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ABSTRACT 

The conversion of peat swamp forest into industrial pulpwood (Acacia crassicarpa) 

plantation forest (“HTI”) has been suspected to cause substantial change in biodiversity, 

such as might be reflected in termite assemblages. This study was carried out to 

investigate how such conversion affects subterranean termites diversity and biomass. 

The study area was conducted at Bukit Batu District, Riau Province. Termite sampling 

was done in September and October 2011 at four natural forest sites in Bukit Batu 

Wildlife Reserve and four HTI sites situated near the former. Termites were 

systematically sampled with the help of a transect of 100 m drawn on each site. We 

used 10 square subplots (1 m x 1 m) situated along the transect with a regular interval of 

10 m, and termites were extracted down to 10 cm deep beneath the peat surface. Nine 

species were found, consisting of eight genera, four subfamilies and two families. 

Termite species found only under natural forest were Microcerotermes dubius, 

Bulbitermes flavicans, Nasutitermes proatripennis and Ceylonitermes indicola. Species 

encountered only under HTI was Coptotermes curvignathus. Four species occurring in 

both land use types were Capritermes semarangi, Capritermes mohri, 

Schedorhinotermes malaccensis and Parrhinotermes aequalis (Sørensen Similarity 

Index = 61.54%). Termite biomass was relatively small, with only 0.53 ± 0.41 gr/m
2
 

and 0.29 ± 0.19 gr/m
2 

under natural forest and HTI, respectively, and there was no 

significant difference between them.  

 

Keywords: Peatland - Natural forest - industrial pulpwood (Acacia crassicarpa) 

plantation forest - HTI - subterranean termites - diversity - biomass - Bukit Batu - Riau. 
 

PENDAHULUAN 

Lahan gambut di Pulau Sumatera tersebar di beberapa wilayah provinsi, seperti  

Provinsi Riau, yang memiliki lahan gambut seluas kurang lebih 4 juta ha (Uryu et al., 

2008). Tetapi sejak dua dasawarsa terakhir banyak terjadi pengalihgunaan lahan gambut 

di provinsi ini, yaitu antara lain menjadi lahan pemukiman dan lahan budidaya 

pertanian, perkebunan maupun kehutanan. Sebenarnya secara umum lahan gambut 

termasuk jenis lahan marginal atau tidak sesuai untuk dibudidayakan, apalagi apabila 

lapisan gambutnya dalam (≥3 m) (Tim Sintesis Kebijakan, 2008). Hal ini dikarenakan 
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pengalihgunaannya dapat menyebabkan kerusakan sistem hidrologi, mengingat lahan 

gambut merupakan penyimpan air (Sabiham, 2010). Selain itu, lahan gambut juga 

rentan terhadap subsidensi setelah dialihgunakannya dan mengalami pengeringan (Las 

et al., 2009). Faktor lain yang memberatkan adalah kenyataan bahwa umumnya gambut 

memiliki pH dan tingkat kesuburan yang terlalu rendah untuk kepentingan budidaya 

(Sabiham & Basuki, 1989).  

Pengalihgunaan lahan gambut yang masih berupa hutan alam umumnya diawali 

dengan pembuatan kanal-kanal, setelah hutannya terlebih dahulu ditebang habis. 

Keberadaan kanal-kanal menyebabkan penurunan muka air, sehingga lapisan gambut  

bagian atas yang semula jenuh air menjadi lebih berpori dan aerobik (Sabiham et al., 

2012). Perubahan ini dapat merubah karakteristik lahan gambut sebagai habitat 

makrofauna tanah, seperti misalnya rayap tanah (subterranean termites).  

Penelitian ini difokuskan pada fauna rayap tanah yang terdapat pada hutan alam 

yang masih berupa hutan rawa gambut dan yang telah dialihgunakan menjadi Hutan 

Tanaman Industri (HTI). Hutan alam merupakan sebuah ekosistem alamiah, sedangkan 

HTI merupakan sebuah ekosistem antropogenik atau buatan manusia. Diantara 

keduanya terdapat banyak perbedaan, yang antara lain dapat dilihat dari karakteristik 

hidrologis dan struktur vegetasinya serta aktifitas pengelolaan oleh manusia. Lantai 

hutan rawa gambut secara alamiah sering tergenang air sehingga kondisi di bawah 

permukaan gambut cenderung selalu jenuh air (Murayama & Bakar, 1996). Hal ini 

sangat kontras dengan kondisi lantai HTI yang cenderung lebih kering karena muka 

airnya telah mengalami penurunan karena adanya pembangunan kanal-kanal. Kondisi 

ini diduga justru lebih sesuai bagi rayap karena rayap merupakan serangga tanah yang 

menyukai kondisi lembab tetapi tidak terlalu basah (Cornelius & Osbrink, 2010).  

Hutan alam memiliki keanekaragaman spesies pohon yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan HTI yang merupakan sistem monokultur. Oleh karenanya stuktur vegetasi 

hutan alam juga jauh lebih kompleks dibanding HTI yang selain hanya terdiri dari satu 

spesies pohon juga tersusun oleh pohon-pohon yang umurnya kurang lebih sama. 

Perbedaan karakteristik vegetasi ini mempengaruhi heterogenitas lingkungan dan 

ketersediaan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh makrofauna tanah seperti rayap 

(Pearce, 1997). Semakin tinggi heterogenitas lingkungan pada suatu habitat biasanya 

menyebabkan lebih banyak spesies yang dapat menghuni habitat tersebut (Eggleton et 

al., 1996). Oleh karenanya diduga perbedaan karakteristik vegetasi antara hutan alam 

dan HTI akan mempengaruhi keanekaragaman dan biomassa rayap yang ada pada 

masing-masing jenis habitat ini.  

Hutan alam adalah sistem yang relatif lebih sedikit menerima pengaruh aktifitas 

manusia dibanding HTI. Kegiatan manusia pada HTI yang kemungkinan menimbulkan 

dampak sangat penting bagi rayap, selain terkait pengelolaan air, adalah panen yang 

dilakukan setiap 5-6 tahun sekali. Panen merubah kondisi habitat secara total karena 

semua pohon yang ada ditebang. Selain itu, penggunaan alat-alat berat dapat 

menghancurkan koloni-koloni rayap yang berada di bawah permukaan gambut. Oleh 

karenanya komunitas rayap tanah pada HTI kemungkinan akan sangat terganggu oleh 

rotasi panen. Dengan demikian, diduga perbedaan intensitas gangguan manusia pada 

hutan alam dan HTI akan berpengaruh terhadap keanekaragaman dan biomassa rayap 

tanah yang ada pada masing-masing jenis habitat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan membandingkan keanekaragaman dan biomassa rayap pada lahan 
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gambut yang masih berupa hutan alam dan yang telah digunakan sebagai HTI di 

kawasan Bukit Batu, Riau. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada lahan gambut yang terdapat di kawasan Bukit Batu, 

Provinsi Riau. Pengumpulan rayap dilakukan pada bulan September dan Oktober 2011, 

yaitu di empat plot hutan alam yang berada di dalam Suaka Margasatwa Bukit Batu (01
0
 

22' 49,3" LU - 01
0
 23' 53.3" LU dan 101

0
 50' 54,7" BT - 101

0
 53' 40.8" BT), dua plot 

HTI Acacia crassicarpa yang dikelola oleh PT. Bukit Batu Hutani Alam (01
0
 21' 39.3" 

LU - 01
0 

22' 47,3" LU dan 101
0
 57' 45.6" BT - 101

0
 57' 45.9" BT) dan dua plot HTI 

Acacia crassicarpa yang dikelola oleh PT. Sekato Makmur Permai (01
0
 36' 53,7" LU - 

01
0 

37' 08,0" LU dan 101
0
 43' 52,2" BT - 101

0
 43' 52,5" BT). Pada masing-masing plot 

dibuat sebuah transek sepanjang 100 m. Pada setiap transek dibuat 10 subplot (1 m x 1 

m) dengan interval 10 m. Dengan demikian pada satu transek terdapat 10 subplot dan 

terdapat 40 subplot pada hutan alam dan 40 subplot pada HTI. Rayap dikumpulkan 

dengan menggali masing-masing subplot hingga kedalaman 10 cm. Biomassa rayap 

ditimbang ketika rayap masih hidup dan segar dengan menggunakan timbangan digital 

(Sonic BL-01, China) dengan tingkat ketelitian hingga 0,01 gr. Biomassa ini dihitung 

sebagai berat total rayap yang ditemukan dalam  setiap subplot seluas 1 m
2
. Setelah 

penimbangan, rayap tersebut diawetkan dengan menggunakan alkohol 70%. Identifikasi 

spesimen rayap dilakukan dengan bantuan mikroskop stereo (Olympus SZX7, Japan) 

dan buku referensi Tho (1992), Ahmad (1958) dan Syaukani (2004).  

Pada penelitian ini juga dilakukan karakterisasi habitat yang dilakukan dengan 

melihat kondisi gambut, baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan gambut. 

Kondisi di atas permukaan gambut dilihat berdasarkan beberapa parameter yaitu 

kerapatan pohon, basal area (BA) pohon dan kelimpahan serasah. Sedangkan kondisi di 

bawah permukaan gambut dilihat berdasarkan parameter yang meliputi kedalaman 

muka air, kandungan air dalam gambut, rasio C/N dan pH gambut. Selain itu, pada 

masing-masing jenis penggunaan lahan yang diperiksa juga dilakukan pengamatan 

tambahan terhadap aktifitas manusia.  

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan cara ditabulasikan dan 

dibuat grafik histogram menggunakan Microsoft Office Excel. Perbandingan antara 

hutan alam dan HTI dilakukan dengan uji t tidak berpasangan (Fowler & Cohen, 1992) 

dengan bantuan program SPSS 16,0. Indeks Similaritas Sørensen (Krebs, 2002) 

digunakan untuk membandingkan komposisi spesies rayap tanah pada hutan alam dan 

HTI.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik habitat 

Hutan alam dan HTI memiliki struktur vegetasi yang sangat berbeda. Hutan alam dalam 

penelitian ini merupakan hutan rawa gambut yang dicirikan oleh adanya stratifikasi 

tajuk pohon dan keanekaragaman spesies maupun morfologi pohon yang tinggi. Tingkat 

kerapatan pohon pada hutan rawa gambut rata-rata 1.600 pohon/ha dan basal area 17 

m
2
/ha (Gunawan, 2012). Sedangkan HTI dicirikan oleh tidak adanya stratifikasi tajuk 

pohon, karena selain hanya tersusun oleh satu spesies pohon saja (Acacia crassicarpa) 
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juga tersusun oleh pohon-pohon yang berumur sama. Tingkat kerapatan pohon pada 

HTI sebenarnya cukup tinggi yaitu kurang lebih juga 1.600 pohon/ha dan basal area 23 

m
2
/ha. Perbedaan struktur vegetasi dapat mempengaruhi keanekaragaman rayap. Hal ini 

dikarenakan struktur vegetasi mempengaruhi iklim mikro, ketersediaan pangan dan 

mikrohabitat (Cornelius & Osbrink, 2010;  Donovan et al., 2007) yang diperlukan oleh 

rayap.  

Ketersediaan pangan dalam hal ini antara lain dapat dilihat dari kelimpahan 

serasah yang ada di bawah masing-masing jenis vegetasi. Kelimpahan serasah pada 

hutan alam dan HTI memiliki perbedaan yang signifikan (Tabel 1). Rata-rata 

kelimpahan serasah di HTI lebih tinggi (588,23 gr/m
2
) daripada di hutan alam (302,91 

gr/m
2
). Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik spesies tumbuhan yang 

menyusun masing-masing jenis vegetasi. Akasia merupakan salah satu contoh spesies 

tanaman yang memiliki riap tumbuh sangat tinggi (fast-growing species). Spesies-

spesies tanaman yang memiliki riap tumbuh tinggi umumnya juga menghasilkan serasah 

dengan laju yang tinggi (Lee & Woo, 2012). Sedangkan vegetasi hutan alam umumnya 

tersusun oleh spesies-spesies pohon yang memiliki riap tumbuh lebih rendah 

(Mirmanto, 2009). Selain itu, tingkat diversitas vegetasi juga mempengaruhi produksi 

serasah. Scherer-Lorenzen et al. (2007), misalnya,  menemukan  produksi serasah yang 

tertinggi justru pada hutan yang memiliki keanekaragaman spesies pohon yang tidak 

terlalu tinggi.  

Tabel 1. Perbedaan karakteristik habitat pada hutan alam dan HTI 

Parameter 
Jenis Penggunaan Lahan Gambut 

Hutan Alam (n=4) HTI (n=4) 

Kerapatan pohon (pohon/ha) 1.200-2.400 1.600-1.660 

Basal area (m
2
/ha) 11-25 21-23 

Keanekaragaman spesies pohon 55-82 1 

Kelimpahan serasah (gr/m
2
) 38,3-636,2* 63,3-1.200* 

Kedalaman muka air (cm) 0-55* 44-110* 

Kandungan air (%) 43,8-90,6* 42,8-78,2* 

pH 3,5-5 3,6-6,4 

Rasio C/N 20-22* 23-26* 
* Beda nyata pada taraf 5% (P=0,05) 

Mugerwa et al. (2011) dan Swoboda (2004) menyatakan bahwa kelimpahan dan 

diversitas serasah dapat mempengaruhi aktifitas pencarian makan (foraging) rayap. 

Serasah menciptakan perlindungan yang memungkinkan rayap tanah bergerak di atas 

permukaan tanah dengan lebih aman. Selain itu, serasah sendiri  juga merupakan salah 

satu sumber makanan bagi rayap (Jones & Brendell, 1998). 

Perbedaan lain antara kedua jenis habitat ini yang paling menyolok adalah 

kondisi hidrologisnya. Kedalaman muka air (water table) di hutan alam jauh lebih 

dangkal dibandingkan HTI, yaitu rata-rata tidak pernah lebih dalam dari 14,66 cm 

(Tabel 1). Selama musim hujan lantai hutan alam bahkan selalu tergenang 

(waterlogged) (Ritzema & Wösten, 2002). Sementara pada HTI kedalaman muka air 

rata-rata sekitar 100 cm.  Hal ini disebabkan oleh adanya  sistem drainase berupa kanal-

kanal berukuran besar. Oleh karenanya, kondisi tergenang tidak pernah terjadi di 

lingkungan HTI. Perbedaan kedalaman muka air sangat mempengaruhi kandungan air 
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dalam lapisan permukaan gambut. Semakin dalam muka air maka kandungan air dalam 

lapisan ini cenderung lebih rendah. Hasil pengukuran kandungan air menunjukkan 

perbedaan yang signifikan antara kandungan air di dekat permukaan gambut pada hutan 

alam dan HTI yang rata-rata adalah 80,87% dan 63,61% (Tabel 1). Perbedaan ini diduga 

mempengaruhi keanekaragaman dan biomassa rayap tanah yang dapat hidup dalam 

gambut yang berada di bawah hutan alam dan HTI.  

Kondisi hidrologis pada hutan alam sebenarnya kurang sesuai (hostile) bagi 

makrofauna tanah seperti rayap, yang umumnya menyukai kondisi lembab tetapi tidak 

terlalu basah (Cornelius & Osbrink, 2010). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa rayap tanah dapat hidup pada hutan alam yang masih berupa hutan rawa gambut 

dan memiliki kandungan air tidak kurang dari 80%. Rayap mampu hidup pada hutan 

alam dengan hidup di dalam tanggul-tanggul pohon sebagai pelindung koloni. Hal ini 

menunjukkan bahwa rayap tanah sebenarnya merupakan salah satu kelompok 

makrofauna tanah yang mampu beradaptasi dengan kondisi tanah yang relatif basah. 

Penelitian Faszly et al. (2005) dan Vaessen et al. (2011) juga menemukan bahwa rayap 

tanah mampu hidup pada hutan rawa gambut yang terdapat di Malaysia. 

Gambut umumnya mempunyai tingkat kemasaman yang relatif tinggi dengan 

kisaran pH 3-5 (Murayama & Bakar, 1996). Tingkat kemasaman gambut (pH) di hutan 

alam dan HTI adalah 4,29 dan 4,62. Keduanya tidak berbeda signifikan, tetapi ada 

kecenderungan pH gambut pada hutan alam lebih rendah daripada HTI. Jones & 

Eggleton (2000) mengungkapkan bahwa rayap tanah merupakan salah satu kelompok 

makrofauna tanah yang memiliki kisaran toleransi yang cukup lebar terhadap pH tanah. 

Hasil penelitian Vaessen et al. (2011) bahkan menunjukkan bahwa tingkat keasaman 

lahan gambut bukanlah faktor penghambat terpenting bagi rayap tanah.  

Hasil analisis rasio C/N di hutan alam dan HTI memiliki perbedaan yang 

signifikan. Hutan alam memiliki rasio C/N yang rata-rata hanya 21% sedangkan HTI 

memiliki rasio C/N yang lebih tinggi, yaitu rata-rata 25%. Kandungan C/N di dalam 

tanah sangat dipengaruhi oleh kelimpahan dan kualitas serasah dari tumbuhan yang ada 

di atasnya (Martius et al., 2004). Menurut Noor (2001) rasio C/N yang tinggi 

mengindikasikan tingkat dekomposisi yang belum lanjut, semakin tinggi rasio C/N 

maka semakin rendah tingkat dekomposisi yang terjadi.  

  

Keanekaragaman rayap tanah 

Pada Tabel 2 spesies rayap tanah yang ditemukan pada penelitian ini berjumlah 

sembilan spesies. Empat spesies yang ditemukan pada hutan alam juga dapat ditemukan 

pada HTI (Indeks Similaritas Sørensen = 61,54%). Spesies rayap yang ditemukan pada 

penelitian ini terdiri dari delapan genera dan empat subfamilia yang dikelompokkan 

dalam dua familia. Enam spesies dari sembilan spesies rayap yang ditemukan 

merupakan  spesies rayap dari famili Termitidae yang dikelompokkan dalam dua 

subfamilia. Tiga spesies lainnya merupakan spesies rayap dari famili Rhinotermitidae 

yang dikelompokkan dalam dua subfamilia.  

Famili Termitidae merupakan kelompok rayap pemakan kayu, serasah dan 

humus (Tho, 1992). Sebagian besar anggota famili ini bersarang di dalam tanah atau 

membuat gundukan (busut) di atas permukaan tanah dan sebagian kecil membuat sarang 

arboreal (Eggleton, 2000). Famili Termitidae dalam penelitian ini ditemukan pada 30 
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titik pengamatan (37,5%). Famili ini terdiri dari empat subfamilia, namun dalam 

penelitian ini hanya ditemukan dua subfamilia, yaitu Termitinae dan Nasutitermitinae. 

Tabel 2. Komposisi spesies rayap tanah di hutan alam dan HTI 

No Famili Subfamili Spesies 

Jenis 

Penggunaan 

Lahan 

HA HTI 

1 Termitidae Termitinae Capritermes semarangi • • 

2 Termitidae Termitinae Capritermes mohri • • 

3 Termitidae Termitinae Microcerotermes dubius • 

 4 Termitidae Nasutitermitinae Bulbitermes flavicans • 

 5 Termitidae Nasutitermitinae Nasutitermes proatripennis • 

 6 Termitidae Nasutitermitinae Ceylonitermes indicola  • 

 7 Rhinotermitidae Rhinotermitinae Schedorhinotermes malaccensis • • 

8 Rhinotermitidae Rhinotermitinae Parrhinotermes aequalis • • 

9 Rhinotermitidae Coptotermitinae Coptotermes curvignathus   • 
Keterangan:  HA (Hutan Alam), HTI (Hutan Tanaman Industri), • = tanda kehadiran rayap  

Famili Rhinotermitidae merupakan rayap pemakan kayu dan mempunyai habitat 

subteranean atau di dalam tanah (Eggleton, 2000). Subfamili dari Rhinotermitidae yang 

ditemukan dalam penelitian ini adalah Rhinotermitinae dan Coptotermitinae. Anggota-

anggota famili Rhinotermitidae ditemukan pada 34 titik pengamatan (42,5%). Subfamili 

dari Rhinotermitidae yang ditemukan adalah Rhinotermitinae dan Coptotermitinae. 

 

 

Gambar 1. Struktur rayap tanah berdasarkan tingkat taksonomis 

Pada penelitian ini ditemukan delapan spesies rayap tanah (88,9%) pada hutan 

alam dan lima spesies (55,6%) pada HTI (Gambar 1). Jumlah spesies rayap tanah yang 

ditemukan pada penelitian ini relatif kecil. Hal yang serupa ditemukan oleh  Vaessen et 

al. (2011), yang juga hanya menemukan 20 spesies rayap pada lahan gambut di 

Sarawak, Malaysia. Sementara Donovan et al. (2007) yang melakukan survei pada 

lahan tanah mineral di Sabah, Malaysia, dapat menemukan hingga 43 spesies rayap. 

Eggleton et al. (1997) bahkan menemukan 64 spesies rayap di lokasi yang berbeda di 

Sabah. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kekayaan spesies rayap tanah di lahan  

gambut lebih kecil daripada yang ada di lahan-lahan tanah mineral.  
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Gambar 2. Struktur rayap tanah berdasarkan makanan 

Berdasarkan makanannya, rayap dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu 

kelompok rayap pemakan kayu, pemakan tanah, pemakan tanah dan kayu mati, 

pemakan serasah dan pemakan mikroepifit (Jones & Bredell, 1998; Eggleton et al., 

1996). Namun dalam penelitian ini hanya dijumpai dua kelompok, yaitu rayap pemakan 

kayu dan rayap pemakan tanah. Gambar 2 menunjukkan bahwa kelompok rayap 

pemakan kayu lebih dominan ditemukan pada kedua jenis penggunaan lahan. Vaessen 

et al. (2011) juga menemukan bahwa rayap pemakan kayu lebih dominan pada kawasan 

gambut di Sarawak, Malaysia. Chan et al. (2011) dan Kon et al. (2012) mengungkapkan 

bahwa lahan gambut memiliki ketersedian tunggul-tunggul kayu yang cukup tinggi, 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok rayap pemakan kayu sebagai sarang. 

Penelitian pada lahan mineral di gunung Slamet Jawa juga menemukan bahwa rayap 

pemakan tanah lebih sedikit dibandingkan rayap pemakan kayu (Pribadi et al., 2011). 

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kelompok rayap pemakan tanah sangat sensitif 

terhadap perubahan fisik tanah akibat gangguan habitat (Eggleton et al., 2002; Eggleton 

et al., 1997; Kagezi et al., 2011). Penelitian Davies (2003) juga mengungkapkan bahwa 

pengalihfungsian lahan berdampak negatif terhadap rayap pemakan tanah. Dengan 

mempertimbangkan sensitifitas ini, rayap pemakan tanah dapat dijadikan sebagai 

indikator perubahan lingkungan yang berkaitan dengan pengalihgunaan lahan (Eggleton 

et al., 2002; Kon et al., 2012).  

 

Sebaran spesies dan biomassa rayap tanah 

Sebaran spesies rayap tidak tersebar secara merata di masing-masing transek pada 

kedua jenis penggunaan lahan yang diamati (Tabel 3). Spesies rayap yang memiliki 

sebaran “luas” atau yang dapat ditemukan di hampir semua transek adalah 

Schedorhinotermes malaccensis. Spesies rayap ini umumnya ditemukan pada  kayu 

hidup (pohon) dan kayu mati (Roonwal, 1969). Sedangkan spesies rayap yang memiliki 

sebaran “sempit” atau yang hanya ditemukan pada satu transek saja adalah  

Microtermes  dubius.  Rayap  ini  merupakan rayap pemakan   kayu (Jones & Brandell, 

1998). Spesies rayap yang memiliki sebaran “luas” maupun sebaran “sempit” 

merupakan pemakan kayu namun Schedorhinotermes malaccensis lebih banyak 

ditemukan. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan karakteristik spesies-spesies anggota 

famili Rhinotermitidae yang menurut Eggleton (2000) memiliki kisaran toleransi yang 

lebar terhadap tingkat kekeringan maupun kebasahan lingkungan.  
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Tabel 3. Sebaran spesies rayap tanah pada setiap transek di hutan alam dan HTI 

Spesies 

Jenis Penggunaan Lahan 

Hutan Alam  HTI 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Capritermes semarangi • 

  

• • 

 

• 

 Capritermes mohri • • • 

 

• 

  

• 

Microcerotermes dubius 

   

• 

    Bulbitermes flavicans • • • 

     Nasutitermes proatripennis • 

       Ceylonitermes indicola  • • 

 

• 

    Schedorhinotermes malaccensis • • • 

 

• • • • 

Parrhinotermes aequalis • 

 

• 

 

• • • • 

Coptotermes curvignathus         • 

  

• 

Jumlah Total 7 4 4 3 5 2 3 4 

Keterangan: T1 (Transek); • = tanda kehadiran rayap 

Sebaran spesies yang tidak tersebar merata dalam penelitian ini mengindikasikan 

adanya heterogenitas pada tingkat mikrohabitat  (Martius et al., 2004). Hal ini dapat 

disebabkan oleh perbedaan mikrotopografi, pencahayaan, kelembaban udara, 

kelimpahan serasah dan kerapatan tutupan vegetasi bawah (Bignell & Eggleton, 2000). 

Menurut Jones & Eggleton (2000) rayap termasuk kelompok makrofauna tanah yang 

cukup peka terhadap heterogenitas mikrohabitat. 

 

 

Gambar 3. Frekuensi kehadiran rayap tanah menurut transek 

Meskipun jumlah spesies rayap tanah yang dapat ditemukan pada hutan alam 

dan HTI berbeda, secara umum tidak tampak adanya perbedaan frekuensi kehadiran 

rayap yang menyolok pada transek-transek yang diperiksa di kedua jenis penggunaan 

lahan ini (Gambar 3). Rata-rata frekuensi kehadiran rayap pada hutan alam dan HTI 

adalah 45% dan 35%. Pola kehadiran ini diduga dipengaruhi oleh kondisi heterogenitas 

habitat pada masing-masing plot yang diperiksa. Cornelius & Osbrink (2010) 

menyebutkan bahwa sebaran makanan dan mikrohabitat yang sesuai, misalnya, sangat 

mempengaruhi pola kehadiran rayap pada suatu habitat. 
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Gambar 4. Frekuensi kehadiran spesies-spesies rayap tanah pada hutan alam dan HTI  
(1) Capritermes semarangi; (2) Capritermes mohri; (3) Microcerotermes dubius; (4) Bulbitermes 

flavicans; (5) Nasutitermes proatripennis; (6) Ceylonitermes indicola; (7) Schedorhinotermes 

malaccensis; (8) Parrhinotermes aequalis; (9) Coptotermes curvignathus 

Dari pemeriksaan 40 subplot di hutan alam dan 40 subplot di HTI, secara umum 

dapat diketahui bahwa frekuensi kehadiran rayap tanah pada kedua jenis penggunaan 

lahan gambut ini sangat tinggi, yaitu 72,5% pada hutan alam dan 87,5% pada HTI. 

Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4, diantara spesies rayap yang dijumpai dengan 

frekuensi cukup tinggi pada hutan alam adalah Capritermes mohri dan Ceylonitermes 

indicola (masing-masing 15,0%), sedangkan pada HTI adalah Schedorhinotermes 

malaccensis (30,0%). Capritermes mohri adalah rayap pemakan tanah, sedangkan  

Ceylonitermes indicola dan Schedorhinotermes malaccensis adalah rayap pemakan 

kayu. Belum diketahui apakah rayap Capritermes yang hidup pada lahan gambut juga 

dapat memanfaatkan gambut sebagai makanan, seperti halnya yang hidup pada lahan 

mineral memakan tanah. Rayap pemakan kayu dapat memanfaatkan tunggul-tunggul 

kayu sebagai sarang sekaligus sumber makanan. Muhammad (data tidak dipublikasikan) 

bahkan menjumpai rayap-rayap semacam ini dapat memakan kayu-kayu yang berasal 

dari lapisan gambut dalam (>3 m), apabila kayu-kayu ini sudah berada di permukaan.  

Biomassa rayap yang ditemukan pada kedua jenis penggunaan lahan tidak 

berbeda signifikan. Meskipun demikian, secara visual ditemukan perbedaan yang cukup 

menarik. Rayap-rayap yang ditemukan di bawah permukaan gambut pada hutan alam 

cenderung berukuran kecil tetapi jumlahnya besar. Sebaliknya rayap-rayap yang 

ditemukan pada HTI umumnya memiliki ukuran tubuh lebih besar tetapi jumlahnya 

lebih kecil. Perbedaan ukuran dan massa tubuh rayap sangat berkaitan erat dengan 

spesies rayap, umur rayap (Grace et. al., 1995), dan kelompok fungsionalnya (Inoue et 

al., 2001).  
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Gambar 5. Biomassa rayap tanah menurut transek di hutan alam dan HTI 

Secara umum biomassa rayap yang ditemukan berkisar antara  0,05 hingga 1,05 

gr/m
2
 atau rata-rata 0,47 gr/m

2 
(Gambar 5). Biomassa rayap yang ditemukan pada 

penelitian ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan biomassa rayap yang ditemukan 

pada lahan tanah mineral. Pribadi et al. (2011), misalnya, menemukan biomassa rayap 

yang rata-rata tidak pernah kurang dari 3 gr/m
2
 di beberapa jenis penggunaan lahan di 

lereng gunung di Jawa. Penelitian lain yang dilakukan di Brazil oleh Vasconcellos & 

Moura (2010) menemukan bahwa biomassa rayap rata-rata 11 gr/m
2
. Bahkan Eggleton 

et al. (1996) menemukan biomassa rayap rata-rata 24 gr/m
2
 pada dataran rendah 

berhutan yang telah banyak mengalami gangguan di Kamerun. Hal ini menunjukkan 

bahwa rayap cenderung lebih melimpah pada lahan tanah mineral dibanding pada lahan 

gambut. Perbedaan hasil penelitian ini dan penelitian-penelitian tersebut kemungkinan 

juga dipengaruhi oleh perbedaan cara pengambilan sampel rayap. Meskipun demikian, 

kelimpahan rayap pada suatu lahan kemungkinan juga dipengaruhi oleh spesies rayap 

tertentu. Rayap Coptotermes curvignathus justru lebih melimpah pada lahan gambut 

dibanding pada lahan tanah mineral. 

Biomassa rayap dapat memberikan dampak penting secara ekologis. Terkait hal 

ini, Sanderson (1996) melaporkan bahwa biomassa rayap dapat mempengaruhi tingkat 

emisi karbon ke udara. Penelitian lain oleh Eggleton et al. (1999) mengungkapkan 

bahwa kelompok rayap pemakan tanah dan kelompok rayap pemakan tanah dan kayu 

cenderung meningkatkan emisi gas metana, selain karbondioksida. Dengan demikian, 

tingkat emisi kedua gas rumah kaca ini terkait dengan biomassa kedua kelompok rayap 

ini. Semakin besar biomassa kedua kelompok rayap ini, maka semakin besar pula emisi 

gas metana dan karbondioksida ke udara. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Secara umum tingkat keanekaragaman spesies rayap tanah yang ditemukan pada lahan 

gambut, baik yang masih berupa hutan alam maupun yang telah dialihgunakan menjadi 

HTI relatif rendah, yaitu delapan spesies pada hutan alam dan lima spesies pada HTI, 

atau seluruhnya hanya sembilan spesies. Spesies yang hanya dijumpai pada hutan alam 

adalah Microcerotermes dubius, Bulbitermes flavicans, Nasutitermes proatripennis, dan 

Ceylonitermes indicola dan spesies rayap yang hanya ditemukan pada HTI adalah 

Coptotermes curvignathus, sedangkan yang terdapat pada keduanya adalah Capritermes 
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semarangi, Capritermes mohri, Schedorhinotermes malaccensis dan Parrhinotermes 

aequalis (Indeks Similaritas Sørensen = 61,54%). Biomassa rayap tanah pada kedua 

jenis penggunaan lahan gambut relatif  kecil, yaitu hanya 0,53 ± 0,41 gr/m
2  

pada hutan 

alam dan  0,29 ± 0,19 gr/m
2 

pada HTI, yang diantara keduanya tidak terdapat perbedaan 

signifikan. 

Berdasarkan pengalaman dan hasil yang diperoleh melalui penelitian ini, dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut: Perlu dilakukan penelitian dengan metode yang 

sama tetapi dengan jumlah ulangan plot pada hutan alam dan HTI yang lebih banyak, 

misalnya 5 atau 6 plot. Penelitian berikutnya juga dapat dilakukan dengan jumlah 

ulangan plot yang mewakili hutan alam dan HTI yang sama (empat) atau bahkan 

separuhnya (dua), tetapi menggunakan metode pengambilan sampel rayap yang 

diusulkan oleh Jones & Eggleton (2000). 
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