaragaman di 

lokasi Hutan termasuk kategori 

"Sedang" dengan nilai berkisar antara 

2,7 - 2,9 ,dan juga termasuk kategori 

“sedang” untuk lokasi pemukiman 

dengan nilai berkisar antara 2,0-2,2 . 

Nilai  Indeks Kemerataan di  lokasi 

Pemukiman termasuk kategori " Hampir 

Merata" dengan nilai indeks berkisar 

antara 0,77 - 0,95 dan di lokasi Hutan 

termasuk kategori " Merata" dengan 

nilai indeks berkisar antara 0,97 - 1,0. 
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