
I. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Biologi Semut

Semut memiliki tempat hidup dimana-mana disegala daratan dunia,

kecuali diperairan. Semut sangat mempunyai banyak jenisnya, semut ini termasuk

serangga sosial, prilaku semut yang dijadikan contoh kerukunan hidup bagi

serangga-serangga lainnya, pada setiap koloni semut tidak pernah ada perkelahian

baik di dalam sarang maupun di luar sarang ataupun ketika mendapatkan

makanan. Semut juga mempunyai sistem kasta, seperti halnya rayap dan lebah

(Putra, 1994).

Koloni semut dimulai dengan terbangnya semut jantan dan semut betina

dari sarangnya baik itu dari sarang yang terbuat dari daun atau yang berada di

dalam tanah atau sarang-sarang lainnya. Terbangnya semut ini diikuti karena

adanya perkawinan antara semut jantan dan betina, kemudian semut betina akan

melepaskan sayapnya setelah melakukan perkawinan dan semut jantan akan mati

pada beberapa saat setelah melakukan perkawinan (Putra, 1994).

Semut disebut dengan serangga sosial karena kehidupannya yang sangat

suka bergotong royong, hidup bersama-sama  seperti halnya dalam bermasyarakat

dan saling membantu satu sama lain. Koloni semut akan membantu semut yang

lainnya jika diserang oleh para musuh dengan beramai-ramai untuk menyerang

lawan (Srimawab, 1997).

Semut mempunyai tiga golongan, yaitu semut jantan, semut betina (ratu

semut) dan semut pekerja. Semut jantan dan semut betina pada umumnya adalah

bersayap sementara itu semut pekerja tidak bersayap. Ratu semut mempunyai



abdomen yang besar dan pekerjaannya hanya bertelur untuk menjaga

keturunannya, sementara itu semut pekerja terdiri dari semut-semut betina yang

mandul yang pekerjaanya mencari makanan atau semua pekerjaan dilakukan oleh

semut betina (Srimawab, 1997).

2.2. Morfologi Semut

Bentuk tubuh semut yaitu tidak mempunyai tulang di dalam badannya,

namun badan semut dibalut oleh lapisan kulit yang keras, seperti serangga

lainnya, badan semut terdiri atas tiga bagian yaitu; kepala, thorax dan abdomen

(Srimawab, 1997). Menurut Hashimoto & Rahman (2003), ciri-ciri semut pada

bagian kepala, thorax dan abdomen adalah sebagai berikut:

a. Kepala

Pada kepala semut terdapat banyak organ sensor, diantaranya adalah

antena, antenal scrobe, mata, clypeus, frontal carina, mandibula dan palp formula.

Antena merupakan organ sensor yang bersegmen dari semut yang terletak diantara

mata majemuk yang terdiri dari tiga bagian, yaitu scape (SC), pedicel (PD) dan

Funiculus (FC) atau sama dengan Flagelum (FU), seperti pada (gambar 2.1).

Gambar 2.1. Kepala (Hashimoto & Rahman, 2003)
Keterangan : SC : Scape

: PD : Pedicel
: FU : Flagelum



b. Thorax

Alitrunk (Mesosoma) merupakan bagian kedua dari tubuh serangga yang

terletak diantara kepala dan abdomen. Alitrunk terdiri dari tiga segmen thorax

yaitu; prothorax, mesothorax dan metathorax (Hashimoto & Rahman, 2003).

Dada juga merupakan tempat melekatnya (bersambungnya) kaki dan sayap

(Pracaya, 2009). Prothorax meliputi : pronotum (PN), propleuron (PR),

sedangkan mesothorax meliputi bagian : mesonotum (MS), mesopleuron (MSP)

dan metathorax meliputi : metapleuron (MTP).

Gambar 2.2. Thorax (Hashimoto &Rahman, 2003)
Keterangan : AL : Alitrunk

: PN : Pronotum
: PR : Propleuron
: MS : Mesonotum
: MSP : Mesopleuron
: MTP : Metapleuron

c. Abdomen

Abdomen pada semut terdiri dari tujuh buah segmen (A1-A7). Segmen

abdmen yang pertama adalah propodeum (PPD,A1) yang tereduksi dan menyatu

dengan thorax. Segmen yang kedua adalah petiole (PT,A2). Segmen abdomen

yang ketiga adalah segmen gastral yang pertama, apabila segmen ini utuh dan

tidak mengalami reduksi. Sedangkan apabila segmen ini mengalami penyusutan

dan tereduksi disebut dengan post petiole (PPT). segmen yang ketiga atau yang



keempat sampai yang ketujuh disebut dengan gaster (GA). Tergit dari segmen

yang ketujuh abdomen disebut dengan pigydium (PY), sedangkan sternit dari

segmen yang ketujuh disebut dengan hypopygidium (HY). Acidopore merupakan

saluran atau organ untuk mengeluarkan asam format, yang terletak pada bagian

ujung dari hypopygidium, biasanya pada acidopore terdapat state yang pendek.

Gambar 2.3. Abdomen (Hashimto & Rahman, 2003)
Keterangan : GA : Gaster

: PT : Petiole
: HY : Hypopygisdium
: PY : Pigydium

2.3. Klasifikasi Semut

Semut termasuk kedalam famili Formicidae dengan ordo Hymenoptera.

Sub ordonya adalah apocrita ditandai dengan menyatunya segmen pertama dari

abdomen dengan segmen pada thoraks yang disebut dengan propodeum sehingga

membentuk mesosoma. Semut merupakan serangga yang bersifat eusosial pada

daerah terestrial. Koloni eusosial ditandai dengan adanya kerjasama diantara

anggota koloni dalam memelihara serangga pradewasa. Klasifikasi ilmiah semut

menurut Bolton (1994) adalah sebagai berikut:



Kerajaan : Animalia

Filum : Artropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Hymenoptera

Sub ordo : Apokrita

Sub famili : Vespoidea

Famili : Formicidae

Semut terdiri dari 14 sub famili, yaitu; Nothomymeciinae, Myrmeciinae,

Ponerinae, Dorylinae, Aneuritinae, Aenictinae, Ecitoninae, Myrmicinae,

Pseudomyrmicinae, Cerapachyinae, Leptanillinae, Leptanilloidinae,

Dolichoderinae dan Formicinae), beberapa subfamili bersifat endemik pada suatu

daerah.

2.4. Jenis-jenis Semut

Hasil penelitian Yulminarti et al. (2012),  yang dilakukan di tanah gambut

alami dan tanah gambut yang sudah di tanami kelapa sawit di Sungai Pagar, Riau

telah di dapatkan 72 jenis semut dan hanya lima jenis yang di dapatkan di kedua

lokasi yaitu yaitu Camponotus sp.2, Leptogenys sp.2, Leptogenys sp.3, Pheidole

sp.7, dan Pheidole sp.9.

1. Camponotus sp.2

Ciri-ciri : propodeum dan petiole berbulu dan sedikit bercorak seperti C.

bryani dan C. umbratilis pada propodeum dan dorsum petiole memiliki kulit yang

halus dan mengkilat, petiole memanjang namun tidak sempit seperti C. umbratilis

(Sarnat & Economo, 2012).



2. Leptogenys sp.2

Ciri-ciri dari semut ini adalah gigi cakar pretarsal berjumlah lima

berbentuk sisir yang tersebar di pertengahan cakar pada kedua sisinya dengan

tinggi masing-masing gigi cakar sejajar. Bentuk petiole tipis namun tidak begitu

melebar. Warna tubuh coklat coklat muda dengan permukaan tubuh yang licin dan

mengkilat (Noor, 2008)

3. Leptogenys sp.3

Ciri-ciri jenis semut ini yaitu : gigi cakar pretarsal berjumlah enam,

berukuran pendek dan tersebar jarang-jarang. Bentuk petiole besar dan melebar

(Noor, 2008)

4. Pheidole sp.7

Ciri-ciri semut dari jenis ini adalah sama dengan jenis semut pheidole sp.6,

namun yang berbeda pada duri metanotalnya dan sisi lebih gelap (Sarnat &

Economo, 2012).

5. Pheidole sp.9

Ciri-ciri : jenis ini mirip dengan jenis P. knowlesi dan P. wilsoni namun

memiliki karakter yang berbeda, para pekerja yang lebih kecil, mata dan rahang

tidak bercabang atau tidak menyatu karna adanya lobus frontal dan lobus frontal

memiliki bercak-bercak gelap (Sarnat & Economo, 2012).



Tabel 2.1. Jumlah Jenis dan Jumlah Individu Semut di Tanah Gambut Alami dan
Tanah Gambut Perkebunan Sawit di Sungai Pagar Riau

No             Jenis Semut Jumlah Jenis Jumlah Individu
Alami Sawit Alami Sawit

1 Camponotus gigas V - 2 -
2 Camponotus sp.2 V V 11 3
3 Camponotus sp.4 V - 23 -
4 Camponotus sp.5 V - 3 -
5 Euprenolepis procera V - 52 -
6 Anoplolepis gracilipes - V - 161
7 Paratrechina sp.2 V - 15 -
8 Paratrechina sp.3 - V - 5
9 Paratrechina sp.4 V - 2 -
10 Paratrechina sp.5 V - 3 -
11 Paratrechina sp.6 - V - 2
12 Paratrechina sp.9 - V - 3
13 Technomyrmex sp.2 V - 1 -
14 Tapinoma melanocephalum - V - 6
15 Philidris sp.1 V - 2 -
16 Philidris sp.2 V - 2 -
17 Philidris sp.3 V - 2 -
18 Philidris sp.5 - V - 1
19 Dolichoderus sp.1 V - 2 -
20 Dolichoderus sp.2 V - 3 -
21 Odontoponera denticulate - V - 1
22 Odontomachus similimus - V - 5
23 Pachycondyla leeuwenhoeki V - 2 -
24 Pachycondyla sp.2 V - 8 -
25 Pachycondyla (Branchiponera) sp.3 - V - 2
26 Pachycondyla sp.5 V - 1 -
27 Pachycondyla sp.6 V - 3 -
28 Leptogenys sp.1 V - 9 -
29 Leptogenys sp.2 V V 3 1
30 Leptogenys sp.3 V V 3 2
31 Prionopelta sp.1 V - 1 -
32 Cryptopone sp.1 - V - 1
33 Hypoponera sp.1 - V - 1
34 Anochetus sp.1 - V - 1
35 Diacamma rugosum - V - 6
36 Amblyopone sp.1 V - 11 -
37 Amblyopone sp.2 V - 3 -
38 Myopopone sp.1 V - 1 -
39 Tetraponera sp.3 V - 2 -
41 Pheidole longipes V - 73 -
42 Pheidole quadrensis V - 16 -
43 Pheidole sp.7 V V 3 8
44 Pheidole sp.8 V - 3 -
45 Pheidole sp.9 V V 5 2
46 Pheidole sp.10 V - 3 -
47 Pheidole sp.14 V - 1 -
48 Pheidole sp.15 V - 2 -
49 Pheidole sp.19 V - 1 -
50 Pheidole sp.20 - V - 10
51 Pheidole sp.21 - V - 5
52 Pheidole sp.22 - V - 1
53 Crematogaster coriaria V - 1 -
54 Crematogaster rogenhoffri - V - 2
55 Proatta butteli V - 3 -
56 Vollenhovia fridae V - 2 -
57 Lophomyrmex bedoti V - 4 -
58 Aphaenogaster sp.1 V - 5 -
59 Aphaenogaster sp.2 V - 2 -
60 Aphaenogaster sp.3 V - 1 -
61 Pheidologeton affinis V - 2 -
62 Monomorium pharaonis - V - 5
63 Monomorium sp.5 - V - 3
64 Eurhopalotix sp.1 V - 2 -
65 Acantomyrmex sp.1 V - 1 -
66 Strumigenys sp.1 V - 2 -
67 Strumigenys sp.2 V - 2 -
68 Strumigenys sp.4 V - 2 -
69 Strumigenys sp.5 V - 1 -
70 Tetramorium sp.2 V - 1 -
71 Tetramorium sp.5 V - 2 -
72 Tetramorium sp.6 V - 2 -

Jumlah 53 24 316 237

Sumber: Yulminarti et al (2012)



2.5. Peranan Semut di Alam

Semut secara ekonomi memanglah kurang bermanfaat, namun jika dilihat

secara ekologinya semut memiliki peranan yang sangat penting. Peran semut di

alam dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap hewan dan

manusia. Manfaat positif tidak dapat secara langsung dinikmati oleh manusia

misalnya perannya sebagai predator, menguraikan bahan organik, mengendalikan

hama dan bahkan membantu penyerbukan. Solenopsis sp. di Brazil dapat

dimanfaatkan sebagai agen pengontrol kepadatan larva Diatrae saccharalis. Larva

ini dapat mengebor tanaman tebu (Riyanto, 2007)

Menurut Depparaba & Mamesah (2005) bahwa populasi dan serangan

penggerek daun (Phyllocnistis citrella Staint) pada tanaman jeruk dapat dikurangi

dengan musuh alami semut hitam (Dolichoderus sp.), sebagai bioindikator dari

kondisi hutan (Shahabudin, 2003), dan mempengaruhi keanekargaman hayati.

Sedangkan akibat negatif yang disebabkan oleh semut adalah dapat menggigit

manusia dan memakan makanan yang ditemukannya.

2.6. Keanekaragaman Semut

Keanekaragaman hayati yang ada pada ekosistem disuatu daerah dapat

mempengaruhi keadaan lingkungan dan disekitarnya, yaitu dalam sistem

perputaran nutrisi, perubahan iklim mikro dan detoksifikasi senyawa kimia.

Seperti halnya semut yang mempunyai peranan penting yaitu sebagai bioindikator

dan indikator kondisi agroekosistem pada suatu daerah (Rizali et al., 2002).

Semut adalah serangga yang mempunyai beragam peranan penting dalam

suatu ekosistem dan penyebarannya sangat begitu luas dan diperkirakan mencapai



15.000 spesies. Semut dapat berperan sebagai indikator ekologi untuk menilai

kondisi ekosistem, menyebar dalam jumlah yang banyak dalam suatu lokasi dan

memungkinkan untuk diidentifikasi (Latumahina, 2011).

Semakin beragamnya spesies semut maka peranan semut di alam tidak

akan hilang, namun seperti kita ketahui akibat dari konversi lahan yang begitu

cepat keberadaan serangga ini juga terancam punah. Konversi lahan merupakan

penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati, baik itu semut maupun

serangga-serangga lainnya yang mempunyai peranan penting di alam. Konversi

akan menjadi ancaman terhadap fungsi ekosistem dan penggunaan lahan yang

berkelanjutan (Latumahina, 2011). Keanekaragman semut harus dijaga dengan

baik karena kelangsungan hidup dari semut-semut ini sangatlah penting bagi

ekosistem alam.

Indeks keanekaragaman digunakan untuk mengetauhui atau mencari

keanekaragaman, semakin tinggi indeksnya maka semakin beragam pula jenisnya.

Indeks keanekaragaman yang rendah dipengaruhi oleh makanan yang ada pada

suatu daerah dan umumnya jenis semut ini adalah sebagai predator. Indeks

kemerataan jenis menunjukkan perataan penyebaran individu dari jenis-jenis

organisme yang menyusun suatu ekosistem. Kemerataan rendah juga dipengaruhi

oleh banyak sedikitnya makanan yang tersedia dan pada umumnya semut juga

sebagai predator. Spesies yang dominan diukur menggunakan indeks Simpson,

apabila sebaran tidak merata, maka terdapat dominasi suatu spesies hanya spesies

tertentu yang banyak jumlahnya (Rizal et al., 2011).



2.7. Metode Pengambilan Sampel

Penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan metode-metode

yang digunakan berbeda-beda, seperti yang dilakukan Riyanto (2007) metode

yang digunakan adalah eksploratif yaitu dengan memanfaatkan sumber data yang

ada di alam dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel atau

penentuan titik pengambilan sampel dilakukan dengan sengaja. Satria et al.,

(2010) metode deskriptif yaitu dengan cara mengkoleksi langsung di lokasi

pengamatan. Latumahina (2011) metode line transect, yaitu dengan cara

menyusun perangkap secara garis lurus dengan jarak yang sudah ditentukan.

Yulminarti et al. (2012) metode secara acak, yaitu dengan cara menentukan titik

pengambilan sampel secara acak, namun harus memperhatikan jarak. Hand

collection merupakan pengambilan sampel yang dilakukan secara langsung.


