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ABSTRAK
Hutan produksi lereng barat Gunung Slamet memiliki tanaman pokok damar (Recinus
damara) dan Pinus (Pinus mercusii), dengan berbagai macam aktifitas manusia sejak
ketinggian 700-1300 m dpl. Ekosistem hutan pinus dan damar ini memiliki karakter habitat
berbeda, namun pengaruh perbedaan ini terhadap keragaman dan kelimpahan belum
banyak diungkap. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ragam spesies dan jumlah
spesies rayap serta kelimpahannya disertai kemerataan dan dominansinya pada ke dua
ekosistem di ketinggian 700-1300 m dpl lereng Barat Gunung Slamet. Penelitian
menggunakan metode survey, sampling mengikuti transek sabuk (P=100m, L=2m), yang
ditarik melintasi dua ekosistem hutan. Setiap transek sabuk ini dibagi menjadi 20 bagian,
kemudian rayap disampling pada pohon hidup, cabang, ranting, kulit kayu dan tanah pada
bagian ini. Komposisi dan jumlah spesies, dominansi dan kemerataan dianalisis
menggunakan indeks Shannon-Wienner(H), Shannon-Evennes (E), and dominansi
Simpson serta uji korelasi. Hasil penelitian memperoleh Schedorhinotermes javanicus,
Odontotermes javanicus, Nasutitermes matangensis, Capritermes semarangi,
Procapritermes stiger dan Microtermes insperatus. Indeks keragaman ke dua ekosistem
hutan termasuk tingkat keragaman menengah kecuali pada ekosistem dammar (800-990 m
dpl). Indeks kemerataan kedua ekosistem hutan termasuk kategori tinggi namun pada 800900 m dpl termasuk menengah. Indeks dominansi pada ekosistem hutan pinus termasuk
menengah namun pada damar termasuk rendah. Kesimpulan penelitian ini spesies rayap
paling dominan adalah Schedorhinotermes javanicus dan corelasi jumlah spesies dan
kelimpahan dengan ketinggian menunjukkan gejala mid dimain effect.
Kata kunci: ketinggian, lereng barat, ragam spesies.
ABSTRACT
The western slope of production forest of Mount Slamet dominating Recinus damara and
Pinus mercusii located in 700-1300 m asl, has habitat character differently. But how this
character affect on diversity and abundance of termites had not been revealed. The aims of
this research to define the diversity and abundance of termites, also equability and
domination, on these ecosystem on 700-1300 m asl of western slope of Mount Slamet
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Slamet. The metode used was sampling based on belt transect.(L=100m, W=2m) layed on
both forest ecosystem. Each transect devided into 20 sections, then the termites sampled on
living tree, branch, bark, litter and soil in each section. Diversity, equality and domination
were analyzed by Shannon-Wienner index(H), Shannon-Evennes index (E), and
Simpson’s Domination index and correlation test. The result, six spesies of termites
Schedorhinotermes javanicus, Odontotermes javanicus, Nasutitermes matangensis,
Capritermes semarangi, Procapritermes stiger and Microtermes insperatus were found.
Diversity index and equability are catogorized low, but high category of domination,
pattern of correlation between abundance with altitudes showed maximal on mid altitudes.
The conclusion were the diversity of termites species was low and the most dominant
species was Schedorhinotermes javanicus, correlation between abundance with altitudes
followed the pattern of mid-domain effect.
Keywords: altitudes, diversity, western slope, Slamet.
PENDAHULUAN
Rayap merupakan invertebrata dominan pada tanah tropika (Wood & Sand, 1978)
dan sangat penting peranannya sebagai mediator proses dekomposisi pada ekosistem
terrestrial (Lee & Wood, 1971; Matsumoto & Abe 1979; Yamada at. al., 2005). Proses
mineralisasi karbon dan fiksasi nitrogen yang terjadi pada proses dekomposisi ini sangat
bergantung kepada komposisi komunitas spesies rayap (Yamada et.al., 2005) sedangkan
proses metabolik yang terjadi pada tubuh rayap diejawantahkan dalam bentuk kebiasaan
makan harian rayap. Sampai saat ini dikenal ada empat kelompok kebiasaan makan pada
rayap, meliputi pemakan kayu dari rayap tingkat rendah, pemakan kayu sekaligus
penumbuh jamur dari kelompok rayap tingkat tinggi, pemakan serasah dengan kandungan
zat organik tinggi dan pemakan tanah dengan kandungan zat organik rendah (Yamada et,
al., 2005), sehingga informasi komposisi rayap dan tinggi rendahnya kelimpahan relatif
menjadi sangat penting untuk digali untuk menilai sejauh mana fungsi koloni rayap
tersebut terhadap ekosistem lingkungannya.
Kepadatan spesies sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, diantaranya kanopi
hutan (Carrijo et al. 2009), ketinggian tempat (Gathorne-Hardy et al (2001), temperatur
udara dan kelembaban udara (Choosai, et al, 2009). Davies et al (2003) beranggapan
bahwa faktor lokal seperti hilangnya kanopi dan konversi hutan

lebih menonjol

(attributable) pengaruhnya bagi keragaman rayap dan kelimpahannya. Hilangnya kanopi
akan menurunkan jumlah spesies dan kelimpahan individunya (Carrijo et al. 2009). Faktor
ikutan kondisi rapatnya kanopi adalah terjaganya kelembaban tanah pada kondisi optimal
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bagi perkembangan koloni rayap (Choosai, et al, 2009). Terdapat hubungan koeksistensi
antara populasi rayap dengan vegetasi (Davies, et al, 2003).
Menurut Gathorne-Hardy et. al (2001) faktor ketinggian tempat mempunyai
pengaruh yang sangat nyata terhadap komposisi spesies rayap dan kelimpahan individu
pada ekosistem hutan tropis. Setiap ketinggian naik 100 m akan menurunkan jumlah
spesies dan kelimpahan individunya dengan pola yang sama. Namun Lomolino (2006)
menyatakan bahwa ada pola lain akibat kenaikan ketinggian tempat terhadap ragam spesies
rayap yaitu ragam dan kelimpahan mencapai puncaknya pada ketinggin menengah.
Fenomena ini decanal dengan istilah ecotone effect. Ecotone effect terjadi disebabkan
kondisi lingkungan pada ketinggian menengah mencapai optimal. Namun Hermachandra
(2011) mensinyalir faktor gangguan manusia juga berperanan dalam masalah

tinggi

rendahnya ragam spesies rayap.
Rayap di daerah tropika ditemukan mulai dari pantai sampai ketinggian 3000 m dpl,
dengan suhu optimum berkisar antara 15-380C. Suhu memiliki peranan dalam aktivitas dan
perkembangan rayap. Kelembaban yang cukup juga memiliki peran dalam aktivitas jelajah
rayap. Rayap tanah seperti Coptotermes, Macrotermes, dan Odontermes memerlukan
kelembaban

yang

tinggi

(75-90%).

Curah

hujan

memiliki

peran

dalam

hal

perkembangbiakan eksternal dan merangsang keluarnya rayap kasta reproduksi untuk
keluar dari tanah (Nandika et al.,2003). Menurut Pomeroy (1978) bahwa terdapat korelasi
nyata antara temperatur lingkungan dengan dua genera dari familia Termitidae, dimana
genus Macrotermes lebih dominan pada temperatur lingkungan yang lebih tinggi. Korb &
Linsenmair (1978) menyatakan bahwa keperluan rayap menjaga dan mencari kesesuaian
temperatur adalah untuk pertumbuhan optimal

pakan jamur dan perkembangan

keturunannya
Gunung Slamet (3.432 mdpl) merupakan gunung tertinggi di Jawa setelah Gunung
Semeru di Jawa Timur. Hutan produksi terbatas di Lereng Barat Gunung Slamet
didominasi oleh pinus (Pinus merkusii) yang merupakan habitat dari rayap (Riyanto,
2010). Lereng Barat Gunung Slamet memiliki obyek wisata berupa wisata kebun the
dengan peninggalan goa jamn penjajahan Jepang. Selain itu Lereng Barat Gunung Slamet
juga ditanami sayur di sela- sela pohon pinus. Hal ini menjadikan kawasan Lereng Barat
Gunung Slamet menjadi jalur yang banyak dilewati manusia.
Pinus dengan daun berbentuk jarum yang tebal sangat sulit terdegradasi di alam. Daun
jarumnya diliputi lapisan lilin. Hal ini mengakibatkan timbunan serasah dibawah tegakan
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pinus bisa mencapai tebal 20 cm, dengan pH asam. Meskipun pohon pinus bersifat
monopodial, canopinya sangat rapat, dan mampu menghalangi petrasi sinar matahrai
menjangkau lantai hutan. (Riyanto, 2010).
Sejauh ini penelitian mengenai rayap yang sudah pernah dilakukan sebelumnya berada
pada Lereng Selatan Gunung Slamet, tanpa mempertimbangkan ketinggian tempat,
menggunakan teknik pengumpanan sehingga hasilnya terdiri dari rayap pemakan kayu
saja, misalnya jenis Macrotermes gilvus Hagen, Microtermes insperatus Kemner, dan
Odontotermes javanicus Kemner. (Arthadi, 1982), Atas dasar itu, guna memperoleh
informasi yang lebih luas, diperlukan penelitian di Lereng Barat dengan teknik lain untuk
mengetahui ragam rayap dari semua jenis tipe. Penelitian kali ini dilakukan menggunakan
metode belt transect yang memungkinkan memperoleh sampel rayap rayap dengan type
pemakan dari kayu, humus dan tanah.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui ragam spesies dan kelimpahan dan dominansi
rayap pada ekosistem hutan produksi terbatas pada ketinggian 700-1300 mdpl di Lereng
Barat Gunung Slamet dan hubungan antara kepadatan spesies dan kelimpahan terhadap
ketinggian tempat.

METODE PENELITIAN
1. Materi Penelitian
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rayap yang diambil dari Hutan
produksi Terbatas di Lereng Barat Gunung Slamet, dan alkohol 70%. Alat yang digunakan,
pinset, botol plastik, meteran, kamera digital, altimeter, pH-meter, termohigrometer, tali
rafia, alat tulis, kayu, milimeter blok, dan mikroskop stereo.
2. Lokasi dan waktu Penelitian
Dua rentang ketinggian 700-1300 m dpl merupakan Hutan Pinus di Lereng Barat
Gunung Slamet. Kondisi iklim kawasan ini sangat basah dengan kelembaban 60-85% dan
temperature antara 24-270C, pH tanah di ekosistem hutan pinus rata-rata 6,6 sedangkan di
area damar pH rata-rata 7. Dengan tutupan kanopi pohon pinus sebesar 80% dari seluruh
area sampling. Vegetasi bawah pohon pinus Clidemia hirta,Calliandra sp, Cyslosorus
aridus, sedangkan bawah pohon dammar adalah Axonopus compressus,Acmella
paniculata,Paspalum conjugatum.Penelitian dilaksanakan bulan Juni sampai Maret 2018,
musim hujan di area sampling.
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3. Sampling rayap
Pengambilan sampel rayap dilakukan menggunakan metode belt transect hutan pinus
pada dua rentang ketinggian 700-1300 m dpl. Pada setiap ketinggian tempat lokasi
sampling dibuat sebuah belt transect secara random melintasi tengah hutan mengarah ke
puncak gunung. Setiap belt transect berukuran 100 m x 2 m tersebut dibagi menjadi 20
bagian (section) dengan ukuran 5 x 2 m. Pada setiap bagian dilakukan pengamatan,
pencarian dan pengoleksian rayap yang ditemukan di bagian tanah, serasah, batang kayu,
dan pohon dan galian tanah (ukuran 50 cm x 50 cm x 10 cm). Pencarian dilakukan selama
1 jam oleh satu orang. Parameter lingkungan yang diamati antara lain kelembaban udara,
intensitas cahaya, pH tanah, suhu, dan tutupan kanopi pada belt transect. Rayap yang
dikoleksi dimasukkan ke dalam tabung yang berisi alkohol 70% dan diberi label, untuk
diidentifikasi sampai tingkat spesies.
4. Identifikasi Rayap
Identifikasi dilakukan berdasarkan kunci identifikasi Ahmad (1958) dan Bong et al.
(2003).
5. Metode Analisis
Ragam spesies dan kelimpahan diukur untuk seluruh bagian(section) dari setiap belt
transect. Kelimpahan tiap spesies didefinisikan setiap temuan satu spesies rayap pada satu
bagian dihitung sebagai satu hitungan sebagai jumlah spesies per bagian per transek, oleh
karena itu jumlah kelimpahan rayap maksimal satu spesies rayap dalam satu transek adalah
20 (Jones & Eggleton 2000; Vaessen et al. 2011). Keragaman jenis dihitung menggunakan
indeks keragaman Shannon-Wiener, selain itu digunakan juga indeks kemerataan ShannonEvenners untuk melihat kekerataan sampel dan indeks dominansi Simpson (Magurran,
1988) untuk melihat ada tidaknya dominansi, dengan rumus seperti berikut:

1. Indeks Shannon-Wiener
dimana
Keterangan :
H’ = Indeks keragaman Shannon-Wiener
Pi = Proporsi sampel spesies ke i terhadap total spesies
Ln = Logarita normal
ni = Jumlah individu species ke i
N = Jumlah total individu seluruh species
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2. IndeksShannon-Evennes

Keterangan:
E = Indeks kemerataan Shannon-Evennes
H= Indeks keragaman Shannon-Wiener
S = Jumlah spesies

3. IndeksDominansi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sampling rayap pada ekosistem hutan pinus diperoleh enam spesies rayap (7001300 m dpl) terdiri dari dua Familia Rhinotermitidae dan Termitidae. Familia
Rhinotermitidae terdiri satu subfamilia Schedorhinotermitinae sedangkan dari familia
Termitidae terdiri tiga subfamilia yaitu Macrotermitinae, Termitinae dan Nasutitermitinae.
Schedorhinotermes javanicus merupakan satu-satunya spesies rayap dari Subfamilia
Schedorhinotermitinae dengan Familia Rhinotermitidae yang ditemukan, demikian pula
spesies

Odontotermes

javanicus

satu

satunya

yang

berasal

dari

subfamilia

Macrotermitinae, sedangkan spesies Capritermes semarangi dan Procapritermes stiger
berasal dari Subfamilia Termitinae sedangkan Nasutitermes matangensis berasal dari
subfamilia Nasutermitidae.
Familia Rhinotermitidae termasuk rayap tingkat rendah yang jumlah anggota
kelompoknya lebih sedikit dibandingkan rayap tingkat tinggi seperti Termitidae. Menurut
Kambhampati & Eggleton (2000), FamiliaTermitidae merupakan famili terbesar dalam
Ordo Isoptera dan mencakup tiga perempat spesies yang diketahui dan merupakan
kelompok rayap yang paling maju. Jumlah spesies pada ekosistem pinus lima sampai enam
spesies ini serupa pnelitian di Lereng Selatan pada ketinggian 700-900 m dpl.(Najah dan
Windari (2017).
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Tabel 4.1. Jumlah spesies rayap hasil sampling pada ekosistem pinus (P) dan dammar (D)
No.

Takson

700 m
P D

1

2

3
4

F: Rhinotermitidae
SF: Rhinotermitinae
S: S. javanicus
F: Termitide
SF: Macrotermitinae
S: O. javanicus
S: M. insperatus
SF: Termitinae
S: C. semarangi
S: P. stiger
SF: Nasutitermitinae
S: N. matangensis
Jumlah spesies
Abundance (hits)

800 m

900 m

1000 m 1100m

P

D P

D P

D

P

1200
m
D P D

1

1

5

3

7

0

1

1

1

1

1

1

1
0

1
0

1
0

1
0

2
1

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
1

1
2

0
2

2
3

2
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
5
11

2 3
4 6
8 18

2
3
5

1
4
4

0
1
1

0
2
2

0
1
1

0
2
2

0
1
1

0 1
2 2
2 5

Tabel 4.2. Indeks keragaman, kemerataan dn dominansi rayap pada ekosistem hutan pinus
Di Lereng Barat Gunung Slamet
No
1
2

Lokasi
Pinus
Damar

S
5
3

H'
1,56
0,85

E
0,88
0,50

D
0,29
0,50

Indeks keragaman Shannon-Wienner (tabel 4.2) menunjukkan bahwa ekosistem
hutan pinus termasuk kategori keanekaragaman menengah (1,0<H>3,0. Hal ini berarti
bahwa pada ekosistem pinus mempunyai produktivitas cukup, ekosistem cukup seimbang,
dan tekanan ekologis sedang (Odum, 1971).
Perbedaan

ketinggian

tempat

pada

umumnya

mempengaruhi

tingkat

keanekaragaman spesies rayap. Menurut Gathorny-Hardy (2003) pada hutan tropis
Nampak nyata pengaruh ketinggian tempat terhdap ragam spesies rayap dan
kelimpahannya. Secara umum jumlah spesies rayap pada lokasi yang lebih rendah (700800) m dpl lebih banyak (6 spesies) daripada ekosistem pada ketinggian di atasnya (800900)m dpl. Hal ini sesuai penelitian serupa di Ekosistem Leuser Sumatera. GathorneHardy (2001) menyatakan bahwa kenaikan tinggi lokasi (altitude) merupakan faktor utama
lingkungan yang mempengaruhi jumlah spesies pada ekosistem hutan. Setiap naik 100 m
temperatur akan menurun satu derajat Celcius sehingga menurunkan jumlah spesies.
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Namun perbedaan jumlah spesies ini masih berada dalam kisaran kategori keragaman
sedang (Krebs 1971), kecuali pada ekosistem damar (800-900) m dpl. Hal ini berarti antar
ekosistem hutan pinus dan damar tidak berbeda kekayaan dan keragaman spesiesnya.
Bila membandingkan antara ekosistem hutan pinus dan damar secara parsial, pada
ke dua rentang ketinggiam (700-800 m dengan 800-900 m) memang ekosistem dammar
lebih rendah (tiga spesies). Hal Ini terjadi diduga karena kondisi pH pada hutan pinus
bersifat lebih masam karena serasah pinus tidak mudah terdekomposisi (Hilwan, 1993;
Hardjowigeno, 2007). pH tanah di hutan pinus rata-rata lebih rendah (5,6) daripada area
damar (6,8). Berdasarkan klasifikasi kemasaman menurut USDA, pH di atas tergolong
dalam kelas masam mendekati pH netral. Selain itu, morfologi daun pinus berbentuk
jarum dan tebal, lebih tahan terhadap pembusukan menyebabkan banyaknya serasah pada
tegakan pinus. Ketebalan serasah di bawah tegakan pisus bis mencapai 10 cm. Serasah
yang banyak pada hutan pinus dapat digunakan sebagai sumber makanan bagi rayap (Aini,
2005). Lebih jauh lagi, diduga pohon damar juga mengandung komponen bioaktif, yaitu
senyawa-senyawa monoterpen dan sesquiterpen yang bersifat anti rayap dan anti jamur.
Senyawa tersebut berfungsi sebagai pelindung kayu terhadap mikroorganisme dan
serangga (Sari, 2002). Dalam klasifikasi industri kayu, kayu damar termasuk kelas awet IV
yang tidak mudah didegradasi oleh rayap, sehingga kurang disukai oleh rayap
dibandingkan pinus yang bersifat lebih lunak
Nilai indeks kemerataan Shannon-Evenners (E) pada ekosistem hutan dan pinus
pada 700-800 m dpl lebih rendah dibandingkan pada 800-900 m dpl. Nilai ini berbanding
terbalik dengan indeks keragaman spesies. Hal ini menunjukkan bahwa spesies pada setiap
bagian (section) pada ekosistem hutan pinus dan damar (700-800 m dpl) tersebar tidak
merata dan jumlahnya juga lebih fluktuatif. Dari besaran nilai, pada ketinggian 700-800 m
dpl tergolong rendah, sedangkan pada 800-900 m dpl tergolong tinggi. Semakin kecil
nilai E atau mendekati nol, maka semakin tidak merata penyebaran spesies dalam
komunitas tersebut dan sebaliknya(Krebs, 1989). Diduga ketinggian tempat sebagai
faktor pembatas sebaran spesies, di mana semakin tinggi lokasi sebaran spesies semakin
homogen. Hal ini sesuai pernyataan bahwa sebaran spesies yang tidak merata dalam
sebuah habitat mengindikasikan tingginya heterogenitas dalam habitat tersebut (Bignell &
Eggleton, 2000).
Nilai indeks dominansi Simpson pada ekosistem hutan pinus dan dammar pada dua
ketinggian menunjukkan tingkat dominansi menengah, kecuali pada ekosistem hutan
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damar (800-900 m dpl) sebesar 0,5 menunjukkan tingkat dominansi tinggi. Nilai indeks
dominansi mendekati satu (1) apabila komunitas didominasi oleh jenis atau spesies tertentu
dan jika indeks dominansi mendekati nol (0) maka tidak ada jenis atau spesies yang
mendominasi (Odum, 1971). Pada ekosistem hutan damar rayap di dominasi oleh spesies
S. javanicus.
Spesies S. javanicus merupakan spesies yang paling dominan atau paling sering
dijumpai

baik

pada

pinus

maupun

damar.

Menurut

Pribadi

(2009),

genus

Schedorhinotermes mudah dijumpai di seluruh wilayah pulau Jawa sampai ketinggian
1000 mdpl, sementara lokasi penelitian terletak di Gunung Slamet pada ketinggian 700900 mdpl. Selain itu rayap genus Schedorhinotermes juga memiliki daya jelajah sangat
luas mencapai 295 m dari sarangnya (Haneda & Firmansyah, 2012).
Spesies Nasutitermes matangensis merupakan spesies yang paling sedikit
ditemukan. Spesies ini hanya ditemukan pada ekosistem hutan pinus. Food and
Agriculture Organitation (2000), melaporkan bahwa rayap ini dapat hidup di dalam semua
habitat, hanya saja yang menjadi faktor pembatas dalam distribusinya adalah makanan.
Sumber makanan rayap ini mulai dari kayu, lumut dan humus yang berasal dari daun.
Keberadaan lumut pada ekosistem hutan pinus diduga karena habitat pohon pinus memiliki
kanopi luas yaitu sebesar 80% dari seluruh area sampling, yang menyebabkan kelembaban
meningkat dan intensitas matahari rendah sehingga kondisi dibawah kanopi menjadi relatif
basah dan lembab sehingga banyak ditumbuhi lumut (Setyawan, 2000 ).
Spesies rayap yang ditemukan di ekosistem hutan pinus dan damar terdiri dari
empat kelompok fungsional, yaitu kelompok non fungus growing wood feeders (pemakan
kayu mati) yang diwakili spesies S.javanicus, Hal tersebut sesuai dengan pernyataan
Faszly et al. (2005), bahwa rayap genus Schedorhintermesmerupakan spesies rayap tingkat
rendah dan genus ini dimasukan ke dalam kelompok I yaitu kelompok spesies rayap
tingkat rendah yang memakan material pohon mati. Kelompok fungus growing wood
feeders(pemakan kayu, rumput, serasah daun, dan mikroepifit) yang diwakili O. javanicus
dan M. insperatus. Menurut Food and Agriculture Organitation (2000), beberapa spesies
rayap pada subfamili Macrotermitinae seperti rayap O. javanicus dan M. insperatus
menunjukkan kesukaannya terhadap jamur. Jamur merupakan faktor penting dalam rantai
makanan bagi rayap subfamilia Macrotermitinae. Kelompok humic feeders (pemakan
humus, yaitu material seperti tanah yang mengandung bahan tumbuhan yang masih dapat
dikenali di dalamnya) yang diwakili spesies Nasutitermes matangensis. Food and
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Agriculture Organitation (2000), melaporkan juga bahwa sumber makan dari rayap jenis
Nasutitermes adalah kayu, lumut, dan humus yang berasal dari daun. Kelompok soil
feeders yang diiwakili spesies P. setiger dan P. semarangi. Menurut pernyataan Faszly et
al. (2005), genus Pericapritermes merupakan rayap anggota Termitidae pemakan tanah.
Komposisi di atas menunujukkan bahwa urutan tingkat tropic dalam komunitas
rayap sangat lengkap meliputi tingkat tropic 1, 2, 3 dan 4. Namun demikian keragaman
spesies masih dalam kategori menengah.

KESIMPULAN
1. Rayap yang ditemukan di ekosistem hutan pinus dan damar pada ketinggian (7001300) m dpl Lereng Barat Gunung Slamet terdiri dari 6 spesies yaitu,
Schedorhinotermes javanicus, Odontotermes javanicus, Microtermes insperatus,
Nasutitermes mtengensis, Pericapritermes semarangi dan Procapritermes setiger.
2. Kemerataan jenis spesies pada ekosistem hutan pinus dan damar termasuk dalam
kategori tinggi.
3. Dominansi rayap pada ekosistem hutan pinus lebih rendah dibanding pada ekosistem
hutan damar, spesies yang mendominasi yaitu S. javanicus.
4. Pola hubungan jumlah spesies dan kelimpahannya terhadap ketinggian adalah mid
domain effect.
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