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 II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Tanaman Kakao (Theobroma cacao)  

 

Kakao merupakan tanaman perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan. Kakao 

termasuk ke dalam Divisi Spermatophyta, Kelas Dicotyledon, Ordo Malvales, 

Family Sterculiaceae, Genus Theobroma dan Spesies Theobroma cacao. Kakao 

merupakan tanaman tahunan yang tinggi tanaman dapat mencapai 10 meter, 

namun dalam kegiatan budidaya, tinggi tanaman dibuat tidak lebih dari 5 meter, 

dengan tajuk menyamping dan meluas untuk memperbanyak cabang produktif 

(Siregar dkk., 2006).  

 

Tanaman kakao berakar tunggang (radix primaria) dengan pertumbuhan akar 

dapat mencapai 8 meter ke samping dan 15 meter ke bawah. Perkembangan akar 

sangat dipengaruhi oleh struktur tanah, air tanah, dan aerasi dalam tanah. Akar 

kecambah yang berumur 1-2 minggu menumbuhkan akar cabang (radix lateralis), 

dari akar cabang ini tumbuh akar-akar rambut (fibrillia) dengan jumlah yang 

sangat banyak.  Pada bagian ujung akar terdapat bulu akar yang dilindungi tudung 

akar (calyptra) yang berfungsi menyerap unsur hara dari tanah (Siregar dkk., 

2006).  
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Daun tanaman kakao terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Daun tanaman 

kakao mempunyai dua persendian atau articullation yang terletak pada pangkal 

dan ujung tangkai daun, sehingga pergerakan daun dapat menyesuaikan dengan 

arah datangnya sinar matahari (Susanto, 1993).  Panjang daun berkisar 25-30 cm 

dengan stomata terletak di bagian bawah permukaan daun (Siregar dkk., 2006). 

 

Bunga tanaman kakao bersifat caulifloris yaitu tumbuh langsung dari batang dan 

cabang tanaman. Bunga berukuran kecil, tunggal, namun tampak terangkai, 

karena sering sejumlah bunga muncul dalam satu tunas. Jumlah bunga kakao 

mencapai 5.000-12.000 bunga per pohon per tahun. Tetapi jumlah buah matang 

yang dihasilkan hanya sekitar 1 persen.  Buah kakao berupa buah buni yang 

daging bijinya sangat lunak.  Ketebalan kulit buah mencapai 1-2 cm (Siregar dkk., 

2006). 

 

Penyebaran tanaman kakao secara umum berada pada daerah antara 7
o 

LU sampai 

dengan 18
o
 LS. Wilayah penaman kakao yang ideal adalah pada daerah dengan 

curah hujan 1.100-3.000 mm per tahun, dengan temperatur minimum berkisar 

18
o
-21

o
 C dan temperatur maksimum 30

o
-32

o
 C. Tanaman kakao tumbuh baik 

pada tanah yang memiliki kandungan bahan organik lebih dari 3% (Siregar dkk., 

2006). Daerah utama penghasil kakao adalah Sulawesi, namun Sumatera juga 

berpotensi sebagai penghasil kakao. 
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2.2  Semut 

 

Semut merupakan serangga dari ordo Hymenoptera, Famili Formicidae. Semut 

merupakan serangga yang besifat kosmopolit, berlimpah  dan beragam. Di  

ekosistem tropis, semut mencapai 80% dari biomassa hewan (Holldobler & 

Wilson, 1990).  Semut merupakan serangga eusosial yang yang hidup berkoloni, 

terdiri dari tiga kasta yaitu semut ratu, semut jantan, dan semut pekerja (Borror et 

al., 1996). Semut termasuk ke dalam Kingdom Animalia, Filum Artropoda, Kelas 

Insekta, Ordo Hymenoptera, Famili Formicidae (Kalshoven, 1981).  Semut ratu 

memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan kasta lainnya dan 

biasanya bersayap, namun sayap akan terlepas setelah penerbangan perkawinan. 

Semut jantan biasanya bersayap dan berukuran lebih kecil dari semut ratu, 

berumur pendek dan akan mati setelah kawin, sedangkan semut pekerja tidak 

bersayap (Borror et al., 1996).  

 

Semut merupakan serangga yang jenis dan populasinya sangat berlimpah. Ada 

dua faktor yang mempengaruhi kelimpahan dan kehilangan diversitas semut pada 

ekosistem, yaitu faktor  fisik dan faktor ekologis. Faktor fisik meliputi iklim 

mikro yang mempengaruhi perubahan ekosistem, dan faktor ekologi yaitu ukuran 

dan komposisi pohon rindang yang diperlukan untuk bersarang, serta ketersediaan 

makanan. Interaksi ekologi, predasi oleh jenis semut lain, dan predasi oleh 

predator misalnya burung memiliki potensi terhadap perubahan diversitas semut 

(Philpott & Ambrecht, 2006).    
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Intensifikasi pertanian dapat menurunkan diversitas semut, karena pengurangan 

pohon naungan dapat membatasi sarang semut pada pohon-pohon rindang. 

Proporsi seresah dan sarang semut menurun  pada tanaman monokultur 

dibandingkan dengan hutan atau perkebunan polikultur (Philpott & Ambrecht, 

2006).  Semut biasanya membuat sarang dalam tanah, pada serasah-serasah, kayu 

yang telah lapuk, dan pada tanaman atau pohon-pohon.  Semut memotong daun 

dan batang kemudian bergerak mengangkut potongan-potongan tersebut ke 

sarangnya, sehingga memicu mikroorganisme dan jamur untuk mendekomposisi 

bahan tersebut dan menghasilkan unsur hara di dalam sarang.  Penyebaran semut 

ditentukan oleh faktor makanan. Umumnya semut adalah omnivora walaupun 

memilih preferensi terhadap makanan tertentu (Borror et al., 1996).  

 

2.2.1 Morfologi Semut 

 

Tubuh semut terdiri atas tiga bagian yaitu kepala, mesosoma dan metasoma. 

Mesosoma terdiri atas tiga ruas toraks sebenarnya, yaitu protorak, mesotoraks dan 

metatoraks. Berbeda dengan serangga lain, ruas pertama abdomen semut 

bergabung dengan torak yang disebut propodeum. Satu bagian antara torak dan 

ruas pertama abdomen disebut dengan alitrunk (AL). Pronotum (PN) semut 

adalah sklereit dorsal protoraks. Propleuron (PR) berada pada bagian lateral dari 

protoraks yang sangat tersembunyi di sebelah ventral. Mesonotum (MS) adalah 

sklereit atas mesotorak, mesonotum dan metanotum dipisahkan oleh promosenotal 

sutura (PS). Mesopleuron (MSP) adalah sklereit bagian latero ventral mesonotum. 

Skereit dorsal metatorak (Metanotum MTN) kemungkinan tereduksi menjadi 
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propodeum (PPD) atau ruas pertama dari abdomen. Mesonotum dan propodeum 

biasanya dipisahkan oleh metanotal groove (MTG) atau ceruk (Gambar 1). 

Metapleuron (MTP) adalah bagian latero ventral metanotum yang terletak di 

bawah propodeum  (Hashimoto, 2003). 

 

Secara umum abdomen semut terdiri dari tujuh ruas (A1-7) dengan ruas pertama 

adalah propodeum yang bersatu dengan toraks. Ruas kedua adalah petiol (PT, 

A2), dan ruas ketiga merupakan ruas pertama dari gaster (A3), bentuknya lebar 

dan bersatu dengan ruas berukutnya (A4-7). Pada ujung gaster terdapat pygidium 

dan hypopigidium (Gambar 1)  

 

Satu dari sifat-sifat struktural yang jelas dari semut adalah bentuk antena yang 

menyiku (geniculate), dan ruas pertama (scapus) sangat panjang (Borror et al., 

1996). Antena adalah sepasang embelan sensoris pada kepala yang terletak 

diantara dua mata majemuk. Antena terdiri atas tiga ruas yaitu scapus, pedisel dan 

funiculus. Antena semut terdiri atas 4-12 ruas. Ruas funiculus biasanya berbentuk 

filiform atau membesar membentuk bulatan di ujung (Hashimoto, 2003).  

 

Pada kepala juga terdapat antenal scrub yang terletak di atas mata atau di bawah 

mata. Antenal scrobe adalah tempat melekatnya antena saat dalam keadaan 

istirahat. Pada pangkal antena terdapat antenal socket yang dapat terlihat apabila 

tidak terdapat frontal lobe pada pangkal antena.  Pada kepala terdapat klipeus, 

bagian depan dari klipeus disebut median klipeus dan bagian samping kanan dan 

kiri disebut lateral klipeus. Pada beberapa takson klipeus menyempit dari depan 

ke belakang (Hashimoto, 2003).  
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Pada toraks semut terdapat embelan tungkai yang beruas, terdapat pada basal 

koksa yang menyatu dengan alitrunk. Tungkai terdiri dari lima ruas yaitu koksa, 

trokanter, femur, tibia dan tarsus. Pada ujung tarsus terdapat kuku atau cakar yang 

disebut claw. Pada ujung tibia terdapat sepasang taji yang disebut tibial spur. 

Tungkai depan semut bertaji satu berbentuk pektinat yang termodifikas seperti 

bentuk antena. Sedangkan tungkai tengah dan belakang memiliki taji masing-

masing dua (Hashimoto, 2003).  

 

 

 

 

 

Gambar 1. a. Struktur tubuh semut (Sumber : http://belaijo.blogspot.com/2012/04/ 

semut.html); b. Struktur Alitrunk semut; c. Struktur abdomen semut 

(Sumber : Hashimoto, 2003) 

 

 

2.2.2. Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Semut 

 

Faktor lingkungan terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik. Kedua faktor 

lingkungan tersebut berpengaruh terhadap keberadaan mahluk hidup, salah 

satunya adalah makro fauna tanah. Tanah merupakan sumber energi dan hara bagi 

makro fauna tanah yang berasal dari mineral tanah, bahan organik tanah, udara, 

dan air dalam tanah. Semut adalah salah satu makro fauna tanah.  

a b c 

http://belaijo.blogspot.com/2012/04/
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Faktor lingkungan berpengaruh terhadap aktivitas makrofauna tanah antara lain 

ketersediaan hara, air tanah, atmosfer tanah, reaksi tanah, suhu tanah, dan cahaya 

dalam tanah. Besarnya faktor lingkungan menentukan keberadaan kelimpahan 

fauna tanah yang terdapat dalan suatu habitat, sehingga pengukuran faktor 

lingkungan penting dilakukan (Suwondo, 2007). 

 

Suhu tanah merupakan salah satu faktor lingkungan yang menentukan keberadaan 

dan kelimpahan fauna tanah. Suhu tanah menentukan tingkat dekomposisi bahan 

organik. Fluktuasi suhu tanah lebih rendah dari suhu udara. Suhu tanah sangat 

tergantung pada suhu udara. Suhu tanah lapisan atas mengalami fluktuasi dari satu 

hari satu malam dan bergantung pada musim.  

 

 

Cahaya mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan 

daya tahan kehidupan makro fauna tanah baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Cahaya mempengaruhi aktivitas makro fauna tanah, membantu untuk 

mendapatkan makanan dan tempat yang lebih sesuai. Cahaya juga mempengaruhi 

kelembaban tanah bersama dengan suhu tanah. Kelembaban juga mempengaruhi 

sifat-sifat, kemampuan bertelur atau berkembang biak makro fauna tanah. 

 

 

Curah hujan merupakan pemicu perkembangan eksternal dan berguna untuk 

merangsang keluarnya kasta reproduksi dari sarang. Serangga tidak keluar jika 

curah hujan rendah. Curah hujan yang terlalu tinggi juga dapat menurunkan 

aktivitas serangga. Curah hujan umumnya memberikan pengaruh fisik secara 

langsung pada kehidupan koloni serangga (Suwondo, 2007). 
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Bahan organik merupakan sumber energi bagi kehidupan fauna tanah, termasuk 

semut. Bahan organik diperoleh dari vegetasi, tumbuhan bawah, organisme hidup 

dan lainnya. Komposisi dan jenis serasah daun menentukan ketersediaan makanan 

bagi semut. Pengurangan diversitas tanaman dapat mengurangi diversitas sumber 

makanan sehingga dapat mengurangi diversitas fauna tanah, termasuk semut. 

Vegetasi berpengaruh terhadap kondisi iklim mikro yang disebabkan oleh adanya 

tingkat penutupan oleh kanopi pohon. Areal dengan penutupan vegetasi yang 

rapat memiliki populasi fauna tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

vegetasinya yang rendah (Aini, 2005). 

  

2.2.3 Golongan Fungsi Semut  

 

 

Sedikitnya terdapat empat golongan semut yang sering ditemukan yaitu predator, 

simbion, pesaba, dan pemanen biji. Cukup banyak semut yang berperan sebagai 

simbion di ekosistem pertanian, namun banyak juga semut yang berperan sebagai 

predator. Selain itu ada juga semut yang berperan sebagai pemanen biji (Susilo, 

2011). Perbedaan prilaku antarkelompok fungsi sebetulnya cukup jelas, yaitu 

bahwa semut predator memangsa berbagai hewan lain yang masih hidup, 

serangga lain, atau spesies semut lain; namun mereka ini pada umumnya tidak 

memangsa dan tidak pula bekerja sama dengan kutu tanaman, sedangkan semut 

simbion juga tidak memangsa tetapi bekerja sama dengan kutu tanaman. Adapun 

kegiatan semut pesaba adalah secara berkelompok melakukan pesabaan di tajuk-

tajuk tumbuhan dalam rangka mencari pakan berupa nektarin atau cairan lainnya 
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dari dalam tumbuhan dan menu-menu pakan lainnya, termasuk bangkai-bangkai 

hewan (Susilo, 2011).  

 

Semut juga merupakan salah satu makro fauna tanah yang memiliki banyak peran 

dalam ekosistem pertanian, diantaranya adalah dapat memperbaiki sifat fisik dan 

kimia tanah.  Proses dekomposisi dalam tanah tidak akan mampu berjalan dengan 

cepat bila tidak ditunjang oleh kegiatan makrofauna tanah. Makrofauna tanah 

mempunyai peranan penting dalam dekomposisi bahan organik tanah dalam 

penyediaan unsur hara. Makrofauna akan meremah-remah substansi nabati yang 

mati, kemudian bahan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran. 

 

Keberadaan makrofauna tanah sangat berperan dalam proses yang terjadi dalam 

tanah diantaranya proses dekomposisi, aliran karbon, bioturbasi, siklus unsur hara 

dan agregasi tanah. Diversitas makrofauna dapat digunakan sebagai bioindikator 

ketersediaan unsur hara dalam tanah. Hal ini karena  makrofauna mempunyai 

peran penting dalam memperbaiki proses-proses dalam tanah.  

 

Semut merupakan makrofauna yang mempunyai peran sebagai pendekomposer 

bahan organik, predator, dan hama tanaman. Semut juga dapat berperan sebagai 

ecosystem engineers yang berperan dalam memperbaiki struktur tanah dan aerasi 

tanah. Kelimpahan semut yang tertinggi biasanya terdapat pada lapisan seresah. 

Hal ini dikarenakan  semut lebih menyukai tanah dengan bahan organik yang 

tinggi dibandingkan dengan bahan organik yang rendah. 
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Koloni semut dapat menurunkan bobot isi tanah sampai 21-30 % dan kelembaban 

tanah 2-17 %, serta meningkatkan mikroflora dan aktivitas enzim tanah (Philpott 

& Ambrecht, 2006).  Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada sarang semut 

mempunyai kandungan bahan organik dengan kandungan N total lebih tinggi 

dibandingkan tanah di sekitarnya. Akumulasi bahan organik dari sisa makanan 

dan metabolisme akan meningkatkan aktivitas mikroorganisme dan enzim tanah 

sehingga pergerakannya akan mempengaruhi struktur dan aerasi tanah. 

 

Selain itu, peran semut sebagai predator telah banyak diketahui, sehingga semut 

dapat dijadikan predator untuk menanggulangi hama di perkebunan. Rossi dan 

Fowler (2002) melaporkan bahwa Solenopsis sp di Brazil dapat dimanfaatkan 

sebagai agen pengontrol kepadatan larva Diatraea saccharalis, penggerek 

tanaman tebu. Menurut Depparaba dan Mamesah (2005) bahwa populasi dan 

serangan pengorok daun (Phyllocnistis citrella Staint) pada tanaman jeruk dapat 

dikurangi dengan musuh alami semut hitam (Dolichoderus sp). Dalam hal ini 

semut juga berperan dalam mengendalikan populasi hama.  

 

2.2.4. Metode Pengambilan Sampel Semut 

 

 

a. Metode Winkler 

 

Metode Winkler digunakan terutama untuk sampel tanah dan semut pada seresah 

(Agosti et al., 2000 dalam  Susilo & Karyanto, 2005). Metode ini terdiri dari lima 

komponen yaitu, wadah winkler dengan bingkai kawat di dalamnya, wadah 



20 
 

dengan jaring-jaring dengan jala 2 mm, ayakan dengan jala 1 cm
2
, kantung 

seresah dan botol koleksi.  

 

 

Pada metode ini ditentukan titik sampel secara acak sebanyak 15 titik. Pada setiap 

titik sampel diletakkan kuadran berukuran 1m
2
, kemudian seresah yang ada pada 

kuadran diambil pada pagi hari, dengan tujuan terdapat lapisan air pada 

permukaan seresah, sehingga diharapkan terdapat semut yang terperangkap di 

dalamnya. Seresah pada permukaan tanah dikorek dengan kedalam 1-5 cm, 

garukan dilakukan dengan cepat sebelum semut melarikan diri. Kemudian seresah 

dimasukkan ke dalam ayakan untuk memisahkan seresah yang berukuran besar. 

Serasah kemudian dimasukkan ke dalam kantung kemudian di ekstraksi.  

 

 

Sampel seresah seberat 2-3 kg dari kantong seresah dipindahkan ke wadah kasa 

dan diinkubasi dalam kantong winkler. Saat memindahkan sampel dari kantong 

kasa, dilakukan di atas nampan untuk menangkap setiap sample yang jatuh. 

Kantong winkler kemudian diinkubasi dalam suhu ruangan selama 72 jam. 

Selama waktu tersebut seresah akan mengering, sehingga semut yang melarikan 

diri dari seresah tersebut akan jatuh pada wadah koleksi yang diletakkan di bawah 

berisi alkohol 75%. Semut yang diperoleh kemudian dipindahkan ke dalam botol 

vial dan diberi label, kemudian diidentifikasi (Susilo & Karyanto, 2005).  
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b. Metode Pitfall 

 

 

Perangkap ini digunakan untuk mengoleksi semut, kumbang dan invertebrata lain 

yang berada di permukaan tanah, termasuk juga kolembola. Perangkap pitfall 

dibuat dengan menggunakan wadah pelastik berdiameter 13 cm yang dipasang 

pada tanah yang terbuka (lubang). Pada masing-masing wadah yang talah 

terpasang dapat diisi dengan larutan sabun 1% sebanyak 200 ml (Susilo & 

Karyanto, 2005) atau dapat juga dengan menggunakan alkohol 70%. Perangkap 

pitfall dipasang selama 24 jam. Air sabun yang digunakan dapat mengurangi 

tegangan permukaan, sehingga serangga yang terperangkap ke dalamnya tidak 

mudah untuk melompat keluar dari wadah (Susilo & Karyanto, 2005). Sedangkan 

jika menggunakan alkohol 70% serangga yang terjebak ke dalam wadah akan 

segera mati. Karena sifat alkohol yang mudah menguap, maka diperlukan jumlah 

yang lebih dibandingkan dengan larutan sabun alkohol yang ada pada wadah tidak 

habis menguap.  

 

 

Serangga yang terperangkap dipindahkan ke dalam kantung pelastik dan diberi 

label. Apabila pitfall menggunakan air sabun, maka serangga perlu dicuci dengan 

menggunakan air mengalir dengan tujuan untuk menghilangkan sisa detergen 

yang melekat pada sampel dan dikoleksi dalam botol berisi alkohol 75% yang 

telah diberi label (Susilo & Karyanto, 2005).  
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c. Metode Pengambilan Manual 

 

Menurut Holldober & Wilson (1994 dalam Yahya & Moham, 2003) koleksi 

semut secara manual membutuhkan botol vial yang berisi alkohol 70% dan alat 

untuk mengumpulkan semut secara manual. Aktivitas semut dilakukan di 

permukaan tanah dan seresah juga pada batang pohon (kanopi). Kolektor dapat 

menentukan titik sampel dengan menggunakan tali atau pita yang diletakkan pada 

permukaan tanah hutan sebagai batasan pengambilan sampel. Pada titik sampel 

tersebut dapat pula diletakkan umpan utuk menarik kehadiran semut (Yahya & 

Moham, 2003).  

 

Sampel disimpan dalam botol vial yang berisi alkohol 70% dan diberi label sesuai 

dengan titik sampel dan tanggal pengambilan sampel. Pengambilan sampel semut 

secara manual dapat dilakukan pada pagi dan sore hari, dengan tujuan untuk 

mengurangi efek dari preferensi waktu antara semut yang aktif pada waktu 

tertentu (Yahya & Moham, 2003).  

 

 

 


