
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semut merupakan salah satu hewan yang disebutkan dalam Al Qur’an,

meskipun hanya satu ayat, tetapi pengetahuan dan hikmah di dalamnya sangat

tinggi, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Naml ayat 18:










“hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor
semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar
kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak
menyadari”.

Semut (Hymenoptera : Formicidae) yaitu merupakan serangga yang

ditemukan pada hampir setiap jenis ekosistem kecuali di daerah kutub dan

memiliki beragam peran dalam ekosistem dan sangat melimpah di kepulauan

maupun daratan yang luas diperkirakan mencapai 15.000 spesies. Semut memiliki

habitat yang bervariasi, mulai dari padang pasir, savanna, hutan hujan tropis,

sampai pada area yang sudah dihuni oleh manusia (Latumahina, 2011).

Keragaman semut bisa dijadikan sebagai indikator kestabilan ekosistem,

semakin tinggi keragaman semut maka rantai makanan dan proses ekologis seperti

pemangsaan, parasitisme, kompetisi, simbiosis dan predasi dalam ekosistem

semakin kompleks dan bervariasi. Keragaman yang tinggi mengindikasikan

adanya keseimbangan ekosistem yang mantap karena memiliki tingkat elastisitas

yang tinggi dalam menghadapi guncangan dalam ekosistem dan sebaliknya



ekosistem dengan keragaman yang rendah menunjukkan adanya tekanan sehingga

akan mempengaruhi kualitas ekosistem (Latumahina, 2011).

Semut mempunyai peranan yang penting di alam ini, namun peran itu ada

yang bersifat positif dan negatif. Peranan semut di alam juga tidak dapat secara

langsung dirasakan oleh manusia, namun untuk keberlanjutannya sangat

bermanfaat sekali. Manfaat positif dari peran semut adalah sebagai predator,

menguraikan bahan organik, mengendalikan hama dan bahkan membantu proses

penyerbukan. Semut secara ekonomi kurang bermanfaat, namun jika di lihat

secara ekologi semut sangat bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan, karena dalam

rantai makanan memiliki peran yang sangat penting (Riyanto, 2007).

Semut dipilih sebagai objek dalam penelitian ini karena mempunyai arti

ekologi penting pada ekosistem alam. Menurut (Yulminarti et al., 2012) semut

memiliki rantai timbal balik terhadap organisme lain dan penting sebagai predator

invertebrata pada hutan tropis. Komunitas semut memiliki peranan penting dalam

proses mineralisasi karena aktivitas semut yang secara terus menerus menggali

tanah.

Menurut penelitian Yulminarti et al. (2012), jumlah jenis dan individu

semut lebih banyak ditemukan di tanah gambut alami (53 jenis dan 316 individu)

dibandingkan dengan di tanah gambut yang sudah ditanami kelapa sawit selama

satu tahun (24 jenis dan 237 individu). Perbedaan jumlah jenis dan individu semut

disebabkan oleh perbedaan faktor fisika kimia tanah gambut.

Habitat semut di kawasan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau Panam, Pekanbaru masih ada kawasan tanah gambut (alami),  dan ada

yang sudah dialih fungsikan menjadi gedung-gedung dan lahan pertanian, selama



ini belum ada penelitian mengenai jumlah spesies yang ada di kawasan tersebut.

hal ini penting karena untuk dijadikan sebagai data base keanekaragaman semut di

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berdasarkan hal tersebut,

maka dilakukan penelitian di kawasan kampus UIN Suska Riau.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman semut di

kawasan Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi mengenai keanekaragaman semut yang ada

dikawasan kampus UIN SUSKA Riau.

2. Sebagai informasi depan atau awal untuk pemberdayaan semut di bidang

pertanian, dilahan pecobaan kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Sebagai data base keanekaragaman semut sebagai informasi lain dalam

melakukan konservasi lingkungan.


