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ABSTRAK 

 

Laba-laba tergolong dalam Filum Arthropoda, kelas Arachnida, dan Ordo Araneae. 

Hewan ini merupakan kelompok terbesar dan memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi 

dalam Filum Arthropoda. Jumlah spesies laba-laba yang telah dideskripsikan pada saat ini sekitar 

44.906 spesies, digolongkan dalam 114 famili dan 3.935 genus. Laba-laba memiliki peran pada 

tanaman pertanian, perkebunan, dan perumahan sebagai predator serangga hama. Penelitian ini 

bertujuan untuk  mengetahui keanekaragaman laba-laba pada hutan gaharu di kawasan Pusuk, 

Lombok Barat. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April-Juli 2018. Sampel laba-laba di 

koleksi secara acak (random sampling) pada 30 plot yang masing-masing berukuran 9 x 9m. 

Metode pengambilan sampel menggunakan perangkap jebak (pitfall trap), jaring ayun (sweep 

net) dan aspirator. Identifikasi sampel laba-laba berdasarkan karakter morfologinya. Analisis 

data dilakukan dengan menghitung Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener (H’) dan Indeks 

dominansi. Hasil penelitian menemukan 10 famili laba-laba yang terdiri dari 60 spesies dan 292 

individu. Dari ketiga metode koleksi laba-laba menunjukkan hasil berbeda, metode jaring ayun 

mengoleksi 36 spesies laba-laba, metode aspirator mengoleksi 27 spesies dan metode pitfall trap 

hanya ditemukan 5 spesies. Berdasakan hasil perhitungan diperoleh indeks keanekaragaman 

spesies laba-laba di hutan gaharu di kawasan Pusuk adalah 1,367 sedangkan indeks dominansi 

adalah 0,111. Indeks keanekaragaman spesies termasuk ke dalam kategori sedang. 

 

Kata kunci : Keanekaragaman, Laba-Laba, Hutan Gaharu, Pusuk Lombok Barat. 

 

ABSTRACT 

 

 Spider is classified as Phylum Arthropods, Arachnida class, and Araneae Order. This 

animal is the largest group and has a very high diversity in arthropods phylum. The number of 

spider species that were described at the present is around 44,906 species, which is classified into 

114 families and 3,935 genera. Spiders have important roles in agricultural crops, plantations, 

and housing as predators of insect pests. This study was aimed to determine the diversity of 



spiders in agarwood forest in the Pusuk region, West Lombok. This research was conducted on 

April-July 2018. The collected spider samples were randomly sampled in 30 plots, in each 

measuring was 9 x 9m. The sampling method used in this research was pitfall traps, sweep nets 

and aspirators. The identification process of the spider samples was conducted based on their 

morphological characteristics. Data analysis was carried out by calculating the Shannon-Wiener 

Diversity Index (H ') and Dominance Index. As the results of this research, it was found that 

there were 10 spider families consisting of 60 species and 292 individuals. Among the three 

spider collection methods, all of them showed different results; The swing net method collected 

36 species of spiders, The aspirator method collected 27 species and The pitfall trap method only 

found 5 species. Based on the results of the calculation, the spider species diversity index in 

agarwood forest in the Pusuk region is 1,367 while the dominance index is 0,111. Species 

diversity index is included as medium category.  
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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Laba-laba tergolong dalam Filum 

Arthropoda: kelas Arachnida: Ordo Araneae. 

Hewan ini merupakan kelompok terbesar dan 

memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi 

dalam Filum Arthropoda. Jumlah spesies 

laba-laba yang telah dideskripsikan pada saat 

ini sekitar 44.906 spesies, digolongkan dalam 

114 famili dan 3.935 genus (Platnick, 2014). 

Keanaekaragaman arthropoda menentukan 

kestabilan agroekosistem. Ekosistem yang 

stabil menggambarkan kestabilan populasi 

antara arthropoda yang merusak tanaman 

atau hama dengan musuh alaminya yang 

mengakibatkan kerusakan tanaman 

berkurang (Untung, 2006).  

Peranan arthropoda di alam diantaranya 

adalah sebagai perombak bahan organik, 

penyerbuk pada tanaman, musuh alami hama 

dan sebagai perusak tanaman. Laba-laba 

sebagai salah satu jenis arthropoda berpotensi 

sebagai agen pengendali hayati (musuh alami) 

yang potensial untuk berbagai spesies serangga 

hama. Laba-laba umumnya bersifat 

polyphagous, yaitu dapat memangsa lebih dari 

satu jenis mangsa dan tidak bergantung pada 

satu jenis mangsa saja (Henuhili, 2013). Laba-

laba memiliki peran untuk melindungi tanaman 

pertanian, perkebunan, dan perumahan dari 

serangga perusak (Mahalakshmi & 

Jeyaparvathi, 2014; Memah et al., 2014). Suana 

(2013) melapokan tedapat 19 spesies laba-laba 

dari 8 famili pada perkebunan Jambu Mete di 

Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Ditempat lain, Redsway (2014) melaporkan, 

terdapat 19 genus dan 10 famili laba-laba pada 

kebun tanaman kacang merah. 



Keanekaragaman jenis laba-laba akan 

meningkat seiring dengan pertumbuhan 

tanaman. Semakin luas kanopi tanaman, maka 

jumlah dan keanekaragaman spesies laba-laba 

semakin meningkat. Struktur tanaman yang 

kompleks akan memberikan ruang yang luas 

untuk habitat laba-laba. Sebagai contoh, laba-

laba dari famili Araneidae sangat begantung 

terhadap luas tajuk dalam mengkonstruksi 

jaring perangkap mangsanya. 

Beberapa spesies laba-laba seperti 

Gasteracantha hasseltii, Argiope versicolor, 

Leucauge sp., Tetragnatha sp., Thomisus sp., 

Ligurra sp., Viciria praemandibularis, 

Oxyopes sertatus, vdan Eriovixia sp. 

memperlihatkan kemampuan sebagai predator 

serangga larva dan pupa hama pengggerek 

buah kakao seperti larva Conopomorpha 

cramerella. Secara umum laba-laba famili 

Thomisidae dilaporkan merupakan salah satu 

predator utama Helopeltis spp. yang menjadi 

hama utama pada tanaman kakao 

(Shahabuddin, 2011). Tingginya tingkat 

keanekaragaman spesies laba-laba akan sangat 

berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas 

dari hasil perkebunan. 

Menurut Santoso et al. (2011), 

permasalahan pohon gaharu adalah serangga 

hama seperti ulat Heortia vitessoides Moore 

dan kutu putih. Hama ulat daun ini memakan 

daun sehingga proses fotosintesis dan 

pertumbuhan pohon terganggu hingga dapat 

menyebab kematian pohon. Kutu putih (white 

tick) menyerang bagian batang dengan cara 

menghisap cairan batang sehingga 

menyebabkan batang kering dan mudah patah. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat 

diketahui bahwa laba-laba sangat berperan 

penting sebagai pengendali hama pengganggu 

tanaman sehingga diduga bahwa laba-laba juga 

berperan untuk mengendalikan serangga hama 

pada tanaman gaharu. 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana keanekaragaman laba-laba pada 

hutan gaharu di kawasan Pusuk, Lombok Barat. 

1.3. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui keanekaragaman laba-laba 

pada hutan gaharu di kawasan Pusuk, Lombok 

Barat. 

 

1.4. Manfaat penelitian     

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan mengenai 

keanekaragaman pada hutan gaharu di kawasan 

Pusuk, Lombok Barat.  

METODE PENELITIAN  

3.1 . Jenis penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif 

eksploratif adalah jenis penelitian yang 

mengungkapkan fakta, keadaan, variabel dan 

fenomena-fenomena yang terjadi saat 

penelitian berlangsung dan menyajikan apa 



adanya. Objek yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah laba-laba yang berada pada hutan 

gaharu di kawasan Pusuk, Kabupaten Lombok 

Barat. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian  

3.2.1 Waktu penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan pada 

bulan Maret-Juli 2018 pada hutan 

gaharu di kawasan Pusuk, Kabupaten 

Lombok Barat. Identifikasi sampel 

laba-laba dilakukan di Laboratorium 

Biologi, Fakultas MIPA Universitas 

Mataram. 

3.2.2 Tempat penelitian  

Pengambilan sampel dilakukan pada 

hutan gaharu di kawasan pusuk, 

Lombok Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gmbar. 3.1. Peta lokasi penelitian 

 

 

 

 

 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian  

Alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini tersaji pada Tabel 3.1  

Tabel 3.1 Alat-alat dan bahan yang digunakan 

dalam penelitian 

 

No. Nama Alat-alat  Fungsi  

1. Termohygrome

ter 

Untuk mengukur suhu dan 

kelembaban tanah  

2. Soil tester Untuk mengukur pH dan 

kelembaban tanah 

3. Soil 

termometer 

Untuk mengukur suhu tanah 

4. karet gelang Untuk mengikat  

5. Gelas plastik Untuk perangkap jebak 

laba-laba 

6. Kayu 

penyangga 

Tiang untuk perangkap 

jebak laba-laba 

7. Plastik mika Atap untuk perangkap jebak 

laba-laba 

8. Pinset Untuk penjepit laba-laba 

9. Botol sampel Wadah penampung laba-

laba 

10. Kantong 

plastik 

Wadah untuk membawa alat 

dan bahan 

11. Kamera digital Untuk dokumentasi 

12. Roll meter Untuk mengukur jarak dan 

keliling pohon 

13. jaring ayun Untuk menangkap laba-laba 

yang berada di atas pohon  

14. Cepang  Untuk melubangi tanah 

15. kuas gambar Untuk mengambil laba-laba 

yang sudah didapatkan  

16. Mikroskop 

stereo 

Untuk identifikasi / 

pengamatan sampel laba-

laba 

17. Petri disk Wadah untuk menampung 

laba-laba dibawah 

mikroskop 

18. Gunting Untuk menggunting 

19. Wreping  Alat untuk merekat tutup 

botol sampel 

20. Alat-alat tulis Untuk mencatat data 

penelitian 

PETA LOKASI PENELITIAN LABA-LABA 
PADA GAHARU 

PUSUK, DESA LEMBAH SARI 

KETERANGAN  

=  Lokasi Sampling Laba-laba 



 

 

 

 

 

 

 

3.4 Metode Sampling  

3.4.1 Metode Perangkap Jebak (pitfall 

trap) 

Perangkap jebak digunakan 

untuk menangkap laba-laba yang aktif 

atau yang hidup di permukaan tanah. 

Perangkap jebak terbuat dari gelas 

plastik dengan volume 220 ml, 

diameter mulut gelas 7 cm, dan tinggi 

10 cm. Gelas diisi air 25 ml dan 

detergen secukupnya untuk 

mengurangi tegangan permukaan. 

Perangkap jebak dilakukan dengan 

cara menanam gelas di tanah sampai 

mulut gelas rata dengan permukaan 

tanah. Untuk mencegah masuknya air 

hujan, perangkap dibuatkan atap dari 

mika plastik, perangkap jebak 

didiamkan selama 1 x 24 jam. 

 

Gambar 3.2.perangkap jebak (pitfall trap) 

Metode perangkap jebak menggunakan 

plot kuadran berukuan 9 x 9m. Tigapuluh plot 

dipilih secara acak dari 100 plot yang ada, 

dimana dalam 1 plot terdapat 3 pitfall trap 

dengan posisi diagonal. Total jumlah pitfall 

trap yang dipasang di hutan gaharu sebanyak 

90 buah (Stokmane & Spungis, 2016). Ilustrasi 

lokasi penempatan plot disajikan pada gambar 

3.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Gambar 3.3. Ilustrasi penempatan plot 

 

 

 

 

No  Nama 

bahan-bahan 

 Fungsi  

1.  Akohol 70 % Untuk mengawetkan laba-

laba 

2.  Air + detergen  Untuk mengisi perangkap 

jebak   

3.  Tissue Untuk mengeringkan alat 

4.  Sampel laba-

laba yang ada 

disekitar hutan 

gaharu 

Sampel yang diteliti 

5.  Kertas label Untuk menandai botol 

sampel 



3.1.1 Metode Jaring Ayun (sweep net)  

Jaring ayun (sweep net) digunakan 

untuk mengoleksi laba-laba yang berada di 

daun pohon gaharu. Jaring ayunyang 

digunakan dalam penelitian ini mempunyai 

diameter mulut jaring berkisar 30-40 cm, 

panjang tungkai 10 m dan ukuran mata jala 

0,5 mm, pada setiap pengambilan sampel 

jaring ayun digesek-gesekkan ke daun pohon 

gaharu sampai 50x gesekan (Stokmane & 

Spungis, 2016). 

 

Gambar 3.4.jaring ayun (sweep net) 

 

3.4.2 Metode Aspiratoratau penangkapan 

langsung dengan kuas 

Aspirator atau penangkapan 

langsung dengan kuas untuk mengoleksi 

laba-laba yang ada di batang pohon 

gaharu ataupun di semak-semak. 

Prosedur koleksi aspirator dengan cara 

mengarahkan pipet aspirator ke laba-laba 

yang akan ditangkap dengan menyedot 

laba-laba yang berada di pohon gaharu 

dan bisa juga diambil langsung dengan 

kuas lalu ditaruh ke botol sampel (Koneri, 

2016). 

 

Gambar 3.5.penangkapan dengan aspirator 

 

3.5 Pengukuran Faktor Lingkungan 

  Pengukuran faktor lingkungan 

dilakukan dengan cara mengukur suhu pH, 

intensitas cahaya dan kelembaban. Suhu diukur 

menggunakan soil thermometer. pH tanah dan 

kelembaban diukur menggunakan soil tester 

dengan meletakkan alat tersebut di tengah 

hutan gaharu. Termohygrometer untuk 

mengukur suhu tanah. Intensitas cahaya diukur 

menggunakan lux meter. 

3.6 Identifikasi Laba-laba 

Sampel laba-labayang didapatkan dari 

lapangan, dibawa dan diidentifikasi di 

Laboratorium Ekologi dan Biosistematika, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Mataram. Identifikasi laba-

laba, dilakukan dengan mengamati 

karakterseperti: susunan mata dan kepala, 

rambut-rambut pada tungkai, abdomen, pola 

warna pada abdomen dan spineret. 



Karakterisasi laba-laba mengacu pada Barrion 

dan Litsinger (1995), Yaginuma (1986), dan 

Wenying (2000). Sampel laba-laba disimpan 

dalam botol sampel dan diawetkan dengan 

alkohol 70%, serta diberi label. 

3.7 Analisis Data Laba-laba 

Analisis data laba-laba dilakukan 

dengan menghitung jumlah spesies yang 

ditemukan kemudian menghitung :  

 

a) Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener (H’) 

(Nolan & Jill, 2005). 

                  

 

   

 

Keterangan : 

H’ =   Indeks diversitas spesies 

Pi =  Kelimpahan proporsional dari spesies      

ke-i 

Sehingga  

Pi  =  ni/N 

ni = Jumlah individu spesies ke-i 

N = Jumlah individu keseluruhan spesies 

dalam komunitas 

Menurut Magurran (1988) dalam 

Rahmawaty (2000) nilai H' berkisar antara 1-3. 

Nilai 1 menunjukkan keanekaragaman yang 

rendah. Nilai 1-3 menunjukkan 

keanekaragaman sedang dan nilai 3 

menunjukkan keanekaragaman yang tinggi. 

b) Indeks dominansi (Odum, 1971) dengan 

menggunakan rumus: 

          
 

   

 

 

Keterangan : 

D = Indeks Dominansi 

ni = Jumlah individu spesies ke – i  

N = Jumlah individu seluruh spesies  

Semakin besar nilai indeks dominansi 

maka semakin besar pula adanya jenis 

yang tertentu yang mendominasi. Data 

faktor fisik kimia lingkungan dianalisis 

secara deskriptif untuk mengetahui faktor-

faktor yang membatasi tingkat 

keanekaragaman laba-laba pada hutan 

gaharu di kawasan Pusuk, Lombok Barat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Keanekaragaman Laba-laba pada Hutan 

Gaharu di Kawasan Pusuk  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 

10 famili laba-laba yang terdiri dari 60 spesies 

dan 292 individu (Tabel 4.1). 

 

Tabel 4.1. Data kemelimpahan relatif (KR) 

dengan proporsi individu laba-laba 

berdasarkan metode koleksi pada 

hutan gaharu di kawasan Pusuk, 

Lombok Barat. 



 

 

 

Famili / Spesies 

Metode Koleksi 

Peran

gkap 

jebak 

Jaring 

ayun 

Aspi

rator 

I. Salticidae        

1. Ligonipes semitectus   0,94   

2. Maratus scutulatus   0,94   

3. Telamonia dimidiata     0,63 

4. Telamonia sp.    6,61   

5. Cosmophasis 

triopina 

    1,25 

6. Hasarius sp.   1,88   

7. Salticidae salticus     0,63 

8. Sandalodes sp.   0,94   

9. Harmochirus 

brachiatus 

  0,94   

10. Cosmophasis 

thalassina 

  0,94   

11. Simaetha sp.   1,88   

12. Opisthoncus sp.   10,37   

13. Salticidae sp. 1     1,25 

II. Araneidae        

1. Araneus miticus     1,87 

2. Argiope anasuja     0,63 

3. Araneus nox     0,63 

4. Arachnura sp.   0,94   

5. Araneus 

deadematus 

  7,54 2,5 

6. Cyclosa bifida     7,5 

7.  Cyclosa ipilea     3,75 

8. Eriophora sp.   0,94   

9. Eriovixia excels     1,25 

10.  Eriovixia laglaizei   0,94   

11.  Eriovixia sp. 1   5,66   

12.  Larinia phthisica   0,94   

13.  Gasteracantha sp. 

1 

  0,94   

14.  Gasteracantha sp. 

2 

  3,77   

15.  Gasteracantha 

kuhlii 

    2,5 

16.  Gasteracantha  

diadesmia 

  1,88 0,63 

17.  Larina sp.   0,94   

18.  Neoscona sp.     0,63 

19.  Neoscona nautica       0,63 

20.  Nephila maculata     4,37 

21.  Poltys illepidus    0,94   

III.  Metidae        

1. Leucauge 

decorata 

  1,88  

2. Leucauge 

arrgentina 

    1,25 

3. Leucauge 

fastigata 

  20,75 42,5 

4. Leucauge sp.   1,88 5 

IV. Tetragnathidae       

1. Tetragnatha sp. 1     1,87 

2. Tetragnatha sp. 2   0,94   

3. Tetragnatha 

latreille  

  0,94 3,13 

4.  Tetragnatha 

mandibulata  

  5,66   

V. Lycosidae        

1. Pardosa 

warayensis 

7,69     

2. Pardosa sp. 1 42,31     

3. Pardosa 

pseudoannulata 

34,62     

4. Heteropoda sp. 11,54     



 

Tabel 4.2. Indeks Keanekaragaman Jenis dan 

Dominansi Laba-laba 

 Metode koleksi 

Perangk

ap jebak 

Jaring 

ayun  

Aspirator  

Jumlah spesies 5 36 27 

Total   60  

Jumlah individu  26 106 160 

Total   292  

H’ (ShannonWiener) 0,09 0,16 0,1 

 1,367  

D (Indeks Dominansi) 0,008 0,132 0,349 

  0,111  

 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 

indeks keanekaragaman spesies laba-laba di 

hutan gaharu di kawasan Pusuk adalah 1,367. 

Indeks keanekaragaman spesies termasuk ke 

dalam kategori sedang. Menurut Magurran 

(1988) nilai H' dibawah 1 menunjukkan 

keanekaragaman yang rendah, 1-3 menunjukkan 

keanekaragaman sedang dan nilai indeks H’ di 

atas 3 menunjukkan keanekaragaman yang 

tinggi. Sedangkan indeks dominansi 

menggambarkan ada tidaknya spesies yang 

mendominansi jenis yang lain. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa lebih banyak 

yang memiliki nilai yang mendekati 0 (nol) 

dibandingkan yang mendekati 1 (satu), dengan 

demikian dapat dijelaskan bahwa secara umum 

di hutan gaharu tidak terjadi dominansi laba-

laba, dominansi hanya tejadi pada beberapa 

spesies saja. Nilai indeks dominansi adalah 

0,111.  

 Laba-laba yang berhasil dikoleksi dengan 

metode perangkap jebak adalah laba-laba dari 

famili Lycosidae. Laba-laba dari famili 

Lycosidae merupakan laba-laba yang hidup di 

serasah dan tanah. Metode jaring ayun 

digunakan untuk mengoleksi laba-laba yang 

berada di vegetasi pohon. Laba-laba yang 

berhasil dikoleksi dengan jaring ayun 

merupakan laba-laba pembuat jaring bulat 

seperti laba-laba dari famili Araneidae. 

Sedangkan metode aspirator digunakan untuk 

mengoleksi laba-laba yang ada di kulit pohon. 

Masing-masing metode yang digunakan dapat 

mewakili suatu habitat laba-laba. 

Komunitas laba-laba umumnya 

berhubungan erat dengan karakteristik 

komunitas tumbuhan. Laba-laba pembuat jaring 

VI. Theridiidae       

1. Argyrodes 

saganus 

  0,94   

2. Argyrodes sp.   0,94   

3. Anelosimus sp.   2,83 3,13 

4. Anelosimus 

nigrobaricus 

  0,94   

5. Chrysso 

argyrodiormis 

  0,94   

6. Latrodectus 

mirabilis 

  2,83   

7. Theridiidae sp.   2,83   

VII. Oecobiidae       

1. Oecobius sp.     0,63 

VIII.  Clubionidae       

1. Clubiona sp. 1   1,88   

2. Clubiona sp. 2   1,88   

3. Clubiona trivialis   0,94   

4. Chiracantium sp.     0,63 

IX. Pholcidae      

1. Pholcus 

phalangioides 

3.85   8,13 



berhubungan langsung dengan arsitektur 

vegetasi karena merupakan prasyarat untuk 

dapat menempatkan jaringnya. Bagi laba-laba 

yang hidup di serasah, daun-daun yang gugur di 

lantai hutan merupakan habitat yang sesuai 

baginya. Jumlahnya secara dramatis meningkat 

ketika lapisan serasah semakin tebal karena 

lebih banyak tempat tersedia untuk bersembunyi 

dan terhindar dari suhu yang ekstrim (Suana, 

1998). 

Keanekaragaman jenis laba-laba pada 

hutan gaharu di kawasan Pusuk lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan hutan Mangrove Gili 

Meno yang hanya memiliki keanekaragaman 

jenis laba-laba sebanyak 13 spesies (Fitriani, 

2014). Adanya perbedaan keanekaragaman jenis 

ini diduga karena perbedaan tipe habitat antara 

hutan mangrove dan gaharu. Pohon gaharu 

mempunyai habitat yang spesifik dengan 

vegetasi hutan yang bervariasi hal ini yang 

merupakan habitat dari laba-laba. Tempat 

tumbuh gaharu di hutan primer terutama di 

dataran rendah, lereng-lereng bukit. Sedangkan 

hutan mangrove  habitatnya di daerah intertidal 

yang jenis tanahnya berlumpur, atau berpasir, 

lahannya tergenang air laut secara berkala, baik 

setiap hari maupun hanya tergenang pada saat 

pasang purnama, dipasang surut air laut laba-

laba tidak mampu hidup dengan terjangan air 

laut. Selain itu beberapa jenis mangrove sepeti 

Excoecaria sp. menghasilkan insektisida alami 

yang memiliki kandungan senyawa aktif 

phorbol dan agallochin yang terkandung pada 

daun, buah dan akar. Senyawa aktif ini mampu 

meracuni sebagian jenis serangga yang hidup di 

hutan mangrove dan merupakan senyawa yang 

tidak disukai oleh laba-laba (Melo et al., 2015). 

Keanekaragaman jenis laba-laba pada hutan 

gaharu di kawasan Pusuk juga lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan hutan Bukit Tanjung 

Datok yang hanya menemukan 27 spesies laba-

laba (Syafriansyah et al., 2016) dan hutan 

Sebelah Darat Desa Lingga Kabupaten Kubu 

Raya ditemukan 12 spesies laba-laba 

(Kurniawan et al., 2014). 

Selain faktor-faktor biologis seperti 

ketersediaan makanan, tipe vegetasi, pesaing, 

dan musuh alaminya, kehadiran laba-laba 

dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lingkungan, 

seperti suhu, kelembaban dan pH tanah (Sutar, 

2012; Suana, 1998). Faktor lingkungan tersebut 

secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi kelangsungan hidup laba-laba 

termasuk dalam pemilihan lokasi untuk 

membangun jaringnya. Suhu merupakan faktor 

pembatas laba-laba. Suhu di lokasi penelitian 

berkisar antara 25-30
o
C. Suhu diatas 30

o
C dapat 

mempengaruhi aktivitas laba-laba. Kelembaban 

tanah di lokasi penelitian ini optimal bagi laba-

laba berkisar antara 70-80% (Barrion dan 

Litsinger, 1995). Intensitas cahaya yang terdata 

saat penelitian adalah 645 lux. Kondisi intensitas 



cahaya tersebut termasuk dalam kisaran 

toleransi laba-laba. Foelix (1996) menjelaskan 

bahwa intensitas cahaya optimal laba-laba untuk 

membangun jaring pada kisaran 200 -1200 lux. 

Sedangkan pH tanah di lokasi penelitian adalah 

7. Faktor fisik lingkungan yang ada pada hutan 

gaharu di kawasan Pusuk cukup optimal bagi 

kehidupan laba-laba. 

Jumlah spesies yang paling banyak 

ditemukan berasal dari famili Araneidae yaitu 

21 spesies. Laba-laba yang paling sedikit dari 

famili Oxyopidae, Oecobiidae dan Pholcidae 

hanya tedapat 1 spesies saja. Sedangkan 

berdasarkan kelimpahan jenisnya, laba-laba 

yang paling dominan ditemukan adalah 

Leucauge fastigata sebanyak 90 individu. 

Banyaknya suatu spesies laba-laba yang berada 

di suatu habitat disebabkan karena tercukupinya 

sumberdaya yang menyokong kehidupan laba-

laba dan idealnya kondisi tajuk pohon tempat 

peletakan sarangnya. Famili Araneidae 

merupakan laba-laba pembuat jaring bulat yang 

dominan berada pada tajuk pohon. Semakin luas 

kanopi tanaman, maka jumlah laba-laba semakin 

meningkat. Struktur tanaman yang kompleks 

akan memberikan ruang yang luas untuk didiami 

oleh spesies laba-laba tertentu (Redsway et al., 

2014). 

Spesies laba-laba akan beraktivitas pada 

habitat yang banyak mangsanya (Widiarta et al., 

2006). Laba-laba yang dikoleksi pada hutan 

gaharu di kawasan Pusuk lebih banyak dikoleksi 

di tajuk dan kulit pohon jika dibandingkan 

dengan laba-laba yang ada dipemukaan tanah. 

Hal ini disebabkan  karena sebagian besar laba-

laba yang ditangkap merupakan laba-laba 

pembuat jaring dan aktifitas laba-laba lebih 

banyak tejadi di tajuk dan kulit pohon. Santoso 

et al. (2013) menyatakan bahwa serangga hama 

pohon gaharu seperti ulat Heortia vitessoides 

Moore yang menyerang daun dan kutu putih 

(white tick) yang menyerang bagian batang 

terdapat cukup dominan pada pohon gaharu. 

Hama inilah yang berpotensi sebagai sumber 

makanan bagi laba-laba, sehingga tajuk dan 

batang menjadi habitat yang ideal bagi laba-

laba. 

Keberadaan laba-laba pada hutan gaharu di 

kawasan Pusuk dapat membantu untuk 

mengendalikan serangga hama dari pohon 

gaharu. Mengingat bahwa laba-laba merupakan 

predator alami bagi serangga hama tanaman. 

Banyaknya laba-laba yang berada pada hutan 

gaharu di kawasan Pusuk khususnya di pohon 

gaharu, maka akan menjadi penyeimbang 

ekosistem dan menjaga hubungan antara 

predator dan hamanya. 

 

 

 

 

 



PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa Jumlah laba-laba yang 

ditemukan pada hutan gaharu di kawasan Pusuk 

Lombok Barat sebanyak 292 individu. 

Berdasarkan jumlah tersebut teridentifikasi 60 

spesies. Laba-laba yang berasal dari 10 famili, 

dari hasil perhitungan indeks keanekaragaman 

(H’) spesies laba-laba termasuk ke dalam 

kategori sedang. Spesies laba-laba yang paling 

banyak ditemukan adalah Leucauge fastigata 

yang terdiri dari 90 individu. 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Diharapkan kepada masyarakat setempat 

agar dapat menjaga dan melestarikan 

ekosistem hutan Gaharu yang merupakan 

habitat bagi laba-laba agar tetap terjaga di 

alam.  

2. Diharapkan bahwa penelitan selanjutnya 

agar meneliti tentang perilaku makan laba-

laba di hutan Pusuk pada gaharu. 
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