
BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

Pencuplikan sampel dilakukan pada tanggal 08-11 Juli 2014 di empat lokasi 

subplot yang telah ditentukan sebelumnya. Secara berurutan, distribusi 

kelimpahan pada subplot I, II, III dan IV adalah 168 individu, 248 individu, 198 

individu dan 144 individu. Total individu yang berhasil dikoleksi pada penelitian 

ini adalah  sebanyak 763 individu yang terdistribusi ke dalam 25 ordo. 

Dari seluruh periode pencuplikan, data yang telah didapatkan dibawa ke 

laboratorium untuk dilakukan determinasi dan  diidentifikasi dengan cara 

membandingkan ciri-ciri dengan menggunakan kunci determinasi serangga oleh 

Jumar (2000)
1
, Donald J. Borror dkk. (1996)

2
, dan menurut Dwi Suheriyanto 

(2008).
3
 

A. Keanekaragaman Arthropoda Hasil Penelitian 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa kelimpahan 

terbanyak terdapat pada subplot II yaitu sebanyak 254 individu, selanjutnya 

disusul oleh subplot III sebanyak 198 individu, subplot I sebanyak 168 

individu dan subplot IV sebanyak 144 individu. Namun jika dilihat 

berdasarkan keanekaragaman ordo antara subplot I, II, III, dan IV secara 

umum memiliki perbedaan yaitu pada subplot I dan II terdistribusi dalam 12 
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ordo dan pada subplot III sebanyak 13 ordo serta subplot IV yang memilliki 

keanekaragaman paling tinggi yaitu 15 ordo. Dalam penelitian ini, perbedaan 

dalam perolehan jumlah individu maupun ordo dalam tiap-tiap subplot, 

perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan vegetasi dan keadaan lingkungan 

yang mempengaruhi ketersediaan sumber makanan bagi tiap individu 

tersebut.4  

Dari gambar 4.7 jumlah kelimpahan tertinggi yaitu perolehan individu 

sebanyak 248 individu terdapat pada subplot II, pada subplot II ini dilakukan 

pengukuran pada suhu dan kelembaban udara yaitu suhu sebesar 24 
0
C dan 

kelembaban udara 61%, sedangkan suhu yang efektif dalam persebaran 

serangga yaitu suhu minimum 15 
0
C, suhu optimum 25 

0
C dan suhu 

maksimum 45 
0
C.

5
 Sedangkan struktur vegetasi pada lokasi ini lebih beragam 

dan banyak terdapat pepohonan yang sudah mulai dewasa hal ini juga 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi distribusi serangga.
6
 

Selanjutnya pada subplot IV, dimana suhu dan kelembaban berturut 

sesaat sebelum dilakukan pencuplikan adalah 24 
0
C dan 60%. Meskipun 

subplot IV memiliki kelimpahan yang paling rendah daripada subplot lainnya 

namun subplot ini memiliki keanekaragaman ordo yang paling tinggi 

dibandingkan subplot lainnya yaitu 15 ordo. Pada habitat ini terdapat pohon 

manggis hutan (Garcinia Mangostana) yang sedang berbuah sehingga 

otomatis menarik beberapa arthropoda untuk datang ke lokasi ini, hal inilah 
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yang menjadi dasar asumsi peneliti sebagai salah satu faktor yang 

menyebabkan keanekaragaman lokasi ini lebih besar dibandingkan lokasi 

lainnya. 

Pada subplot I dimana suhu dan kelembaban berturut sebelum 

pencuplikan adalah 26 
0
C dan 74%, pada lokasi ini ditemukan 168 individu 

dan 12 ordo. Kelimpahan yg cukup dan distribusi ordo yang sedikit ini 

disebabkan karena lokasi ini cukup terbuka dan tedapat sinar matahari 

langsung, sehingga ordo yang dikoleksi tidak bervariasi seperti pada lokasi 

lainnya. 

Terakhir adalah Subplot III yang memiliki suhu dan kelembaban sesaat 

sebelum pencuplikan adalah 21 
0
C dan 70%. Lokasi ini memiliki kelimpahan 

dan keanekaragaman cukup seimbang jika dibandingkan hasil pada lokasi 

pencuplikan lainnya jika dilihat dari hasil koleksinya. 

Nilai keanekaragaman arthropoda secara keseluruhan dihitung dengan 

menggunakan rumus Keanekaragaman Shannon-Wiener, rumus ini dapat 

digunakan untuk menyatakan struktur komunitas dalam suatu ekosistem. 

Ukuran keanekaragaman dan penyebabnya mencakup sebagian besar 

pemikiran tentang ekologi. Hal ini terutama karena keanekaragaman dapat 

menghasilkan kestabilan dan dengan demikian berhubungan dengan 

pemikiran sentral ekologi, yaitu tentang keseimbangan suatau sistem.
7
 

Indeks keanekaragaman arthropoda pada seluruh wilayah pencuplikan 

adalah sebesar 1,394 jika dilihat dari ketentuan indeks keanekaragaman H’ = 
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1.5 ≥ menunjukkan keanekaragaman tergolong rendah (tabel 4.6) maka dapat 

diketahui bahwa indeks keanekaragaman arthropoda pada wilayah Hutan 

Alami Kawasan Wisata Alam Bukit Tangkiling Kecamatan Bukit Batu, 

Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tergolong rendah. 

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Gracemetarini (2003) dimana pada keseluruhan periode pencuplikan diperoleh 

nilai indeks Shannon-Wiener sebesar 3,81 atau dikatakan tinggi. Namun 

dengan catatan bahwa pada penelitian sebelumnya identifikasi sampai pada 

tingkat Famili sedangkan pada penelitian kali ini hanya pada tingkat ordo saja, 

sehingga diperoleh keanekaragaman ordo yang rendah. 

 Pada dasarnya indeks keanekaragaman ini juga dipengaruhi oleh bebrapa 

faktor, salah satunya yaitu faktor usia dari hutan itu sendiri, jika pada 

penelitian sebelumnya dimana usia hutan pada lokasi penelitian jauh lebih 

tinggi dibandingkan yang dilakukan pada penelitian kali ini. Hal ini karena 

pada kawasan hutan yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah kawasan 

yang dulunya telah di eksploitasi oleh penduduk setempat baik untuk batu 

maupun pohonnya. Sehingga sebagai kawasan konservasi kawasan ini 

tergolong dalam kategori hutan muda. 

Selain faktor di atas, faktor yang mempengaruhi hasil koleksi juga 

terletak pada ketepatan dalam pelaksanaan setiap tahapan dalam metode 

Canopy Knockdown itu sendiri, langkah-langkah penelitian yang tepat 

hendaknya sesuai dengan yang ditentukan oleh IBOY, namun karena kondisi 

di lapangan yang tidak memungkinkan dan adanya kekhawatiran terjadi 



kerusakan pada vegetasi hutan serta ekosistem penyusunnya, maka pada 

langkah penelitian yang mana seharusnya kami menggantungkan mesin 

penyemprot di atas tajuk pohon, kami ganti dengan memanjangkan selang 

yang menghubungkan mesin dengan ujung penyemprot sehingga ujung 

penyemprot dapat mencapai ketinggian tajuk bahkan hampir melebihinya, 

namun akibat yang ditimbulkan adalah dikarenakan ikut campur tangan 

langsung peneliti ke lokasi subplot (kotak subplot), dapat mempengaruhi 

keinginan serangga untuk mendekati lokasi pencuplikan. Sehingga hal inilah 

yang menjadi asumsi peneliti yang menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan yang didapat pada periode 

pencuplikan. 

B. Dominasi Arthropoda Hasil Penelitian 

Dominasi menurut Szuecki (1978) merupakan perbandingan antara 

jumlah individu dalam satu spesies dengan jumlah total individu dalam 

seluruh spesies.
8
  

Dari tabel 4.7 di atas maka dapat diketahui bahwa ordo yang paling 

mendominasi adalah Hymenoptera (0,459), Arachnida (0,005), Coleoptera 

(0,003), dan Diptera (0,02). Di dalam kondisi yang beragam, suatu spesies 

tidak dapat menjadi lebih dominan daripada yang lain, sedangkan di dalam 

komunitas yang kurang beragam, maka satu atau dua spesies dapat mencapai 

kepadatan yang lebih besar daripada yang lai.
9
 Nilai indeks dominasi simpson 
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berkisar antara 0 dan 1, ketika hanya ada satu spesies dalam komunitas maka 

nilai indeks dominasinya 1, tetapi pada saat kekayaan spesies dan kemerataan 

spesies meningkat maka nilai indeks dominasi mendekati 0.
10

 

Jadi, pada penelitian ini bilamana kita melihat data pada tabel 4.7 maka 

dapat diketahui bahwa ordo Hymenoptera ialah ordo yang paling 

mendominasi pada komunitas kawasan ini, yang mana nilai Dominasinya 

mencapai 0,459 (Hampir 50% dari total individu). Hal ini dikarenakan 

disamping kawasan ini menjadi kawasan konservasi, kawasan ini juga 

digunakan oleh penduduk setempat sebagai kawasan budi daya lebah madu, 

dimana banyaknya pohon Akasia (Accacia mangium) yang merupakan 

tanaman yang berbunga hampir sepanjang tahun adalah salah satu sumber 

penghidupan bagi lebah yang tergolong dalam ordo Hymenoptera. 

Sedangkan untuk ordo arthropoda yang mendominasi dalam masing-

masing subplot dapat diketahui melalui penjelasan di bawah ini: 

 

1. Subplot I  

Pada Subplot I, diketahui bahwa ordo yang berhasil dikoleksi 

didominasi oleh Hymenoptera (116), Arachnida (16), Coleoptera (12) dan 

Orthopera (7). 
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Gambar 5.1 Total Ordo yang Didapat pada Koleksi I di Hutan Alami 

Kawasan Bukit Tangkiling, Kalimantan Tengah. 

Dari gambar 5.1 dapat diketahui bahwa ordo yang paling dominan 

pada subplot I adalah Hymenoptera, dimana spesies yang tercuplik 

mewakili 69% dari total sampel yang didapat. Ordo selanjutanya yang 

mendominasi adalah Arachnida 10%, Coleoptera 7%, Orthopera 4%, 

dermaptera dan Homoptera masing-masing 2% dan ordo lainnya sebanyak 

1%. 

 

Gambar 5.2 Komposisi Kehadiran Arthropoda Berdasarkan Ordo pada 

Subplot I di Hutan Alami Kawasan Wisata Alam Bukit Tangkiling. 
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2. Subplot II 

Pada Subplot II, diketahui bahwa ordo yang berhasil dikoleksi 

didominasi oleh Hymenoptera (167), Coleoptera (18), serta Arachnida (17) 

dan Diptera (17). 

 

Gambar 5.3 Total Ordo yang Didapat pada Koleksi II di Hutan Alami 

Kawasan Bukit Tangkiling, Kalimantan Tengah. 

 

Dari gambar 5.3 dapat diketahui bahwa ordo yang paling dominan 

pada subplot I adalah Hymenoptera, dimana spesies yang tercuplik 

mewakili 67% dari total sampel yang didapat. Ordo selanjutanya yang 

mendominasi adalah, Coleoptera, Arachnida dan Diptera 7%, Orthopera 

4%, Lepidoptera 3%, dan  lainnya sebanyak 1%. 
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Gambar 5.4 Komposisi Kehadiran Arthropoda Berdasarkan Ordo pada 

Subplot II di Hutan Alami Kawasan Wisata Alam Bukit Tangkiling. 

3. Subplot III 

Pada Subplot III, didapatkan bahwa ordo yang berhasil dikoleksi 

didominasi oleh Hymenoptera (139), Arachnida (13), Coleoptera (10), dan 

Isoptera (8). 

 

Gambar 5.5 Total Ordo yang Didapat pada Koleksi III di Hutan Alami 

Kawasan Bukit Tangkiling, Kalimantan Tengah. 

Dari gambar 5.5 dapat diketahui bahwa ordo yang paling dominan 

pada subplot I adalah Hymenoptera, dimana spesies yang tercuplik 
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mewakili 70% dari total sampel yang didapat. Ordo selanjutanya yang 

mendominasi adalah, Arachnida 7%, Coleoptera 5%, Isoptera 4%, 

Orthopera dan Diptera masing-masing 3%, dan yang lainnya 1%. 

 

Gambar 5.6 Komposisi Kehadiran Arthropoda Berdasarkan Ordo pada 

Subplot III di Hutan Alami Kawasan Wisata Alam Bukit Tangkiling. 

4. Subplot IV 

Pada Subplot IV, dapat dilihat bahwa ordo yang berhasil dikoleksi 

didominasi oleh Hymenoptera (95), Diptera (12), Arachnida (11), dan 

Coleoptera (7). 

 

Gambar 5.7 Total Ordo yang Didapat pada Koleksi IV di Hutan Alami 

Kawasan Bukit Tangkiling, Kalimantan Tengah. 
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Dari gambar 5.7 dapat diketahui bahwa ordo yang paling dominan 

pada subplot I adalah Hymenoptera, dimana spesies yang tercuplik 

mewakili 66% dari total sampel yang didapat. Ordo selanjutanya yang 

mendominasi adalah, Diptera dan Arachnida 8%, Coleoptera 5%, 

Homoptera 4%, Orthopera 3%, dan yang lainnya masing-masing 1%. 

 

Gambar 5.8 Komposisi Kehadiran Arthropoda Berdasarkan Ordo pada 

Subplot IV di Hutan Alami Kawasan Wisata Alam Bukit Tangkiling. 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui komposisi dari kehadiran spesies-spesies yang 

sama pada semua tahapan koleksi penelitian. Ternyata ordo-ordo yang 

mendominasi pada keempat tahapan tersebut adalah Hymenoptera (517 individu), 

Archnida (57 individu) dan Coleoptera (47 individu) dimana empat ordo ini selalu 

hadir dalam setiap tahapan pencuplikan selama periode penelitian. Meskipun 

kelimpahannya kurang ordo berikutnya yang selalu hadir dalam setiap periode 

pencuplikan adalah Blattaria, Diptera, Homoptera, Lepidoptera, dan Orthopera. 
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7% 
1% 

5% 

1% 

1% 

8% 

4% 

64% 

1% 1% 1% 

3% 

1% 

1% 

1% 

Arachnida Blattaria Coleoptera Dermaptera Diplura
Diptera Homoptera Hymenoptera Isoptera Lepidoptera
Neuroptera Orthopera Strepsiptera Thysanoptera Trichoptera



terutama cepat. Paling banyak dikoleksi arthropoda yang berasal dari ordo Diptera 

dan Coleoptera
11

.  Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Gracemetarini, ordo yang paling mendominasi dan selalu muncul dalam setiap 

tahapan koleksi adalah Arcarina dan Coleoptera.
12

 

Nilai indeks keanekaragaman dan  indeks dominasi diatas dapat dijadikan 

parameter apabila suatu saat dilakukan pencuplikan kembali pada tempat yang 

sama. Nilai yang didapatkan dapat dibandingkan apakah mengalami kenaikan atau 

penurunan. Perubahan nilai indeks keanekaragaman dan indeks dominasi inilah 

yang dapat digunakan sebagai hipotesis awal apakah terjadi perubahan pada 

struktur komunitas hutan alami atau ada faktor lainnnya yang berpengaruh. Selain 

itu perubahan nilai indeks keanekaragaman dan dominasi ini juga dapat dijadikan 

sebagai program pengawasan dan konservasi dari hutan alami itu sendiri. Apabila 

pada bulan-bulan berikutnya dilakukan pencuplikan kembali dengan metode yang 

sama dan ternyata indeks keanekaragaman bertambah dan indeks dominasinya 

berkurang atau sebaliknya, kemungkinan telah terjadi perubahan pada struktur 

komunitas pada hutan alami yang menyebabkan bertambahnya atau bahkan 

berkurangnya salah satu dari ordo-ordo tersebut yang kemudian bisa dilakukan 

telaah kembali. 

Secara keseluruhan, dapat diketahaui bahwa pada koleksi I, II, III, maupun 

IV dari 25 ordo yang ditemukan secara keseluruhan ordo yang paling banyak 

                                                           
 

11
 Dwi Tjahjaningrum, “Keanekaragaman dan Struktur Komunitas Arthropoda di Dua 

Komunitas Hutan Tangkuban Perahu Jawa Barat Hasil Analisis Perangkap Jendela”, Skripsi, 

Bandung : ITB, 2003. 

 
12

 Gracemetarini A. “Keanekaragaman Jenis Arthropoda dari Hasil Koleksi Metode 

Canopy Knockdown di Hutan Alami Gunung Tangkuban Perahu”, Skripsi, Bandung : ITB, 2003. 



mendominasi adalah 5 ordo utama, yaitu Hymenoptera, Arachnida, Coleoptera, 

Diptera dan Orthopera. 

 

Gambar 5.9 Komposisi Kehadiran Arthropoda di Hutan Alami Kawasan Wisata 

Alam Bukit Tangkiling. 

Untuk kelimpahan ordo, yang paling banyak dikoleksi pada pencuplikan ini 

adalah ordo Hymenoptera. Jadi, dapat dikatakan bahwa metode Canopy 

Knockdown yang dilakukan pada penelitian ini, lebih efektif untuk menangkap 

arthropoda yang termasuk kedalam ordo Hymenoptera jika dibandingkan dengan 

metode lainnya. Metode yang telah dilakukan sebelumnya adalah Light Trap 

(perangkap cahaya) oleh Fahzur Akbar, Window Trap oleh Indah Tjahjaningrum. 

Spesisifikasi Light Trap adalah untuk mencuplik arthropoda nokturnal. 

Arthropoda yang paling banyak dikoleksi dengan metode Light Trap adalah ordo 

Lepidoptera dan Diptera.
13

 Dan pada Window Trap, yang dispesifikasikan untuk 

menangkap serangga terbang terutama cepat paling banyak dikoleksi arthropoda 
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yang berasal dari ordo Diptera.
14

 Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan  oleh 

Gracemetarini sebelumnya di lokasi yang berbeda namun dengan metode yang 

sama yaitu metode Canopy Knockdown, hasil penelitian menunjukkan proporsi 

yang berbeda yaitu dimana pada penelitian tersebut didominasi oleh ordo 

Coleoptera dan Arcarina kemudian baru Hymenoptera.
15

 Pada dasarnya, 

perbedaan populasi serangga yang berhasil dikoleksi ini dapat dipengaruhi oleh 

umur tanaman, keadaan cuaca saat pengambilan sampel, waktu pengambilan 

sampel dan keadaan habitat di sekitar tanaman.
16

 

Selain faktor yang mempengaruhi kelimpahan dan distribusi arthropoda, 

terdapat juga faktor pembatas yaitu kaitannya dengan faktor yang membatasi 

distribusi dan kelimpahan populasi arthropoda itu sendiri dalam suatu ekosistem. 

Ada dua hukum yang berkenaan dengan faktor lingkungan sebagai faktor 

pembatas bagi organisme, yaitu Hukum Minimum Liebig dan Hukum Toleransi 

Shelford. Hukum Minimum Liebig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu 

tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah 

minimum kritis, jadi pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara 

esensial yang jumlahnya paling sedikit. Dengan demikian unsur hara ini dikatakan 

sebagai faktor pembatas karena dapat membatasi pertumbuhan tanaman. 

 Hukum Toleransi Shelford menyatakan bahwa untuk setiap faktor 

lingkungan suatu janis organisme mempunyai suatu kondisi minimum dan 
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maksimum yang mampu diterimanya, diantara kedua harga ekstrim tersebut 

merupakan kisaran toleransi dan didalamnya terdapat sebuah kondisi yang 

optimum. Dengan demikian setiap organisme hanya mampu hidup pada tempat-

tempat tertentu saja, yaitu tempat yang cocok yang dapat diterimanya. Diluar 

daerah tersebut organisme tidak dapat bertahan hidup dan disebut daerah yang 

tidak toleran. 

Meskipun Hukum Minimum Liebig dan Hukum Toleran shelford pada 

dasarnya benar namun hukum ini masih terlalu kaku, sehingga kedua hukum 

tersebut digabungkan menjadi konsep faktor pembatas. Hal ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa kehadiran dan keberhasilan suatu organisme tergantung pada 

kondisi-kondisi yang tidak sederhana. Organisme di alam dikontrol tidak hanya 

oleh suplai materi yang minimum diperlukannya, tetapi juga oleh faktor-faktor 

lainnya yang keadaannya kritis. Faktor apapun yang kurang atau melebihi batas 

toleransinya mungkin akan merupakan pembatas dalam pertumbuhan dan 

penyebaran jenis. 

Di dalam hukum toleransi Shelford dikatakan bahwa besar populasi dan 

penyebaran suatu jenis makhluk hidup dapat dikendalikan dengan faktor yang 

melampaui batas toleransi maksimum atau minimum dan mendekati batas 

toleransi maka populasi atau makhluk hidup itu akan berada dalam keadaan 

tertekan (stress), sehingga apabila melampaui batas itu yaitu lebih rendah dari 

batas toleransi minimum atau lebih tinggi dari batas toleransi maksimum, maka 

makhluk hidup itu akan mati dan populasinya akan punah dari sistem tersebut. 



 Untuk menyatakan derajat toleransi sering dipakai istilah steno untuk sempit 

dan euri untuk luas. Cahaya, temperatur dan air secara ekologis merupakan faktor 

lingkungan yang penting untuk daratan, sedangkan cahaya, temperatur dan kadar 

garam merupakan faktor lingkungan yang penting untuk lautan. Semua faktor 

fisik alami tidak hanya merupakan faktor pembatas dalam arti yang merugikan 

akan tetapi juga merupakan faktor pengatur dalam arti yang menguntungkan 

sehingga komunitas selalu dalam keadaan keseimbangan atau homeostatis. 

1. Faktor Fisik Sebagai Faktor Pembatas, Lingkungan Mikro dan Indikator 

Ekologi 

Lingkungan mikro merupakan suatu habitat organisme yang mempunyai 

hubungan faktor-faktor fisiknya dengan lingkungan sekitar yang banyak 

dipengaruhi oleh iklim mikro dan perbedaan topografi. Perbedaan iklim mikro 

ini dapat menghasilkan komunitas yang berbeda. Suatu faktor lingkungan 

sering menentukan organisme yang akan ditemukan pada suatu daerah. 

Karena suatu faktor lingkungan sering menentukan organisme yang akan 

ditemukan pada suatu daerah, maka sebaliknya dapat ditentukan keadaan 

lingkungan fisik dari organisme yang ditemukan pada suatu daerah. 

Organisme inilah yang disebut indikator ekologi (indikator biologi).
17

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan indikator biologi 

adalah
18

: 
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a) Umumnya organisme steno, yang merupakan indikator yang lebih baik 

dari pada organisme euri. Jenis tanaman indikator ini sering bukan 

merupakan organisme yang terbanyak dalam suatu komunitas. 

b) Spesies atau jenis yang besar umumnya merupakan indikator yang lebih 

baik dari pada spesies yang kecil, karena spesies dengan anggota 

organisme yang besar mempunyai biomassa yang besar pada umumnya 

lebih stabil. Juga karena turnover rate organisme kecil sekarang yang 

ada/hidup mungkin besok sudah tidak ada/mati. Oleh karena itu, tidak ada 

spesies algae yang dipakai sebagai indikator ekologi. 

c) Sebelum yakin terhadap satu spesies atau kelompok spesies yang akan 

digunakan sebagai indikator, seharusnya kelimpahannya di alam telah 

diketahui terlebih dahulu. 

d) Semakin banyak hubungan antarspesies, populasi atau komunitas 

seringkali menjadi faktor yang semakin baik apabila dibandingkan dengan 

menggunakan satu spesies. 

Semua faktor lingkungan dapat bertindak sebagai faktor pembatas bagi 

suatu organisme, baik secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri. Beberapa 

faktor lingkungan yang sering menjadi faktor pembatas bagi organisme secara 

umum adalah
19

 : 

a) Cahaya Matahari 

 Cahaya Matahari merupakan faktor lingkungan yang sangat 

penting, karena sebagai sumber energi utama bagi seluruh ekosistem. 
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Struktur dan fungsi dari suatu ekosistem sangat ditentukan oleh radiasi 

matahariyang sampai pada ekosistem tersebut. Cahaya matahari, baik 

dalam jumlah sedikit maupun banyak dapat menjadi faktor pembatas bagi 

organisme tertentu. 

b) Suhu Udara 

  Suhu merupakan faktor lingkungan yang dapat berperan langsung 

maupun tidak langsung terhadap suatu organisme. Suhu berperan dalam 

mengontrol proses-proses metabolisme dalam tubuh serta berpengaruh 

terhadap faktor-faktor lainnya terutama suplai air. 

c)  Air 

  Air merupakan faktor lingkungan yang sangat penting, karena 

semua organisme hidup memerlukan air. Air dalam biosfer ini jumlahnya 

terbatas dan dapat berubah-ubah karena proses sirkulasinya. Siklus air 

dibumi sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air tawar pada setiap 

ekosistem pada akhirnya akan menentukan jumlah keragaman organisme 

yang dapat hidup dalam ekosistem tersebut. 

d) Ketinggian Tempat 

  Ketinggian suatu tempat diukur mulai dari permukaan air laut. 

Semakin tinggi suatu tempat, keragaman gas-gas udara semakin rendah 

sehingga suhu suhu udara semakin rendah. 

e) Kuat arus 

  Kuat arus dalam suatu perairan sungai sangat menentukan kondisi 

substrat dasar sungai, suhu air, kadar oksigen, dan kemampuan organisme 



untuk mempertahankan posisinya diperairan tersebut. Semakin kuat arus 

air, semakin berat organisme dalam mempertahankan posisinya. 

2. Keadaan Faktor Lingkungan Pada Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini, sebelum dilakukan pencuplikan, terlebih dahulu 

dilakukan pengukuran temperatur dan kelembaban udara dengan 

menggunakan “Sling Psychometer” air raksa dengan ketelitian 0,1 ºC. Pada 

koleksi I, temperatur yang diukur yaitu 26 ºC dan kelembaban udara 74 %. 

Untuk koleksi II, suhu 24 ºC dan kelembaban udara 61 %, pada koleksi III, 

suhu 21 ºC dan kelembaban udara 70 %, dan pada koleksi IV suhu 24 ºC dan 

kelembaban udara 60 % (untuk hasil pengukuran suhu rata-rata dapat dilihat 

pada tabel 4.6). Serangga memiliki kisaran suhu tertentu agar dapat hidup, 

diluar kisaran suhu tersebut maka kehidupan serangga akan terganggu, 

pengaruh suhu terlihat jelas pada proses fisiologi serangga, pada umumnya 

kisaran suhu yang efektif dalam persebaran serangga adalah suhu minimum 15 

0
C, suhu optimum 25 

0
C dan suhu maksimum 45 

0
C. Kelembaban tanah, dan 

udara juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi distribusi serangga, 

kegiatan serangga dan perkembangan serangga. Tingkat kelembaban dalam 

aktifitas kehidupan serangga memiliki rentanan yang sangat jauh, yaitu 

kelembaban antara 14% - 80% untuk serangga darat.
20

 

Selain terhadap suhu dan kelembaban udara, telah dilakukan juga 

pengamatan terhadap curah hujan pada keempat tahapan pencuplikan tersebut 

yaitu pada bulan Januari 2013 sampai dengan Juli 2014 (data curah hujan 
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dapat dilihat pada lampiran). Dari 4.15 (bawah) dapat diketahui bahwa curah 

hujan pada bulan Juni dan Juli 2014 sebesar 114 mm dan 95 mm. Data ini 

menunjukkan bahwa pada bulan Juni dan Juli 2014 curah hujan cukup rendah 

karena periode ini merupakan masa peralihan antara bulan basah dan bulan 

kering. 

 

Gambar 4.15 Volume Curah Hujan Bulan Januari 2013 Sampai Dengan Bulan 

September 2014.
21

 

Dari gambar 4.15 dapat dilihat kecendrungan bulan basah dan bulan 

kering dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2014. Dari 

periode tersebut yang memiliki curah hujan yang paling tinggi adalah dari 

bulan Januari hingga bulan Juni, dan yang paling rendah adalah dari bulan Juli 

hingga bulan Desember. Dari kecendrungan periode kering dan periode basah 

tersebut dapat diasumsikan bahwa pada bulan Juli 2014 ketika terjadi 

pencuplikan dapat dikatakan bahwa periode tersebut merupakan periode 

kering atau musim kemarau, meskipun faktanya pada saat periode pencuplikan 

tersebut hujan turun hampir cukup tinggi dari hari-hari biasanya. Metode 
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Canopy Knockdown ini sangat efektif apabila dilakukan pada musim kemarau, 

karena insektisida yang digunakan tidak akan mengalami pengenceran yang 

dapat diakibatkan oleh tercampurnya dengan air hujan atau embun.  

C. Integrasi Hasil Penelitian Terhadap Islam dan Sains 

1. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Keislaman 

Serangkaian kegiatan identifikasi dan penelitian di Hutan Alami 

Kawasan Wisata Alam Bukit tangkiling ini merupakan suatu upaya yang 

dilakukan oleh peneliti untuk dapat mengenal dan mengingat kembali 

tentang Allah melalui ciptaan-Nya serta tugas dan fungsi kita sebagai 

khalifah di muka bumi ini. Manusia sebagai khalifah di muka bumi 

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melestarikan keberadaan 

lingkungan. Dalam ajaran islam itu sendiri secara jelas dikatakan bahwa 

manusia itu memiliki peranan yang besar terhadap terjadinya berbagai 

kerusakan di muka bumi ini sebagaimana tertulis didalam Al-Qur’an Surat 

Al-Ruum (30) : 41. 

   

  

   

   

   

     

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar).”
22
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 Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia memiliki peranan dalam  

permasalahan-permasalah kerusakan lingkungan yang telah terjadi di 

muka bumi ini, baik itu eksploitasi, pembukaan lahan yang tidak 

proporsional, dan kebakaran hutan seperti yang sering terjadi di wilayah 

Palangka Raya dan sekitarnya ini yaitu polusi atau kabut asap. Untuk itu 

alangkah baiknya jika kita menumbuhkan kesadaran di dalam diri kita 

untuk turut menjaga keseimbangan alam ini dengan  cara melestarikannya, 

bagaimanakah cara agar kita mampu melestarikan lingkungan ini? Tak lain 

dan tak bukan ialah dengan mengenal karakteristik dan fungsi dan 

kegunaan semua keanekaragaman itu sendiri. Dengan mengenal, 

mengetahui fungsi, kegunaan dan keanekaragaman alam dan segala isinya 

bagi kehidupan makhluk hidup, maka akan dapat dilakukan suatu upaya 

untuk memanfaatkan sumber daya alam dan juga mampu mengatasi 

permasalahan yang ada didalamnya. Cara yang harus ditempuh ialah 

dengan menggunakan ilmu teknologi sebagai sarana pengembangannya. 

Pola pengenalan terhadap ciptaan-Nya yang demikian ini tidak 

terpisah antara satu dan yang lainnya melainkan menjadi suatu kesatuan 

yang utuh sebagaimana antara keberadaan Allah dan keberadaan ciptaan-

Nya. Karena pencipta dan ciptaan adalah dua aspek yang selalu beriringan 

sebagaimana yang di ungkapkan oleh Al-Ghazali bahwa tanpa pencipta 

maka tidak akan ada ciptaan.
23

 Oleh karena itu secara garis besar disini 

penelitian ini ialah suatu upaya kita untuk mengenal Allah melalui ciptaan-
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Nya, dan untuk menyadarkan kita akan tugas dan fungsi kita sebagai 

khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana di ungkapakan dalam Al-Qur’an 

Surat Ali Imran (3) : 190-191. 

    

  

  

   

   

   

  

   

  

    

   

    

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 

duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah 

Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 

peliharalah kami dari siksa neraka”.
24

 

Ayat di atas menerangkan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan 

langit dan bumi ini terdapat banyak sekali tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi 

orang yang mau berpikir (berakal). Oleh karena diharapkan berbagai 

rangkaian proses dan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

landasan untuk mengenal siapa diri kita dan siapa pencipta kita serta apa 

yang Allah inginkan agar kita lakukan untuk mendekati-Nya. 
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2. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Kependidikan 

Melalui serangkaian penelitian ini, peneliti juga mengharapkan agar 

hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam kegiatan 

pembelajaran dan sarana penunjang materi praktikum yang disusun dan 

dikembangkan sebagai materi praktikum, seperti pada mata kuliah Zoologi 

Invertebrata dan Ekologi Hewan dan mata kuliah lainnya yang 

berhubungan dengan keberadaan arthropoda dan ekosistemnya. Proses 

pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran kontekstual, karena dengan menggunakan pendekatan ini, 

mahasiswa mampu memperoleh pendidikan kecakapan hidup. Pada mata 

kuliah Zoologi Invertebrata, arthropoda termasuk di dalamnya. Penelitian 

ini diharapkan nantinya juga dapat bermanfaat sebagai sumber referensi 

dalam kegiatan praktikum tentang arthropoda khususnya tentang serangga 

dan lain sebagainya. Selain itu pada materi Ekologi Hewan juga dibahas 

tentang hubungan antara hewan dengan lingkungan disekitarnya, 

khususnya pada Ekologi Serangga itu sendiri, dimana penelitian kali ini 

akan sangat bermanfaat baik sebagai dasar acuan dalam memahami materi 

tersebut maupun sebagai bahan penuntun praktikum untuk mahasiswa 

Biologi pada umumnya. 

 

 

 



 


