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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam pertanian selalu ada hubungan antara tumbuhan dengan lingkungannya 

atau bisa dikatakan sebagai simbiosis antara tumbuhan dengan lingkungan. Contoh 

dari hubungan yang menguntungkan tanaman adalah iklim mikro lingkungan yang 

baik, tanah yang gembur dan mengandung cukup unsur hara, kerapatan antar spesies 

tumbuhan yang rendah sehingga viabilitas tanaman menjadi besar, dan oranisme yang 

membantu tumbuhan tersebut mulai dari menggemburkan tanah sampai membantu 

penyerbukan.Selain itu ada pula yang dapat merugikan tanaman seperti hama yang 

merusak tumbuhan, memakan daun dan buah tumbuhan tersebut.  

Kerapatan antar tumbuhan yang terlalu tinggi menyebabkan beberapa 

tumbuhan akan kalah bersaing sehingga pertumbuhannya kurang maksimal. Dalam 

pertanian tentu saja hal tersebut sangat merugikan karena dapat mengurangi nilai 

produksi. Namun dengan perkembangan zaman telah banyak ditemukan metode 

untuk mengontrol hal tersebut sehingga hasil produksi masih bernilai lebih. 

B. Rumusan Masalah 

1. Kondisi lingkungan mikro pada sistem pertanian di dataran tinggi (Cangar) dan 

dataran rendah (Jatikerto) 

2. Keragaman Arthropoda di dataran tinggi (Cangar) dan dataran rendah (Jatikerto) 

3. Analisis vegetasi pada dataran tinggi (Cangar) dan dataran rendah (Jatikerto) 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui cara mengumpulkan data dari analisis vegetasi, studi lingkungan 

mikro pada sistem pertanian, dan keragaman arthropoda lalu mengolahnya dan 

menarik kesimpulan. 

2. Untuk mengetahui perbedaan vegetasi, lingkungan mikro, dan keragaman 

arthropoda pada dataran rendah dan dataran tinggi. 

3. Untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan antara vegetasi, lingkungan mikro, 

dan keragaman arthropoda pada suatu sistem pertanian. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kondisi Lingkungan Mikro 

1. Iklim mikro 

Mencakup suatu kawasan tertentu, misalnya dataran tinggi atau dataran 

rendah. Umumnya mempengaruhi suhu di suatu kawasan. Berdasarkan 

penggunaan dalam ilmu pertanian iklim diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, 

yaitu: 

a. Iklim Dingin (Cold Climate) 

Masalah utama dari iklim ini adalah kurangnya panas dari radiasi 

matahari Suhu udara rata-rata -15  C, dengan kelembaban relatif yang rata-

rata tinggi selama musim dingin. 

b. Iklim Moderat 

Iklim ini ditandai dengan variasi panas yang berlebihan dan dingin 

yang berlebihan pula, namun tidak terlalu menyolok. Suhu udara rata-rata 

terendah pada musim dingin ialah -15o C dan suhu terpanas adalah sekitar 25o 

C. 

c. Iklim Panas Kering 

Iklim ini ditandai dengan panas yang berlebihan, udara kering, suhu 

udara rata-rata 25o C - 45o C terpanas dan 10o C terdingin disertai dengan 

kelembaban relatif yang sangat rendah. 

d. Iklim Panas Lembab 

Iklim ini ditandai dengan panas yang berlebihan disertai dengan 

kelembaban relatif yang tinggi pula. Suhu udara rata-rata di atas 20o C dengan 

kelembaban relatif sekitar 80-90%. 

 

Pada kawasan yang topografinya rendah maka suhu udaranya tinggi 

(panas), sedangkan kawasan yang topografinya tinggi tinggi memiliki suhu udara 

yang rendah (dingin). Pada kawasan yang intensitas cahaya mataharinya tinggi 

tentunya suhunya akan tinggi, sedangkan pada kawasan yang intensitas cahaya 

mataharinya rendah maka suhu udaranya pun rendah. Kerapatan dan banyaknya 

vegetasi disuatu daerah juga akan mempengaruhi suhu udara di kawasan tersebut. 

Karena apabila banyak terdapat vegetasi di kawasan tersebut suhu udara didaerah 

tersebut akan rendah (dingin). 

2. Komponen-komponen Iklim  

Komponen-komponen iklim antara lain yaitu Angin (Air Movement), 

Kelembaban, dan curah hujan. Beberapa komponen inilah yang membedakan 

iklim disuatu daerah. 

Angin Adalah pergerakan udara atau udara yang bergerak. Gerakan 

mempunyai arah dan kecepatan (v) serta percepatan (a). Angin merupakan gerak 

akibat/penyeimbang di dalam kumpulan partikel-partikel udara. Apabila sebagian 

partikel-partikel tersebut mendapat/menerima energi sehingga geraknya semakin 
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cepat - keregangan meningkat dan berat jenis berkurang yang menyebabkan 

pergolakan volume udara tersebut terhadap partikel yang lain.  

Kelembaban adalah Jumlah kandungan uap air dalam satuan volume 

udara. Iklim laut ditandai dengan kelembaban tinggi sedangkan iklim kontinental 

ditandai dengan kelembaban rendah. Suatu kawasan yang kelembabannya tinggi 

makan suhunya pasti tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Kelembaban tanah 

merupakan faktor penting bagi peningkatan penyerapan unsur hara . 

Curah hujan adalah frekuensi dan banyaknya hujan yang terjadi di suatu 

daerah. Apabila suatu daerah curah hujannya tinggi maka suhunya akan dingin, 

begitu juga sebaliknya. 

 

3. Hubungan Suhu dan Pertumbuhan Tanaman 

Suhu merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Suhu berkorelasi positif dengan radiasi 

matahari. Tinggi rendahnya suhu disekitar tanaman ditentukan oleh radiasi 

matahari, kerapatan tanaman, distribusi cahaya dalam tajuk tanaman, kandungan 

lengas tanah.  

Suhu mempengaruhi beberapa proses fisiologis penting antara lain 

bukaan stomata, laju transpirasi, laju penyerapan air dan nutrisi, fotosintesis, dan 

respirasi. Karena begitu pentingnya suhu bagi pertumbuhan suatu tanaman make 

diperlukan teknik khusus agar suhu dapat dikendalikan. Salah satu caranya yaitu 

dengan pemberian mulsa. 

Keuntungan pemakaian mulsa yaitu meningkatkan penyerapan air oleh 

tanah, mempebaiki sifat fisik tanah, mengurangi kisaran suhu tanah, dapat 

mengendalikan pertumbuhan gulma. Salah satu dampak pemulsaan terhadap 

perbaikan sifat fisik tanah adalah memperbaiki aerasi tanah sehingga akar dapat 

berkembang dengan baik, pertumbuhan tanaman akan lebih subur. 

 

B. Keragaman Arthropoda 

1. Definisi arthropoda 

Arthropoda (dalam bahasa latin, Arthra = ruas , buku, segmen ; podos = 

kaki) merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, atau 

bersegmen.Segmen tersebut juga terdapat pada tubuhnya.Tubuh Arthropoda 

merupakan simeri bilateral dan tergolong tripoblastik selomata. Ciri tubuh 

Arthropoda meliputi ukuran, bentuk, struktur, dan fungsi tubuh. 

2. Ukuran dan bentuk tubuh 

Ukuran tubuh Arthropoda sangat beragam, beberapa diantaranya memiliki 

panjang lebih dari 60 cm., namun kebanyakan berukuran kecil. Begitu pula dengan 

bentuk Arthropoda pun beragam. 
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3. Struktur tubuh 

Tubuh Arthropoda bersegmen dengan jumlah segmen yang bervariasi.Pada 

tiap segmen tubuh tersebut terdapat sepasang kaki yang beruas. Segmen 

bergabung membentuk bagian tubuh, yaitu Kaput (kepala), toraks (dada), dan 

abdomen (perut). Ciri lain dari Arthropoda adalah adanya kutikula keras yang 

membentuk rangka luar (eksoskeleton). Eksoskeleton tersusun dari kitin yang di 

sekresikan oleh sel kulit. Eksoskeleton melekat pada kulit membentuk 

perlindungan tubuh yang kuat. Eksoskeleton terdiri dari lempengan-lempengan 

yang dihubungkan oleh ligamen yang fleksibel dan lunak. Eksoskeleton tidak 

dapat membesar mengikuti pertumbuhan tubuh. Oleh karena itu, tahap 

pertumbuhan Arthropoda selalu diikuti dengan pengelupasan eksoskeleton lama 

dan pembentukan eksoskeleton baru. Tahap pelepasan eksoskeleton disebut 

dengan molting atau ekdisis. Hewan yang biasanya melakukan ekdisis misalnya 

kepiting, udang, dan laba-laba.  

Sistem saraf Arthropoda berupa sistem saraf tangga tali berjumlah 

sepasang yang berada di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Pada berbagai tempat di 

segmen tubuh, ada pembesaran saraf tangga tali yang disebut ganglia. Ganglia 

berfungsi sebagai pusat refleks dan pengendalian berbagai kegiatan. Ganglia 

bagian anterior yang lebih besar berfungsi sebagai otak. Sistem pencernaan 

Arthropoda terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Mulutnya 

dilengkapi dengan berbagai alat tambahan yang beragam, misalnya mandibula dan 

maksila pada belalang.Arthropoda bernapas dengan insang, trakea, atau paru-paru 

buku.Sisa metabolisme berupa cairan dikeluarkan oleh organ ekskresi yang 

disebut saluran/tubula Malpighi, kelenjar ekskresi, atau keduanya. Sistem sirkulasi 

Arthropoda bersifat terbuka.Sistem sirkulasi terdiri dari jantung, pembuluh darah 

pendek, dan ruang disekitar organ tubuh yang disebut sinus atau hemosol.Darah 

Arthropoda disebut juga hemolimfa. 

4. Cara hidup dan habitat 

Cara hidup Arthropoda sangat beragam, ada yang hidup bebas, parasit, 

komensal, atau simbiotik.Dilingkungan kita, sering dijumpai kelompok hewan ini, 

misalnya nyamuk, lalat, semut, kupu-kupu, capung, belalang, dan lebah. Habitat 

penyebaran Arthropoda sangat luas.Ada yang di laut, periran tawar, gurun pasir, 

dan padang rumput. 

5. Reproduksi 

Sistem reproduksi Arthropoda umumnya terjadi secara seksual. Namun ada 

juga yang secara aseksual, yaitu dengan partenogenesis. Partenogenesis adalah 

pembentukan individu baru tanpa melalui fertilisasi (pembuahan). Individu yang 

dihasilkan bersifat steril. Organ reproduksi jantan dan betina pada Arthropoda 

terpisah, masing-masing menghasilkan gamet pada individu yang berbeda 

sehingga bersifat dioseus (berumah dua). Hasil fertilisasi berupa telur. 
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6. Klasifikasi 

Arthropoda diklasifikasikan menjadi 20 kelas berdasarkan struktur tubuh 

dan kaki. Berikut ini akan diuraikan empat kelas diantaranya yang paling umum, 

yaitu Kelas Arachnoidea, Myriapoda, Crustacea, dan Insecta. 

a. Arthroppoda jenis Arachnoidea 

Arachnoidea (dalam bahasa yunani, arachno = laba-laba) disebut juga 

kelompok laba-laba, meskipun anggotanya bukan laba-laba saja. Kalajengking 

adalah salah satu contoh kelas Arachnoidea yang jumlahnya sekitar 32 spesies. 

Ukuran tubuh Arachnoidea bervariasi, ada yang panjangnya lebih kecil dari 

0,5 mm sampai 9 cm. Arachnoidea merupakan hewan terestrial (darat) yang 

hidup secara bebas maupun parasit. Arachnoidea yang hidup bebas bersifat 

karnivora.Arachnoidea dibedakan menjadi tiga ordo, yaitu Scorpionida, 

Arachnida, dan Acarina. Scorpionida memiliki alat penyengat beracun pada 

segmen abdomen terakhir, contoh hewan ini adalah kalajengking (Uroctonus 

mordax) dan ketunggeng ( Buthus after). Pada Arachnida, abdomen tidak 

bersegmen dan memiliki kelenjar beracun pada kaliseranya (alat sengat), 

contoh hewan ini adalah Laba-laba serigala (Pardosa amenata), laba-laba 

kemlandingan (Nephila maculata).Acarina memiliki tubuh yang sangat kecil, 

contohnya adalah caplak atau tungau (Acarina sp.). Ciri-ciri dari salah satu 

hewan Arachnoidea yang sering kita jumpai, yaitu laba-laba.   Tubuhnya 

terdiri dari dua bagian, yaitu sefalotoraks (kepala-dada) pada bagian anterior 

dan abdomen pada bagian posterior. Sefalotoraks adalah penyatuan tubuh 

bagian sefal atau kaput (kepala) dan bagian toraks (dada). Pada sefalotoraks 

terdapat sepasang kalisera (alat sengat), sepasang pedipalpus (capit), dan enam 

pasang kaki untuk berjalan.Kalisera dan pedipalpus merupakan alat tambahan 

pada mulut. 

Pada bagian abdomen (opistosoma) laba-laba terdiri dari mesosoma 

dan metasoma. Pada bagian posterior abdomen terdapat spineret yang 

merupakan organ berbentuk kerucut dan dapat berputar bebas. Didalam 

spineret terdapat banyak spigot yang merupakan lubang pengeluaran kelenjar 

benang halus atau kelenjar benang abdomen. Kelenjar benang halus 

mensekresikan cairan yang mengandung protein elastik. Protein elastik 

tersebut akan mengeras di udara membentuk benang halus yang digunakan 

untuk menjebak mangsa. 

Laba-laba bernafas dengan paru-paru buku atau trakea. Paru-paru 

buku adalah organ respirasi berlapis banyak seperti buku dan terletak pada 

bagian abdomen. Ekskresi laba-laba dilakukan dengan tubula ( tunggal = 

tubulus ) Malpighi. Tubula Malpighi merupakan tabung kecil panjang dan 

buntu dan organ ini terletak di dalam hemosol yang bermuara ke dalam 

usus.Selain Tubula Malpighi, ekskresi lainnya dilakukan dengan kelenjar 

koksal. Kelenjar koksal merupakan kelenjar ekskretori buntu yang bermuara 

pada daerah koksa (segmen pada kaki insecta). 

b. Arthropoda jenis insect 
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Insecta (dalam bahasa latin, insecti = serangga). Banyak anggota 

hewan ini sering kita jumpai disekitar kita, misalnya kupu-kupu, nyamuk, lalat, 

lebah, semut, capung, jangkrik, belalang, dan lebah. Ciri khususnya adalah 

kakinya yang berjumlah enam buah. Karena itu pula sering juga disebut 

hexapoda. Insecta dapat hidup di bergagai habitat, yaitu air tawar, laut dan 

darat. Hewan ini merupakan satu-satunya kelompok invertebrata yang dapat 

terbang. Insecta ada yang hidup bebas dan ada yang sebagai parasit. Tubuh 

Insecta dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu kaput, toraks, dan abdomen. 

Kaput memiliki organ yang berkembang baik, yaitu adanya sepasang antena, 

mata majemuk (mata faset), dan mata tunggal (oseli). Insecta memiliki organ 

perasa disebut palpus. Insecta yang memiliki syap pada segmen kedua dan 

ketiga. Bagian abdomen Insecta tidak memiliki anggota tubuh.Pada 

abdomennya terdapat spirakel, yaitu lubang pernapasan yang menuju tabung 

trakea. Trakea merupakan alat pernapasan pada Insecta. Pada abdomen juga 

terdapat tubula malpighi, yaitu alat ekskresi yang melekat pada posterior 

saluran pencernaan, Sistem sirkulasinya terbuka dan organ kelaminnya 

dioseus. 

1) Perkembangan Insecta dibedakan menjadi tiga: 

a) Ametabola adalah perkembangan yang hanya berupa pertambahan 

ukuran saja tanpa perubahan wujud.Contohnya kutu buku (lepisma 

saccharina). 

b) Hemimetabola adalah tahap perkembangan Insecta yang tidak 

sempurna, dimana Insecta muda yang menetas mirip dengan induknya, 

tetapi ada organ yang belum muncul, misalnya sayap.Sayap itu akan 

muncul hingga pada saat dewasa hewan tersebut.Insecta muda disebut 

nimfa.Ringkasan skemanya adalah telur – nimfa (larva) – dewasa 

(imago).Contoh Insecta ini adalah belalang, kecoa (periplaneta 

americana), jangkrik (gryllus sp.), dan walang sangit (leptocorisa 

acuta). 

c) Holometabola adalah perkembangan Insecta dengan setiap tahap 

menunjukan perubahan wujud yang sanagt berbeda (sempurna). 

Tahapnya adalah sebagai berikut ; telur – larva – pupa – 

dewasa.Larvanya berbentuk ulat tumbuh dan mengalami ekdisis 

beberapa kali. Setalah itu larva menghasilkan pelindung keras diseluruh 

tubuhnya untuk membentuk pupa..Pupa berkembang menjadi bagian 

tubuh seperti antena, sayap, kaki, organ reproduksi, dan organ lainnya 

yang merupakan struktur Insecta dewasa.Selanjutnya, Insecta dewasa 

keluar dari pupa.Contoh Insecta ini adalah kupu-kupu, lalat, dan 

nyamuk. 

2) Berdasarkan sayap, Insecta dibedakan menjadi dua sub-kelas: 
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a) Apterigota (tidak bersayap), tubuh apterigota berukuran kecil sekitar 

0,5 cm dan memiliki antena panjang. Umumnya berkembang secara 

ametabola. Contoh hewan kelas ini adalah kutu buku. 

b) Aterigota (bersayap), merupakan kelompok insecta yang sayapnya 

berasal dari tonjolan luar dinding tubuh yang disebut Eksopterigota. 

Kelompok lain yang sayapnya berasal dari tonjolan dalam dinding 

tubuh disebut Endopterigota. 

Eksopterigota dibedakan menjadi beberapa ordo bedasarkan tipe sayap, 

mulut, dan metamorfosisnya: 

(1) Orthoptera memiliki dua pasang sayap dengan sayap depan yang 

sempit.Misalnya kecoa, jangkrik, dan gansir. 

(2) Hemiptera memiliki dua pasang sayap yang tidak sama 

panjang.Contohnya walang sangit (leptocorisa acuta) dan kutu 

busuk (cymex rotundus). 

(3) Homoptera memiliki dua pasang yang sama panjang.Contohnya 

wereng coklat (Nilaparvata lugens), kutu daun (Aphis), dan kutu 

kepala (Pediculus humanus). 

(4) Odonata memiliki dua pasang sayap seperti jala.Contohnya 

Hymenoptera memiliki dua pasang sayap yang seperti selaput, 

dengan sayap depan lebih besar daripada sayap belakang. 

capung (pantala).  

(5) Misalnya semut rangrang (Oecophylla saragillina), semut hitam 

(Monomorium sp.), lebah madu (Apis indica), dan tawon 

(Xylocopa latipes). 

 

Endopterigota dibedakan menjadi: 

(1) Coleptera memiliki dua pasang sayap dengan sayap depan yang 

keras dan tebal.Misalnya kumbang tanduk (Orycies rhinoceros) dan 

kutu gabah (Rhyzoperta diminica). 

(2) Diptera hanya memiliki sepasang sayap.Misalnya nyamuk (culex 

sp.), nyamuk malaria (Anopheles sp), nyamuk demam berdarah 

(Aedes Aegypti), lalat rumah (Musca domestica), lalat buah 

(Drosophila melanogaster), dan lalat tse-tse (Glossina palpalis). 
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(3) Lepidoptera memiliki dua pasang sayap yang bersisik halus dan tipe 

mulut mengisap.Misalnya kupu-kupu sutera (Bombyx mori) dan 

kupu-kupu elang (Acherontia atropos). 

c. Arthropoda Jenis Myriapoda 

Myriapoda (dalam bahasa yunani, myria = banyak, podos = kaki) 

merupakan hewan berkaki banyak. Hewan kaki seribu adalah salah satunya 

yang terkadang kita lihat di lingkungan sekitar kita.Myriapoda hidup di darat 

pada tempat lembap, misalnya di bawah daun, batu, atau tumpukan 

kayu.Bagian tubuh Myriapoda sulit dibedakan antara toraks dan 

abdomen.Tubuhnya memanjang seperti cacing. 

Pada kaput terdapat antena, mulut, dan satu pasang mandibula (rahang 

bawah), dua pasang maksila (rahang atas), dan mata yang berbentuk oseli 

(mata tunggal).Tubunya bersegmen dengan satu hingga dua pasang anggota 

badan pada tiap segmennya.Setiap segmen terdapat lubang respirasi yang 

disebut spirakel yang menuju ke trakea.Ekskresinya dengan tubula 

malpighi.Myriapoda bersifat dioseus dan melakukan repsroduksi seksual 

secara internal.Myriapoda dibedakan menjadi dua ordo, yaitu Chilopoda dan 

Diplopoda. 

d. Athropoda jenis crustacea 

Crustacea (dalam bahasa latinnya, crusta = kulit) memiliki kulit yang 

keras.Udang, lobster, dan kepiting adalah contoh kelompok ini. Umumnya 

hewan Crustacea merupakan hewan akuatik, meskipun ada yang hidup di 

darat.Crustacea dibedakan menjadi dua subkelas berdasarkan ukuran tubuhnya, 

yaitu Entomostraca dan Malacostraca. 

C. Analisis  Vegetasi 

Analisis vegetasi adalah cara mempelajari susunan komposisi jenis dan 

bentuk atau struktur vegetasi atau masyarakat tumbuhan. Berbeda dengan inventaris hutan 

titik beratnya terletak pada komposisi jenis pohon. Dari segi floristis ekologi untuk daerah 

yang homogen dapat digunakan random sampling, sedangkan untuk penelitian ekologi 

lebih tepat digunakan sistematik sampling, bahkan purposive sampling pun juga 

dibolehkan. 

Beberapa sifat yang terdapat pada individu tumbuhan dalam membentuk 

populasinya, dimana sifat – sifatnya bila di analisa akan menolong dalam menentukan 
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struktur komunitas. Sifat – sifat individu ini dapat dibagi atas dua kelompok besar, dimana 

dalam analisanya akan memberikan data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Analisa 

kuantitatif meliputi : distribusi tumbuhan (frekuensi), kerapatan (density), atau banyaknya 

(abudance). 

Metodologi-metodologi yang umum dan sangat efektif serta efisien jika digunakan 

untuk penelitian, yaitu metode kuadrat, metode garis, dan metode intersepsi titik. 

1. Metode kuadrat 

Menurut Weaver dan Clements (1938) kuadrat adalah daerah persegi dengan 

berbagai ukuran. Ukuran tersebut bervariasi dari 1 dm
2
 sampai 100 m

2
. Bentuk petak 

sampel dapat persegi, persegi panjang atau lingkaran. Metode kuadrat juga ada beberapa 

jenis: 

a. Liat quadrat: Spesies di luar petak sampel dicatat. 

b. Count/list count quadrat: Metode ini dikerjakan dengan menghitung jumlah spesies yang 

ada beberapa batang dari masing-masing spesies di dalam petak. Jadi merupakan suatu 

daftar spesies yang ada di daerah yang diselidiki. 

c. Cover quadrat (basal area kuadrat): Penutupan relatif dicatat, jadi persentase tanah yag 

tertutup vegetasi. Metode ini digunakan untuk memperkirakan berapa area (penutupan 

relatif) yang diperlukan tiap-tiap spesies dan berapa total basal dari vegetasi di suatu 

daerah. Total basal dari vegetasi merupakan penjumlahan basal area dari beberapa jenis 

tanaman. Cara umum untuk mengetahui basal area pohon dapat dengan mengukur 

diameter pohon pada tinggi 1,375 meter (setinggi dada). 

d. Chart quadrat: Penggambaran letak/bentuk tumbuhan disebut Pantograf. Metode ini ter-

utama berguna dalam mereproduksi secara tepat tepi-tepi vegetasi dan menentukan letak 

tiap-tiap spesies yang vegetasinya tidak begitu rapat. Alat yang digunakan pantograf dan 

planimeter. Pantograf diperlengkapi dengan lengan pantograf. Planimeter merupakan alat 

yang dipakai dalam pantograf yaitu alat otomatis mencatat.  

2. Metode garis 

Metode garis merupakan suatu metode yang menggunakan cuplikan berupa garis. 

Penggunaan metode ini pada vegetasi hutan sangat bergantung pada kompleksitas hutan 

tersebut. Dalam hal ini, apabila vegetasi sederhana maka garis yang digunakan akan 
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semakin pendek. Untuk hutan, biasanya panjang garis yang digunakan sekitar 50 m-100 m. 

sedangkan untuk vegetasi semak belukar, garis yang digunakan cukup 5 m-10 m. Apabila 

metode ini digunakan pada vegetasi yang lebih sederhana, maka garis yang digunakan 

cukup 1 m (Syafei, 1990). 

Pada metode garis ini, system analisis melalui variable-variabel kerapatan, 

kerimbunan, dan frekuensi yang selanjutnya menentukan INP (indeks nilai penting) yang 

akan digunakan untuk memberi nama sebuah vegetasi. Kerapatan dinyatakan sebagai 

jumlah individu sejenis yang terlewati oleh garis. Kerimbunan ditentukan berdasar panjang 

garis yang tertutup oleh individu tumbuhan, dan dapat merupakan prosentase perbandingan 

panjang penutupan garis yang terlewat oleh individu tumbuhan terhadap garis yang dibuat 

(Syafei, 1990). Frekuesi diperoleh berdasarkan kekerapan suatu spesies yang ditemukan 

pada setiap garis yang disebar (Rohman, 2001). 

3. Metode intersepsi titik 

Metode intersepsi titik merupakan suatu metode analisis vegetasi dengan 

menggunakan cuplikan berupa titik. Pada metode ini tumbuhan yang dapat dianalisis 

hanya satu tumbuhan yang benar-benar terletak pada titik-titik yang disebar atau yang 

diproyeksikan mengenai titik-titik tersebut. Dalam menggunakan metode ini variable-

variabel yang digunakan adalah kerapatan, dominansi, dan frekuensi (Rohman, 2001). 

Menghitung kerapatan, frekuensi dan dominasi 

Kerapatan adalah jumlah jumlah individu suatu spesies pada tiap petak contoh 

               

Frekuensi adalah parameter yang menunjukkan perbandingan antara jumlah petak dimana 

terdapat spesies gulma dengan jumlah petak contoh yang dibuat 

         

Dominasi adalah untuk menunjukkan luas suatu area yang ditumbuhi suatu spesies 

                   

 

IV = KNSS + DNSS + FNSS 
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BAB III. METODOLOGI 

 

A. Waktu dan Tempat 

Praktikum Studi Lapang Ekologi Pertanian dilakukan pada tanggal 18 

Oktober 2009 di Kebun Percobaan Jatikerto untuk dataran rendah dan pada 

tanggal 25 Oktober 2009 di Kebun Percobaan Cangar untuk dataran tinggi. 

B. Kondisi Lingkungan Mikro 

1. Mengukur biomasa pohon 

a.  Alat 

1) Roll meter 

2) Tali rafia 100 m 

3) Tongkat kayu 2.5 m 

4) Tongkat bambu 1.3 m untuk memberi tanda pada pohon yang diukur 

diameternya 

5) Spidol 

b. Cara kerja 

1) Membuat SUB PLOT dengan ukuran 5 m x 40 m untuk lahan hutan 

2)  Catat nama setiap pohon 

3) Ukur lingkar/lilit batang batang setinggi dada (dbh = diameter at breast 

height = 1.3 m dari    permukaan tanah) hanya pada pohon dengan lilit 

batang > 30 cm 

4)  Catat lilit batang dari setiap pohon yang diamati. 

2. Mengukur Suhu Udara dan Suhu Tanah 

a. Alat 

1) Penggaris 

2) Termometer 

b. Cara Kerja 

1) Ukur suhu udara di bawah tanaman dan di tempat terbuka 

2) Ukur suhu tanah pada setiap lahan dengan kedalaman 0-5 cm 

3) Catat dan bandingkan hasil pengukuran dari kedua tempat tersebut. 
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C. Keragaman Arthropoda 

1. Alat dan bahan 

a. Alat 

1) Swap net  : untuk menjebak serangga yang terbang 

2) Pit fall  : untuk menjebak serangga di permukaan tanah 

3) Plastik(1kg) : tempat menyimpan serangga 

4) Roll film  : tempat menyimpan serangga 

5) Kapas  : untuk media klorofom 

6) Kuas  : untuk mengambil serangga 

7) Gelas air mineral: untuk meletak bahan perangkap 

b. Bahan 

1) Alkohol : untuk mengawetkan serangga yang terjebak  fall 

2) Chlorofom : untuk membius serangga yang terjebak swap net 

3) Detergen : untuk merangkap serangga 

2. Cara kerja 

a. Pasang pitfall traps (gelas air mineral berisi air sabun) satu hari sebelum 

praktikum dilakukan 

b. Hunting Serangga dengan swept net dengan ayunan ganda 

c. Serangga yang tertangkap pitfall traps diambil dan dimasukkan pada fial 

film lalu diberi alkohol 70 %. Sedangkan serangga yang tertangkap dengan 

swept net dimasukkan pada plastik dan diberi klorofom 

d. Serangga yang tertangkap dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi. 

 

D. Analisa Vegetasi 

1. Alat 

a. Tali rafia : menandai petak contoh 

b. Meteran : mengukur petak contoh 

c. Penggaris : mengukur panjang dan lebar kanopi 

d. Buku Flora : untuk identifikasi tanaman 

e. Pasak kayu : untuk tiang pengikat tali 
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2. Cara kerja 

a. Membuat petak contoh 

5 

3 4 

1 2 

 

Keterangan: 

- Petak 1 = 1 m
2
 

- Petak 2 = 2 m
2
 

- Petak 3 = 4 m
2
 

- Petak 4 = 8 m
2
 

- Petak 5 = 16 m
2
 

b. Catat Spesies tumbuhan yang terdapat pada setiap petak contoh 

c. Identifikasi setiap spesies yang diperoleh 

d. Tentukan nilai Summed Dominance Ratio 
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BAB IV. HASIL PRAKTIKUM 

 

A. Data Analisis vegetasi 

1. Dataran tinggi (Kebun Percobaan Cangar) 

 

tumbuhan 
petak 

D I D 2 
1 2 3 4 5 jml 

Wortel 5   103  108 38 18 

kacang 

hijau 

1  1 4  6 38 17 

semanggi    10  10 5 3,5 

Kol 3 1 6  15 25 22 69 

Krokot    4  4 34 9 

Teki    32  32 21 12 

Balakacut    16  16 10 8 

Data perhitungan 

Tumbuhan 
Petak 

Km kr fm fr LBA DM DR INP SDR 
1 2 3 4 5 jml 

Wortel 5     103   108 21,6 53,73 0,4 15,38 108,92 6,81 19,53 88,64 29,55 

kacang 

hijau 1   1 4   6 1,2 2,99 0,6 23,08 102,87 6,43 18,44 44,51 14,84 

Semanggi       10   10 2 4,98 0,2 7,69 2,79 0,17 0,49 13,16 4,39 

Kol 3 1 6   15 25 5 12,44 0,8 30,78 241,72 15,11 43,30 86,52 28,84 

Krokot       4   4 0,8 1,99 0,2 7,69 48,73 3,05 8,75 18,43 6,13 

Teki       32   32 6,4 15,91 0,2 7,69 40,13 2,51 7,20 30,80 10,27 

Balakacut       16   16 3,2 7,96 0,2 7,69 12,74 0,80 2,29 17,94 5,98 

 

2. Dataran Rendah (Kebun Percobaan jatikerto)\ 

 

Tumbuhan 
petak 

D I D 2 
1 2 3 4 5 jml 

Singkong 1 1 2 4 3 11 264 250 

putri malu     1 6   7 24 19 

Sembung 1   1 3 8 13 85 148 

tan b       3   3 148 34 
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Data Perhitungan 

 

tumbuhan 
Petak 

Km Kr fm fr LBA DM DR INP SDR 
1 2 3 4 5 jml 

singkong 1 1 2 4 3 11 2,2 32,35 1 41,67 10509,55 656,85 78,51 152,53 50,84 

putri malu     1 6   7 1,4 20,59 0,4 16,67 72,61 4,54 0,54 37,79 12,60 

Sembung 1   1 3 8 13 2,6 38,24 0,8 33,33 2003,18 125,20 14,96 86,53 28,84 

tan b       3   3 0,6 8,82 0,2 8,33 801,27 50,08 5,99 23,15 7,72 

 

 

B. Data Kondisi lingkungan Mikro 

 

 

a. Dataran tinggi (cangar) 

 

Nama Pohon Percabangan 

K 

(cm) 

D 

(cm) 

T 

(cm) 

ρ BK Catatan 

Pinus Bercabang 105 33,4 8 0,0417 
10,7 

Mg/ha 

Pengamatan 

pada plot 

A,B,C,D sama, 

maka BK juga 

sama. 

 

 

Suhu Mikro 

 

Suhu sekitar tanaman Suhu Udara Suhu Tanah 

22
0 

C 34
0
C 20

0
C 

 

 

Seresah 

     

Penggunaan 

lahan 
Tebal Ukuran Warna Tanah 

Kegemburan 

Tanah 

Kelembaban 

Tanah 

Agroforesty 1 15 cm 

Halus 

dan kecil Coklat Teguh Lembab 

Agroforesty 2 10 cm 

Agak 

kasar Coklat Teguh Lembab 

Agroforesty 3 12 cn Agak Coklat  Gembur Lembab 
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kasar 

b. Dataran rendah (jatikerto) 

 

Biomassa 

Nama Pohon Percabangan 

K 

(cm) 

D 

(cm) 

T 

(cm) 

ρ BK 

Singkong  Bercabang 17,27 5,5 156 0,7 
6,702 

kg/pohon 

Putri malu Bercabang  3,51 1,12 20 0,7 
0,103 

kg/pohon 

Tumbuhan lain  Bercabang  5,809 1,85 51 0,7 
0,385 

kg/pohon 

 

Suhu Mikro 

Suhu dekat 

tanaman Suhu Udara Suhu Tanah 

40 34°c 42°c 

Seresah 

Penggunaan 

lahan 
Tebal Ukuran Warna Tanah 

Kegemburan 

Tanah 

Kelembaban 

Tanah 

Monokultur A 6,5 cm 

Agak 

kasar Coklat Teguh Lembab 

Monokuktur B 5,2 cm 

Agak 

kasar Coklat   Teguh Lembab 

Monokultur C 5,5 cm 

Agak 

kasar Coklat  Teguh  Lembab 

 

 

C. Keragaman Arthropoda 

1. Dataran Rendah (Jatikerto) 

Pada perkebunan Jatikerto terdapat berbagai macam Arthropda yang 

hidup maupun tinggal pada perkebunan tersebut. Arthropoda yang hidup pada 

perkebunan Jatikerto pada umumnya adalah arthropoda berjenis insecta. 

Macam- macam arthropoda yang hidup pada perkebunan Jatikerto, berjenis 

insecta yaitu: 

1.  Mantidae(ordo orthoptera) 

2.  linyphiidae (ordo Araenida) 

3. Aeshnidae (ordo Odonata) 
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4. Cynipidae ( ordo Hymenoptera) 

5. Acrididae (ordo orthoptera) 

6. Noctudiae 

 

 

2. Dataran Tinggi (Cangar) 

1. Saldidae (ordo hemiptera) 

2. chrysomelidae (ordo coleoptera) 

3. Tetragnathidae (ordo arachnida) 

4. Acrididae (ordo orthoptera) 

5. Linyphiidae (ordo arachnida) 

6. Cynipidae (ordo hymenoptera) 
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 BAB V. PEMBAHASAN  

 

A. Analisis Vegetasi di Dataran Tinggi dan Dataran Rendah 

1. Dataran tinggi (Cangar) 

Salah satu kebun percobaan milik Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya adalah di Cangar. Daerah yang kami amati ialah kebun sayuran yang di 

dalamnya terdapat vegetasi sebagai berikut 

 

a. Wortel (Daucus carota) 

Tumbuhan jenis sayuran umbi yang biasanya berwarna jingga atau 

putih dengan tekstur serupa kayu. Bagian yang dapat dimakan dari wortel 

adalah bagian umbi atau akarnya. Wortel adalah tumbuhan biennial (siklus 

hidup 12 - 24 bulan) yang menyimpan karbohidrat dalam jumlah besar untuk 

tumbuhan tersebut berbunga pada tahun kedua. Batang bunga tumbuh setinggi 

sekitar 1 m, dengan bunga berwarna putih. 

b. Brokoli (Brassica oleracea) 

Tanaman sayuran yang termasuk dalam suku kubis-kubisan atau 

Brassicaceae. Brokoli berasal dari daerah Laut Tengah dan sudah sejak masa 

Yunani Kuno dibudidayakan. Sayuran ini masuk ke Indonesia belum lama 

(sekitar 1970-an) dan kini cukup populer sebagai bahan pangan.Bagian brokoli 

yang dimakan adalah kepala bunga berwarna hijau yang tersusun rapat seperti 

cabang pohon dengan batang tebal. Sebagian besar kepala bunga tersebut 

dikelilingi dedaunan. Brokoli paling mirip dengan kembang kol, namun 

brokoli berwarna hijau, sedangkan kembang kol putih.Brokoli merupakan 

tanaman yang hidup pada cuaca dingin.Sebagai makanan, brokoli biasanya 

direbus atau dikukus, atau dapat pula dimakan mentah. Brokoli mengandung 

vitamin C dan serat makanan dalam jumlah banyak. Brokoli juga mengandung 

senyawa glukorafanin, yang merupakan bentuk alami senyawa antikanker 

sulforafana (sulforaphane). Selain itu, brokoli mengandung senyawaan 

isotiosianat yang, sebagaimana sulforafana, ditengarai memiliki aktivitas 

antikanker
[1]

. 

 

c. Kacang Hijau (Phaseolus radiatus) 

Semak, panjang 0,5-1,5 m. Batang membelit, cukup kuat, dengan 

rambut sikat panjang.Daun penumpu memanjnag sampai bentuk garis atau 

bulat telur terbalik, 0,5-1,5 cm. Anak daun bulat telur, meruncing pendek, tepi 

rata atau sedikit berlekuk 3, kerapkali bernoda kecil, 3-13 kali 2-8 cm. tandan 

duduk di ketiak, serupa bongkol: tangkai tandan 2-12 cm: bagian yang 

mendukung bunga 1-2 cm; tonjolan 2-6 masing-masing dengan 2 bunga: anak 

tangkai pendek. Daun pelindung lebuh panjang daripada kelopak tinggi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sayuran_umbi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Umbi
http://id.wikipedia.org/wiki/Akar
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tumbuhan_biennial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
http://id.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea
http://id.wikipedia.org/wiki/Familia
http://id.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Kembang_kol
http://id.wikipedia.org/wiki/Hijau
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dingin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kukus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mentah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Serat_makanan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulforafana
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotiosianat&action=edit&redlink=1
file:///H:\botani\Brokoli.htm%23cite_note-0
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kelopak 3-4 mm, gigi atas melekat pendek. Bendera pada pangkal dengan 2 

telinga, panjang bidangnya 1 cm. benang sari bendera lepas, lainnya melekat. 

Tangkai putik pada ujungnya berjanggut. Polongan mudah pisah, panjang 4-

6,5 cm, berambut coklat, dengan sekat antara, berkatup 2. Biji 8-15, banyak 

ditanam; 1-1.200 m. 

d. Semanggi gunung (Oxalis corniculata) 

Semak menahun, tegak atau lambat naik atau merayap; panjang 0,1-0,4 

m. panjang tangkai daun 1,5-10 cm, pada pangkalnya melebar menjadi 

pelepah. Anak daun berbentuk jantung terbalik, panjang dan lebar 0,5-2,5 cm. 

bunga dalam paying tunggak di ketiak dengan 2-8 bunga. Daun mahkota 

kuning dengan pangkal hijau, panjang 3-8mm. benang sari di depan daun 

mahkota lebih pendek daripada yang 5 lainnya. Tangka putik berambut. 

Tangkai buah bengkok. Buah tegak, bentuk garis, dengan ujung menyempit, 

panjang 2 cm, dengan celah membujur, elastic membuka menurut ruangnya, 

dimana bijinya dilemparkan. Ruang berbiji 5-11. Di tegalan, sepanjang tembok 

dan pagar, pada tanggul kecil, jalan setapak di hutan. 

e. Krokot (Potilaca oleracea 

Herba 1 tahun, terlentang atau naik ke atas, bercabang, berair, dan  

berdaging. Batang bukat, panjang 0,1-0,5 m, ruas tua tanpa rambut. Daun 

sebagian tersebar, sebagian berhadapan, bertangkai pendek, ujung melekuk ke 

dalam, membulat atau yumpul, panjang 0,2-4 cm. bunga 2-6 berkelompok, di 

ujung di dalam daun pembalut dari ndaun batang. Taju kelopak pada ujung 

berlunas bersayap, membungkusn buah. Daun mahkota 5, bentuk jantung 

terbalik, kuning belerang, panjang 3-6 mm. tangkai putik bercabang3-5. Buah 

berbiji banyak. Biji tonjolan, mengkilat. Di tempat terbuka. 

f. Teki (Cyperus rondotus) 

Merupakan herba menahun dengan tinggi antara 0,1-0,8 m. Batangnya 

tumpul sampai persegi tiga tajam. Daunnya sekitar 4-10 helai, berjejal pada 

pangkal batang. Buahnya memanjang sampai bulat telur terbalik, persegi tiga, 

panjangnya lebih kurang 1,5 mm. 

g. Balakacut (Galinsoga parviflora) 

Herba satu taun, tegak, bercabang banyak; tinggi 0,2-0,8 m. batang 

bergaris, pada ujungnya berbulu tidak mencolok, makin kebawah berongga dan 

gundul. Daun bertangkai bentuk talang yang pendek, bulat telur atau bulat telur 

memanjang, bergerigi dangkal dan kasar, beranbut jarang, 2-6,5 kali 1-4,5 cm, 

dengan pangkal bertulang 3. Bongkol terminal dan di ketiak, sering terkumpul 

derpasangan, garis tengah 6-8mm, tangkai cukup panjang. Pembalut bentuk 

setengah bola. Dasar bunga bersama cekung, tertutup dengan sisi jerami 

kuning. Bunga tepi 5 lingkaran, betina, oval lebar, bergigi 3. Bunga cakram 

banyak, berkelamin 2, dengan pinggiran bergerigi5, bentuk lonceng sempit. 

Bunga keras hitam, yang dari bunga tepi pipih pada punggungnya yang dari 

bunga cakram bentuk kerucut terbalik dan bersegi,dimahkotai dengan sisik 

sekam bentuk garis. Dari peru; disini merupakan tumbuh-tumbuhan rumputan 

yang menjengkelkan, diantaranya 500-2500 m. 
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2. Dataran rendah (Jatikerto) 

a. Singkong (Manihot esculenta) 

Perdu  yang tidak bercabang atau bercabang sedikit, tinggi 2-7 m. 

Batang dengan tanda berkas daun yang bertonjolan. Umbi akar besar, 

memanjang dengan kulit berwarna coklat suram. Tangkai daun6-35 cm; 

helaian daun sampaib dekat pangkal berbagi menjari 3-9 (daun yang tertinggi 

kerapkali bertepi rata), debgan taju uang bentuknya berbeda. Daun penumpub 

kecil, rontok. Bungav dalam tandan yang tidak rapa, 3-5 tandan terkumpul 

pada ujung batang, pada pada pangkal dengan bunga betina,lebih atas dengan 

bunga jantan.tenda bunga tunggal, panjang 1 cm. buah bentuk bila telir, dengan 

6 papan yang membuhur; diji dengan alat tambahan berlekuk pada pangkalnya. 

Februari-Agustus. Dari amerika tropis; disini banyak ditanam sebagai tanaman 

pangan yang sangat penting.   

b. Putri malu 

Putri malu atau dalam bahasa ilmiah Mimosa pudica L. adalah 

tumbuhan dengan ciri daun yang menutup dengan sendirinya saat disentuh dan 

membuka kembali setelah beberapa lama. Tanaman berduri ini termasuk dalam 

klasifikasi tanaman berbiji tertutup (angiospermae) dan terdapat pada 

kelompok tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Tumbuhan berdaun majemuk 

menyirip dan daun bertepi rata ini memiliki letak daun yang behadapan serta 

termasuk dalam suku polong-polongan. 

Tanaman ini memiliki banyak sekali nama lain sesuai sifatnya tersebut. 

Di antaranya makahiya (Filipina, berarti malu), Mori Vivi (West Indies), 

nidikumba (Sinhala, berarti tidur), mate-loi (Tonga, berarti pura-pura mati) . 

Dalam bahasa Cina tanaman ini berarti rumput pemalu. Pudica sendiri dalam 

bahasa latin berarti for malu atau menciut. 

c. Sembung (Vernonia cinerea) 

Herba yang sangat berubah-ubah, tegak, sering bercabang sejak dari 

pangkal; eksemplar yang besar sering dengan tombak yang kust; tinggi 0,1-1,6 

m. batang bersegi berusuk, dengan empulur putih. Daun tersebar, yang rendah 

bertangkai, dengan pangkal berangsur menyempit, yang atas duduk; helaian 

bulat telur, oval, memanjang, bentuk lanset atau bentuk garis, bergerigi kasar 

yang dangkal atau cukup kasar bergerigi, sisi bawah dengan bintik kelenjar, 

berambut hakus, ukuran sangat berubah-ubah. Bunga dalam setiap bongkol 20-

30, lebih panjang dari pembalutnya. Dasar bunga bersama gundul. Tinggi 

mahkota 3,5 m, tabung langsing, putih, pinggiran bertajuk 5, ungu atau ros; 

kepala sari berlekatan. Buah keras bentuk garis bersegi 4-5, cokelat; rabut buah 

sebagian pendek dan tetap tinggal, sebagian panjang dan rontok. Di daerah 

matahari, sedikit teduh, tidak terlalu basah, sering padang rumput. 
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B. Keragaman Arthopoda di Dataran Tinggi dan di Dataran 

Rendah 

1. Dataran tinggi (Cangar) 

Jenis arthropoda yang hidup pada perkebunan Cangar adalah arthropoda 

berjenis insecta dan archnida seperti laba- laba, kupu- kupu, jangkrik, belalang, 

dll. Insecta adalah jenis arthropoda yang mempunyai sayap serta jenis insecta yang 

tidak mempunyai sayap. Jenis insecta yang dominan pada perkebunan cangar 

adalah jenis insecta yang bersayap, salah satu jenis insecta bersayap yang hidup 

pada perkebunan cangar adalah insect dari ordo hemiptera. 

a. Saldidae (ordo hemiptera) 

gambar 1 jaKhbfkdjf 

 

Ukuran tubuh kecil sampai besar, hampir semuanya bersayap. Sayap 

depan pangkalnya menebal, ujung membraneus, sayap belakang membraneus. 

Warna tubuh bervariasi, mulut tipe penghisap, metamorfosisnya sederhana. 

Hidup di berbagai habitat baik darat maupun air. Beberapa hidup sebagai hama 

tanaman yang cukup penting, sebagai penghisap darah dan vektor penyakit, 

ada juga yang sebagai predator serangga lain. 

 

b. Chrysomelidae(ordo coleoptera) 

 
gambar.2 

 

Tubuh relatif kecil, pendek, agak gemuk, dan bulat telur, banyak yang 

berwarna cerah dan mengkilap. Ujung abdomen biasanya tertutup elytra. 

Ditemukan di areal pertanaman budidaya. Umumnya sebagai hama yang 

cukup berarti pada tanaman budidaya khususnya palawija, baik fase larva 

maupun dewasa. 
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c. Tetragnathidae (ordo arachnida) 

gambar.3 

Tubuh bulat, tetapi abdomen lebih besar dibandingkan cephalothoraks. 

Tubuh berwarana-warni, abdomen dengan gambaran putih kekuningan dan 

kelabu atau lembaran hitam berbentuk bulat telur. Ukuran jantan lebih kecil 

daripada betina. Membuat jaring berbentuk lingkaran di tajuk daun dan 

memangsa serangga yang terbang dengan ukuran tubuh yang sering besar. 

habitat di semua lingkungan pertanaman padi. Datang dan menetap di sawah 

setelah tanam beberapa saat. 

d. Acrididae (ordo orthoptera) 

 
 Gambar.4 

Antena pendek, kronotum tidak memanjang ke belakang, tarsi beruas 

tiga buah, femur kaki belakang membesar, ovipositor pendek, ukuran betina 

lebih besar daripada yang jantan. Sebagian besar berwarna abu-abu atau 

kecoklatan dan beberapa mempunyai warna cerah pada sayap belakang dan 

mempunyai tympana (alat suara) pada ruas abdomen pertama.  

Aktivitas : Ditemukan di daerah berumput, daerah kering, pepohonan, 

padi, tembakau, jagung, tebu, dan telirnya diletakkan di tanah satu kantung 

dengan lapisan yang cukup kuat. Setelah menetas, nimfa naik naik nuntuk 

menggigit tanaman.  

e. Linyphiidae (ordo Aracnida) 
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Gambar.5 

Ukura tubuh sangat kecil, sering dikira sebagai anak laba-laba jenis 

lain. Laba-laba dewasa mempunyai 3 pasang gambaran berwarna kelabu di 

bagian belakang abdomen.  

Perilaku : Telur yang ditutupi dengan suatu lapisan tipis, sutra, 

diletakkan oleh induknya di kelopak daun yang kering tanpa dijaga oleh 

induknya.berpindah-pindah tempat dengan lambat. Sebagian besar mangsa 

diatngkap dengan jaringnya. Jenis laba-laba ini mampu menghasilkan 80-100 

anak laba-laba. 

Habitat : lebih menyukai lingkungan yang basah dan lembab. 

 

f. Cynipidae  (ordo Hymenoptera) 

 
 Gambar.6 

 

Bervariasi dengan ukuran dan kenampakan, ada yang berwarna 

kehitaman dengan bagian tertentu berwarna keputihan, kecoklatan, 

kekuningan, dan kemerahan. Sudut belakang pronotoum tidak dekat tegula, 

antenna 13 ruas atau kurang. Mempunyai sikat pengumpul tepungsari pada 

kaki depan dan keranjang pembawa tepungsari pada kaki belakang.  

Habitat: dapay di temukan di tanah, liang-liang, kayu atau di 

pertanaman yang sedang berbunga atau temmpat lain yang banyak 

mengandung zat gula atau madu. Sebagian besar bersifat social, sarang 

berbentuk segi enam, struktur ini dibuat agar lebih kokoh, kuat, dan banyak 

menampung isi.  

 

2. Dataran rendah (Jatikerto) 

Pada perkebunan Jatikerto terdapat berbagai macam Arthropda yang hidup 

maupun tinggal pada perkebunan tersebut. Arthropoda yang hidup pada 

perkebunan Jatikerto pada umumnya adalah arthropoda berjenis insecta. Macam- 

macam arthropoda yang hidup pada perkebunan Jatikerto, berjenis insecta yaitu: 

a. Belalang sembah 

 
Gambar.7 

Tubuh besar dan memanjang, antenna pendek, prothoraks panjang, 

femur dilengkapi dengan duri dan kaki depan berfungsi sebagai penangkap 
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mangsa. Umumnya berwarna krem (coklat muda) atau hijau dengan beberapa 

bagian berwarna hitam dan kuning. Telur diletakkan diberbagai bagian 

tanaman dan nimpa muncul serentak, sangat aktif mencari mangsa. 

 

 

b . Linyphiidae (ordo Aracnida) 

 
Gambar.8 

Ukura tubuh sangat kecil, sering dikira sebagai anak laba-laba jenis 

lain. Laba-laba dewasa mempunyai 3 pasang gambaran berwarna kelabu di 

bagian belakang abdomen.  

Perilaku : Telur yang ditutupi dengan suatu lapisan tipis, sutra, 

diletakkan oleh induknya di kelopak daun yang kering tanpa dijaga oleh 

induknya.berpindah-pindah tempat dengan lambat. Sebagian besar mangsa 

diatngkap dengan jaringnya. Jenis laba-laba ini mampu menghasilkan 80-100 

anak laba-laba. 

Habitat : lebih menyukai lingkungan yang basah dan lembab. 

 

c . Cynipidae  (ordo Hymenoptera) 

 
 Gambar.9 

Bervariasi dengan ukuran dan kenampakan, ada yang berwarna 

kehitaman dengan bagian tertentu berwarna keputihan, kecoklatan, 

kekuningan, dan kemerahan. Sudut belakang pronotoum tidak dekat tegula, 

antenna 13 ruas atau kurang. Mempunyai sikat pengumpul tepungsari pada 

kaki depan dan keranjang pembawa tepungsari pada kaki belakang.  

Habitat: dapay di temukan di tanah, liang-liang, kayu atau di 

pertanaman yang sedang berbunga atau temmpat lain yang banyak 

mengandung zat gula atau madu. Sebagian besar bersifat social, sarang 

berbentuk segi enam, struktur ini dibuat agar lebih kokoh, kuat, dan banyak 

menampung isi. 
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d.Aeshnidae (ordo odonata) 

 
Gambar.10 

Kedua mata faset sangat berdekatan dilihat dari arah atas. Pangkal 

sayap lebih lebar (belakang) dilihat dari narah atas. Pada betina ovipositor 

berkembang dengan baik. Umumnya berwarna coklat tua dengan warna 

kebiruan atau kehijauan pada dada. 

 

e. Kupu-kupu (ordo lepidoptera) 

gambar.11 

 

Sayap 2 pasang dan tertutup bulu dan sisik. Mulut pada larva (ulat) tipe pengunyah 

dan pada dewasa penghisap. Ukuran tubuh kecil sampai besar. Sayap depan 

menebal pada pangkalnya, sayap depan sekurang-kurangnya berbentuk 

segitiga. Habitatnya di berbagai pertanaman dan aktif di siang hari. Hampir 

semua larva lepidoptera bersifat hama pemakan daun. Dewasa memakan sari 

bunga dan membantu dalam proses penyerbukan 

 

f. Cynipidae  (ordo Hymenoptera) 

 
 gambar.12 

 

Bervariasi dengan ukuran dan kenampakan, ada yang berwarna 

kehitaman dengan bagian tertentu berwarna keputihan, kecoklatan, 

kekuningan, dan kemerahan. Sudut belakang pronotoum tidak dekat tegula, 
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antenna 13 ruas atau kurang. Mempunyai sikat pengumpul tepungsari pada 

kaki depan dan keranjang pembawa tepungsari pada kaki belakang.  

Habitat: dapay di temukan di tanah, liang-liang, kayu atau di 

pertanaman yang sedang berbunga atau temmpat lain yang banyak 

mengandung zat gula atau madu. Sebagian besar bersifat social, sarang 

berbentuk segi enam, struktur ini dibuat agar lebih kokoh, kuat, dan banyak 

menampung isi. 

g. Noctudiae 

gambar.13 

Ukuran tubuh kecil sampai sedang, badan gemuk,atau tegap, sayap 

depan agak sempit,biasanya berwarna suram dengan garis-garis teratur 

berwarna merah, kuning, oranye (spot perak) sayap belakang lebih lebar, 

betina antenna lebar, ramping, berbentuk benang. Pada jantan berbentuk 

seperti sikat, hidup di berbagai pertanaman budidaya, di tanah, bawah batu 

sekitar pertanaman. Induk meletakkan telur satu persatu ke daun. Larva yang 

baru menetas berpindah dari cabang satu kelainnya menggunakan benang. 

Larva sangat aktif berpupa din bagian tanaman atau di tanah. 

 

A. Kondisi Lingkungan Mikro 

a. Dataran tinggi (cangar) 

Dari pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa pohon yang diamati 

untuk ppengukuran biomasa adalah pohon pinus. Pengamatan dibuat secara 

menyeluruh sehingga plot A,B,C dibuat sama. Pohon pinus memiliki lilit batang 

sepanjang 105 cm, diameter pohon sebesar 33,4 cm, tinggi 8 m, dan biomassa 

sebesar 10,7 Mg/ha.  

Untuk  kondisi lingkungannya kami mengambil lahan agroforesty yang 

mempunyai ketebalan seresah rata-rata 12 cm, ukuran seresah umumnya agak 

kasar, warna tanah coklat, dan kegemburan tanah rekatif teguh. Semua sampel 

diambil dalam keadaan lembab. 

Suhu udara rata-rata yaitu 34°c dan suhu dekat tanaman yaitu 22°c. Untuk 

suhu tanahnya yaitu 20
0
C. Hal tersebut dikarenakan posisi cangar lebih dari 300 

meter dpl sehingga suhunya relative rendah 

b. Dataran rendah (jatikerto) 

. Suhu udara rata-rata yaitu 34°c dan suhu dekat tanaman yaitu 40°c. Untuk 

suhu tanahnya yaitu 40
0
C. Hal tersebut dikarenakan posisi jatikerto kurang dari 300 

meter dpl sehingga suhunya relative rendah 
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Pada lahan yang diamati terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dapat 

dikarenakan oleh jenis-jenis tanaman yang tumbuh, seresah pada permukaan tanah 

dan lebar canopi pada pohon. Perbedaan kondisi tanah karena jenis-jenis tanaman 

dikarenakan setiap tanaman memiliki perakaran yang berbeda, perakaran ini akan 

mempengruhi kondisi tanah yaitu pada konsistensi tanah. Pada faktor canopi akan 

mempengaruhi suhu pada tanah dan udara di sekitar naungan canopi, hal inilah 

yang membuat canopi berpengaruh pada kelembaban udara dan tanah. Pada faktor 

seresah akan mempengaruhi evaporasi dan run off pada tanah, seresah inilah yang 

berperan sebagai mulsa pada tanah. 
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BAB V. KESIMPULAN 

 

A. Suhu Mikro 

Suhu di daerah cangar lebih rendah daripada suhu di daerah jatikerto. Ini 

dikarenakan  iklim ikro yang berbeda diantara keduanya. Daerah dataran tinggi cangar 

lebih lembab daripada jatikerto yang relative kering. 

B. Arthropoda 

Arthropoda di cangar lebih banyak daripada jatikerto. Hal ini dikarenakan suhu 

yang mempengaruhi kehidupan arthropoda di sekitarnya.ini juga dipengaruhi noleh 

ketersediaan makanan yang lebih besar daripada jatikerto. 

C. Analisis Vegetasi 

Macam spesies analisis vegetasi di cangar juga lebih banya daripada jatikerto. 

Hal ini juga dikarenakan suhu yang mempengaruhi di sekitarnya. Persaingan pada 

dataran tinggi juga lebih besar karena spesies yang ditemukan lebih banyak daripada 

di dataran rendah. Perbedaan ketinggian juga berpengaruh pada suhu dan akhirnya 

berpengaruh juga pada budidaya tanaman pada masing-masing dataran.  
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