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PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN 
SUMBER INFORMASI 

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi "Keanekaragaman 
Collembola, semut dan laba-laba penghuni permukaan tanah pada empat tipe 
penggunaan lahan" adalah hasil penelitian saya, dengan arahan dari komisi 
pembimbing selama mengikuti program Sg di Sekolah Pascasarjana, Institut 
Pertanian Bogor. Hasil penelitian ini belum pernah dipublikasi dalam bentuk apa 
pun dan kemana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang 
diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks 
dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka yang ada di disertasi ini. 

Bogor, 13 Agustus 2007 
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YOHANES HENDRO AGUS. Keanekaragaman Collembola, semut dan laba-laba 
permukaan tanah pada empat tipe penggunaan lahan. Dibimbing oleh SYAFRIDA 
MANUWOTO, RUDY C. TARUMINGKENG, DAMAYANTI BUCHORI, 
NINA MARYANA dan YAYUK R. SUHARDJONO. 

Intervensi manusia pada suatu tipe penggunaan lahan dapat mempengaruhi 
keanekaragaman hayati, antara lain keanekaragaman artropoda tanah. Dalam 
penelitian ini artropoda tanah yang diamati adalah Collembola, semut dan laba- 
laba permukaan tanah. Penelitian ini dilakukan pada empat tipe penggunaan lahan 
yaitu: hutan, kebun pertanian organik, kebun sayur dan kebun teh. Lokasi 
penelitian terletak di dataran tinggi (2 1 000 m dpl), yang terdiri dari: (1) bagian 
tepi hutan Taman Nasional Gunung Gede, (2) kebun pertanian organik Yayasan 
Bina Sarana Bhakti di kecamatan Cisarua, kabupaten Bogor, (3) kebun sayur di 
desa Galudra, kecamatan Cugenang, kabupaten Cianjur, (4) perkebunan teh 
Gedeh, di desa Sukamulya, kecamatan Cugenang, kabupaten Cianjur. Penelitian 
ini dilakukan dari bulan Agustus 2003 sampai bulan Mei 2004. Penelitian ini 
bertujuan untuk mempelajari keanekaragaman famili Collembola, spesies semut 
dan spesies laba-laba pada empat tipe penggunaan lahan di dataran tinggi; 
mengetahui famili Collembola, spesies semut dan spesies laba-laba yang hanya 
ditemukan pada suatu tipe penggunaan lahan; serta mengetahui keanekaragaman 
famili Collembola, spesies semut dan spesies laba-laba pada empat waktu 
pengamatan yang berbeda. SampeI CoIlembola, semut dan laba-laba dicuplik 
dengan perangkap sumuran (piflu11 trap) yang dipasang pada dua jalur transek, 
dengan panjang jalur transek adalah 90 m dan jarak antara jalur transek adalah 20 
m. Setiap jalur transek dipasang 10 perangkap sumuran, dengan jarak antara 
perangkap sumuran adalah 10 m. Empat kali pencuplikan sampel dilakukan pada 
bulan Agustus 2003, Oktober 2003, Februari 2004 dan Mei 2004. 

Keanekaragaman famili Collembola di lahan hutan lebih tinggi 
dibandingkan dengan di tiga kebun yang diamati, sedangkan keanekaragaman 
famili Collembola di kebun pertanian organik, kebun sayur dan kebun tidak 
berbeda nyata Keanekaragaman spesies semut di lahan hutan, kebun pertanian 
organik dan kebun teh tidak berbeda nyata, sedangkan keanekaragaman semut di 
lahan kebun sayur adalah yang terendah. Keanekaragaman spesies laba-laba di 
lahan kebun teh adalah yang tertinggi, sedangkan keanekaragaman spesies laba- 
laba di lahan hutan, kebun pertanian organik dan kebun sayur tidak berbeda nyata. 

Collembola yang berhasil dikumpulkan dari semua tipe penggunaan lahan 
sebanyak 11 famili, dengan jumlah famili Collembola tertinggi (1 1 famili) dari 
hutan dan terendah (6 famili) dari kebun sayur. Famili Collembola yang hanya 
ditemukan di hutan adalah Brachystomellidae, Odontellidae dan Oncopoduridae. 
Tidak ada famili Collembola yang hanya ditemukan di kebun pertanian organik, 
kebun sayur dan kebun teh. Penemuan Brachystomellidae dan Oncopoduridae 
dalam penelitian ini merupakan yang pertama dilaporkan di pulau Jawa. 

Semut yang berhasil dikumpulkan dari semua tipe penggunaan lahan 
sebanyak 48 morfospesies, dengan jumlah spesies semut tertinggi (31 
morfospesies) dari kebun pertanian organik dan terendah (13 morfospesies) dari 
kebun sayur. Semut yang dikumpulkan hanya dari hutan adalah Centromyrmex 
sp., Platythyrea sp., Ponera sp., Aphaenogaster sp., Orectognathus. sp. dan 
Secostruma sp., sedangkan yang dikumpulkan dari kebun pertanian organik 
adalah Leptogenys sp.2, Anoplolepis sp., Formica sp., Oecophylla sp., 
Acanthomyrmex sp.1, Acanthomyrrnex sp.2, Cardiocondylla sp.2, Oligomyrmex sp., 
Pheidologeton sp.2, Pheidologeton sp.3 and Pheidologeton sp.4 Tidak ada spesies 



Pheidologeton sp.2, Pheidologeton sp.3 and Pheidologeton sp.4. Ant species found 
in vegetable field were commonly found in the other land use type. Ant species 
which were collected only from tea plantation field were Odontomachus sp.2, 
Polyrachis sp.2, Acanthomyrmex sp.3, Tetramorium sp.2 and Tetramorium sp.10. 

Overall there were 25 spider species collected, with the highest spider 
pecies number (14 species) from the forest and the lowest species number (1 1 
species) from both organic farming field and vegetable field. Spider spesies 
which found only from the forest were Neoantistea sp., Pardosa birmanica, 
Pardosa pseudoannulata, Poecilochroa sp, Heteropoda sp., and Theridion sp.; 
organic farming field was Cheirachantium sp.; vegetable field were Argiope 
catenula dan Cyclosa sp., and from tea plantation field were Castianeira 
tiranglupa, Phrurolithus ulotulisus and Oxyopes sp. 

Diversity of Collembola families in both the forest and vegetable field 
were not significantly different in four different times of observation. Diversity of 
Collembola families diversity in organic farming field were higher in February 
2004 than in August 2003, November 2003 and May 2004, whereas diversity of 
Collembola families in tea plantation, were higher in February 2004 and May 
2004 than in August 2003 and November 2003. Diversity of ant species in the 
forest, organic farming field, vegetable field and tea plantation were not 
significantly different in four times of observation. Diversity of spider species in 
the forest and vegetable field were not significantly different in four times of 
observation. Diversity of spider species in organic farming field and tea 
plantation field was lower in November 2003 than in August 2003, February 2004 
and May 2004. 

Collembola community in the forest was different from Collembola 
community in organic farming field, vegetable field and tea plantation, whereas 
Collembola community in both the organic farming field and tea plantation had 
high similarity. Ant community in the forest was different from ant community in 
organic farming field, vegetable field and tea plantation field, whereas ant 
community in both the organic farming field and tea plantation had high 
similarity. Spider communities in the forest was different from spider 
communities in the organic farming field, vegetable field and tea plantation. 
Spider communities in both the organic farming field and vegetable field had 
high similarity. 

Keywords: diversity, Collembola, ant, spider, four type of land use, high land. 
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