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ABSTRAK 

 

PENGUKURAN POPULASI RAYAP TANAH Macrotermes gilvus  

dan TEKNIK PENGENDALIANNYA MENGGUNAKAN TERMITISIDA 

BERBAHAN AKTIF FIPRONIl pada PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 

MILIK RAKYAT di KABUPATEN MESUJI LAMPUNG 

 

Oleh 

CIKRA PAWANA 

 

Rayap merupakan bagian yang sangat penting di dalam daur ulang nutrisi 

tanaman melalui proses dekomposisi material organik dari kayu dan serasah tanaman. 

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa rayap mengakibatkan dampak negatif. 

Karna menjadi hama pada lingkungan pemukiman dan perkebunan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah individu rayap Macrotermes 

gilvus dalam suatu populasi dan untuk mengetahui kemampuan pengendalian rayap 

Macrotermes gilvus menggunakan termitisida berbahan aktif fipronil pada 

perkebunan kelapa sawit milik rakyat di Kabupaten Mesuji. Sarang rayap yang 

ditemukan diukur besar volumenya. Penghitungan jumlah individu menggunakan 

Metode CMRR (Capture Mark Release Recapture), setelah dilakukan penghitungan, 

dilakukan uji labolatorium dan uji lapangan. Uji laboratorium dilakukan untuk 

mengetahui dosis terbaik untuk aplikasi di lapangan. Uji skala laboratorium 

dilakukan pada 1000 rayap dengan menggunakan empat dosis yang berbeda yaitu 

0,05 gram, 0,10 gram, 0,15 gram, dan 0,20 gram. Pengendalian rayap Macrotermes 

gilvus dilakukan dengan cara memberikan umpan beracun pada sarang. 

Dari hasil penelitian, ditemukan 102 sarang rayap Macrotermes gilvus pada 

lahan kelapa sawit seluas sepuluh hektar. Penghitungan jumlah individu rayap 

dilakukan pada sarang yang memiliki ukuran volume sebesar 5,127 m
3
 dan didapati 

jumlah populasi awal menurut perhitungan Lincoln Peterson sebanyak 29.328 

individu sedangkan menurut perhitungan Schnabel sebanyak 31.631 individu. Pada 

uji skala laboratorium tingkat kemampuan bertahan hidup rayap sangat berbeda 

antara kontrol dan perlakuan. Pada kontrol rayap mampu bertahan selama 21 hari 

sedangkan pada perlakuan hanya mampu bertahan selama dua sampai empat hari, dan 

setelah dilakukan uji BNT dapat disimpulkan bahwa semua perlakuan dengan 

pemberian racun dengan dosis yang berbeda tidak menunjuka perbedaan yang nyata. 

Sehingga peneliti menggunakan dosis 0,05 gram untuk 1000 individu, dan untuk 

melakukan pengendalian jumlah populasi awal, peneliti membutuhkan 1,55 gram 

termitisida untuk dilakukan uji skala lapangan. Setelah dilakukan pemberian racun 

didapati jumlah populasi akhir menurut perhitungan Lincoln Peterson sebanyak 4.440 

individu, terjadi penurunan sebesar 85% dari jumlah populasi awal dan menurut 

perhitungan Schnabel sebanyak 4.250 individu, terjadi penurunan sebesar 86% dari 

jumlah populasi awal. 

 

Kata kunci: Macrotermes gilvus, Perkebunan Kelapa Sawit, Ukuran Populasi, 

         Pengendalian. 
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MOTTO 

 

                         

     ....     

 

Arinya : “Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya (sulaiman), tidak 

ada yang menunjukan kepada mereka kematian itu kecuali rayap yang memakan 

tongkatnya.... (QS. Saba : 14)”
1
 

                                                           
1
 Dapartemen Agama RI., Alhidayah Al-Gur’an Tafsir Prt Kata Tajwid Kode Angka, Banten: 

Kalim, 2011, H. 430. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rayap termasuk ke dalam ordo Isoptera yang berarti kedua pasang sayap pada 

kasta reproduktif memiliki besar dan bentuk yang sama.
1
 Rayap adalah serangga 

sosial yang hidup dalam suatu komunitas yang disebut koloni. Dalam suatu koloni 

terdapat beberapa kasta di dalamnya yaitu kasta pekerja (Worker), kasta prajurit 

(Soldier), dan laron (Reproduktif) yang mana setiap kasta memiliki tugasnya masing-

masing. Kasta pekerja bertugas mencari makan, konstruksi atau pembangunan dan 

perbaikan sarang, serta memberi makan anggota koloni lainnya. Kasta prajurit 

bertugas menjaga koloni dari gangguan dari luar. Kasta reproduktif yang memiliki 

kemampuan untuk mendukung proses perkembangbiakan.
2
 Karena kebiasaan mereka 

memakan kayu atau bahan yang mengandung selulosa, banyak spesies rayap dapat 

melakukan kerusakan besar pada bangunan yang memiliki struktur kayu.
3
 Di seluruh 

dunia jenis-jenis rayap yang telah dikenal (dideskripsikan dan diberi nama) ada 

                                                 
1
  Singgih, H.S, Hadi, U. dan Kusumawati, Hama Permukiman Indonesia, Institut Pertanian 

Bogor, Bogor, 2006,  h 158. 
2
  Dodi Nandika, Rayap Hama Baru Di Kebun Kelapa Sawit, Seameo Biotrop , Bogor, 2014, 

h. 15. 
3
 Kurnia W.P, Sulaiman Y, Mencegah dan Membasmi Rayap Secara ramah Lingkungan dan 

Kimiawi, Agro Media Pustaka, Jakarta, 2005, h, 8. 
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sekitar 17 famili 295 genus dan 2.882 spesies.
4
 Dari semua jenis rayap yang telah 

ditemukan, rayap yang berperan sebagai hama perusak hanya 100 jenis, yang 

termasuk dalam katagori jenis rayap perusak ganas ada sekitar 47 jenis yaitu 6 jenis 

dari famili Kalotermitidae (rayap kayu kering), 25 jenis dari famili Rhinotermitidae 

(rayap kayu basah), 1 jenis dari famili Mastotermitidae dan 15 jenis dari famili 

Termitidae (rayap tanah).
5
 

 

Firman Allah SWT: 

 

                           

    

 

 

Artinya: “Dan dia (menundukkan pula) apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi 

Ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran. (QS. 

An-Nahl : 13)”
6
 

 

 

QS. An-Nahl ayat 13 di atas menerangkan bahwa Allah SWT telah 

menciptakan dimuka bumi ini dengan berlain-lainan macamnya baik manusia, hewan 

dan tumbuhan yang memiliki variasi bentuk yang berbeda-beda. Dalam hal ini Allah 

                                                 
4
 Catalog of the Living Termites of the New World, Sau Paulo, (Arquivos de Zoologia 

35(2):135-231, 1998) 
5
  Singgih, H.S, dan Hadi, U. Kusumawati, Op. Cit. h. 159 

6
 Departemen Agama Republik Indonesia, 1978, Alquran dan Terjemahannya. Pengadaan 

Kitab Suci Alquran, Jakarta, h.  404. 
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menciptakan rayap tidak hanya satu jenis saja, akan tetapi banyak sekali jenis-jenis 

rayap yang diciptakan oleh Allah SWT. 

Rayap merupakan bagian yang sangat penting di dalam daur ulang nutrisi 

tanaman melalui proses disentegrasian dekomposisi material organik dari kayu dan 

serasah tanaman.
7
 Namun sebagian masyarakat beranggapan bahwa rayap 

mengakibatkan dampak negatif. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai aktivitas 

rayap yang menimbulkan kerusakan pada tanaman dan kerusakan pada bangunan 

yang terbuat dari kayu, sehingga merugikan dari segi ekonomi.
8
 Di Indonesia saja 

tercatat kerugian akibat serangan rayap perusak bisa mencapai 224-238 milyar per 

tahun.
 9

 Untuk ukuran dunia dipastikan akan lebih dari itu nilai kerugiannya.  

Rayap yang ada di indonesia tercatat tidak kurang dari 200 jenis rayap, lima 

jenis diantaranya tercatat sebagai perusak kayu dan bangunan gedung yang paling 

penting, salah satunya yaitu rayap jenis Macrotermes gilvus.
10

 Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan oleh Dodi Nandika pada perkebunan kelapa sawit di 

Propinsi Riau, terdapat beberapa jenis rayap yang mengakibatkan dampak negatif 

pada tanaman kelapa sawit, yaitu rayap tanah jenis Coptotermes curvignathus dan 

Macrotermes gilvus. Rayap tanah jenis Coptotermes curvignathus tidak hanya 

mampu merusak pelepah daun, tetapi juga membuat liang-liang kembara di dalam 

                                                 
7
 Niken Subekti. Dkk, “Sebaran Dan Karakter Morfologi Rayap Tanah Macrotermes gilvus 

hagen Di Habitat Hutan Alam”. Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan 1(1) , 2008,  h. 27. 
8
 Habibpour, B. dkk “Foraging Population and Territory Estimates For Microcerotermes 

diversus (Isoptera: termitidae) Through Mark–Release Recapture In Ahwaz (Khouzestan, Iran)”. 

Jurnal Econ. Entomol. 103(6), 2010, 2112 
9
 Singgih, H.S, dan Hadi, U. Kusumawati, Op. Cit. h. 158. 

10
 Niken Subekti, “Karakteristik Populasi Rayap Tanah Coptotermes spp (Blattodea: 

Rhinotermitidae) dan Dampak Serangannya”, Jurnal Biosaintifika, 2(2), 2010, 110-114. 
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batang kelapa sawit bahkan liang-liang kembara tersebut dapat menjalar sampai ke 

tandan buah dan pucuk pohon kelapa sawit, serta menyebabkan kerusakan parah pada 

titik tumbuh tanaman tersebut.  

Rayap jenis Macrotermes gilvus berpengaruh terhadap tanaman  jika 

membangun koloni didekat batang karena mengganggu perakaran dan dapat 

mengakibatkan pohon tumbang.
11

 Koloni rayap yang menyerang tanaman kelapa 

sawit biasanya sudah hidup di tempat tersebut sebelum penanaman kelapa sawit 

dimulai. 

Upaya pengdalian hama rayap pernah dilakukan oleh Sucipto, adapun teknik 

yang digunakan adalah teknik aplikasi Nep Heterorhabditis  yaitu dengan cara 

penyemprotan (spraying) dan pengumpanan (baiting).
12

 Pengendalian rayap 

menggunakan cara penyemprotan (spraying) yaitu dengan cara menyemprotkan 

bakteri ke sarang-sarang rayap yang berupa gundukan tanah. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan cara pengumpanan lebih efektif dibandingkan cara 

penyemprotan. Cara pengumpanan (baiting) yaitu dengan cara memberi umpan pada 

sarang rayap berupa kayu pinus yang telah diberi bakteri photorhabdus. Dimana 

bakteri ini memproduksi ekstraselluler protease yang berperan penting dalam 

menimbulkan kematian pada serangga serta mengeluarkan senyawa yang bersifat 

toksin yang dapat membunuh inang. Penelitian mengenai pengendalian hama rayap 

                                                 
11

 Dodi nandika, Op. Cit, h. 41-42. 
12

 Sucipto, “Efektifitas Teknik Aplikasi Nep Heterorhabditis Isolate Local Madura Sebagai 

Agens Hayati Pengendalian Rayap Tanah (Macrotermes Sp) Di Kabupaten Bangkalan Dan Sampan”, 

Embryo 6 (1). 2009, 13.. 
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tanah dengan sistem umpan juga pernah dilakukan oleh Nan-Yao Su dkk. Pada 

penelitiannya, Nan-Yao Su dan kawan-kawan menanbahkan bahan kimia berupa 

Hexaflumuron pada umpan. Dari hasil penelitiannya, rayap jenis Coptotermes sp dan 

Makrotermes sp berhasil dikendalikan.
13

 Selain itu upaya pencegahan dan 

pengendalian serangan rayap harus memperhatikan karakteristik rayap seperti jenis 

rayap, habitat rayap, cara menyerang dan tanda serangan rayap. Berbagai metode 

telah dilakukan untuk pengendalian serangan rayap dari metode murah sampai yang 

mahal, serta dari yang sederhana sampai yang rumit hingga yang ramah lingkungan. 

Akhir-akhir ini sudah banyak dilakukan pengembangan termitisida guna 

untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh rayap, salah satunya  termitisida 

yang sering digunakan  yaitu termitisida yang mengandung bahan aktif fipronil. Yang 

mana termitisida yang mengandung fipronil biasanya tidak mengakobatkan dampak 

buruk bagi tumbuhan, hewan, mamalia maupun manusia. 

Kabupaten Mesuji adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, yang 

merupakan pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten ini diresmikan oleh 

Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, pada tanggal 29 Oktober 2008. Dasar 

pembentukan kabupaten ini adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 

“Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung”. Luas wilayah Kabupaten 

Mesuji yaitu 432,60 KM
2
 dengan jumlah penduduk sekitar 178.463 jiwa. Wilayah 

Kabupaten Mesuji meliputi tujuh kecamatan dengan beberapa kelurahan atau desa 

                                                 
13

Nan-Yao Su, “Response of the Formosan Subterranean Termites (Isoptera: Rhinotermitidae) 

to Baits or Nonrepellent Termiticides in Extended Foraging Arenas”, Jurnal econ entomol 98 (6), 

2005.,h. 2143. 
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salah satunya adalah Desa Sidomulyo. Sebagian besar penduduk di Desa Sidomulyo 

adalah petani dan memiliki kebun kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di 

Kabupaten Mesuji pada tahun 2013 tercatat mencapai 990,82 Ha dengan produksi 

347,86 ton.
 14

 

Setelah peneliti melakukan observasi pada areal perkebunan kelapa sawit 

milik rakyat di Kabupaten Mesuji, banyak ditemukan gundukan-gundukan sarang 

rayap Macrotermes gilvus yang mengganggu pertumbuhan tanaman kelapa sawit. 

Selama ini belum pernah ada yang mengadakan penelitian mengenai pengendalian 

rayap pada perkebunan kelapa sawit khususnya di Desa Sidomulyo Kecamatan 

Mesuji, Kabupaten Mesuji itu sendiri. 

Berangkat dari pemikiran di atas maka peneliti ingin mengetahui populasi dan 

cara pengendalian rayap yang terdapat pada kawasan perkebunan kelapa sawit milik 

rakyat di Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan pada bagian latar belakang di atas dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Belum pernah ada yang melakukan penelitian tentang rayap di Kabupaten 

Mesuji. 

                                                 
14

 Pemerintah Kabupaten Mesuji [Online], Tersdiah: http:// kabarmesuji. blogspot. co.id /2013 

/07/profil-dan-sejarah-pembentukan.html. diakses pada tanggal 13 januari 2016. 

http://kabarmesuji.blogspot.co.id/2013/07/profil-dan-sejarah-pembentukan.html
http://kabarmesuji.blogspot.co.id/2013/07/profil-dan-sejarah-pembentukan.html
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2. Terdapat banyak kerusakan yang disebabkan oleh rayap Macrotermes gilvus 

pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mesuji. 

3. Perlunya dilakukan suatu pengendalian hama rayap tanah Macrotermes gilvus 

yang dapat menyebabkan kerusakan pada kebun kelapa sawit di Kabupaten 

Mesuji. 

 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dibatasi dengan pengukuran populasi dan teknik pengendalian 

rayap tanah menggunakan termitisida berbahan aktif fipronil pada perkebunan 

kelapa sawit di Kabupaten Mesuji. 

2. Penelitian ini difokuskan pada rayap tanah Macrotermes gilvus sebagai objek 

penelitian 

3. Adapun tempat penelitian dilakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji 

Kabupaten Mesuji. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengajukan rumusan 

masalah sebagai berikut: “Seberapa banyak individu rayap  Macrotermes gilvus 

dalam suatu populasi tertentu dan apakah termitisida berbahan aktif fipronil mampu 

mengendalikan rayap Macrotermes gilvus pada perkebunan kelapa sawit milik rakyat 

di Kabupaten Mesuji”. 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah individu rayap 

Macrotermes gilvus dalam suatu populasi dan untuk mengetahui kemampuan 

pengendalian rayap Macrotermes gilvus menggunakan termitisida berbahan aktif 

fipronil  pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mesuji. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang diharapkan dapat tercapai adalah: 

1. Bagi Peneliti  

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan 

mengenai pengendalian hama rayap Macrotermes gilvus di perkebunan kelapa 

sawit. 

2. Untuk Lembaga Pendidikan 

Sebagai bahan pengayaan pengetahuan mata pelajaran Biologi pada 

materi Biologi SMP kelas VIII sub konsep Hama dan Penyakit pada 

Tumbuhan. 

3. Bagi Guru atau Pendidik 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi guru dalam pengembangan uraian 

materi pokok ekosistem. 
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4. Untuk Umum 

Dapat memberikan informasi mengenai pengukuran populasi dan teknik 

pengendalian rayap tanah Macrotermes gilvus menggunakan termitisida 

berbahan aktif fipronil pada perkebunan kelapa sawit milik rakyat di 

Kabupaten Mesuji. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Biologi Rayap 

Kerajaan fauna atau Animal Kingdom dibagi dalam beberapa filum yang 

kemudian dibagi lagi menjadi beberapa kelas-kelas. Salah satunya yaitu Kelas Insecta 

(Kelas Serangga). Kelas Insecta di bagi menjadi 30 Ordo dimana 2 di antaranya 

merupakan serangga perusak kayu yang sangat dominan yaitu Coleoptera (Kumbang) 

dan Isoptera (Rayap)
1
. Manusia telah lama mengenal hewan yang bernama serangga 

seperti rayap, kecoa, dan lain sebagainya. Beberapa ahli menyatakan bahwa rayap 

telah hadir di bumi pada Zaman Mosozoic atau akhir Zaman Palaeozoic.
2
 Bahkan 

jauh sebelum manusia ada kira-kira dari 100 juta tahun yang lalu serangga tersebut 

diciptakan di planet bumi ini. 

Rayap termasuk dalam Ordo Isoptera yang berarti kedua pasang sayap yang 

memiliki besar dan bentuk yang sama. Rayap adalah serangga sosial yang hidup 

dalam suatu komunitas yang isebut koloni.
3
 Komunitas tersebut tambah efisien 

dengan adanya pembagian tugas atau spesialisasi fungsi yang tercermin dalam adanya 

                                                 
1
 Singgih. H.S, Hadi. U, dan Kusumawati, Hama Permukiman Indonesia, Institut Pertanian 

Bogor, Bogor, 2006,  h 158. 
2
 Dodi Nandika, Rayap Hama Baru Di Kebun Kelapa Sawit, Seameo Biotrop, Bogor, 2014, h. 

11. 
3
 Ibid, h. 8. 
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sistem kasta, masing-masing kasta mempunyai bentuk tubuh dan peran yang berbeda. 

Adapun bagian tubuh rayap terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, thoraks, dan 

abdomen.
4
 Rayap memiliki bentuk kepala yang berbeda-beda pada masing-masing 

kasta, terutama kasta prajurit.  Kasta prajurit memiliki kepala yang lebih panjang, ada 

yang berbentuk persegi panjang, kecuali prajurit nasut yang berkepala bulat.
5
 Warna 

kepala rayap pun beragam dan berbeda-beda pada masing-masing jenis rayap. Perlu 

diketahui, bahwa dari seluruh jenis rayap yang sudah dikenal yaitu kurang lebih 

sekitar 2000 jenis yang terbagi dalam tujuh Famili, 15 Subfamili dan 200 Genus.
6
 

Sedangkan di  Indonesia tercatat hannya 178 spesies yang telah ditemukan.
7
 Secara 

garis besar rayap dibagi dalam tiga kelompok menurut tempat hidupnya yaitu rayap 

tanah (subterraneaen termite), rayap kayu basah (dampwood termite), dan rayap kayu 

kering (dry wood termite). Ada pun nama-nama lain dari rayap adalah anai-anai, 

semut putih, rangas dan laron (khusus individu bersayap, alates). 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Kurnia Wiji Prasetiyo, sulaeman Yusuf, Mencegah Dan Membasmi Rayap Secara Ramah 

Lingkungan Dan Kimiawi , Agromedia Pustaka, Depok, 2005, h. 7. 
5
 Kumar Khrisna, et. Al., “Treatise on the Isoptera of The World”, New York, The American 

Museum of Natural History, 2013, h. 44. 
6
 Singgih. H.S, Hadi. U, dan Kusumawati, Op. Cit. h. 159. 

7
 Catalog rayap dunia. tersedia : http://164.41.140.9/catal/ diakses pada tanggal 17-01-2016, 

pukul 15.00 

http://164.41.140.9/catal/


12 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Bagian-bagian tubuh rayap
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Bagian-bagian kepala kasta prajurit (a. Bsgisn kepala tampak dorsal, b. Bagian kepala 

tampak samping, c. Mandibel kiri, d. Mandibel kanan, e. Antena, f. Postmentum, g. 

Pro-, Meso-, dan Meta-Notum)
9
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Kurnia Wiji Prasetiyo, Sulaeman Yusuf,  Op. Cit h. 7. 

9
 R.S. Thapa, Termites Of Sabah (East Malaysia), Sandaka: Sabah Forest Dapartement, 1982, 

h. 241. 
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1. Sifat dan perilaku rayap  

Satu keturunan rayap selalu hidup dalam satu kelompok yang disebut 

koloni dengan pola hidup sosial. Rayap juga didefinisikan sebagai salah satu 

serangga yang berukuran kecil dan hidup berkelompok membentuk populasi 

dengan sistem kasta yang mampu berkembang biak dengan sempurna.  Satu 

koloni terbentuk dari sepasang laron (alates) betina dan jantan yang mampu 

memperoleh habitat yang cocok, yaitu habitat yang terdapat cukup bahan 

selulosa untuk membentuk sarang utama. Rayap juga memanfaatkan selulosa 

sebagai bahan makanannya. Adapun istilah dari sifat dan perilaku rayap antara 

lain sebagai berikut:  

a. Trophalaxis adalah transfer material (makanan, senyawa kimia, dan 

protozoa) dalam satu koloni.  

b. Proctodeal adalah transfer material melalui anus.  

c. Stomadeal adalah transfer material melalui mulut.  

d. Foraging adalah perilaku rayap yang suka mengembara mencari makanan 

secara continu dan dilakukan secara acak.  

e. Cryptobiotik adalah sifat rayap yang peka terhadap cahaya, suka pada 

tempat yang gelap, serta terlindungi dari cahaya dan sinar matahari.
10

 

 

 

                                                 
10

 Niken Subekti dkk, “Sebaran dan Karakter Morfologi Rayap Tanah Macrotermes gilvus 

Hagen di Habitat Hutan Alam”, Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan, 2008, 1(1), h..33. 
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2. Tempat Hidup 

Rayap pada dasarnya adalah serangga daerah tropika dan subtropika. 

Namun sebarannya kini cenderung meluas ke daerah sedang (temperate) 

dengan batas-batas 50
o
LU dan LS. Di daerah tropika rayap ditemukan mulai 

dari pantai sampai ketinggian 3000 m di atas permukaan laut. Rayap 

memerlukan lingkungan hidup yang sangat spesifik untuk dapat bertahan hidup. 

Setiap saat rayap memerlukan tanah yang lembab untuk hidupnya.
11

 Bagi rayap 

subteran (bersarang dalam tanah tetapi dapat mencari makan sampai jauh di 

atas tanah), keadaan lembab mutlak diperlukan.
12

 Hal ini bertujuan agar rayap 

dapat hidup normal, sebab kasta-kasta yang terdapat dalam suatu koloni rayap 

selain laron (Kasta Reproduktif) mempunyai tubuh yang sangat lunak sehingga 

cepat sekali kehilangan air apabila berada dalam lingkungan yang kering.
13

 

Oleh sebab itu sangat diperlukan sekali adanya sumber kelembaban agar rayap 

dapat bertahan hidup, seperti perlunya pembuatan lorong-lorong apabila mereka 

melewati tempat yang terbuka. Menurut Subekti dan kawan-kawan beberapa 

faktor lingkungan telah berhasil diidentifikasi dalam beberapa literatur untuk 

rayap tanah seperti memerlukan kelembaban yang tinggi dengan rentang 

perkembangan optimum RH: 75-90%, kisaran suhu 15 - 38
o
 C, serta curah 

                                                 
11

 Singgih. H.S, Hadi. U, dan Kusumawati, Op. Cit. h. 165. 
12

 Prilaku Makan Rayap. Tersedia: http://www.rudyct.com/biologi_dan_perilaku_rayap.htm. 

diakses pada tanggal 18-01-2016, pukul 22.47 
13

 Singgih. H.S, Hadi. U, dan Kusumawati,  Loc. Cit. 

http://www.rudyct.com/biologi_dan_perilaku_rayap.htm.%20diakses%20pada%20tanggal%2018-01-2016
http://www.rudyct.com/biologi_dan_perilaku_rayap.htm.%20diakses%20pada%20tanggal%2018-01-2016
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hujan yang tinggi (3000-4000 mm/thn).
14

 Ketiga faktor tersebut  sangat 

berpengaruh terutama pada perkembangan laron (Kasta Reproduksi)  saat 

keluar dari sarang. 

 

3. Siklus Hidup 

Suatu koloni terbentuk dari perkawinan sepasang laron (alates) yang 

terbang keluar (swarming) dari sarang induk. Setelah berkopulasi (kawin) ratu 

akan menghasilkan telur yang jumlahnya bisa mencapai ribuan untuk 

memperbesar koloni baru.
15

 Rayap dalam hidupnya mengalami 

perkembangbiakan Metamorphosisa Gradual atau secara bertahap dari mulai 

telur, nimfa hingga mengalami beberapa perubahan bentuk sampai menjadi 

salah satu kasta.
16

 Telur rayap biasanya berbentuk silinder dengan ukuran 

berariasi yaitu berkisar antara 1 – 1,5 mm dan akan menetas selama delapan 

sampai sebelas hari. Pada saat rayap masi dalam keadaan nimpa, rayap akan 

dipilih dan ditentukan akan mejadi salah satu kasta, seperti kasta pekerja, kasta 

prajurit dan kasta reproduktif. Dalam suatu koloni kasta pekerja yang 

merupakan jumlah individu terbanyak dibandingkan kasta lainnya. Kemudian 

setelah kasta reproduktif terbentuk dan pembentukkan sayap kurang lebih 

selama 12 bulan, jantan dan betina kasta reproduktif akan meninggalkan koloni 

dalam jumlah yang besar dan terbang pada musim penghujan terutama setelah 

                                                 
14

 Niken Subekti dkk, Op. Cit.  h. 27. 
15

 Kurnia Wiji Prasetiyo, sulaeman Yusuf, Op. Cit h. 4. 
16

 Singgih. H.S, Hadi. U, dan Kusumawati, Op. Cit  h. 160. 
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terjadi hujan di Indonesia.
17

 Setelah terbang singkat, sayap-sayap ditangalkan, 

laron jantan dan betina berpasangan dan segera berusaha membuat koloni baru. 

Tidak banyak laron yang berhasil menemukan pasangan dan bisa bertahan 

hidup. Pasangan yang bertahan hidup, mulai membuat sarang kecil yang akan 

digunakan sebagai tempat kawin dan melahirkan telur-telurnya. Penetasan telur 

tersebut menghasilkan laron, kasta pekerja, kasta prajurit dan kasta 

reproduktif.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Siklus hidup rayap
19

 

                                                 
17

 Ibid. h. 163. 
18

 Astuti, Identifikasi, Sebaran dan Derajat kerusakan Kayu oleh Serangan Rayap 

Coptotermes (Isoptera:Rhinotermitidae) Di Sulawesi Selatan, Universitas Hasanuddin, Sulawesi 

Selatan,  2013, h. 20. 
19

 Gatut Susanta, Kiat Praktis Mencegah Dan Membasmi Rayap, Penebar Swadaya, Jakarta, 

2007, h. 15 



17 

 

 

4. Pembentukan Kasta 

Dalam setiap koloni rayap terdapat tiga kasta yang memiliki bentuk tubuh 

yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu Kasta Prajurit, 

Kasta Pekerja, dan Kasta Reproduktif. 

a. Kasta Prajurit 

Kasta prajurit dapat dengan mudah dikenali dari bentuk kepalanya yang 

besar dan memiliki kulit kepala yang yang tebal.
20

 Kasta prajurit dalam suatu 

koloni rayap bertugas menjaga dan mempertahankan koloni dari gangguan 

luar.
21

 Persentase kasta prajurit dalam suatu koloni yaitu 14,16% untuk kasta 

prajurit mayor, sedangkan kasta prajurit minor hanya 0,17% dari jumlah 

seluruh individu dalam suatu koloni.
22

 

b. Kasta Pekerja 

Kasta pekerja merupakan anggota yang sangat penting dalam koloni 

rayap. Sekitar 80%-90% dari anggota koloni rayap merupakan individu-

individu kasta pekerja.
23

 Kasta pekerja memiliki peran penting dalam suatu 

koloni yaitu bertugas mencari makan, membangun dan memperbaiki sarang, 

serta memberi makan semua anggota koloni lainya. 

 

 

                                                 
20

 Dodi Nandika. Op. Cit. h. 12. 
21

 Singgih, H.S, Hadi, U. dan Kusumawati Loc. Cit. 
22

 Ching-Chen Lee, Kok-Boon Neoh,1 And Chow-Yang Lee. “Caste Composition andm 

Moundn Size of the Subterranean Termite Macrotermes gilvus (Isoptera: Termitidae: 

Macrotermitinae)”,  Ann, entomol. Soc. Am 105 (3), 2012, h. 427. 
23

 Dodi Nandika. Op. Cit. h. 13 
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c. Kasta Reproduktif 

Kasta reproduktif merupakan individu-individu rayap yang memiliki 

kemampuan untuk mendukung proses perkembangbiakan. Jumlah persentasi 

kasta reproduktif dalam suatu koloni hannya sebesar 0,37% dari jumlah 

individu keseluruhan.
24

 Kasta reproduktif dibedakan menjadi dua yaitu Kasta 

Reproduktif Primer dan Kasta Reproduktif Sekunder. Kasta reproduktif 

sekunder yaitu terdiri dari laron, raja dan ratu.
25

 Kasta reproduktif sekunder 

yaitu kasta yang dibentuk jika diperlukan dan secara cepat menggantikan ratu 

primer yang sudah mengalami sakit-sakitan atau mati.
26

 

 

5. Aktifitas Makan 

Semua rayap makan kayu dan bahan berselulosa, tetapi perilaku makan 

(Feeding Behavior ) jenis-jenis rayap bermacam-macam. Hampir semua jenis 

kayu potensial untuk dimakan rayap. Hal ini dikarenakan rayap memiliki 

Mikoorganisme Simbion pada saluran pencernaannya, yaitu Protozoa pada 

rayap tingkat rendah dan bakteri pada rayap tingkat tinggi. Di Indonesia kayu 

jenis karet, pinus dan sengon merupakan makanan yang sangat disukai rayap. 

Sedangkan di Negara-negara subtropis kayu seperti pinus, pohon maple dan 

sugi merupakan makanan kesukaan rayap. Kebanyakan rayap tanah dapat 

                                                 
24

 Ching-Chen Lee, Kok-Boon Neoh,1 And Chow-Yang Lee.  Loc. Cit. 
25

 Dodi Nandika, Op. Cit. h. 15. 
26

 Singgih. H.S, Hadi. U, dan Kusumawati,, Loc. Cit. 
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memakan kayu kira-kira sebanyak 2-3% dari berat badanya setiap hari.
27

 Di 

indonesia jenis rayap seperti Coptotermes dan Macrotermes memiliki daya 

makan yang lebih besar dibandingakan dengan jenis rayap yang berada di 

daerah subtropis. 

 

B. Macrotermes gilvus 

Macrotermes gilvus termasuk dalam family termitidae yang sangat umum 

ditemukan di Asia Tenggara. Di indonesia spesies ini dapat ditemukan hampir 

diseluruh pulau, termasuk di Papua. Sarangnya berbentuk kuba (dome) atau bukit 

kecil (mound) yang muncul ke atas permukaan tanah. Ukuran sarang bervariasi, 

tergantung pada umur koloni, ukuran populasi, dan kondisi habitatnya.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Sarang rayap Macrotermes gilvus
29

 

 

                                                 
27

 Singgih. H.S, Hadi. U, dan Kusumawati, Op. Cit. h, 167. 
28

 Dodi Nandika, Op. Cit. h. 30 
29

 Sarang rayap Macrotermes gilvus [Online], Tersediah : http:// www. termiteweb. com/ 

termite-pictures-macrotermes-gilvus/ diakses pada tanggal 18-01-2016, pukul 21.42. 

http://www.termiteweb.com/termite-pictures-macrotermes-gilvus/
http://www.termiteweb.com/termite-pictures-macrotermes-gilvus/
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Sarang rayap Macrotermes gilvus berkembang ke bawah maupun ke atas 

permukaan tanah membentuk gundukan, dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada 

yang menyerupai bangun kerucut, bangun tabung, bangun balok dan ada juga yang 

menyerupai bangun ½ bola.
30

 Banyaknya jumlah sarang dalam suatu kawasan atau 

wilayah diduga karena kondisi makro dan mikro habitat rayap sesuai dengan 

kebutuhan. Sedangkan besar kecilnya suatu sarang diduga karena kondisi habitat 

sarang, serta tergantung dari vegetasi sekitar sarang. Kawasan dengan vegetasi pohon 

yang memiliki kayu awet tinggi mengandung banyak senyawa toksik kebanyakan 

memiliki ukuran sarang kecil, sementara kawasan vegetasi pohon yang memiliki 

kelas kayu awet rendah kebanyakan memiliki sarang yang berukuran sedang sampai 

besar.
31

  Struktur sarang rayap tanah Macrotermes gilvus sangat kokoh. Bangunan 

tersebut memiliki bahan penyusun yang terdiri atas tekstur liat, pasir, dan debu. 

Sementara itu bahan perekat yang digunakan dalam pembentukan sarang yaitu berupa 

air liur (saliva).
32

 

Kasta Prajurit Macrotermes gilvus terdiri dari dua ukuran tubuh yang berbeda, 

yang berukuran besar disebut dengan Major Soldier dan yang berukuran kecil disebut 

dengan Minor Soldier. Major Soldier menunjukan kepala berwarna coklat kemerahan, 

panjang kepala 4,0 mm, lebar kepala 2,5 – 3,0 mm, ujung labrum memiliki lapisan 

                                                 
30

 IPB, Populasi Koloni Rayap Macrotermes gilvus Hagen Di KJIP Pakuwon Sukabumi, 

Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, 2010, h, 24. 
31

 Niken Subekti, Dkk., Op. Cit. h. 30.  
32

 Dodi Nandika, Op. Cit. h. 31. 
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hyaline, memiliki sepasang mandibula berwarna hitam dan tajam, saat menutup 

berbentuk simetris, antena terdiri dari 16-17 ruas.
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Major Soldier dan Minor Soldier.
34

 

 

“Macrotermes gilvus termasuk famili Termitidae sub famili Macrotermitinae. 

Klasifikasinya adalah sebagai berikut: 

 

Kingdom  : Animalia 

Filum   : Arthropoda 

Classis  : Insecta 

Ordo   : Isoptera 

Familia  : Termitidae 

Genus   : Macrotermes 

Spesies  : Macrotermes gilvus ”
35

 

 

                                                 
33

 Kuswanto, Eko dan Merza, Sebaran dan Ukuran Sarang Rayap Tanah Macrotermes gilvus 

Hagen Di Lingkungan Kampus IAIN Lampung, Jurnal Biodjati, Vol 1, No.1, 2012, h. 51-52. 
34

 Klasifikasi rayap Macrotermes gilvus [Online], Tersedia: http://  www. termiteweb. com/ 

termite- pictures-macrotermes-gilvus/ diakses pada tanggal 18-01-2016, pukul 21.42. 
35

 IPB, 2010, Op.Cit h. 5. 
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C. Peran Rayap 

Saat ini banyak ditemukan rayap yang menyerang bangunan, perumahan, 

perkantoran, gedung olahraga, bahkan perkebunan dan seringkali menimbulkan 

kerugian ekonomis yang sangat tinggi. Hal ini kemudian menimbulkan pemikiran 

tentang penanggulangan rayap secara tepat. Walaupun sebagian besar masyarakat 

beranggapan bahwa rayap merupakan serangga pengganggu yang merusak berbagai 

bahan yang mengandung selulosa seperti kayu, kertas, serta beberapa jenis tanaman 

pertanian maupun perkebunan, namun peranan serangga tersebut sangat bermanfaat 

bagi alam.
36

 

“Rayap merupakan bagian yang sangat penting di dalam daur ulang nutrisi 

tanaman melalui proses disintegrasi dan dekomposisi material organik dari 

kayu dan serasah tanaman. Namun demikian, rayap seringkali juga merusak 

kayu sebagai bagian dari konstruksi bangunan dan material berselulosa lainnya 

di dalam bangunan gedung atau menyerang pohon dan tanaman hidup sehingga 

menjadi hama yang potensial, terutama di areal perkebunan kelapa sawit, karet 

dan tanaman hutan industri seperti pinus, eukaliptus, dan lain-lain.”
37

 

 

Karena kebiasaan  mereka memakan  kayu, banyak spesies rayap dapat 

melakukan kerusakan besar pada bangunan yang banyak memiliki stuktur kayu. 

Kebiasaan mereka yang biasa tersembunyi sering mengakibatkan kehadiran mereka 

menjadi tidak terdeteksi sampai ditemukan kayu yang rusak parah dan adanya 

perubahan pada permukaan kayu.
38

 Setelah rayap telah memasuki gedung, mereka 

tidak membatasi diri hanya untuk  makan kayu, mereka juga merusak kertas, kain, 

                                                 
36

 Dodi Nandika. Op. Cit. h. 21. 
37

 Niken Subekti, Dkk. Op. Cit. h, 27. 
38

 Pt. Ocellus Indonesia [Online],  Tersedia:  http://www.ocellus.co.id/article/id/11/rayap.html 

diakses pada tanggal 18-01-2016, pukul 23.32. 

http://www.ocellus.co.id/
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http://www.ocellus.co.id/article/id/11/rayap.html%20diakses%20pada%20tanggal%2018-01-2016
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karpet, dan bahan selulosa lainnya. Rayap umumnya dipandang sebagai hama di 

banyak negara, karena kerusakan yang mereka akibatkan pada struktur bangunan. 

 

D. Kelapa Sawit 

Kelapa sawit merupakan tanaman daerah tropis yang umumnya dapat tumbuh 

di daerah yang terletak antara 12˚ LU dan 12˚ LS. Curah  hujan optimal yang 

dibutuhkan antara 2000-2500 mm/tahun dengan penyebaran yang merata sepanjang 

tahun. Lama penyinaran matahari  yang optimum antara 5-7 jam/hari, suhu optimum 

berkisar 24˚-35˚ C, dan kelembapan optimum berkisar antara 80-90%. Ketinggian 

tempat yang optimum berkisar 0-500 meter di atas permukaan laut (dpl). Sifat fisik 

tanah yang dibutuhkan adalah gembur, solum tebal, tanpa lapisan padas, topografi 

datar, dan drainasenya baik. 

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah 

kolonial Belanda pada tahun 1848. Memasuki pemerintahan orde baru, pembangunan 

perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, dan sebagai sektor penghasil devisa Negara. Hal ini didukung 

oleh kebijakan pemerintah yang melaksanakan program perkebunan inti rakyat 

perkebunan (PIR-bun). Selama tahun 1990-2000, luas perkebunan kelapa sawit di 

Indonesia mencapai 14.164.439 ha.
39

 Potensi areal perkebunan indonesia masih 

terbuka luas untuk tanaman kelapa sawit. Pengembangan perkebunan tidak hanya 

                                                 
39

 Gevit R. Tambunan, Mena Ulytarigan, dan  Lisnawita, “Indeks Keanekaragaman Jenis 

Serangga Pada Pertanaman Kelapa Sawit di Kebun Helvetia PT. Perkebunan Nusantara II”, Jurnal 

Online Agroekoteknologi Vol.1, No.4, September 2013, h 1082. 
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diarahkan pada sentra-sentra produksi seperti Sumatra dan Kalimantan tetapi daerah 

pontensi pengembangan seperti Sulawesi dan Irian Jaya  terus dilakukan. Walaupun 

luas lahan dan produktivitas kelapa sawit terus meningkat, namun dalam budidaya 

tanaman ini tidak luput dari gangguan hama dan penyakit. Salah satu hama yang 

menjadi perhatian serius dalam budidaya kelapa sawit adalah hama dari golongan 

isopteran (rayap). 

Tabel 1 

Luas Areal dan Produksi Perkebunan kelapa Sawit Seluruh Indonesia, Tahun 2000
40

 

 

 

 Keterangan: PR:Perkebunan Rakyat 

  PBN: Perkebunan Besar Negara 

  PBS: Perkebunan Besar Swasta 

 

 

                                                 
40

  Yan Fauzi dkk, Budi Daya Pemanfaatan Hasil dan Limbah Analisis Usaha Dan 

Pemasaran, Penebar Swadaya, Jakarta, 2008, h. 6. 

Propinsi 

PR PBN PBS 

Luas 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Luas 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Luas 

(ha) 

Produksi 

(ton) 
D.I. Aceh 

Sumatra Utara 

Sumatra Barat 

Riau 

Jambi 

Sumatra Selatan 

Bengkulu 

Lampung 

Jawa Barat 

Kalimantan Barat 

Kalimantan Tengah 

Kalimantan Selatan 

Kalimatn Timur 

Sulawesi Tengah 

Sulawesi Selatan 

Irian Jaya (Papua) 

60.188 

105.330 

51.599 

205.361 

159.947 

154.012 

24.529 

31.537 

6.296 

143.695 

22.642 

0 

32.816 

10.638 

27.206 

17.000 

48.759 

256.968 

116.201 

361.962 

185.367 

154.501 

37.693 

11.141 

12.587 

202.083 

4.210 

0 

40.848 

13.643 

30.476 

26.956 

41.645 

257.434 

3.256 

63.008 

8.326 

27.209 

4.345 

12.996 

11.071 

42.960 

0 

0 

9.360 

4.349 

9.887 

5.217 

83.541 

1.259.615 

18.579 

303.307 

37.105 

108.021 

1.754 

57.209 

6.068 

113.923 

0 

0 

19.736 

0 

21.846 

25.815 

117.549 

264.218 

92.331 

389.690 

90.842 

157.541 

35.739 

37.626 

4.135 

105.697 

97.771 

103.557 

43.653 

23.440 

47.360 

9.638 

263.203 

918.372 

252.694 

642.017 

104.188 

170.206 

58.335 

18.377 

7.914 

93.053 

25.997 

45.052 

15.910 

13.258 

28.935 

0 
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Budidaya kelapa sawit saat ini menghadapi masalah yaitu adanya gangguan 

hama dan penyakit. Rayap merupakan salah satu hama utama yang menyerang kelapa 

sawit dan sangat merugikan di areal peremajaan tanaman (replanting) dan pembukaan 

lahan perkebunan baru khususnya di areal lahan basah (gambut). Perkebunan kelapa 

sawit saat ini sedang banyak melakukan pembukaan lahan baru secara besar-besaran 

khususnya di Sumatra dan Kalimantan, yang didominasi lahan gambut dan mineral.
41

 

Di areal penanaman kelapa sawit banyak tumpukan bahan organik yang sedang 

mengalami proses pembusukan kondisi tersebut sangat disukai rayap dalam 

berkembang biakan koloninya. 

 

E. Pengendalian 

Pengendalian dilakukan setelah terjadi serangan untuk meminimalkan 

terjadinya kerusakan. Upaya pengendalin serangan rayap perlu memerhatikan 

karakteristik rayap yang menyerang, kondisi objek yang diserang dan kondisi 

lingkungan sekitarnya.
42

 Berikut ini beberapa teknik pengendalian serangan rayap: 

1. Pengendalian Serangan Rayap Perusak pada Arsip, Buku, dan 

Dokumentasi 

Cara tepat menanggulangi serangan rayap pada arsip yaitu: memeriksa 

secara akurat untuk mengetahui karakteristik rayapnya, melakukan pengabutan 

                                                 
41

 Aan Septian, kumpulan makalah [Online], Tersedia: http://proposalrayap.blogspot.co.id/ 

diakses pada tanggal 19-01-2016, pukul 20:16. 
42

 Kurnia W.P, Sulaiman Y, Mencegah dan Membasmi Rayap Secarah Ramah Lingkungan 

dan Kimiawi, Agro Media Pustak, Jakarta, 2005, h. 32. 

http://proposalrayap.blogspot.co.id/
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termitisida dengan alat pengabut (fogging machine) terhadap bangunan yang 

terserang, fumigasi yakni pemakaian termitisida yang mengeluarkan gas beracun 

untuk membunuh rayap perusak, menyemprotkan larutan termitisida kedalam 

ruangan tempat penyimpanan yang terserang.
43

 

2. Pengendalian Serangan Rayap Perusak Pada Bangunan 

Teknik pengendalian serangan rayap perusak pada bangunan yang sudah 

berdiri (pasca-konstruksi) tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan pengendalian 

pra-konstruksi. Pengendalian tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Areal 

Pemeriksaan difokuskan di tempat yang diserang agar diketahui jenis 

rayap perusaknya dan cara rayap menyerang sehingga bisa diketahui lokasi 

sarang rayap dan pengendalian rayap yang tepat. Pemeriksaan dilakukan di 

tempat-tempat yang lembab, ruangan di bawah atap bangunan, dan sekitar 

bangunan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya akar 

pohon yang menembus pondasi bangunan. 

b. Perlakuan Tanah (soil treatment) 

Lantai bangunan umumnya sudah tertutup ubin, semen, atau keramik 

sehingga soil treatment di sekeliling pondasi dilakukan melalui pengeboran. 

Cara ini dilakukan untuk memasukkan larutan temitisida. 

 

 

                                                 
43

 Kurnia W.P, Sulaiman Y, Op. Cit, h. 35. 
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c. Perlakuan pada Pondasi Bangunan 

Tanah diseitar pondasi di luar bangunan digali sedalam 40 cm, 

kemudian larutan termitisida berdaya residual tinggi dimasukkan 

menggunakan injektor berkuatan tinggi. Volume termitisida yang digunakan 

sebanyak lima liter per meter. Setelah termitisida dimasukan, lubang galian 

ditutup kembali dengan tanah yang telah dibasahi atau dicampur dengan 

larutan termitisida. 

d. Fumigasi 

Cara ini sangat efektif jika rayap yang menyerang bangunan adalah jenis 

rayap kayu kering. Fumigasi memberikan hasil yang relatif kurang permanen 

sehingga perlu dilaksanakan secara berulang pada periode tertentu. 

e. Perubahan Struktur Bangunan Untuk Menghilangkan Sumber 

Kelembapan 

Cara ini dilakukan jika rayap yang menyerang bangunan adalah jenis 

rayap kayu basa. Kelembapan merupakan kondisi yang sangat disukai oleh 

disukai rayap. Tindakan selanjutnya adalah memberikan perlakuan tanah (soil 

treatmen).
 44

 

f. Mengganti atau Membakar Kayu Yang Sudah Rusak Parah 

Kayu yang sudah rusak parah harus segerah diganti dan dibakar. Kayu 

yang sudah terlalu rusak harus diganti dengan kayu yang sudah diawatkan 

atau memakai kayu yang lebih awet seperti kayu jati, merbau, atau ulin. 

                                                 
44

 Ibid, h. 37. 
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g. Pemberian Umpan pada Luar Pondasi Rumah 

Umpan rayap sekarang menjadi metode populer untuk digunakan di 

perkotaan. Sebelum memancing, stasiun pemantauan yang mengandung bilah 

kayu (tanpa insektisida) ditempatkan di sepanjang perimeter bangunan. 

Setelah terdapat rayap yang terdeteksi di stasiun pemantauan, barulah umpan 

yang mengandung termitisida ditempatkan di stasiun. Karena perilaku berbagi 

makanan rayap (trophallaxis), mencari makan rayap pekerja yang memakan 

umpan akan berbagi makanan dengan anggota koloni lain, akhirnya 

mentransfer racun ke seluruh anggota koloni yang mengarah ke kematian 

koloni.
45

 

 

3. Pengendalian Serangan Rayap Perusak pada Tanaman 

Tujuan mengendalikan serangan rayap pada tanaman yaitu mencegah rayap 

masuk ke dalam tanaman, mengurangi jumlah rayap yang ada di areal tanaman, 

dan membuat tanaman lebih tahan terhadap serangan rayap. 

a. Pengendalian Secara Kimia 

Pengendalian secara kimia adalah penggunaan pestisida untuk 

mengendalikan hama agar hama tidak menimbulkan kerusakan bagi 

tanaman.
46

 Tanaman yang terserang rayap biasanya diberi perlakuan kimia 

                                                 
45

 Cow Yang Lee, Kok Boon Neoh, “Biologi Of Termites and Pest Status”, P&Y media sdn 

bhd. Penang, 2014, h. 90 
46

 Kasumbogo Untung, Pengantar Pengelolahan Hama Terpadu, Universitas Gaja Mada 

Press, Yogyakarta, 1993, h. 194. 
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menggunakan termitisida dengan cara penyemprotan, injeksi batang tanaman, 

penyiraman larutan termitisida di sekitar akar tanaman, pembasmian sarang 

rayap, dan pemberian umpan rayap.
 47,48

 

1) Penyemprotan 

Tanaman yang terserang disemprot larutan termitisida menggunakan 

alat penyemprot punggung (power spraying) yang bisa dipakai untuk 

menyemprotkan pupuk ke tanaman. 

2) Injeksi Batang Tanaman 

Batang tanaman yang terserang diinjeksi termitisida. Sebelumnya 

dilakukan pengeboran pada batang tanaman atau kayu dilokasi sarang 

rayap. 

3) Penyiraman Larutan Termitisida Disekitar Akar Tanaman 

Teknik ini bertujuan agar rayap tidak bisa masuk ke dalam tanaman. 

Sebelumnya, dibuat parit sedalam 15 cm disekitar tanaman. Jarak parit 

dari batang pohon 50 cm. Selanjutnya, larutan termitisida sebanyak 2,5 – 4 

liter dimasukan secara merata ke dalam parit. 

4) Pembasmian Sarang Rayap 

Termitisida langsung dimasukan kedalam sarang rayap. Termitisida 

yang dipakai umumnya adalah termitisida cair atau yang mudah menguap 

(fumigant).
49
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 Kurnia W.P, Sulaiman Y, Op. Cit, h. 33. 
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5) Pemberian Umpan 

Pemberian umpan biasanya dilakukan pada rayap tanah. Sebelum 

dikendalikan, terlebih dahulu dideteksi keberadaan rayap menggunakan 

stasiun pemantauan yang mengandung bilah kayu (tanpa insektisida) 

ditempatkan di lahan perkebunan.
50

 Ketika rayap yang terdeteksi di stasiun 

pemantauan, umpan yang mengandung termitisida ditempatkan di stasiun 

pengamatan. Termitisida yang dipakai umumnya mengandung bahan yang 

dapat menghambat sintesis kitin pada rayap. 
51

 

 

b. Pengendalian Secara Non-Kimia 

Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam pengendalian secara non-

kimia yaitu: teknik budi daya, sanitasi atau pengendalian secara mekanik dan 

teknik pengendalian hayati.
52

 

1) Teknik Budi Daya 

Pengendalian rayap menggunakan teknik budi daya dilakukan sejak 

persiapan lahan, pengelolahan tanah, pemilihan jenis tanaman. Areal 

sekitar tanaman harus bebas dari sisa kayu dan serasah yang bisa menjadi 

sumber makanan dan sarang rayap. Kelembapan di sekitar areal harus 

dijaga melalui teknik irigasi yang tepat. Kelembapan tanah dapat 

                                                                                                                                           
49

 Kurnia W.P, Sulaiman Y, Op. Cit, 32-33. 
50
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52
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berpengaruh terhadap aktivitas jelajah rayap. Semakin tinggi kelembapan 

tanah, tingkat serangan rayap pada tanaman akan semakin ganas. 

2) Sanitasi atau Pengendalian Secara Mekanik 

Kelimpahan bahan organik seperti kayu, tunggak pohon, dan serasah 

di sekitar areal tanaman harus dikurangi. Bahan organik tersebut sangat 

berpotensi menjadi sumber makanan dan tumbuhnya koloni rayap. Upaya 

lainnya bisa dilakukan dengan pembongkaran sarang rayap agar musuh 

alami rayap bisa masuk ke dalam sarang dan dengan mudah akan 

memangsa rayap. 

3) Pengendalian Hayati 

Pengendalian hayati merupakan teknik pengelolahan hama yang 

dilakukan secara sengaja memanfaatkan atau memanipulasi musuh alami 

untuk menurunkan atau mengendalikan hama.
53

 Pengendalian hayati 

dilakukan melalui penggunaan musuh alami rayap (predator, patogen, dan 

parasit) yang mampu mengendalikan kepadatan populasi rayap. 

Pengendalian hayati mencakup introduksi dan menipulasi musuh 

alami baik dengan bantuan manusia (biologicl control) maupun tanpa 

bantuan manusia (natural control). Ada beberapa cara yang bisa dilakukan 

dalam pengendalian hayai yaitu: mengintroduksi musuh alami rayap, 

merangsang efek predator atau pathogen dengan cara memodifikasi habitat 

atau pelepasan missal, melepas strain tertentu seperti predator yang ganas 
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atau pathogen yang virulen. Pengendalian hayati juga perna dilakukan 

menggunakan Nematode Entomopatogen (NEP). NEP ini membunu rayap 

dengan batuan bakteri yang diproleh dari simbiosis mutualistik yang 

dibawa dalam saluran pencernaan. NEP memparasit rayap dengan dua cara 

yaitu penetrasi secara langsung melalui Kutikula dan melalui lubang alami 

rayap seperti mulut, dan anus.
54

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Al Fazairi dan 

Ahlam yang menggunkan virus Polyhedrosis nuclead hasil isolasi dari ulat 

daun kapas Spodoptera littolis ternyata mampu menginfaksi rayap. 

Diharapkan penggunaan virus untuk mengendalikan rayap bisa menjadi 

alternatif pengendalian yang rama lingkungan. Namun, teknik ini sering 

menemui kendala. Beberapa kendala tersebut adalah terhambatnya upaya 

perbanyakan patogen, sulit mempertahankan virulensi pathogen di 

lapangan, efektifitas infeksi kepada rayap, dan metode aplikasi yang belum 

tepat. 

 

F. Termitisida 

Sejak adanya larangan mengunakan bahan kimia pada tahun 1980 karena 

masalah lingkungan, telah banyak penelitian yang dilakukan untuk menemukan 

bahan aktif untuk pengendalian hama serangga secara jangka panjang dan membunuh 

dengan cepat serta aman bagi manusia, hewan dan lingkungan. Berikut ini beberapa 
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bahan kimia yang dinyatakan layak untuk digunakan yaitu Imidacloprid, Fipronil, 

Chlorantraniliprole, Klorpirifos, dan Bifenthrin.
55

 

Termitisida mengandung unsur aktif atau teknis berupa zat kimia murni. 

Bahan tersebut jarang digunakan dalam bentuk aslinya, tetapi dialihkan kedalam 

bentuk lain berupa konsentrasi atau pekatan yang diformulasikan sehingga menjadi 

bahan siap pakai yang disebut Formulasi. Sebelum digunakan, formulasi tersebut 

harus dicampur dengan bahan pengencer, pengemulsi, perekat, atau pelarut sesuai 

dengan petunjuk yang ada pada label. Ada dua bentuk formulasi yang dikenal yaitu 

padat dan cair.
56

 

1. Formulasi Padat 

a. Granular atau Butiran 

Termitisida yang berbentuk granular terdiri dari bahan aktif yang 

dicampur dengan bahan yang dilapisi atau direkatkan dibagian luar dari bahan 

seperti tanh liat atau pasir. Termitisida granular memakai 2-40% bahan aktif. 

Partikel lebih besar dari pada partikel formulasi debu dan dalam kondisi 

kering. 

b. Dust atau Debu 

Termitisida dust biasanya sudah siap pakai dan mengandung bahan aktif 

yang dicampur dengan zat halus atau tepung kering seperti bedak, tanah liat, 

atau debu gunung berapi. Termitisida dust mengandung 1 – 10% bahan aktif. 
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Termitisda ini dipakai dalam keadaan kering dengan bantuan alat yang disebut 

duster. Formulasi ini dapat dipakai pada hampir semua benda tanpa 

menimbulkan noda. Formulasi ini mampu mengisi cela-cela atau retak-retak 

seperti di dinding. 

c. Ceptiva powder atau Bubuk Ceptiva 

Jenis termitisida ini berbentuk tepung atau bubuk putih kering dan 

mengandung 0,5% bahan aktif.  

d. Wettable Powder atau Bubuk Wettable 

Termitisida ini berbentuk tepung halus dan diaplikasikan dengan 

campuran air. Termitisida ini mengandung 15 – 95% bahan aktif. Termitisida 

ini cocok dipakai untuk tanaman yang terserang rayap perusak. 

e. Solube Powder atau Bubuk Solube 

Termitisida ini berbentuk tepung kering dan mengandung 50% lebih 

bahan aktif. Bahan ini mudah larut dalam air sehingga tidak memerlukan 

pengocokan berkali-kali.
 57

 

f. Baits atau Umpan 

Jenis termitisida ini terdiri dari bahan makanan rayap yang dicampur 

dengan termitisida. Bahan aktifnya sebanyak 1,5%. Termitisida ini berbentuk 

pasta atau butiran.  

 

 

                                                 
57

 Ibid, h. 42. 
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2. Formulasi Cair 

a. Emulasiafable Concentrates 

Formulasi ini berbentuk pekatan yang akan membentuk emulsi ketika 

dicampur dengan air. Termitisida ini mengandung 240-260 gram bahan teksis 

per liternya. Termitisida ini diaplikasikan ketanaman dalam bentuk cairan dan 

tidak mudah terjilat api. 

b. Aerosols 

Berbentuk cairan dan mengandung satu atau lebih larutan bahan aktif 

termitisida. Cara kerja termitisida ini sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya 

hembusan udara. 

c. Flowables 

Berbentuk suspense hasil campuran bahan teknis halus dengan larutan 

zat lain. Larutan ini digunakan dengan cara mencampurnya dengan air. 

d. Liquid Gasses (gas cair) 

Termitisida ini berupa gas yang dicairkan dengan tekanan dan disimpan 

dalam tanung besi. Gas cair ini digunakan dengan cara menginjeksi langsung 

kedalam tanah atau menyemprotkannya ke dalam ruangan yang tertutup rapat. 
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G. Fipronil 

Fipronil biasanya dipergunakan untuk mengendalikan serangan rayap pada 

tanaman.
58

 Fipronil memiliki mekanisme mengganggu system saraf pusat khususnya 

gangguan pada pertukaran ion-ion klorida melalui Gamma Amino Butyric (GABA) 

pada serangga lebih tinggi bila dibandingkan dengan mamalia. Termitisida ini 

diharapkan relatif kurang bahaya pada hewan mamalia maupun manusia. Adapun 

rumus kimia Fipronil adalah C12H4Cl2F6N4OS.
59

 

Fipronil adalah termitisida berspektrum luas untuk mengendalikan spesies 

serangga pada range yang luas sewaktu panen. Fipronil memiliki selektivitas terhadap 

hama sasaran. Fipronil dikenal efektif melawan hama serangga yang tebal resisten 

oleh pertisida konfensional, karena cara kerja fipronil berbeda dengan insektisida 

sebelumnya.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dina Angraini, termitisida yang 

mengandung fipronil tidak mengakibatkan dampak buruk bagi tumbuhan, hal ini 

dikarenakan fipronil mengandung unsure N (Nitrogen). Unsure Nitrogen dapat 

meningkatkan giberelin dan klorofil pada tanaman.
60

 

 

 

                                                 
58

 Doris Roasianna L Tobing, Skripsi Fakultas Pertanian, Penggunaan Berbagai Konsentrasi 

Khitosan dan Fipronil Terhadap Pengendalian Hama Rayap Tanah Macrotermes gilvus Hagen 

(Isopteran; Termitidae) di Laboratorium, Departemen Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Universitas 

Sumatra Utara, Medan, 2007, h.24  
59

 Dina Amraini, Skripsi Program Studi Agronomi, Pengaruh Zat Pengatur Tumbuh Fipronil 

dan Metiram Terhadap Pertumbuhan, Hasil dan Mutu Hasil Padi Sawah (oryza sativa l.), Fakultas 

Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2008, h. 17. 
60

 Ibid, h. 31. 
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Gambar 6 

Struktur kimia fipronil
61
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 Cow Yang Lee, Kok Boon Neoh, Op. Cit, h. 93. 
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H. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 

Bagan kerangka fikir 

Memantau beberapa kebun kelapa sawit milik rakyat di sekitar Desa 

Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji 

Penentuan Titik Kordinat Sarang  

Identifikasi Rayap 

Pengukuran Sarang Rayap 

Pengendalian 

Hasil 

Kesimpulan 

Penghitungan Populasi 

Rayap 

Macrotermes 

gilvus 

Bubuk Ceptiva 

Efektip Tidak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu Dan Tempat  

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan yakni Maret sampai 

Juli 2016 pada perkebunan kelapa sawit milik rakyat seluas 10 ha di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. 

 

B. Instrument Penelitian 

1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah GPS, kamera, seperangkat 

computer atau laptop, PH meter, termometer tanah, alat pengukur (penggaris / 

meteran gulungan), botol atau wadah pengambilan sampel, box atau toples 

ukuran 60 x 30 x 10 cm, alat tulis, golok atau pisau, skop tanah atau cangkul, 

mikroskop elektrik, pipa PVC ± 5 inci dan timbangan elektronik (neraca). 

 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alkohol 70%,  umpan 

rayap berupa kayu karet, kertas saring, Nile Blue A untuk penandaan rayap, dan 

Bubuk Ceptiva sebagai termitisida. 
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C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan untuk menghitung jumlah individu rayap dalam suatu 

populasi menggunakan metode CMRR (Capture Mark Release Recapture) yaitu 

dengan cara menangkap, menandai dan melepas kembali. Kemudian metode yang 

digunakan dalam pengendalian rayap yaitu metode Pemberian Umpan, yaitu dengan 

cara memberi termitisida formulasi padat berupa Bubuk Ceptiva pada kayu umpan 

yang akan menjadi makanan rayap. 

 

D. Cara Kerja Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa tahapan penelitian sebagai 

berikut:  

1. Persiapan 

Persiapan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian seperti 

yang telah dijelaskan diatas, serta menyiapan peralatan penjelajahan. 

 

2. Survei Tempat 

Survei tempat dilakukan pada lahan-lahan perkebunan milik rakyat di Desa 

Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kebupaten Mesuji, bertujuan untuk mengetahui 

lahan perkebunan kelapa sawit yang terdapat serangan rayap Macrotermes gilvus. 
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3. Pencatatan Persebaran 

Pencatatan dan pemetaan persebaran sarang rayap menggunakan GPS 

(Global Positioning System) pada perkebunan kelapa sawit yang terdapat 

serangan rayap. 

 

4. Identifikasi 

Pada setiap sarang yang ditemukan diambil sampel sebanyak 5 individu 

rayap, kemudian rayap dimasukan kedalam tabung spesimen yang berisi alkohol 

70% dan diberi label. Selanjutnya dilakukan pemilahan dan identifikasi 

spesimen. Identifikasi awal dilakukan sampai tingkat morfospesies genus. 

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui jenis rayap yang telah ditemukan.  

 

5. Pengukuran Sarang 

Setelah menemukan sarang rayap Macrotermes gilvus, maka dilakukan 

pengukuran besar gundukan sarang menggunakan alat ukur berupa meteran. 

Pengukuran sarang bertujuan untuk mengetahui ukuran volume sarang rayap. 

 

6. Pelaksanaan Metode CMRR 

Untuk penangkapan rayap dan untuk mengetahui populasi rayap peneliti 

menggunakan metode Capture Mark Release Recapture. Ada beberapa tahap 

pelaksanaanya, diantaranya: 
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a. Persiapan Stasiun Pengamatan dan Pemasangannya 

Pemasangan stasiun dilakukan pada sarang yang akan dilakukan 

pengamatan. Sarang yang dijadikan sampel adalah sarang yang memiliki 

kisaran volume 5 m
3
. Satu sarang terdiri dari tiga stasiun pengamatan yang 

dipasang pada bagian luar sarang menyerupai bentuk segitiga sama sisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 

Pola pemasangan stasiun pengamatan 

A.Stasiun pengamatan, B. Sarang rayap 

 

 

Satu stasiun pengamatan terdiri dari pipa PVC berdiameter 5 inci yang 

dipotong dengan ukuran panjang 20 cm, bagian bawah pipa ditutup dengan 

bahan plastik yang telah diberi lubang agar rayap bisa masuk kedalam pipa. 

Di dalam pipa dimasukan umpan berupa lima potong kayu karet berukuran 

1cm x 2cm x 10cm. Kemudian pipa dimasukan kedalam kedalam lubang  
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galian sedalam 15 cm dengan menyisakan 5 cm di atas permukaan tanah. 

Setelah itu, bagian atas pipa ditutup dengan penutup yang terbuat dari bahan 

plastik dan berwarna gelap agar tidak tembus cahaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 

Stasiun pengamatan
1
 

 

b. Penghitungan Individu Rayap Dalam Satu Populsi 

Kayu umpan pada stasiun pengamatan dibiarkan selama tujuh hari. 

Setelah itu kayu yang telah diserang rayap diambil kemudian dipisahkan, 

dan dihitung jumlahnya, setelah itu rayap dimasukan kedalam termitarium 

                                                 
1
 Aris Sugiarto. Skripsi Pendidikan Biologi, Pendugaan Ukuran Koloni Rayap Macrotermes 

Gilvus Dengan Menggunakan Metode Capture Mark Release Recapture Di Lapangan Golf Sukarame 

bandar Lampung, Lampung, 2013, h. 32. 
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yang telah ditata sedemikian rupa agar menyerupai habitat aslinya,
 2

 yaitu 

dengan cara meletakkan tanah yang berasal dari habitat rayap secara merata 

ke dasar box berukuran 60 x 30 x 20 cm (termitarium) yang telah diberi 

lubang oksigen. Pewarnaan rayap dengan menggunakan kertas tissue yang 

telah direndam bahan pewarna nile blue dengan konsentrasi 0.05%. Kertas 

tissue dimasukan kedalam termitarium, setelah itu termitarium kemudian 

dimasukan kedalam tanah galian sedalam 40 cm. Kertas tisue tersebut 

diumpankan kepada rayap selama tiga hari.
3
 Rayap yang mendapat 

perlakuan pewarnaan pertama ini diberi kode (K1).  

Rayap (P1) setelah 3 hari dihitung kembali, kemudian dilepaskan atau 

dikembalikan ke stasiun pengamatan. Sebelum rayap (K1) dilepaskan ke 

stasiun, maka peneliti mengambil rayap yang berada di stasiun untuk 

diberikan perlakuan pewarnaan (K2), barulah dilakukan pelepasan rayap 

(K1) pada stasiun pengamatan. Pada hari ke-3 berikutnya rayap (K2) 

kembali dilepas dan kayu diambil lagi dari stasiun pengamatan dan dihitung 

kembali rayap yang tertangkap. Pengambilan dan pelepasan rayap dilakukan 

sampai tiga kali (K3), dan kayu umpan rayap diganti setiap dilakukan 

pengambilan rayap pada stasiun pengamatan. 

 

                                                 
2
 Qodiriyah, Tesis Studi Megister Biologi, Agens Pengendalian Hayati Ramah Lingkungan 

Nematode Entomopatogen Heterorhabditis sp. dan Steinernema sp. Sebagai Pengendali Hama Rayap 

Tanah Coptotermes sp. dan Macrotermes sp. di Kabupaten Lumajang. 2015, h 21. 
3
 Aris sugiarto, Op.Cit. h. 32. 
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Gambar 10 

Box perlakuan (Termitarium) 

A.Plastik penutup, B. Termitarium, C. Sumbu, D. Kotak Air, E. Penyangga
4
 

 

 

7. Uji Pengendalian Rayap Macrotermes gilvus 

Uji pengendalian rayap Macrotermes gilvus dilakukan dua skala yaitu uji 

skala laboratorium dan uji skala lapangan.  

a. Uji Skala Laboratorium 

Pada uji skala laboratorium dilakukan lima perlakuan yaitu A, B, C, D, 

E. Masing-masing perlakuan menggunakan 1000 ekor rayap. Kemudian rayap 

dimasukan kedalam termitarium, di dalam termitarium juga diletakan tanah 

dari habitat rayap dan kertas tissue yang telah diberi termitisida kedalam 

termitarium sebagai makanan rayap. Banyaknya pemberian termitisida pada 

makanan rayap untuk masing-masing perlakuan berbeda-beda. Perlakuan A 

tidak diberi termitisida, perlakuan B diberi 0,05 gram Bubuk Ceptiva, 

perlakuan C diberi 0,10 gram Bubuk Ceptiva, perlakuan D diberi 0,15 gram 

                                                 
4
 Ibid h.22. 
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Bubuk Ceptiva, dan perlakuan E diberi 0,20 gram Bubuk Ceptiva seperti yang 

disajikan pada tabel 2. 

 

Tabel 2 

Pemberian Termitisida pada Perlakuan 

 

Perlakuan 

Banyak pemberian 

Bubuk Ceptiva 

Perlakuan A 0 gram 

Perlakuan B 0,05 gram 

Perlakuan C 0,10 gram 

Perlakuan D 0,15 gram 

Perlakuan E 0,20 gram 

 

Pada perlakuan A yang tidak dilakukan pemberian termitisida dijadikan 

sebagai perlakuan control. Selanjutnya termitarium ditutup dengan plastik 

hitam dan disimpan pada ruangan yang gelap dengan suplai oksigen yang 

baik. Pengamatan motalitas rayap dilakukan dalam jangka waktu satu hari 

sekali pada pukul 07:00, dan dilakukan selama 30 hari. Uji skala labolatorium 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui kemampuan bertahan hidup rayap pada 

masing-masing perlakuan. 
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b. Uji Skala Lapangan 

Uji skala lapangan melibatkan satu koloni rayap. Upaya pengendalian 

uji skala lapangan dilakukan dengan cara memasukan kertas tissue yang telah 

diberi termitisida ke dalam sarang rayap. Empat minggu kemudian jumlah 

populasi dalam satu koloni tersebut dilakukan penghitungan individu yang 

masi tersisa di dalamnya setelah dilakukan pemberian racun menggunakan 

Metode CMRR kembali. Kemudian sarang rayap dibongkar dan dihitung 

jumlah rayap yang mampu bertahan hidup setelah pemberian Bubuk Ceptiva. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Pengukuran Besar Sarang Rayap 

Besarnya sarang rayap diukur menggunakan rumus volume bangun ruang 

kerucut, volume bangun ruang setengah bola, dan volume bangun ruang balok 

dan volume bangun ruang tabung, keempat rumus volume bangun ruang tesebut 

dipergunakan karena paling mendekati bentuk sarang rayap.
5
 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Merza, Skripsi Pendidikan Biologi, Identifikasi Jenis-Jenis Rayap, Sebaran dan 

Pengukuran Koloni Rayap di Kampus IAIN Raden Intan Lampung,Lampung 2012, h 23. 
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a. Rumus Volume Bangun Ruang Kerucut 

V = 
𝟏

𝟑
 𝒙 𝝅 𝒙 𝒓𝟐 𝒙 𝒕  

 

 

 

 

 

Gambar 11 

Bangun ruang kerucut
6
 

 

b. Rumus Volume Bangun Ruang setengah Bola 

V = 
𝟏

𝟐
 x 

𝟒

𝟑
 x π x r

3 

 

 

 

 

Gambar 12 

Bangun ruang setengah bola
7
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Gunawan soekoro, rahasia matematika, surabaya: mitra pelajar, 2005, h. 192. 

7
 Ibid 
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c. Rumus Volume Bangun Ruang Tabung 

V = π x r
2
 x t 

 

 

 

 

 

Gambar 13 

Bangun ruang tabung
8
 

 

d. Rumus Volume Bangun Ruang Balok 

V= P x L x T 

 

 

 

 

Gambar 14 

Bangun ruang balok
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Ibid 

9
 Ibid 
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2. Penghitungan Jumlah Individu Rayap Dalam Individu 

Perhitungan jumlah individu rayap dalam satu populasi dilakukan dengan 

mengunakan Metode CMRR (Capture Mark Release Recapture), yang 

menggunakan perhitungan Metode Lincoln Peterson dan Metode Schnabel.
10

 

a. Metode Lincoln-Peterson 

Metode ini pada dasarnya menangkap sejumlah individu dari suatu 

populasi hewan yang akan dipelajari. Individu yang ditangkap kemudian 

diberi tanda yang mudah di baca, kemudian dilepaskan kembali dalam 

periode waktu yang pendek. Setelah beberapa hari ditangkap kembali dan 

dihitung rayap bertanda yang tertangkap. Dari dua kali hasil penangkapan 

dapat diduga ukuran atau besarnya populasi (N) dengan rumus:  

 

N = 
𝐌 𝐱 𝐧

𝐑
 

 

Dengan catatan: 

N = Besarnya populasi total. 

M = Jumlah induvidu yang tertangkap pada penangkapan pertama (P1). 

n = Jumlah induvidu yang tertangkap pada penangkapan kedua (P2). 

R = Individu yang bertanda dari penangkapan pertama yang tertangkap 

 pada penangkapan kedua.
11

 

                                                 
10

 Aris Sugiarto Op.Cit  h,  37. 
11

 Ibid, h. 37. 
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Pada metode pendugaan populasi yang dilakukan dengan menarik 

sampel, selalu ada kesalahan (Error). Untuk menghitung kesalahan metode 

Lincoln-Peterson dapat dilakukan dengan cara menghitung kesalahan baku 

(Standart Errror = SE nya). 

 

SE =  
𝐌 𝐱 𝐧 [ 𝐌−𝐑  𝐱  𝐧−𝐑 ]

𝐑𝟑
 

 

b. Metode Schnabel 

Untuk memperbaiki keakuratan Metode Lincoln Peterson (Karena 

sampel relatif kecil), dapat digunakan schnabel. Metode ini selain 

membutuhkan asumsi yang sama dengan metode Lincoln Peterson, juga 

ditambahkan dengan asumsi bahwa ukuran populasi harus konstan dari satu 

periode sampling dengan periode yang berikutnya. Dengan cara ini 

populasi dapat diduga dengan rumus: 

N  = 
∑𝐂𝐭  𝐱 𝐌𝐭

∑𝐑𝐭
 

 

Dengan catatan: 

Ct = Tangkapan total rayap selama pengambilan sampel 

Rt = Rayap yang tertandai 

Mt = Rayap yang ditandai dalam sampling tertentu. 
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SE  = 
𝟏

 
𝟏

(𝐍 –𝐌𝐭)
 + 

𝐊−𝟏

𝐍
 − ∑

𝟏

𝐍−𝐌𝐭
 
 

 

Dengan catatan: 

K = Jumlah periode sampling dan 

Mi = Jumlah total hewan yang bertanda.
 12

 

 

3. Pengendalian Rayap 

Untuk mengetahui persentase kematian rayap setelah dilakukan uji skala 

laboratorium dan uji skala lapangan, maka dilakukan penghitungan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Dengan catatan: 

Ki = Persentase kematian rayap 

M1= Jumlah rayap yang mati 

M2= Jumlah rayap yang digunakan
13

 

 

 

                                                 
12

 Ibid, h.38. 
13

 Rati Mayang Sari, Skripsi Departemen Hasil Hutan, Sifat Anti Rayap Zat Ekstraktif Kayu 

Kopo (Eugenia cymosa lamk) Terhadap Rayap Tanah Coptotermes curvignathus holmgrn, bogor, 

2008, h. 16. 
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F. Alur Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan mengikuti tahapan seperti yang disajikan pada 

bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 15 

Alur kerangka penelitian 

 

Alat Bahan 

Pengukuran sarang 

Identifikasi 

Pemasangan stasiun pengamatan 

PERSIAPAN 

Penghitungan Koloni 

Pengendalian 

Survei lapangan 

Pecatatan 

Persebaran Rayap 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Sebaran Rayap pada Perkebunan Kelapa Sawit Milik Rakyat di Kabupaten 

Mesuji 

 

Rata – rata penduduk di Kabupaten Mesuji memilih untuk berkebun sebagai 

mata pencaharian tetap. Salah satunya yaitu menanam kelapa sawit pada suatu bidang 

tanah yang cukup luas yang sering kita sebut berkebun kelapa sawit. Tentunya usaha 

bercocok tanam atau berkebun tidak terlepas dengan adanya hama pengganggu, salah 

satunya yaitu serangga, serangga yang termasuk hama pengganggu pada kebun 

kelapa sawit antara lain berasal dari Ordo Isoptera atau sering dikenal dengan sebutan 

rayap. Secara geografis Kabupaten Mesuji terletak pada 03
0 

45’ - 04
0 

40’ Lintang 

Selatan dan 104
0 

55’ - 105
0
 55’ Bujur Timur. Dengan wilayah beriklim tropis dengan 

curah hujan 1.689,2 mm/tahun dengan hujan berkisar antara 1 – 23 hari. Memiliki 

suhu rata-rata maksimum sebesar 31
0
C. Secara Topografis Kabupaten Mesuji berada 

pada ketinggian bekisar dari 0 – 90 di atas permukaan laut.
1
 

 Suhu, kelembaban, serta ketinggian wilayah Kabupaten Mesuji khususnya di 

Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji tersebut sangat mendukung 

                                                           
1
  Widiatmaka, dkk. “Perancangan Tataguna Lahan Dan Tata Ruang Kawasan Perkotaan 

Berbasis Pertanian: Studi Kasus Kota Terpadu Mandiri Transmigrasi Mesuji, Provinsi Lampung”, 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Budi Luhur, 2014, 99 
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pertumbuhan dan perkembangan rayap terutama rayap Macrotermes gilvus. Rayap 

Macrotermes gilvus memerlukan kelembaban yang tinggi dengan kisaran 75 – 90%, 

dengan suhu berkisar 15-38º C, serta curah hujan yang tinggi yakni (3000-4000 

mm/tahun). Faktor tersebut berpengaruh terutama pada perkembangan kasta 

reproduksi saat keluar dari sarang.
2
 Selain itu faktor makanan juga menentukan 

proses perkembangan rayap, yang mana pada lahan perkebunan kelapa sawit banyak 

ditemukan sumber makanan rayap yang bersal dari ranting-ranting pohon, daun-daun 

yang telah mengering, potongan rumput-rumput, serta pohon-pohon yang telah 

ditebang pada saat pembukaan lahan perkebunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Borror, yang menyatakan bahwa makanan rayap terdiri dari kupasan kulit, tinja 

individu-individu lain, individu-individu yang telah mati, bahan-bahan tumbuhan 

seperti kayu-kayuan dan produk lainnya.
3
 

Sarang rayap hampir tersebar merata pada lahan perkebunan kelapa sawit milik 

rakyat di Kabupaten Mesuji. Observasi dilakukan pada tiga lahan perkebunan kelapa 

sawit yang memiliki total luas sepuluh hektar ditemukan dua jenis rayap yang 

berbeda yaitu  jenis A dan B (belum diketahui jenis spesiesnya).  Jenis A ditemukan 

sebanyak 102 sarang dan jenis B ditemukan sebanyak 6 sarang. Jadi total sarang 

rayap yang ditemukan sebanyak 108 sarang, yang mana rayap jenis A terdapat di 

                                                           
2
 Niken, Nandika.2008. Sebaran dan Karakter Morfologi Rayap Tanah Macrotermes gilvus 

Hagen di Habitat Hutan Alam ( Distribution and Morphology Characteristic Of Macrotermes gilvus 

Hagen in The Natural Habitat). Jurnal Ilmu dan Tekhnologi Hasil Hutan 1(1): 27-33 (2008). 
3
 Borror. 1999. Pengenalan Pelajaran Serangga. Edisi ke -6. Jogjakarta: Gajah Mada 

Universitas Press. 
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permukaan tanah dan sedangkan rayap jenis B  menenpel pada pohon kelapa sawit 

dan pohon akasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 

Sarang rayap jenis A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17 

Sarang rayap jenis B 
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Peta Persebaran Sarang Rayap  

pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Mesuji 

 

Lahan Pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

         =  Pohon kelapa sawit 

 

1-21 = Persebaran sarang rayap jenis A 
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Lahan Kedua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

       =  Pohon kelapa sawit 

 

                     22-47 =  Persebaran sarang rayap jenis A 

 

         =  Ditemukan sarang rayap jenis B 
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Lahan Ketiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

             =  Pohon kelapa sawit 

 

        48-108 = Persebaran sarang rayap jenis A 
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B. Identifikasi 

 Identifikasi spesies dilakukan di Labolatorium Biologi IAIN Raden Intan 

Lampung, guna mengetahui jenis spesies rayap yang telah ditemukan. Sampel rayap 

yang diidentifikasi adalah rayap kasta prajurit. Hal ini karena dalam setiap koloni 

rayap lebih mudah dibedakan, sedangkan kasta pekerja dan kasta reproduktif lebih 

sulit untuk dibedakan.  

 

 

 

 

 

Gambar 18 

Kasta prajurit rayap jenis A 

 

 Berdasarkan sampel rayap dari rayap jenis A memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: membuat sarang pada permukaan tanah, struktur sarang kokoh dan keras, 

terdapat dua jenis kasta prajurit (prajurit mayor dan minor), ukuran tubuh kasta 

prajurit mayor lebih besar dibandingkan dengan kasta prajurit minor, mandibel kiri 

dan kanan simetris, sepasang mandibel yang tajam, sangat agresif dan akan mengigit 

atau menjepit predator yang mengancam keamanan koloninya, antena terdiri dari 16-
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17 ruas, kepala berwarna coklat kemerahan. Menurut Y.P. Tho ciri-ciri rayap tersebut 

merupakan jenis spesies Macrotermes gilvus. 

 

 

 

 

 

Gambar 19 

Kasta prajurit rayap jenis B 

 

 Berdasarkan sampel rayap dari rayap jenis B memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: rayap membuat sarang diatas pohon,  rayap memiliki kepala berbentuk bulat, 

warna tubuh kuning kecoklatan, mandibel berbentuk menusuk (nasut), memiliki 

panjang kepala dan nasut berkisar 1,25 mm, lebar kepala berkisar 0,72 mm, memiliki 

antena pendek yang terdiri dari 12-13 ruas, ruas ketiga lebih panjang dari pada ruas 

keempat. Berdasarkan ciri-ciri di atas  menurut Y.P. Tho rayap tersebut merupakan 

jenis spesies Nasutitermes matangensis.  

 Berdasarkan hasil identifikasi diatas maka dapat dijelaskan bahwa pada lahan 

pertama yang memiliki luas dua hektar ditemukan sarang rayap Macrotermes gilvus 

sebanyak 21 sarang. Pada lahan kedua dengan luas lahan tiga hektar ditemukan 
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sarang rayap sebanyak 26 sarang dengan enam diantaranya merupakan sarang rayap 

Nasutitermes matangensis. Jadi total sarang rayap Macrotermes gilvus yang 

ditemukan pada lahan kedua sebanyak 20 sarang. Sedangkan pada lahan ketiga 

dengan lahan seluas lima hektar ditemukan sarang rayap Macrotermes gilvus 

sebanyak 61 sarang. Jadi total sarang rayap Macrotermes gilvus yang ditemukan 

sebanyak 102 sarang dan sarang rayap Nasutitermes matangensis  sebanyak 6 sarang. 

 

C. Volume Sarang Rayap 

 Sarang merupakan tempat yang dibuat oleh makhluk hidup untuk berkembang 

biak, tempat tinggal atau tempat persembunyian. Pada umumnya makhluk hidup 

membuat sarang dengan bentuk dan ukuran yang bermacam-macam sesuai dengan 

dengan fungsi dan kondisi lingkungannya. Ada sarang yang hanya digunakan sebagai 

tempat berkembang biak saja, ada yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan 

perlindungan, bahkan ada makhluk hidup yang membuat sarang sebagai tempat 

perlindungan atau tempat tinggal dan tempat berkembang biak seperti halnya rayap.  

 Struktur sarang rayap tanah Macrotermes gilvus sangat koko. Bangunan sarang 

tersebut memiliki bahan penyusun yang terdiri atas tekstur liat, pasir dan debu. 

Sementara itu bahan perekat yang digunakan dalam pembentukan sarang yaitu berupa 

air liur (saliva).
4
 Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Merza Sarang rayap 

Macrotermes gilvus berkembang ke bawah maupun ke atas permukaan tanah 

                                                           
4
 Nandika, Rayap Hama Baru Di Kebun Kelapa Sawit, Seameo Biotrop, Bogor, 2014, h. 31. 
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membentuk gundukan, dengan bentuk yang berbeda-beda, ada yang menyerupai 

bangun kerucut, bangun tabung, bangun balok dan ada juga yang menyerupai bangun 

setengah bola, sehingga untuk pengukuran volume sarang menggunakan pendekatan 

rumus bangun ruang dari bentuk sarang rayap tersebut.
5
 Adapun tujuan dari 

pengamatan bentuk sarang serta pengukuran volume sarang dilakukan untuk 

mengetahui sarang yang masih aktif dan tidak aktif serta menduga individu yang 

terdapat di dalamnya. Menurut Merza besar kecilnya volume sarang mempengaruhi 

jumlah individu yang terdapat di dalamnya, semakin besar volume sarang maka 

semakin banyak jumlah individu yang terdapat di dalamnya, begitu juga sebaliknya 

semakin kecil volume sarang semakin sedikit pula individu yang terdapat pada sarang 

tersebut. 

1. Volume Sarang Menyerupai Bangun Balok 

 Dari 102 sarang Macrotermes gilvus yang ditemukan di lahan perkebunan 

kelapa sawit seluas sepuluh hektar di Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji 

Kabupaten Mesuji ditemukan sarang yang menyerupai bangun balok sebanyak 

63 sarang dengan volume yang berbeda-beda seperti yang tercantum pada tabel 

berikut. 

 

 

 

                                                           
5 Merza, Skripsi Pendidikan Biologi, Identifikasi Jenis-Jenis Rayap, Sebaran dan Pengukuran 

Koloni Rayap di Kampus IAIN Raden Intan Lampung,Lampung 2012, h 38. 
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Tabel 3 

Volume Sarang Menyerupai Bangun Balok 

 
No 

Sarang 
P 

(m) 

L 

(m) 

T 

(m) 

Volume 

(m
3
) 

Letak 

Lintang Selatan Bujut Timur 

1 0,58 0,39 0,32 0,072 3˚ 53’ 39” 105˚ 25’ 06” 

4 0,38 0,32 0,16 0,019 3˚ 53’ 39” 105˚ 25’ 07” 

6 1,01 0,53 0,35 0,187 3˚ 53’ 38” 105˚ 25’ 08” 

8 0,78 0,53 0,63 0,260 3˚ 53’ 37” 105˚ 25’ 07” 

10 0,55 0,33 0,28 0,051 3˚ 53’ 37” 105˚ 25’ 06” 

11 1,02 0,39 0,54 0,215 3˚ 53’ 37” 105˚ 25’ 06” 

15 1.07 0,42 0,31 0,006 3˚ 53’ 37” 105˚ 25’ 05” 

16 0,85 0,44 0,19 0,071 3˚ 53’ 37” 105˚ 25’ 05” 

17 0,99 0,42 0,24 0,100 3˚ 53’ 37” 105˚ 25’ 05” 

20 0,55 0,30 0,15 0,025 3˚ 53’ 39” 105˚ 25’ 04” 

21 1,52 1,12 0,32 0,545 3˚ 53’ 39” 105˚ 25’ 05” 

22 0,61 0,47 0,45 0,129 3˚ 53’ 45” 105˚ 24’ 53” 

25 0,59 0,39 0,46 0,106 3˚ 53’ 46” 105˚ 24’ 52” 

26 0,73 0,52 0,23 0,087 3˚ 53’ 46” 105˚ 24’ 52” 

32 1,40 0,95 0,73 0,971 3˚ 53’ 48” 105˚ 24’ 54” 

38 0,51 0,28 0,17 0,024 3˚ 53’ 45” 105˚ 24’ 54” 

39 0,85 0,74 0,77 0,484 3˚ 53’ 47” 105˚ 24’ 56” 

41 0,69 0,53 0,42 0,154 3˚ 53’ 46” 105˚ 24’ 56” 

45 0,69 0,67 0,22 0,102 3˚ 53’ 47” 105˚ 24’ 56” 

49 0,37 0,35 0,26 0,034 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 15” 

50 0,82 0,60 0,38 0,187 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 15” 

51 0,68 0,50 0,39 0,133 3˚ 53’ 49” 105˚ 24’ 12” 

52 1,10 0,71 0,42 0,328 3˚ 53’ 49” 105˚ 24’ 12” 

54 0,98 0,57 0,32 0,179 3˚ 53’ 48” 105˚ 24’ 10” 

60 0,53 0,52 0,38 0,105 3˚ 53’ 49” 105˚ 24’ 08” 

61 0,69 0,46 0,38 0,121 3˚ 53’ 49” 105˚ 24’ 08” 

63 1,05 0,67 0,36 0,253 3˚ 53’ 51” 105˚ 24’ 09” 

64 1,47 0,46 0,28 0,189 3˚ 53’ 51” 105˚ 24’ 09” 

66 0,26 0,17 0,09 0,004 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 08” 

68 0,75 0,62 0,62 0,288 3˚ 53’ 49” 105˚ 24’ 09” 

69 0,46 0,35 0,24 0,039 3˚ 53’ 48” 105˚ 24’ 11” 

70 0,96 0,71 0,34 0,232 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 09” 

71 0,44 0,24 0,14 0,015 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 10” 

73 0,48 0,40 0,38 0,073 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 09” 

74 0,39 0,30 0,39 0,046 3˚ 53’ 51” 105˚ 24’ 10” 

75 0,76 0,55 0,35 0,146 3˚ 53’ 51” 105˚ 24’ 10” 
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77 0,55 0,50 0,09 0,025 3˚ 53’ 51” 105˚ 24’ 10” 

78 1.14 0,89 0,86 0,039 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 10” 

79 0,63 0,51 0,17 0,055 3˚ 53’ 49” 105˚ 24’ 11” 

80 0,64 0,41 0,27 0,071 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 11” 

81 0,76 0,45 0,25 0,086 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 11” 

82 0,52 0,51 0,34 0,090 3˚ 53’ 51” 105˚ 24’ 10” 

83 0,40 0,24 0,21 0,020 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 10” 

84 0,37 0,32 0,21 0,025 3˚ 53’ 52” 105˚ 24’ 09” 

85 0,46 0,44 0,26 0,053 3˚ 53’ 51” 105˚ 24’ 11” 

86 1,07 0,65 0,48 0,334 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 11” 

87 0,82 0,48 0,44 0,173 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 11” 

88 0,28 0,24 0,23 0,015 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 12” 

89 0,28 0,27 0,19 0,014 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 12” 

90 0,80 0,48 0,26 0,100 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 12” 

91 0,31 0,23 0,32 0,023 3˚ 53’ 53” 105˚ 24’ 10” 

92 0,55 0,37 0,22 0,045 3˚ 53’ 53” 105˚ 24’ 10” 

93 1,15 0,72 0,36 0,298 3˚ 53’ 53” 105˚ 24’ 11” 

97 0,41 0,26 0,27 0,029 3˚ 53’ 52” 105˚ 24’ 13” 

99 0,42 0,24 0,25 0,025 3˚ 53’ 52” 105˚ 24’ 13” 

100 0,43 0,34 0,14 0,020 3˚ 53’ 52” 105˚ 24’ 12” 

101 0,74 0,55 0,39 0,159 3˚ 53’ 52” 105˚ 24’ 12” 

102 0,64 0,36 0,17 0,039 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 13” 

103 0,60 0,42 0,21 0,053 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 12” 

104 0,87 0,67 0,42 0,245 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 13” 

106 0,58 0,57 0,4 0,132 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 12” 

107 0,60 0,52 0,53 0,165 3˚ 53’ 51” 105˚ 24’ 13” 

108 1 0,54 0,51 0,275 3˚ 53’ 51” 105˚ 24’ 14” 

Rata-Rata Volume 0,136 

Ket: Nomor sesuai dengan nomor peta pada persebaran sarang rayap 

 

 Pada perhitungan sarang rayap menggunakan pendekatan volume bangun 

ruang balok dapat diketahui bahwa sarang rayap yang menyerupai bangun balok 

memiliki rata-rata volume berkisar 0.136 m
3 

dengan volume terkecil adalah 0,004 

m
3 

yakni pada sarang nomor 66 yang terletak di 3˚ 53’ 50” Lintang Selatan dan 

105˚ 24’ 08” Bujur Timur. Sedangkan volume terbesarnya adalah 0,971 m
3 

yakni 
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sarang nomor 32 yang terletak di 3˚ 53’ 48” Lintang Selatan dan 105˚ 24’ 54” 

Bujur Timur. 

 

 

 

 

         Gambar 20 

Contoh sarang rayap menyerupai bangun balok 

 

 

2. Volume Sarang Menyerupai Bangun Tabung 

 Dari 102 sarang Makrotermes gilvus yang ditemukan di lahan perkebunan 

kelapa sawit seluas sepuluh hektar di Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji 

Kabupaten Mesuji ditemukan sarang yang menyerupai bangun tabung sebanyak 

24 sarang dengan volume yang berbeda-beda seperti yang tercantum pada tabel 

berikut. 

Tabel 4 

Volume Sarang Menyerupai Bangun Tabung 

 
No 

Sarang 
𝝅 

r 

(m) 

r
2 

(m) 

T 

(m) 

Volume 

(m
3
) 

Letak 

Lintang Selatan Bujur Timur 

12 3,14 0,32 0,102 0,43 0,138 3˚ 53’ 37” 105˚ 25’ 06” 

14 3,14 0,28 0,078 0,72 0,177 3˚ 53’ 37” 105˚ 25’ 05” 

18 3,14 0,16 0,026 0,23 0,018 3˚ 53’ 36” 105˚ 25’ 05” 

23 3,14 0,22 0,048 0,15 0,023 3˚ 53’ 45” 105˚ 24’ 53” 

24 3,14 0,36 0,130 0,32 0,130 3˚ 53’ 45” 105˚ 24’ 53” 
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27 3,14 0,13 0,017 0,37 0,020 3˚ 53’ 47” 105˚ 24’ 53” 

29 3,14 0,38 0,144 0,52 0,236 3˚ 53’ 47” 105˚ 24’ 54” 

30 3,14 0,16 0,026 0,42 0,034 3˚ 53’ 47” 105˚ 24’ 54” 

33 3,14 0,26 0,068 0,37 0,079 3˚ 53’ 48” 105˚ 24’ 54” 

34 3,14 0,27 0,073 0,43 0,098 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 53” 

35 3,14 0,39 0,152 0,73 0,349 3˚ 53’ 47” 105˚ 24’ 53” 

47 3,14 0,22 0,048 0,37 0,056 3˚ 53’ 47” 105˚ 24’ 56” 

48 3,14 0,20 0,040 0,18 0,023 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 16” 

53 3,14 0,35 0,123 0,44 0,169 3˚ 53’ 49” 105˚ 24’ 11” 

55 3,14 0,32 0,102 0,42 0,135 3˚ 53’ 48” 105˚ 24’ 11” 

56 3,14 0,33 0,109 0,76 0,260 3˚ 53’ 48” 105˚ 24’ 09” 

58 3,14 0,35 0,123 0,42 0,162 3˚ 53’ 48” 105˚ 24’ 08” 

62 3,14 0,21 0,044 0,27 0,037 3˚ 53’ 49” 105˚ 24’ 08” 

65 3,14 0,12 0,014 0,21 0,009 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 09” 

67 3,14 0,21 0,044 0,29 0,040 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 09” 

76 3,14 0,21 0,044 0,40 0,055 3˚ 53’ 51” 105˚ 24’ 10” 

94 3,14 0,36 0,130 0,51 0,208 3˚ 53’ 52” 105˚ 24’ 12” 

96 3,14 0,23 0,053 0,45 0,075 3˚ 53’ 52” 105˚ 24’ 12” 

98 3,14 0,30 0,090 0,45 0,127 3˚ 53’ 52” 105˚ 24’ 13” 

Rata-rata volume 0,111 

Ket: Nomor sesuai dengan nomor peta pada persebaran sarang rayap 

 

 Pada perhitungan sarang rayap menggunakan pendekatan volume bangun 

ruang tabung dapat diketahui bahwa sarang rayap yang menyerupai bangun 

tabung memiliki rata-rata volume berkisar 0,111 m
3 

dengan volume terkecil 

adalah 0,009 m
3 

yakni pada sarang nomor 65 yang terletak di 3˚ 53’ 50” Lintang 

Selatan dan 105˚ 24’ 09” Bujur Timur. Sedangkan volume terbesarnya adalah 

0,349 m
3 

yakni sarang nomor 35 yang terletak di 3˚ 53’ 47” Lintang Selatan dan 

105˚ 24’ 53” Bujur Timur. 
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Gambar 21 

Contoh sarang menyerupai bangun tabung 

 

 

3. Volume Sarang Menyerupai Bangun Setengah Bola 

 Sarang rayap yang menyerupai bangun setengah bola di lahan perkebunan 

kelapa sawit seluas sepuluh hektare di Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji 

Kabupaten Mesuji ditemukan sarang yang menyerupai bangun setengah bola 

sebanyak tiga sarang dengan volume yang berbeda-beda seperti yang tercantum 

pada tabel berikut. 
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Tabel 5 

Volume Sarang Menyerupai Bangun Setengah Bola 

 

No 

Sarang 
𝟏
𝟐  𝟒

𝟑  𝝅 
r 

(m) 

r
3
 

(m) 

Volume 

(m
3
) 

Letak 

Lintang 

Selatan 
Bujur Timur 

3 0,5 1,33 3,14 0,23 0,012 0,025 3˚ 53’ 38” 105˚ 25’ 06” 

13 0,5 1,33 3,14 0,35 0,043 0,090 3˚ 53’ 37” 105˚ 25’ 05” 

59 0,5 1,33 3,14 0,27 0,020 0,041 3˚ 53’ 49” 105˚ 24’ 09” 

Rata-rata volume 0.052 

Ket: Nomor sesuai dengan nomor peta pada persebaran sarang rayap 

 

 Pada perhitungan sarang rayap menggunakan pendekatan volume bangun 

ruang setengah bola dapat diketahui bahwa sarang rayap yang menyerupai 

bangun setengah bola memiliki rata-rata volume berkisar 0,052 m
3 

dengan 

volume terkecil adalah 0,025 m
3 

yakni pada sarang nomor 3 yang terletak di 3˚ 

53’ 38” Lintang Selatan dan 105˚ 25’ 06” Bujur Timur. Sedangkan volume 

terbesarnya adalah 0,090 m
3 

yakni sarang nomor 13 yang terletak di 3˚ 53’ 37” 

Lintang Selatan dan 105˚ 25’ 05” Bujur Timur. 

 

 
Gambar 22 

Contoh sarang menyerupai setengah bola 
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4. Volume Sarang Menyerupai Bangun Kerucut  

 Sarang rayap yang menyerupai bangun kerucut di lahan perkebunan kelapa 

sawit seluas sepuluh hektar di Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten 

Mesuji ditemukan sarang yang menyerupai bangun kerucut sebanyak 12 sarang 

dengan volume yang berbeda-beda seperti yang tercantum pada tabel berikut. 

Tabel 6 

Volume Sarang Menyerupai Bangun Kerucut 

 

No 

Sarang 
𝟏
𝟑  𝝅 

r 

(m) 

r
2
 

(m) 

T 

(m) 

Volume 

(m
3
) 

Letak 

Lintang 

Selatan 
Bujur Timur 

2 0,33 3,14 0,35 0,123 0,53 0,067 3˚ 53’ 39” 105˚ 25’ 07” 

5 0,33 3,14 0,49 0,240 0,40 0,100 3˚ 53’ 39” 105˚ 25’ 07” 

7 0,33 3,14 0,54 0,292 0,40 0,121 3˚ 53’ 38” 105˚ 25’ 06” 

9 0,33 3,14 0,66 0,436 0,51 0,230 3˚ 53’ 38” 105˚ 25’ 08” 

19 0,33 3,14 0,11 0,012 0,13 0,002 3˚ 53’ 36” 105˚ 25’ 05” 

28 0,33 3,14 0,39 0,152 0,48 0,076 3˚ 53’ 47” 105˚ 24’ 53” 

36 0,33 3,14 0,42 0,176 0,87 0,159 3˚ 53’ 47” 105˚ 24’ 55” 

44 0,33 3,14 0,13 0,017 0,15 0,003 3˚ 53’ 47” 105˚ 24’ 56” 

57 0,33 3,14 0,49 0,240 0,41 0,102 3˚ 53’ 48” 105˚ 24’ 08” 

72 0,33 3,14 0,73 0,533 0,76 0,420 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 09” 

95 0,33 3,14 1,63 2,657 1,86 5,121 3˚ 53’ 52” 105˚ 24’ 12” 

105 0,33 3,14 0,44 0,194 1,33 0,267 3˚ 53’ 50” 105˚ 24’ 13” 

Rata-rata volume 0.555 

Ket: Nomor sesuai dengan nomor peta pada persebaran sarang rayap 

 

 Pada perhitungan sarang rayap menggunakan pendekatan volume bangun 

ruang kerucut dapat diketahui bahwa sarang rayap yang menyerupai bangun 

kerucut memiliki rata-rata volume berkisar 0,555 m
3 

dengan volume terkecil 

adalah 0,002 m
3 

yakni pada sarang nomor 19 yang terletak di 3˚ 53’ 36” Lintang 
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Selatan dan 105˚ 25’ 05” Bujur Timur. Sedangkan volume terbesarnya adalah 

5,121 m
3 

yakni sarang nomor 95 yang terletak di 3˚ 53’ 52” Lintang Selatan dan 

105˚ 24’ 12” Bujur Timur. 

 

 
Gambar 23 

Contoh sarang menyerupai bangun kerucut 

 

 Dari hasil perhitungan sarang rayap berdasarkan pendekatan keempat 

volume sarang tersebut dapat diketahui sarang yang memiliki ukuran terkecil dan 

sarang terbesar yang terdapat pada lahan perkebunan kelapa sawit di Desa 

Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. Sarang terbesar dan terkecil 

memiliki bentuk yang sama yaitu berbentuk menyerupai bangun ruang kerucut. 

Sarang terkecil memiliki volume 0,002 m
3 

yakni pada sarang nomor 19 yang 

terletak di 3˚ 53’ 36” Lintang Selatan dan 105˚ 25’ 05” Bujur Timur. Sedangkan 

sarang yang memiliki ukuran terbesar memiliki volume 5,121 m
3 

yakni sarang 
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nomor 95 yang terletak di 3˚ 53’ 52” Lintang Selatan dan 105˚ 24’ 12” Bujur 

Timur. 

 
Gambar 24 

Sarang terkecil 

 

 
Gambar 25 

Sarang terbesar 

 

 

 Untuk lebih jelas lagi mengenai volume sarang rayap, serta bentuk-bentuk 

sarang rayap bisa dilihat pada Lampiran I dan III. Dari hasil penelitian dan 

pengamatan, didapati bahwa sarang yang memiliki volume bangun ruang 

menyerupai balok memiliki jumlah yang paling banyak yaitu berjumlah 63 

sarang. Sedangkan yang memiliki jumlah paling sedikit yaitu sarang yang 

memiliki volume bangun ruang setengah bola yaitu hanya berjumlah tiga sarang. 
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Gambar 26 

Persentase jumlah sarang 

 

 

 Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa sarang rayap pada perkebunan 

kelapa sawit di Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji yang 

memiliki bentuk bangun ruang menyerupai balok berkisar 62% dari seluruh 

jumlah sarang rayap yang ditemukan, ini merupakan jumlah yang paling banyak, 

sarang rayap yang memliki bentuk menyerupai bangun tabung berkisar 23%, 

sedangkan sarang rayap yang memiliki bentuk menyerupai bangun setengah bola 

berkisar 3% ini merupakan jumlah yang paling sedikit dan sarang yang memiliki 

bentuk menyerupai bangun kerucut memiliki persentase berkisar 23%. 

 Dari hasil penelitian dan pengamatan, didapati bahwa sarang yang 

menyrupai bangun balok lebih mendominasi dibandingkan dengan sarang yang 

62%

23%

3%
12%

Persentase Jumlah Sarang Rayap 
Macrotermes gilvus

Bentuk Balok

Bentuk Tabung

Bentuk Setengah Bola

Bentuk Kerucut
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menyerupai bangun tabung, setengah bola dan kerucut pada lahan perkebunan 

kelapa sawit milik rakyat di Kabupaten Mesuji. 

 Adanya perbedaan jumlah yang cukup signifikan antara sarang rayap yang 

menyerupai bangun balok dan sarang jenis lainnya. Hal ini dikarenakan sarang 

yang menyerupai bangun balok merupakan sarang-sarang baru dan dapat 

dikatakan bahwa sarang tersebut masih aktif dimana kasta pekerja dalam 

populasi masih aktif bekerja membangun sarang dan mencari makan. Begitu juga 

dengan sarang yang menyerupai bangun kerucut dan sarang yang menyerupai 

bangun tabung, hanya saja sarang yang menyerupai bangun kerucut dan tabung 

biasanya membuat sarang dekat dengan pepohonan bahkan ada beberapa sarang 

yang menempel pada pohon kelapa sawit. Hal ini diduga karena sarang-sarang 

tersebut mengikuti arah tumbuhnya pohon serta menggunakan pohon tersebut 

sebagai penopang sarang. 

 Sedangkan sarang yang menyerupai bangun setengah bolah diduga 

merupakan sarang yang telah lama dibuat dan kemungkinan rayap-rayap yang 

terdapat didalamnya tidak terlalu aktif dan terlihat jelas dengan tidak adanya 

tanda-tanda pembangunan sarang serta banyak ditemukan di tempt yang terbuka 

dan sedikit pepohonan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Sugiarto yang menyatakan bahwa sarang rayap yang menyerupai bangun 

setengah bolah biasanya merupakan sarang-sarang yang telah lama dibuat dan 

diduga rayap yang terdapat didalamnya kurang aktif. Diduga pada lokasi 

ditemukanya sarang yang menyerupai bangun setengah bola dahulunya 
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merupakan tempat yang memiliki banyak pohon besar dan banyak ditemukannya 

sumber makanan, sehingga memiliki kelembapan udarah yang tinggi dan rayap 

merasah nyaman untuk membuat sarang ditempat tersebut. Sedangkan sekarang 

di tempat tersebut merupakan lokasi yang cukup panas dan sedikit pepohonan, 

sehingga diduga rayap bermigrasi ke tempat yang lain dan membentuk sarang-

sarang yang baru. 

 Penelitian mengenai pengukuran populasi rayap tanah Macrotermes gilvus 

juga pernah dilakukan sebelumnya, namun penelitian sebelumnya menggunakan 

sarang yang memiliki kisaran volume di bawah 1 m
3
. Sehingga belum ada yang 

melakukan penelitian mengenai pengukuran populasi menggunakan sarang yang 

memiliki kisaran volume di atas 1 m
3
 khususnya untuk di daerah lampung. 

Berangkat dari itu peneliti memilih sarang yang memiliki kisaran volume diatas 1 

m
3
. Dari 102 sarang yang ditemukan hanya ada satu sarang yang memiliki 

volume diatas 1 m
3
 yaitu sarang nomor 95 dengan volume 5,121 m

3 
yang terletak 

pada 3˚ 53’ 52” Lintang Selatan dan 105˚ 24’ 12” Bujur Timur. Sehingga peneliti 

menggunakan sarang tersebut untuk dilakukan penelitian pengukuran populasi 

serta uji skala lapangan. 

 

D. Pengukuran Populasi Rayap Menggunakan Metode CMRR 

 Besarnya suatu populasi dalam suatu sarang dapat diketahui dengan 

menghitung jumlah individu di dalamnya. Untuk mengukur populasi pada sarang 

rayap, peneliti menggunakan metode Capture Mark Release Recapture (CMRR) 
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yaitu dengan cara melakukan pengambilan rayap pada suatu sarang untuk ditandai 

dan kemudian dilepas kembali. 

 Rayap yang tertangkap dihitung kemudian ditandai, setelah ditandai 

dilepaskan kembali ke sarang setelah itu ditangkap kembali lalu dihitung berapa 

jumlah rayap yang tertangkap baik rayap yang telah ditandai (rayap yang tertangkap 

kembali) maupun rayap yang baru tertangkap (belum pernah tertangkap sebelumnya). 

Proses pelaksanaan CMRR bisa dilihat pada Lampiran IV. 

 Pengukuran populasi rayap dalam penelitian ini menggunakan sarang yang 

memiliki volume terbesar yaitu sarang nomor 95 dengan volume 5,121 m
3 

yang 

terletak pada 3˚ 53’ 52” Lintang Selatan dan 105˚ 24’ 12” Bujur Timur. 

 

Tabel 7 

Jumlah Kasta Yang Tertangkap Pada Saat Penelitian 

 

Pengambilan 

Ke 

Kasta 
Jumlah 

Prajurit Mayor Prajurit Minor Pekerja 

1 14 53 557 624 

2 8 59 761 846 

3 11 45 496 585 

Total 33 157 1.816 2.055 

 

 Pada penangkapan pertama diperoleh kasta prajurit mayor sejumlah 14, kasta 

prajurit minor sejumlah 53 dan kasta pekerja sejumlah 557. Jadi total penangkapan 

pertama berjumlah 624. Sedangkan pada penangkapan kedua diproleh kasta prajurit 
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mayor sejumlah 8, kasta prajurit minor sejumlah 59 dan kasta prajurit sejumlah 761. 

Jadi total penangkapan kedua berjumlah 846 dengan rayap tertandai sebanyak 18 

rayap. Penangkapan ketiga diproleh kasta prajurit mayor sejumlah 11, kasta prajurit 

minor sejumlah 45, dan kasta prajurit sejumlah 496. Jadi total penangkapan rayap 

ketiga berjumlah 585 dengan rayap yang tertandai 31 rayap. 

Tabel 8 

Hasil Perhitungan Individu Rayap Menggunakan Metode Lincoln Peterson 

 

K M n R N Volume 

1 624 - -   

2 - 846 18 29.328 5,121 m
3
 

Keterangan: 

 K = Jumlah pengambilan 

 M = Rayap yang tertangkap pada penangkapan pertama 

 n = Rayap yang tertangkap pada pengambilan ke dua 

 R = Rayap yang tertandai (tertangkap kembali pada penangkapan 

 ke 2) 

 N = Jumlah individu rayap (perhitungan Metode Lincoln 

       Peterson) 
M x n

R
 

 

 Berdasarkan tabel di atas hasil perhitungan jumlah individu rayap 

menggunakan Metode Lincoln Peterson, pada sarang yang memiiki volume 5,121 m
3
 

adalah berjumlah 29.328 individu di dalamnya, namun perhitungan tersebut hanya 

menghitung jumlah kasta prajurit mayor, prajurit minor dan kasta pekerja saja tanpa 

menghitung nimfanya. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Sugiarto  
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penangkapan rayap menggunakan Metode CMRR nimfa pada sarang tidak bisa 

tertangkap karena nimfa rayap hanya diam di dalam sarang saja.
6
 

Tabel 9 

Hasil Perhitungan Individu Rayap Menggunakan Metode Schnabel 

 

K Ct Rt St Mt Ct . Mt 

1 624 0 624 0 0 

2 846 18 828 624 700.488 

3 585 31 554 1.452 849.420 

Total ∑ 2.055 ∑ 49 ∑ 2.006 ∑ 2.076 ∑ 1.549.908 

Keterangan: 

 K = Jumlah pengambilan sampel 

 Ct = Jumlah rayap yang tertangkap setiap pengambilan sampel 

 Rt = Rayap yang tertandai 

 St = Individu yang ditandai setiap pengambilan 

 Mt = Jumlah rayap yang telah ditandai dalam sampling tertentu 

 Sehingga jumlah individu rayap dalam sarang dapat dihitung: 

 N =  
∑Ct   x Mt

∑Rt
 

 Berdasarkan tabel dan hasil perhitungan di atas, jumlah individu rayap 

menggunakan Metode Schnabel pada sarang yang memiliki volume 5,121 m
3
 

memiliki jumlah individu sebanyak 31.631 ekor dalam satu sarang namun tidak 

termasuk nimfa. Untuk lebih jelasnya perhitungan bisa dilihat pada Lampiran V. Ada 

beberapa perbedaan perhitungan antara Metode Lincoln Peterson dengan Metode 

Schnabel dikarenakan ada beberapa faktor perbedaan data yang digunakan. Pada 

Metode Lincoln Peterson data yang digunakan dalam perhitungan hanya pada data 

kedua yaitu hanya sebatas pengambilan pertama dan kedua saja (K1, K2). Sedangkan 

                                                           
6
 Aris Sugiarto. Skripsi Pendidikan Biologi, Pendugaan Ukuran Koloni Rayap Macrotermes 

Gilvus Dengan Menggunakan Metode Capture Mark Release Recapture Di Lapangan Golf Sukarame 

bandar Lampung, Lampung, 2013, h. 59. 
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Metode Schnabel perhitungan jumlah individu dalam suatu populasi menggunakan 

ketiga data yaitu data pengambilan pertama, kedua dan ke tiga (K1, K2, K3). 

Tabel 10 

Perhitungan Uji Beda Nyata Lincoln Peterson dan Schnabel 
 

Sk DB JK KT F hitung 
F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 1 310992593 310992593 0,267 7,71 21,20 

pengulangan 4 4651776372 1162944093    

 

 Berdasarkan hasil perhitungan Uji Beda Nyata perhitungan Lincoln Peterson 

dan perhitungan Schnabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa frekuensi hitung (F 

Hitung) memiliki nilai 0,267, sedangkan frekuensi tabel (F Tabel 0,05) memiliki nilai 

7,71 dan frekuensi tabel (F Tabel 0,01) memiliki nilai 21,20. Jika diperhatikan nilai F 

Hitung dan F Tabel, maka nilai F Hitung lebih kecil dari nilai F Tabel atau F Hitung 

kurang dari F Tabel. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya taraf-taraf 

perlakuan yang diajukan tidak menunjukan perbedaan yang nyata.
7
 Maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa perhitungan Lincoln Peterson dan perhitungan Schnabel 

tidak menunjukan perbedaan yang nyata.  

 Perhitungan uji beda nyata Metode CMRR juga pernah dilakukan oleh 

Sugiarto, yaitu menghitung uji beda nyata antara Metode CMRR dan Metode Direct 

Acount dan didapat hasil perhitungan menggunakan Metode CMRR dan Metode 

Direct Acoint tidak menunjukan perbedaan yang yang nyata dalam arti kedua metode 

                                                           
7
 Erfa, Lisa. 2009. Buku Panduan Praktikum Rancob. Politeknik Negeri Lampung. H. 17. 
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tersebut dapat digunakan untuk menghitung jumlah individu dalam suatu sarang 

rayap. 

 

E. Uji Pengendalian Rayap Macrotermes gilvus 

 Uji pengendalian rayap Macrotermes gilvus dilakukan dengan dua skala yaitu 

skala laboratorium dan uji skala lapangan 

 

1. Uji Skala Laboratorium 

 

 Uji skala laboratorium dilakukan dengan cara menyiapkan lima buah unit 

perlakuan (termitarium), yang mana setiap termitarium dimasukan 1000 rayap 

dan diberi termitisida dengan dosis yang berbeda-beda yaitu termitarium A 

tidak diberi termitisida, termitarium B diberi Bubuk Ceptiva sebanyak 0,05 

gram, termitarium C diberi termitisida sebanyak 0,10 gram, termitarium D 

diberi termitisida sebanyak 0,15 gram, dan termitarium E diberi termitisida 

sebanyak 0,20 gram. Kemudian termitarium diamati untuk setiap harinya dan 

dihitung jumlah rayap yang mati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 11 

Hasil Perhitungan Uji Skala Laboratorium 

 

Hari 

Ke 

Dosis Bubuk Ceptiva 

0 

gram 

O,05 

gram 

0,10 

Gram 

0,15 

Gram 

0,20 

Gram 

1 12 317 374 411 569 

2 33 342 387 571 431 

3 18 333 239 18 - 

4 15 8 - - - 

5 27 - - - - 

6 31 - - - - 

7 42 - - - - 

8 49 - - - - 

9 56 - - - - 

10 74 - - - - 

11 63 - - - - 

12 36 - - - - 

13 88 - - - - 

14 70 - - - - 

15 91 - - - - 

16 60 - - - - 

17 85 - - - - 

18 78 - - - - 

19 69 - - - - 

20 1 - - - - 

21 2 - - - - 
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 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pada termitarium 

A (perlakuan kontrol) untuk 1000 rayap mampu bertahan hidup selama 21 hari 

dengan jumlah kematian yang tidak menentu untuk setiap harinya dengan tidak 

memberi termitisida  pada termitarium. Pada termitarium B dengan dosis 0,05 

gram termitisida, rayap hanya mampu bertahan selama empat hari dengan 

angka kematian pada hari pertama sebanyak 317 individu, hari kedua sebanyak 

342 individu, pada hari ketiga sebanyak 333 individu dan pada hari keempat 

sebanyak 8 individu. Termitarium C dengan dosis 0,10 gram termitisida rayap 

bertahan selama tiga hari dengan angka kematian pada hari pertama sebanyak 

374 individu, pada hari kedua sebanyak 387 individu, dan pada hari ketiga 

sebanyak 239 individu. Dan pada termitarium D dengan dosis termitisida 

sebanyak 0,15 gram rayap mampu bertahan selama tiga hari dengan angka 

kematian pada hari pertama sebanyak 411 rayap, pada hari kedua 571 rayap dan 

pada hari ketiga angka kematian berjumlah 18 individu. Sedangkan pada 

termitarium E dengan dosis 0,20 gram termitisida rayap hanya mampu bertahan 

selama dua hari dengan angka kematian pada hari pertama sebanyak 569 

individu rayap dan pada hari kedua sebanyak 431 individu rayap.  
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Gambar 27 

Grafik mortalitas harian 

 

 

 Pada grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pemberian termitisida sangat 

berpengaruh pada perkembangan dan kehidupan rayap. Pada termitarium yang 

diberi termitisida menunjukan kematian rayap yang sangat cepat dibandingkan 

dengan termitarium yang tidak diberi termitisida yang kemampuan bertahan 

hidup agak lama. Selain itu pada termitarium yang diberi termitisida dengan 

dosis yang berbeda yaitu antara termitarium B, C, D dan E kemampuan 

bertahan hidup rayapnya pun tidak jauh berbeda yaitu pada termitariun B rayap 

mampu bertahan selama empat hari, termitarium C rayap mampu bertahan 

selama tiga hari, sedangkan pada termitarium D rayap mampu bertahan selama 

tiga hari dan pada termitarium E rayap mampu bertahan selama dua hari. 

 Hasil pengamatan pada uji skala laboratorium menunjukan bahwa 

termitisida mampu meracuni semua populasi rayap yang diberi perlakuan, 

terlihat rayap tanah Macrotermes gilvus setelah mengkonsumsi umpan yang 

telah diberi termitisida tidak langsung menunjukan gejala-gejala keracunan, 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021

Dosis 0

Dosis 0,05

Dosis 0,10

Dosis 0,15

Dosis 0,20



84 
 

 

namun setelah beberapa jam kemudian rayap memperlihatkan gejalah kejang-

kejang, cenderung diam dan warna tubuh mulai berubah menjadi agak kehitam-

hitaman. Hal ini dikarenakan termitisida yang digunakan tidak berbau sehingga 

rayap tidak menyadari keberadaan racun tersebut namun termitisida ini juga 

bekerja secara lambat dan tidak langsung membunuh rayap secara spontan, 

sehingga ketika salah satu individu rayap dari kasta pekerja mengkonsumsi 

umpan beracun, rayap tersebut tidak langsung mengalami kematian akan tetapi 

masi sempat menyebarkan racun ke individu lainnya. 

 Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kematian pada rayap, 

kemungkinan pertama yaitu disebabkan oleh senyawa fipronil yang dikandung 

oleh termitisida tersebut mematikan protozoa yang merupakan simbion rayap 

dalam mendekomposisi selulosa dalam perut rayap tersebut sehingga aktivitas 

enzim selulose yang dikeluarkan protozoa tersebut terganggu, sehingga rayap 

tidak memproleh makanan dan energi yang dibutuhkan sehingga rayap tersebut 

mengalami kematian.  

 Kemungkinan kedua adalah senyawa fipronil tersebut merusak sistem 

saraf rayap, sehingga sistem saraf pada rayap tidak berfungsi dan rayap 

mengalami kematian. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh L Tobing, 

daya bunuh fipronil sebagai insektisida mempengaruhi susunan saraf serangga 

dan daya racun kontak. Jadi ketika ada rayap yang terkena infeksi, maka rayap 

tersebut akan menularkan racun ke anggota koloni lainnya melalui kontak 
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langsung dari mulut dan sentuhan antar individu dalam koloni. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan dari Nandika bahwa fipronil memiliki mekanisme 

menggangu sistem saraf khususnya gangguan pada pertukaran ion-ion klorida 

melalui Gamma Amino Butyric (GABA) pada serangga.
8
 Yang mana GABA 

merupakan suatu hormon yang terdapat pada sistem saraf yang berfungsi 

sebagai penekan atau penghambat implus yang bermuatan negatif atau reaksi-

reaksi dan tanggapan yang tidak menguntungkan yang dibawa oleh ion klorida 

dari neuron pre-sinapsis menuju neuron pos-sinapsis. Apabila terjadi gangguan 

fungsi GABA akan menyebabkan neuron pos-sinapsis dipenuhi dengan implus 

yang bermuatan negatif yang akan dibawa menuju otak sehingga menyebabkan 

rayap mengalami stress hingga mengalami kematian. 

Tabel 12 

Perhitungan Uji Beda Nyata Pemberian Dosis Bubuk Ceptiva 
 

Sk DB JK KT F hitung 
F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 8254 2751 0,0214 3,49 5,95 

pengulangan 12 1546410 128868    

 

 

 Dari hasil perhitungan Uji Beda Nyata pemberian dosis termitisida di 

atas, maka dapat dijelaskan bahwa frekuensi hitung (F Hitung) memiliki nilai 

0,214, sedangkan frekuensi tabel (F Tabel 0,05) memiliki nilai 3,49 dan 

                                                           
8
 Doris Rosianna L Tobing, Skripsi Fakultas Pertanian, Penggunaan Berbagai Konsentrasi 

Khitosan dan Fipronil Terhadap Pengendalian Hama Rayap Tanah Macrotermes gilvus Hagen 

(Isoptera; Termitidae) di Labolatorium, Dapertemen Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Universitas 

Sumatra Utara, medan, 2007, h. 34. 
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frekuensi tabel (F Tabel 0,01) memiliki nilai 5,95. Jika diperhatikan nilai F 

Hitung dan F Tabel, maka nilai F Hitung lebih kecil dari nilai F Tabel atau F 

Hitung kurang dari F Tabel. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya 

taraf-taraf perlakuan yang diajukan tidak menunjukan perbedaan yang nyata.
9
 

Maka ditarik kesimpulan bahwa semua perlakuan pemberian dosis termitisida 

tidak menunjukan perbedaan yang nyata. 

 Berdasarkan perhitungan Uji Beda Nyata dosis termitisida yang telah 

dilakukan,  maka peneliti menggunakan dosis 0,05 gram untuk 1000 rayap pada 

uji skala lapangan. Hal ini dikarenakan selain untuk mengefisiensi bahan 

termitisida yang digunakan, perbedaan waktu kematian rayapnya pun tidak jauh 

berbeda dalam arti dosis-dosis yang digunakan dalam uji skala laboratorium 

tidak signifikan untuk sebuah mortalitas. Jadi jika perhitungan Metode CMRR 

didapat rayap pada sarang yang memiliki volume 5,121 m
3 

berjumlah 31.631 

individu maka dosis yang digunakan untuk pengendaliannya memerlukan dosis 

termitisida (Bubuk Ceptiva) sebanyak 1,55 gram. 

 

2. Uji Skala Lapangan 

 

 Uji skala lapangan dilakukan pada sarang rayap yang memiliki besar 

volume 5,121 m
3 

dengan cara memberikan umpan yang telah diberi termitisida 

                                                           
9
 Erfa, Lisa. 2009. Buku Panduan Praktikum Rancob. Politeknik Negeri Lampung. H. 17. 
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sebanyak 1,55 gram pada stasiun pengamatan. Setelah dilakukan pemberian 

racun, empat minggu kemudian rayap dihitung kembali menggunakan Metode 

CMRR untuk mengetahui apakah jumlah individu dalam suatu populasi 

tersebut mengalami penurunan atau tidak. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28 

Penimbangan racun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29 

Proses pemberian racun pada umpan 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

Gambar 30 

Umpan yang telah diletakan dalam stasiun pengamatan 

 

 

 

Tabel 13 

Jumlah Kasta Yang Tertangkap Setelah Pemberian Racun Bubuk Ceptiva 

 

Pengambilan 

ke 

Kasta 
Jumlah 

Mayor Minor Pekerja 

1 26 37 48 111 

2 18 30 72 120 

3 34 41 53 128 

Total 78 108 173 359 

 Penangkapan rayap ini merupakan penangkapan yang kedua kalinya 

menggunakan metode yang sama yaitu Metode CMRR, yang mana 

pengambilan rayap yang dilakukan sebanyak tiga kali pengambilan guna untuk 

mengetahui jumlah rayap yang terdapat dalam populasi yang ditelitih. 

 Pada penangkapan pertama diperoleh kasta prajurit mayor sejumlah 26, 

kasta prajurit minor sejumlah 37 dan kasta pekerja sejumlah 48. Jadi total 

penangkapan pertama berjumlah 111. Sedangkan pada penangkapan kedua 
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diproleh kasta prajurit mayor sejumlah 18, kasta prajurit minor sejumlah 30 dan 

kasta pekerja sejumlah 72. Jadi total penangkapan kedua berjumlah 120 dengan 

rayap tertandai sebanyak 3 rayap. Penangkapan ketiga diperoleh kasta prajurit 

mayor sejumlah 34, kasta prajurit minor sejumlah 41, dan kasta pekerja 

sejumlah 53. Jadi total penangkapan rayap ketiga berjumlah 128 dengan rayap 

yang tertandai 7 rayap. 

Tabel 14 

Hasil Perhitungan Individu Rayap Menggunakan Metode Lincoln peterson 

 

K M N R N Volume 

1 111 - -   

2 - 120 3 4.440 5,121 m
3
 

Keterangan: 

 K = Jumlah pengambilan 

 M = Rayap yang tertangkap pada penangkapan pertama 

 n = Rayap yang tertangkap pada pengambilan ke dua 

 R = Rayap yang tertandai (tertangkap kembali pada penangkapan 

 ke 2) 

 N = Jumlah individu rayap (perhitungan metode Lincoln 

       Peterson) 
M x n

R
 

 

 Berdasarkan tabel di atas hasil perhitungan jumlah individu rayap 

menggunakan metode Lincoln Peterson, pada sarang yang memiiki volume 

5,121 m
3
 yang telah diberi racun sebanyak 1,55 gram selama ± empat minggu 

berjumlah 4.440 individu di dalamnya, namun perhitungan tersebut hanya 

menghitung jumlah kasta prajurit mayor, prajurit minor dan kasta pekerja saja 

tanpa menghitung nimfanya. 
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Tabel 15 

Hasil Perhitungan Individu Rayap Menggunakan Metode Schnabel 

 

K Ct Rt St Mt Ct . Mt 

1 111 0 111 0 0 

2 120 3 117 111 13.320 

3 128 7 121 228 29.184 

Total ∑ 359 ∑ 10 ∑ 349 ∑ 339 ∑ 42.504 

 

Keterangan: 

 

 K = Jumlah pengambilan sampel 

 Ct = Jumlah rayap yang tertangkap setiap pengambilan sampel 

 Rt = Rayap yang tertandai 

 St = individu yang ditandai setiap pengambilan 

 Mt = jumlah rayap yang telah ditandai dalam sampling tertentu 

 Sehingga jumlah individu rayap dalam sarang dapat dihitung: 

 N =  
∑Ct   x Mt

∑Rt
 

 

 Berdasarkan tabel dan hasil perhitungan di atas, jumlah populasi rayap 

menggunakan metode schnabel pada sarang yang memiliki volume 5,121 m
3
 

memiliki jumlah individu sebanyak 4.250 individu dalam satu sarang namun 

tidak termasuk nimfa. Untuk lebih jelasnya perhitungan bisa dilihat di lampiran 

VIII. 

 Berdasarkan beberapa perhitungan di atas, hasil penghitungan jumlah 

individu dalam satu koloni antara sebelum diberi racun termitisida dan setelah 

diberi racun sangat jauh berbeda yang mana sebelum diberi termitisida jumlah 

individu berdasarkan perhitungan Metode Lincoln Peterson berjumlah 29.328 

individu di dalamnya. Namun setelah diberi termitisida jumlah individu 
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berdasarkan perthitungan Metode Lincoln Peterson hanya berjumlah 4.440 

individu di dalamnya. Kemudian berdasarkan perhitungan Metode Schnabel 

sebelum pemberian termitisida didapat jumlah individu sebanyak 31.631 

individu di dalamnya, namun setelah pemberian termitisida didapat jumlah 

individu sebanyak 4.250. Hal ini mungkin terjadi karena sudah banyak rayap 

yang terkena termitisida sehingga memungkinkan terjadinya penurunan jumlah 

individu didalamnya. 

Tabel 16 

Jumlah Perhitungan Metode Lincoln Peterson Sebelum dan Sesudah Pemberian 

Racun 

 

Perhitungan Jumlah 

Sebelum pemberian racun 29.328 

Sesudah pemberian racun 4.440 

Selisih 24.888 

  

 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah individu 

dari penghitungan sesudah pemberian racun selama ± empat minggu menyusut 

sebanyak 24.888 individu atau berkurang sebanyak 85% dari jumlah 

penghitungan sebelum pemberian racun. 
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Tabel 17 

Jumlah Perhitungan Metode Schnabel Sebelum dan Sesudah Pemberian Racun 

 

Perhitungan Jumlah 

Sebelum pemberian racun 31.631 

Sesudah pemberian racun 4.250 

Selisih 27.381 

 

 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah individu 

dari penghitungan sesudah pemberian termitisida selama ± empat minggu 

menyusut sebanyak 27.381 individu atau berkurang sebanyak 86% dari jumlah 

penghitungan sebelum pemberian termitisida. 

 

 

Gambar 31 

Grafik populasi rayap Macrotermes gilvus 
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 Setelah dilakukan penghitungan jumlah individu dalam suatu populasi 

yang telah diberi termitisida kemudian dilakukan pembongkaran sarang 

bertujuan memastikan apakah termitisida berhasil menyebar sampai ke ratu atau 

tidak. Pada saat pembongkaran sarang dilakukan pada bagian dinding sarang 

ditemukan banyak rayap Microtermes yang membuat sarang di bagian dinding 

sarang rayap Macrotermes gilvus yang di bongkar. Ketika penggalian sudah 

sampai di bagian pusat sarang rayap Macrotermes gilvus banyak ditemukan 

bangkai rayap yang menempel pada serpihan-serpihan sarang rayap. Selain itu 

ketika sarang rayap dibongkar pada bagian ruang kerajaan (Royal Chamber) 

didapati Ratu rayap atau sering di sebut Queen sudah mati dan sudah 

mengeluarkan bau tak sedap. 

 

 

 

 

 

Gambar 32 

Ratu rayap yang telah mati 
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 Berdasarkan pemaparan di atas dengan banyak ditemukanya bangkai-

bangkai rayap memperkuat dugaan bahwa pemberian termitisida pada umpan 

dengan dosis sedikitpun (1,55 gram)  mampu untuk mengendalikan satu sarang 

rayap yang memiliki besar volume 5,121 m
3 

dengan jumlah individu tidak 

kurang dari 31.000 individu di dalamnya dan tepat sasaran pada rayap 

Macrotermes gilvus dan tidak mengganggu koloni rayap lain meski 

memerlukan waktu yang cukup lama. Hal itu terbukti dengan ditemukanya  

rayap Microtermes yang membuat sarang pada dinding sarang rayap 

Macrotermes gilvus, yang mana koloni rayap Microtermes tidak mengalami 

kematian dan berkembang secara normal hal ditunjukan dengan banyaknya 

ditemukan kasta reproduktif pada koloni rayap Microtermes. Selain itu, 

penyebaran termitisida pada rayap Macrotermes gilvus  dikarenakan sifat racun 

yang bekerja secara lambat tidak membunuh rayap secara spontan atau 

langsung sehingga rayap yang terkena racun sempat menularkan racun ke 

individu lainnya melalui prilaku dan sifat rayap itu sendiri, yang mana rayap 

memiliki prilaku Trophalaxis  atau transfer materian (makanan, senyawa kimia, 

dan protozoa) dalam satu koloni. Hal ini bisa dikatakan menjadi penyebab 

terjadinya penyebaran racun ke seluruh anggota koloni, karena melalui sifat 

trophalaxis racun mampu menginfeksi anggota lainnya melalui proses transfer 

material yang terjadi dalam koloni. 
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 Rayap bersifat Protodeal dan Stomadeal yang mana rayap dapat membagi 

meterial melalui anus dan mulut.
10

 Hal ini juga dapat menyebabkan 

terinfeksinya seluruh anggota koloni dikarenakan ketika ada rayap pekerja yang 

memakan racun secara otomais racun akan menginfeksi anggota koloni yang 

diberi material tersebut. 

 Rayap bersifat Grooming atau berkumpul dan menggosokan tubuh antar 

individu dalam satu koloni, dan menjilat bagian tubuhnya yang bertujuan untuk 

membersikan diri dari serangan patogen.
11

 Melalui prilaku ini juga dapat 

menyebabkan racun dapat menyebar dikarenakan jika ada anggota koloni rayap 

yang melakukan kontak langsung dengan racun dan menempel pada tubuh 

rayap tersebut. 

 Rayap memiliki perilaku Cannibalistic  yaitu perilaku memakan individu 

sejenis, seperti prajurit yang lemah atau yang sudah mati.
12

 Hal ini juga dapat 

menyebabkan pemicu utama penyebaran racun. 

                                                           
10

 Niken, dkk. Op. Cit. h. 33. 
11

 Susanta, 2007, Kiat Praktis Mencegah dan Membasmi Rayap, Griyah Kreasi, depok., h. 42. 
12

 Nandika, dkk,. 2003, Rayap Biologi dan Pengendaliannya, Universitas Muhamadiyah 

Surakarta, Surakarta, h. 56. 
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BAB V 

KESIMPULAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasrkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah 

dilakukan mengenai pengukuran populasi dan teknik pengendalian rayap tanah 

Macrotermes gilvus dengan metode umpan menggunakan termitisida berbahan 

aktif fipronil pada perkebunan kelapa sawit milik rayat di Kabupaten Mesuji 

Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan 102 sarang rayap 

tanah Macrotermes gilvus yang tersebar pada lahan perkebunan kelapa sawit 

milik rakyat di Kabupaten Mesuji. Serta kebanyakan rayap tersebut membuat 

sarang menyerupai bangun balok. 

Selain itu, upaya pengendalian rayap tanah Macrotermes gilvus menggunakan 

termitisida berbahan aktif fipronil sebanyak 1,55 gram mampu mengurangi 

populasi dalam satu populasi rayap berkisar 85% pada sarang berukuran 5,127 m
3
 

dengan hasil perhitungan jumlah individu sebelum pemberian racun 

menggunakan rumus Lincoln Peterson yakni sebanyak 29.328 individu, 

sedangkan perhitungan menggunakan rumus Schanabel sebanyak 31.631 dan 

perhitungan setelah pemberian racun menggunakan rumus Lincoln Peterson 
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sebanyak 4.440 individu, sedangkan perhitungan menurut rumus Schanbel sesuda 

pemberian racun sebanyak 4.250 individu. 

 

B. Saran 

Setelah dilakukan penelitian mengenai pengukuran populasi rayap tanah 

Macrotermes gilvus dan teknik pengendalian-nya menggunakan Bubuk Ceptiva 

pada perkebunan kelapa sawit milik rakyat di Kabupaten Mesuji Lampung, 

peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terutama mengenai hubungan 

keberadaan rayap terhadap hasil panen kelapa sawit. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai dampak negatif keberadaan 

rayap pada lahan perkebunan. 
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