
1 
 

KEANEKARAGAMAN DAN BIOMASSA RAYAP TANAH DI KEBUN 

KELAPA SAWIT DAN KEBUN PEKARANGAN PADA LAHAN GAMBUT  

DI KAWASAN BUKIT BATU, RIAU 

Treshandila Purnasari
1
, Ahmad Muhammad

2
 & Desita Salbiah

3 

e-mail: treshandila.purnasari@gmail.com 

 
1
Mahasiswa Program Studi S1 Biologi FMIPA-UR 

2 
Dosen Bidang Biologi Jurusan Biologi FMIPA-UR 

3 
Dosen Bidang Hama Tanaman Fakultas Pertanian- UR 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau 

Kampus Binawidya Pekanbaru, 28293, Indonesia 

ABSTRACT 

This study has been conducted with the objective to know and compare the diversity 

and biomass of subterranean termites on peatland being used as oil palm plantation and 

homegarden in Bukit Batu area, Riau. Termite sampling was done in September 2011 at 

two villages. Four plots were selected to represent each land use type. In each plot one 

transect line of 100 m was drawn, on which ten subplots of 1 m x 1 m were situated 

with a distance of 10 m from one to the next. Termites were collected from beneath the 

peat surface down to a depth of 10 cm within each plot. They were weighed alive as 

fresh biomass. Six termite species belonging to four genera, three subfamilies and two 

families were encountered. There were only three species (Parrhinotermes inaequalis, 

Schedorhinotermes sarawakensis and Coptotermes curvignathus) found under oil palm, 

all of which also occurred under homegarden (Sorensen Similarity Index=66.67%). 

Capritermes latignathus, Parrhinotermes sp. and Coptotermes kalshoveni were three 

species encountered only under homegarden. Termite biomass was invariably small 

under both land uses, with an average of 0.9 ± 0.40 gr/m
2
 and 0.3 ± 0.32 gr/m

2
 under oil 

palm and homegarden, respectively. There were no significant difference in termite 

biomass between these land uses.   

Keywords: Peatland – oil palm plantation – homegarden – subterranean termites – 

diversity – biomass – Bukit Batu – Riau. 

PENDAHULUAN 

Meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman dan pertanian telah mendorong 

terjadinya pembukaan hutan-hutan alam, termasuk diantaranya hutan rawa gambut. 

Lahan gambut sebenarnya termasuk jenis lahan marginal, meskipun demikian dalam 

dua dasawarsa terakhir ini semakin banyak lahan gambut yang dimanfaatkan baik 

sebagai pemukiman maupun lahan pertanian (Agus & Subiksa, 2008). 

Pembukaan hutan rawa gambut dan pengalihgunaan lahannya umumnya didahului 

dengan pembuatan parit-parit. Keberadaan parit-parit ini dapat memberikan dampak 

mailto:treshandila.purnasari@gmail.com


2 
 

yang signifikan terhadap karakteristik hidrologis lahan gambut, yaitu antara lain 

terjadinya penurunan muka air. Hal ini menyebabkan lahan gambut tidak lagi tergenang 

dan lapisan permukaan menjadi lebih berpori dan aerobik (Banas & Gos, 2004; 

Rajagukguk, 2000; Vaessen et al., 2011). Perubahan ini diduga membuat lahan gambut 

menjadi lebih sesuai sebagai habitat makrofauna tanah, seperti antara lain rayap tanah 

(subterranean termites), yaitu rayap yang bersarang di bawah permukaan tanah    

(Fazzly et al., 2005).  

Kehadiran rayap pada lahan gambut dapat memberikan dampak lingkungan yang 

patut diperhitungkan. Hal ini mengingat rayap memainkan peranan kunci dalam 

eksosistem, yaitu sebagai pembentuk struktur tanah, vegetasi serta daur materi melalui 

proses dekomposisi (Bignell & Eggleton, 2000). Selain itu, rayap tanah juga dapat 

meningkatkan emisi metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca                   

(Konate et al., 2003).   

Lahan gambut yang terdapat di kawasan Bukit Batu, Riau, telah dialihgunakan 

oleh masyarakat antara lain menjadi kebun kelapa sawit dan kebun pekarangan. Di 

kedua tipe penggunaan lahan gambut ini, rayap tanah dapat hadir dan memberikan 

dampak ekologis. Dampak ini kemungkinan dipengaruhi oleh keanekaragaman dan 

biomassa rayap yang ada.  Sebagian kecil spesies rayap, misalnya, dikenal sebagai hama 

terhadap tanaman yang dapat menyebabkan kerusakan yang merugikan secara ekonomis 

(Chan et al., 2011; Kalsholven, 1981), sedangkan spesies-spesies rayap tertentu justru 

mempercepat daur hara sehingga dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah 

(Collins, 1983; Lavelle et al., 1992).  

Menurut Lavelle et al. (1997), cara penggunaan lahan akan mempengaruhi 

keanekaragaman dan biomassa makrofauna tanah secara umum. Sedangkan Jones et al. 

(2003), misalnya, menyebutkan bahwa tipe dan intensitas penggunaan lahan sangat 

berpengaruh terhadap keanekaragaman dan biomassa rayap. 

Dari pengamatan pendahuluan yang telah dilakukan, lahan gambut yang 

digunakan sebagai pemukiman memiliki kondisi yang agak berbeda dari yang 

digunakan sebagai kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit pada dasarnya merupakan 

sistem monokultur dimana tanaman yang dibudidayakan hanya terdiri dari satu jenis 

saja, yaitu kelapa sawit (Elaeis guineensis). Sedangkan kebun pekarangan merupakan 

sistem polikultur dimana tanaman yang dibudidayakan terdiri dari lebih banyak spesies 

tanaman. Selain perbedaan ini, cara penanaman dan perawatan tanaman, pola aktifitas 

manusia dan hewan pada kedua tipe penggunaan lahan tersebut juga berlainan. Faktor-

faktor ini diduga dapat mempengaruhi heterogenitas (Coleman et al., 2004) masing-

masing tipe penggunaan lahan tersebut sebagai habitat rayap tanah dan oleh karenanya 

juga akan mempengaruhi keanekaragaman dan biomassa fauna tanah ini. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan keanekaragaman dan 

biomassa rayap tanah pada lahan gambut yang digunakan sebagai kebun kelapa sawit 

dan kebun pekarangan. 

METODE PENELITIAN 

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

Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pengumpulan rayap dilakukan pada bulan 

September 2011, yaitu di satu plot kebun kelapa sawit masyarakat di Desa Sepahat     
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(1
0
 34’00,5” LU dan 101

0
 51’42,9” BT) serta tiga plot kebun kelapa sawit dan empat 

plot kebun pekarangan yang terdapat di Desa Tanjung Leban (1
0
 38’27,9” LU - 1

0
 

39’54,1” LU dan 101
0
 43’19,7” BT - 101

0
 46’42,7” BT). Di masing-masing plot dibuat 

sebuah transek sepanjang 100 m dan pada setiap transek dibuat 10 subplot berukuran 

1m x 1m yang berjarak 10 m satu sama lain. Dengan demikian terdapat 40 subplot pada 

kebun kelapa sawit dan 40 subplot pada kebun pekarangan. Rayap dikumpulkan dengan 

menggali masing-masing subplot hingga kedalaman 10 cm. Penimbangan biomassa 

rayap dilakukan pada saat sampel rayap masih hidup dan segar 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
. 

Selanjutnya sampel rayap tersebut diawetkan dengan menggunakan alkohol 70%. 

Identifikasi spesimen rayap dilakukan dengan bantuan mikroskop stereo (Olympus  

SZX7, Japan) dan buku referensi Tho (1992) dan Ahmad (1958).  

Selain pengambilan sampel rayap juga dilakukan karakterisasi habitat dengan 

melihat kondisi di atas permukaan gambut (kerapatan pohon, basal area pohon dan 

kelimpahan serasah) dan di bawah permukaan gambut (kedalaman muka air, kandungan 

air dalam gambut, rasio C/N dan pH gambut) serta pengamatan tambahan terhadap 

aktifitas manusia. Hasil pengukuran karakterisasi habitat disajikan dalam bentuk tabel 

sedangkan data keanekaragaman dan biomasa fauna rayap ditampilkan dalam bentuk 

grafik menggunakan Microsoft Office Excel. Perbandingan antara kebun kelapa sawit 

dan kebun pekarangan dilakukan dengan uji t tidak berpasangan (Fowler & Cohen, 

1992). Data dianalisis menggunakan program komputer SPSS 16,0 pada taraf nyata 5%. 

Indeks Similaritas Sørensen (Krebs, 2002) digunakan untuk membandingkan komposisi 

spesies rayap pada kebun kelapa sawit dan kebun pekarangan, dimana nilai koefisien ini 

berkisar 0-100%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Karakteristik habitat 

Lahan gambut yang digunakan sebagai kebun kelapa sawit dan kebun pekarangan 

memiliki struktur vegetasi yang sangat berbeda. Kebun kelapa sawit dalam penelitian 

ini dicirikan oleh tidak adanya stratifikasi tajuk pohon karena selain hanya tersusun oleh 

satu spesies pohon saja (Elaeis guineensis) juga tersusun oleh pohon-pohon yang 

berumur sama. Tingkat kerapatan pohon pada kebun kelapa sawit rata-rata 150 

pohon/ha dan basal area 29,5 m
2
/ha. Sedangkan kebun pekarangan dicirikan oleh 

adanya stratifikasi tajuk pohon dan keanekaragaman spesies maupun morfologi pohon 

yang lebih beragam. Tingkat kerapatan pohon pada kebun pekarangan kurang lebih 188 

pohon/ha dan basal area 6 m
2
/ha. Perbedaan struktur vegetasi dapat mempengaruhi 

keanekaragaman rayap. Hal ini dikarenakan struktur vegetasi seperti tutupan tajuk dan 

kerapatan pohon mempengaruhi iklim mikro, ketersediaan sumber makanan dan 

mikrohabitat yang diperlukan oleh rayap tanah (Donovan et al., 2007).  
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Tabel 1. Perbedaan karakteristik habitat pada kebun kelapa sawit  

     dan kebun pekarangan  

Parameter 

Tipe Penggunaan Lahan Gambut 

Kebun Kelapa Sawit 

 (n=4) 

Kebun Pekarangan 

(n=4) 

Kerapatan pohon (pohon/ha) 140-160 125-250 

Basal area (m
2
/ha) 27-31 4-8 

Keanekaragaman spesies pohon 1-5 5-15 

Kelimpahan serasah (gr/m
2
) 244,8-290,6 110-521 

Kedalaman muka air (cm) 20,4-69,6 44,6-100 

Kandungan air (%) 51,2-63,1 55,2-58,8 

pH 4,68-5,32 4,82- 5,52 

Rasio C/N 20-23* 21-26* 

*Signifikan pada taraf 5% (P=0,05) 

 Sruktur vegetasi yang berbeda dapat berpengaruh terhadap produksi serasah. 

Dalam penelitian ini dijumpai serasah yang cukup melimpah (rata-rata 260,6 gr/m
2
)
 

pada kebun kelapa sawit dan kebun pekarangan. Dari segi kuantitas tidak terdapat 

perbedaan signifikan  antara keduanya. Tetapi dari segi kualitas terdapat perbedaan 

yang signifikan antara keduanya. Serasah pada kebun kelapa sawit terutama berasal dari 

paku-pakuan, rumput-rumputan dan kelompok tumbuhan semak lain.  Sedangkan 

serasah pada kebun pekarangan lebih banyak berupa dedaunan dari berbagai spesies 

pohon. Kualitas serasah diketahui dapat mempengaruhi tanggapan organisme-organisme 

yang terlibat dalam proses dekomposisi, termasuk dalam hal ini rayap (Jones, 2000). 

Serasah juga memiliki arti penting bagi kehidupan rayap tanah, terutama sekali sebagai 

sumber makanan (MacKay et al., 1987). 

Lahan gambut yang digunakan sebagai kebun kelapa sawit dan kebun 

pekarangan umumnya sudah tidak tergenang ataupun jenuh air. Hal ini disebabkan oleh 

terjadinya penurunan muka air mengikuti dibangunnya parit-parit di sekitarnya.  

Kedalaman muka air rata-rata pada kebun kelapa sawit dan kebun pekarangan adalah 

43,6 cm dan 67,9 cm (Tabel 1). Meskipun demikian tidak dijumpai perbedaan 

signifikan antara keduanya. 

Kedalaman muka air berpengaruh terhadap kandungan air di lapisan gambut 

permukaan. Semakin dalam muka air maka kandungan air dalam lapisan ini cenderung 

lebih rendah (Robet et al., 2011). Dalam penelitian ini dijumpai kandungan air di dekat 

permukaan gambut pada kebun kelapa sawit dan kebun pekarangan rata-rata adalah 

55,6% dan 56,0%. Bagi makrofauna yang hidup di bawah permukaan tanah, penurunan 

kejenuhan air umumnya justru menguntungkan karena hal ini berarti meningkatnya 

porositas tanah dan sirkulasi udara di bawah permukaan tanah (Banas & Gos, 2004).  

Rayap tanah sebenarnya merupakan salah satu kelompok makrofauna tanah yang 

dapat beradaptasi dengan kondisi tanah yang relatif basah. Penelitian pada lahan yang 

masih berupa hutan rawa gambut membuktikan bahwa rayap dapat dijumpai pada 

gambut dengan tingkat kejenuhan air tidak pernah kurang dari 80% (Ayu, komunikasi 

pribadi). Rayap tanah juga terbukti dapat bertahan hidup pada lahan gambut yang 

tergenang selama berhari-hari dengan memanfaatkan tunggul-tunggul pohon sebagai 

pelindung koloni mereka (Muhammad, data tidak dipublikasikan).  

Gambut umumnya mempunyai tingkat kemasaman yang relatif tinggi dengan 

kisaran pH 3-5 (Hartatik et al., 2004). Rata-rata pH gambut pada kebun kelapa sawit 
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dan kebun pekarangan adalah 4,94 dan 5,24 (Tabel 1). Penelitian Ayu (komunikasi 

pribadi) menunjukkan bahwa pH gambut pada hutan rawa gambut yang belum 

terganggu jauh lebih rendah (4,29) dibanding pH pada kedua tipe penggunaan lahan ini. 

Keasaman (pH) tanah sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan tanah. Umumnya 

hewan tanah sangat sensitif terhadap pH tanah, walaupun hal ini juga tergantung spesies 

(Edwards & Lofty, 1977). Rayap tanah merupakan salah satu kelompok makrofauna 

tanah yang memiliki kisaran toleransi yang cukup lebar terhadap pH tanah (Jones & 

Eggleton, 2000). Vaessen et al., (2011) bahkan menemukan cukup banyak spesies rayap 

tanah yang toleran terhadap keasaman lahan gambut.  

Rasio C/N pada kebun kelapa sawit dan kebun pekarangan memiliki perbedaan 

yang signifikan (αn-1 = 3,182, P<0,05). Rata-rata kebun pekarangan memiliki rasio C/N 

24% sedangkan rata-rata rasio C/N pada kebun kelapa sawit hanya 21,25% (Tabel 1). 

Perbedaan kandungan C/N di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh kelimpahan dan  

kualitas serasah dari tumbuhan yang ada di atasnya (Martius et al., 2004). Tetapi, jika 

dilihat dari rentang rerata rasio C/N dari kedua tipe penggunaan lahan ini, rasio C/Nnya 

sama-sama termasuk kategori tinggi. Noor (2001) menyatakan, nisbah C/N yang tinggi    

(C/N>20) mengindikasikan tingkat dekomposisi yang belum lanjut, semakin tinggi 

nisbah C/N maka semakin rendah tingkat dekomposisi yang terjadi. 

Faktor lain yang penting terkait kondisi habitat di kedua tipe penggunaan lahan 

dalam penelitian ini adalah penggunaan herbisida dan pestisida. Kedua bahan ini 

umumnya digunakan pada kebun kelapa sawit, sementara pada kebun pekarangan 

sangat jarang digunakan. Keduanya diketahui dapat memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap makrofauna tanah. Pemakaian herbisida maupun pestisida dalam 

agroekosistem biasanya mengakibatkan penurunan keanekaragaman spesies dan 

biomassa makrofauna tanah, termasuk rayap (Lee & Wood, 1971). 

Keanekaragaman dan kelimpahan rayap tanah 

Hasil penelitian dijumpai enam spesies rayap tanah yang merupakan anggota dari empat 

genera, tiga subfamilia dan dua familia, yaitu Rhinotermitidae dan Termitidae (Gambar 

1). Di kebun kelapa sawit hanya ditemukan tiga spesies, sedangkan di kebun 

pekarangan dijumpai enam spesies (Tabel 2).  

 

 
Gambar 1. Struktur fauna rayap tanah berdasarkan tingkat taksonomis 
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Famili Rhinotermitidae merupakan famili yang paling banyak dijumpai dalam 

penelitian ini (83%) baik pada kebun kelapa sawit maupun pada kebun pekarangan. 

Wang  et al. (2003) menyebutkan bahwa spesies-spesies anggota Rhinotermitidae 

memang lebih sering dijumpai di luar hutan alam atau di kawasan hutan alam yang telah 

dialihfungsikan menjadi areal perkebunan dan pemukiman. Famili Rhinotermitidae 

merupakan kelompok rayap pemakan kayu (Eggleton, 2000) dan mempunyai habitat di 

dalam tanah atau di dalam kayu mati (Collins, 1984). Subfamili dari Rhinotermitidae 

yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Rhinotermitinae dan Coptotermitinae. 

Famili Termitidae dijumpai dengan proporsi yang jauh lebih kecil (17%). 

Anggota-anggota famili ini merupakan kelompok rayap pemakan kayu, tanah dan 

serasah (Donovan et al., 2007; Kambhampati & Eggleton, 2000). Sebagian besar 

anggota famili ini bersarang di dalam tanah atau membuat gundukan (busut) di atas 

permukaan tanah dan sebagian kecil membuat sarang arboreal (Collins, 1984). Famili 

ini terdiri dari empat subfamili, namun dalam penelitian ini hanya ditemukan satu 

subfamili saja, yaitu Termitinae dengan anggota Capritermes latignathus.  

Tabel 2. Sebaran spesies rayap tanah di kedua tipe penggunaan lahan 

No Familia Subfamilia Spesies 

Tipe 

Penggunaan 

Lahan 

KKS KP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Termitidae 

Rhinotermitidae 

Rhinotermitidae 

Rhinotermitidae 

Rhinotermitidae 

Rhinotermitidae 

Termitinae  

Rhinotermitinae  

Rhinotermitinae 

Rhinotermitinae 

Coptotermitinae 

Coptotermitinae  

Capritermes latignathus  

Parrhinotermes sp. 

Parrhinotermes inaequalis 

Schedorhinotermes sarawakensis  

Coptotermes curvignathus  

Coptotermes kalshoveni 

 

 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Jumlah Spesies Total 3 6 

Keterangan:  KKS (Kebun Kelapa Sawit), KP (Kebun Pekarangan) • = tanda kehadiran rayap 

Tabel 2 menunjukkan sebaran keenam spesies rayap yang ditemukan. Ketiga 

spesies yang ditemukan pada kebun kelapa sawit juga ditemukan pada kebun 

pekarangan (Indeks Similaritas Sørensen = 66,67%). Spesies-spesies yang hanya 

dijumpai di kebun pekarangan saja adalah Capritermes latignathus, Parrhinotermes sp. 

dan Coptotermes kalshoveni. Sedangkan yang dapat ditemukan pada kedua tipe 

penggunaan lahan adalah Parrhinotermes inaequalis, Schedorhinotermes sarawakensis 

dan Coptotermes curvignathus. 
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Gambar 2. Struktur rayap tanah berdasarkan afinitas mikrohabitatnya 

Menurut afinitas mikrohabitatnya rayap dipilah menjadi  empat kelompok, yaitu 

rayap yang bersarang dalam kayu, rayap tanah, rayap epigeal (permukaan tanah) dan 

arboreal (Eggleton et al., 1996). Dalam penelitian ini hanya dijumpai dua diantaranya, 

yaitu rayap yang hidup di dalam kayu dan di dalam tanah. Kelompok rayap yang hidup 

di kayu ini biasanya ditemukan dalam batang pohon yang masih hidup atau dalam kayu 

yang telah mati (Eggleton et al., 1996). Sedangkan rayap tanah merupakan rayap yang 

bersarang di bawah permukaan tanah, memakan humus dan tanah mineral (Jones & 

Brendell, 1998).  

 

 
Gambar 3. Struktur rayap tanah berdasarkan makanannya 

Menurut jenis makanannya, rayap dapat dibedakan menjadi lima kelompok, 

yaitu kelompok rayap pemakan kayu, pemakan serasah, pemakan kayu permukaan dan 

tanah, pemakan tanah dan pemakan mikroepifit (Eggleton et al., 1996; Eggleton et al., 

1997). Dalam penelitian ini, spesies rayap yang ditemukan pada kebun kelapa sawit 

menurut jenis makanannya adalah spesies rayap pemakan kayu basah atau kayu hidup 
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(Coptotermes curvignathus dan Schedorinotermes sarawakensis) dan spesies pemakan 

serasah berupa ranting dan kayu mati (Parrhinotermes inaequalis) (Jones & Brendell, 

1998). Sedangkan pada kebun pekarangan hanya dijumpai empat kelompok spesies, 

yaitu spesies pemakan kayu, pemakan serasah, pemakan kayu permukaan dan tanah dan 

pemakan tanah. Dari spesies-spesies tersebut, rayap pemakan kayu adalah rayap yang 

paling banyak dijumpai. Kon et al. (2012) mengungkapkan bahwa tingginya kehadiran 

rayap pemakan kayu di lahan gambut kemungkinan berkaitan dengan melimpahnya 

kayu mati di bawah permukaan gambut. Menurut Muhammad (data tidak 

dipublikasikan), rayap tanah memang terbukti dapat memakan kayu-kayu mati yang 

berasal dari lapisan gambut dalam (> 3m) tetapi telah dipindahkan ke permukaan.    

Rayap pemakan tanah (soil feeder) Capritermes latignathus (Eggleton et al., 

1997)  dalam penelitian ini tidak dijumpai pada kebun kelapa sawit. Hal ini diduga 

terkait dengan tingginya tingkat penggunaan herbisida dan insektisida pada kebun 

kelapa sawit yang berpengaruh negatif terhadap kelompok rayap pemakan tanah. 

Menurut Eggleton et al. (2002) dan Kagezi et al. (2011) kelompok rayap ini memang 

sangat sensitif terhadap peningkatan intensitas penggunaan lahan. Oleh karenanya, 

kelompok ini juga dapat dijadikan sebagai bioindikator perubahan lingkungan yang 

menyertai penggunaan lahan oleh manusia (Kon et al., 2012). Hal ini berbeda dari 

kelompok rayap pemakan kayu dan rayap pemakan serasah yang justru sering lebih 

adaptif terhadap perubahan semacam ini (Davies, 2002).  

Pola sebaran spesies dan biomassa rayap tanah 

Spesies rayap tanah tidak tersebar secara merata di masing-masing tipe penggunaan 

lahan (Tabel 3). Spesies yang memiliki sebaran paling “luas” atau dapat ditemukan pada 

semua transek adalah Coptotermes curvignathus. Spesies yang memiliki sebaran paling 

“sempit” adalah Parrhinotermes sp. yang hanya ditemukan pada satu transek saja pada 

kebun pekarangan. Spesies ini dijumpai pada ranting dan tunggul-tunggul pepohonan 

yang telah membusuk di bawah permukaan tanah. Hal yang sama juga dijumpai oleh 

Kon et al. (2012) di Serawak.  

Tabel 3. Sebaran spesies rayap tanah menurut transek dalam masing-masing tipe 

     penggunaan lahan 

Spesies 

Tipe Penggunaan Lahan 

Kebun Kelapa Sawit Kebun Pekarangan  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Capritermes latignathus  

Parrhinotermes sp. 

Parrhinotermes inaequalis 

Schedorhinotermes sarawakensis  

Coptotermes curvignathus  

Coptotermes kalshoveni 
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Jumlah Total 1 2 2 1 2 6 4 3 

Keterangan: T = Transek 

Sebaran spesies yang tidak merata dalam sebuah habitat mengindikasikan 

tingginya heterogenitas dalam habitat tersebut (Eggleton et al., 1996). Rayap seperti 

halnya kelompok makrofauna tanah yang lain merupakan serangga yang cukup peka 
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terhadap heterogenitas yang ada di dalam suatu habitat. Variasi dalam topografi, 

pencahayaan, kelembaban udara, kelimpahan serasah dan kerapatan tutupan vegetasi 

bawah dapat mempengaruhi sebaran spesies rayap dalam sebuah habitat (Bignell & 

Eggleton, 2000; Martius et al., 2004).  

 

       Gambar 4. Pola sebaran rayap tanah pada tingkat titik sampling poin 

Frekuensi kehadiran rayap tanah di kebun pekarangan lebih tinggi dari pada di 

kebun kelapa sawit (Gambar 4). Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan penggunaan 

lahan mempengaruhi pola kehadiran rayap. Penggunaan herbisida dan insektisida yang 

lebih umum dilakukan di kebun-kebun kelapa sawit diduga memberikan pengaruh 

negatif terhadap kehadiran rayap ataupun serangga-serangga lain. Temuan Bong et al. 

(2012) membuktikan bahwa pemakaian insektisida di kebun-kebun kelapa sawit di 

Sarawak dapat menurunkan keanekaragaman spesies dan frekuensi kehadiran rayap 

secara umum, termasuk spesies-spesies rayap yang sebenarnya bukan hama.  

Faktor lain yang juga diduga mempengaruhi perbedaan kehadiran rayap pada 

kebun kelapa sawit dan kebun pekarangan adalah perbedaan keanekaragaman tanaman 

pada keduanya. Kebun kelapa sawit merupakan sebuah sistem monokultur dimana 

hanya satu spesies tanaman yang dibudidayakan di dalamnya. Sedangkan kebun 

pekarangan merupakan sebuah sistem polikultur  dimana di dalamnya dapat dijumpai 

setidaknya beberapa spesies tanaman.  Keanekaragaman tumbuhan merupakan salah 

satu faktor yang sangat mempengaruhi komunitas rayap. Semakin rendah 

keanekaragaman spesies tumbuhan pada suatu habitat, semakin rendah pula 

keanekaragaman spesies rayap yang ada di dalamnya. Hasil penelitian Gillison et al. 

(2003) dan Jones et al. (2003) di berbagai tipe penggunaan lahan di Jambi membuktikan 

hal ini.  
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Gambar 5. Pola sebaran spesies rayap tanah pada tingkat sampling poin, keterangan:                      
(1) Coptotermes curvignathus; (2) Schedorhinotermes sarawakensis; (3) Parrhinotermes inaequalis;    

(4) Coptotermes kalshoveni; (5) Capritermes latignathus;  (6) Parrhinotermes sp. 

Dari pemeriksaan 40 subplot di kebun kelapa sawit dan 40 subplot di kebun 

pekarangan, dapat diketahui bahwa secara umum frekuensi kehadiran rayap tanah pada 

kebun kelapa sawit jauh lebih rendah (27,5%) dibanding pada kebun pekarangan 

(62,5%). Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5, diantara spesies-spesies rayap yang 

dijumpai  hanya Coptotermes curvignathus dan Schedorhinotermes sarawakensis yang 

ditemukan dengan frekuensi cukup tinggi, yaitu rata-rata 16,5% dan 11,5%  di kedua 

tipe penggunaan lahan. Kedua spesies ini dikenal sebagai hama yang menyerang 

berbagai jenis pohon budidaya, termasuk kelapa sawit (Prawirosoekarto et al., 1991). 

Chan et al. (2011) bahkan menyebut Coptotermes curvignathus sebagai salah satu hama 

terpenting kelapa sawit yang dibudidayakan pada lahan gambut. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tipe penggunaan lahan gambut 

berpengaruh terhadap kelimpahan rayap tanah. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

perbedaan biomassa rayap tanah pada tipe penggunaan lahan gambut yang berbeda, 

misalnya pada kebun kelapa sawit dan kebun pekarangan. Melalui penelitian ini 

diketahui bahwa biomassa rayap tanah pada kedua tipe penggunaan lahan ini rata-rata 

adalah 0,09 ± 0,04 gr/m
2
 pada kebun kelapa sawit dan 0,3 ± 0,32 gr/m

2
 pada kebun 

pekarangan, yang mana diantara keduanya tidak terdapat perbedaan signifikan (αn-1 = 

3,182, P>0,05). 

 

Gambar 6. Biomassa rayap tanah pada tingkat sampling transek 
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Gambar 6 menunjukkan biomassa rayap tanah yang ditemukan secara umum 

sangat kecil (hanya berkisar 0,09 dan 0,73 gr/m
2
 atau rata-rata 0,19 gr/m

2
). Temuan ini 

sangat kontras apabila dibandingkan dengan temuan pada lahan tanah mineral. Pribadi 

et al. (2011) menemukan biomassa rayap yang rata-rata tidak pernah kurang dari 3 

gr/m
2
 di beberapa tipe penggunaan lahan di lereng gunung di Jawa. Sedangkan 

Vasconcellos (2010) menemukan biomassa rayap rata-rata sekitar 11 gr/m
2
 di Brazil. 

Eggleton et al. (1996) bahkan menemukan bahwa biomassa rayap rata-rata tidak pernah 

kurang dari 24 gr/m
2
 pada dataran rendah berhutan yang telah banyak mengalami 

gangguan di Kamerun. Hal ini kemungkinan mengindikasikan bahwa rayap tanah 

cenderung lebih melimpah pada lahan-lahan tanah mineral dibanding pada lahan 

gambut. Meskipun demikian, perlu diingat perbedaaan antara hasil penelitian ini dan 

penelitian-penelitian tersebut kemungkinan juga dipengaruhi oleh perbedaan cara 

pengambilan sampel rayap.   

Kelimpahan rayap tanah pada lahan gambut tampaknya juga dipengaruhi oleh 

spesies rayap. Spesies-spesies rayap tertentu, seperti Coptotermes curvignathus, 

kemungkinan justru lebih melimpah pada lahan-lahan gambut dibanding pada lahan-

lahan tanah mineral. Di Bukit Batu, spesies rayap ini merupakan hama terpenting pada 

tanaman karet dan kelapa sawit.  

Biomassa rayap dapat memberikan dampak ekologis yang penting, karena 

mempengaruhi tingkat emisi karbon ke udara. Menurut Eggleton et al. (1999), 

kelompok rayap pemakan tanah dan kelompok rayap pemakan tanah dan kayu 

cenderung meningkatkan emisi gas metana, selain karbondioksida. Semakin besar 

biomassa rayap dari kedua kelompok ini, maka semakin besar pula emisi kedua gas 

yang merupakan gas rumah kaca ini.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasaran hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum 

tingkat kekayaan spesies rayap tanah yang diperoleh pada kedua tipe penggunaan lahan 

gambut yang diperiksa relatif rendah, yaitu hanya tiga spesies pada kebun kelapa sawit 

dan enam spesies pada kebun pekarangan atau jumlah keseluruhannya hanya enam 

spesies. Spesies rayap tanah yang dijumpai pada kebun kelapa sawit adalah 

Parrhinotermes inaequalis, Schedorhinotermes sarawakensis dan Coptotermes 

curvignathus, yang semuanya juga dapat ditemukan pada kebun pekarangan (Indeks 

Similaritas Sørensen = 66,67%); sedangkan spesies rayap yang hanya dijumpai pada 

kebun pekarangan adalah Capritermes latignathus, Parrhinotermes sp. dan Coptotermes 

kalshoveni. Biomassa rayap tanah pada kedua tipe penggunaan lahan relatif kecil, yaitu 

hanya 0,09 ± 0,04 gr/m
2
 pada kebun kelapa sawit dan 0,3 ± 0,32 gr/m

2
 pada kebun 

pekarangan, dimana keduanya tidak berbeda signifikan. 

Saran 

Penelitian ini pada dasarnya masih merupakan penelitian pendahuluan yang bertujuan 

untuk memperoleh gambaran umum tentang rayap tanah, khususnya dalam kaitannya 

dengan pengalihgunaan lahan gambut oleh masyarakat. Berdasarkan pengalaman dan 

hasil yanag diperoleh melalui penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran yaitu 
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perlu dilakukan penelitian dengan metode yang sama, tetapi dengan jumlah ulangan plot 

yang mewakili kebun yang lebih banyak, misalnya lima atau enam plot. Penelitian 

berikutnya juga dapat dilakukan dengan jumlah ulangan plot yang mewakili kebun yang 

sama (empat) atau bahkan separuhnya (dua), tetapi menggunakan metode sampling 

yang diusulkan oleh Jones & Eggleton (2000).  
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