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RINGKASAN 

 

ANDI DEWI RIZKA AINULIA M. Keanekaragaman dan Kelimpahan Kumbang 

Kulit Kayu (Curculionidae: Scolytinae) di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Jawa 

Barat. Dibimbing oleh TRI ATMOWIDI dan WORO ANGGRAITONINGSIH 

NOERDJITO.  

 

Hutan Pendidikan Gunung Walat merupakan hutan tanaman yang terdiri 

dari beberapa tipe habitat tanaman berkayu. Salah satu keluarga kumbang yang 

umum ditemukan beragam dan melimpah di ekosistem hutan tanaman adalah 

Scolytinae. Peran kumbang ini khususnya sebagai dekomposer di ekosistem 

hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keanekaragaman dan 

kelimpahan kumbang kulit kayu (Curculionidae: Scolytinae) di Hutan Pendidikan 

Gunung Walat, Jawa Barat.  

Pengambilan sampel kumbang kulit kayu dilakukan pada bulan September 

dan Desember 2014 di empat tipe habitat di Hutan Pendidikan Gunung Walat, 

Jawa Barat, yaitu hutan damar (501 mdpl), hutan pinus (593 mdpl), hutan puspa 

(577 m dpl), dan hutan campuran (689 mdpl). Sampel kumbang kulit kayu 

dikoleksi dengan metode pitfall trap. Sebanyak dua puluh pitfall trap dipasang 

secara systematic sampling dengan jarak 20 m antar pitfall trap, dan dibiarkan 

selama 3 hari. Faktor lingkungan yang dicatat diantaranya curah hujan, suhu 

tanah, pH tanah, dan kelembaban tanah. Data kumbang kulit kayu yang 

didapatkan dihitung indeks keanekaragamannya dan dianalisis korelasinya dengan 

habitat dan faktor lingkungan. 

Kumbang kulit kayu yang terkoleksi pada penelitian ini berjumlah 11.145 

individu yang terdiri dari empat genus dan 11 spesies. Kumbang Poecilips 

variabilis dan Thamnurgides sp. ditemukan di keempat habitat dengan 

kelimpahan tinggi. Kelimpahan individu  P. variabilis tertinggi  ditemukan di 

habitat hutan Puspa (3875 individu) dan terendah di hutan Pinus (1428 individu). 

Kelimpahan spesies Thamnurgides sp. tertinggi ditemukan di habitat hutan Damar 

(341 individu) dan terendah di hutan Pinus (117 individu). Kumbang Cryphalus 

sp1 hanya ditemukan dua individu di hutan puspa, sedangkan kumbang Cryphalus 

sp2 hanya ditemukan satu individu di hutan pinus. Kumbang Xyleborus morstatti 

(dua individu) hanya ditemukan di habitat puspa dan X. propecaniclatus (dua 

individu) hanya ditemukan di habitat pinus. Kumbang X. morigerus, X. nepotulo 

dan X. masearemsis (masing-masing spesies dua individu) dan Xyleborus sp1, 

Xyleborus sp2 (masing-masing satu individu) hanya ditemukan di habitat hutan 

campuran. 

Keanekaragaman spesies kumbang kulit kayu pada empat tipe habitat 

tertinggi di hutan puspa (H= 0,36, E= 0,26) dan terendah di hutan pinus (H’=0,27, 

E= 0,19). Nilai kemerataan kumbang di empat tipe habitat sangat rendah (E=0.19 

– 0.26). Keanekaragaman dan kemerataan yang rendah di keempat tipe habitat 

disebabkan dua spesies kumbang yang sangat dominan, yaitu P.  variabilis dan 

Thamnurgides sp. 

Jumlah individu kumbang kulit kayu tertinggi ditemukan pada habitat 

hutan puspa (4175 individu; 37%) dan jumlah individu terendah ditemukan di 

hutan pinus (1548 individu; 14%). Jumlah spesies kumbang kulit kayu tertinggi 

ditemukan di hutan campuran (tujuh spesies;  41 %). Tingginya jumlah spesies di 



 

 

hutan campuran diduga karena kondisi lingkungan yang masih alami dan terdapat 

banyak jenis tumbuhan. Jumlah spesies terendah di hutan damar (dua spesies; 

12%). 

Terdapat perbedaan parameter lingkungan dari keempat tipe habitat. pH 

tanah di keempat tipe habitat berkisar 4,95-5,89. pH tanah dengan tingkat 

keasaman tertinggi di hutan damar (4,95) dan terendah di hutan pinus (5,89).  

Kelembaban tanah di keempat tipe habitat berkisar antara 6,08-7,29%, tertinggi di 

hutan puspa (7,29%) dan terendah di hutan pinus (6,08%). Suhu tanah di keempat 

tipe habitat berkisar 21,23-22,37
o
C, tertinggi di hutan campuran (22,37

o
C) dan 

terendah di hutan damar (21,23
o
C). Data curah hujan menunjukkan pada bulan 

September berada pada musim kemarau (curah hujan 0 mm/minggu), sedangkan 

bulan Desember musim hujan (32.0 mm/minggu).  

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa kumbang P .variabilis dan 

Cryphalus sp1 cenderung ditemukan di habitat hutan puspa. Kumbang 

Thamnurgides sp. berkorelasi terhadap kelembaban tanah. Kumbang 

Thamnurgides sp. banyak ditemukan di hutan damar, sedangkan Cryphalus sp1 

hanya ditemukan di hutan puspa. Kumbang Cryphalus sp2 dan X. propecaniclatus 

banyak ditemukan  di habitat hutan pinus yang berkorelasi positif terhadap pH, 

sedangkan X. morstatti, X. morigerus, X. nepotulo, Xyleborus sp1, Xyleborus sp2, 

dan X. masearemsis ditemukan di habitat hutan campuran dan berkorelasi 

terhadap suhu tanah. 

 

Kata kunci: Scolytinae, keanekaragaman, kelimpahan, Hutan Pendidikan Gunung 

Walat 



 

 

SUMMARY 

ANDI DEWI RIZKA AINULIA M. Diversity and Abundance of Bark Beetles 

(Curculionidae: Scolytinae) in Gunung Walat Education Forest, West Java. 

Supervised by TRI ATMOWIDI and WORO ANGGRAITONINGSIH 

NOERDJITO.  

 

Gunung Walat Education Forest is composed by several habitat types of 

woody plants. Scolytinae beetles commonly were found diverse and abundant in 

the forest ecosystem. These beetles role as decomposers in forest ecosystems. The 

aims of this study were to analyze the diversity and abundance of bark beetles 

(Curculionidae: Scolytinae) in Gunung Walat Education Forest, West Java.  

Bark beetles were sampled in September and December 2014 in four types 

of habitat, that are Agathis forest (501 masl), Pine forest (593 masl), Schima forest 

(577 masl) and mixed forest (689 masl). Bark beetle were collected by pitfall trap 

method. Twenty pitfall traps were set up as systematic sampling with a distance 

between pitfall traps was 20 m. The traps were set up in 3 days. Environmental 

factors including rainfall, soil temperature, soil pH, and soil moisture were 

measured. Data of bark beetle was analyzed by Shannon diversity index and 

analyzed its correlation with habitat type and environmental factors. 

 Bark beetles collected in this study was 11145 individuals, consist of four 

genera and 11 species. Poecilips variabilis and Thamnurgides sp. were found in 

high abundance. The highest individual found was  P. variabilis in  Schima forest 

(3875 individual) and the lowest in Pine forests (1428 individuals). The highest 

abundance  of Thamnurgides sp. was found in Agathis forest (341 individuals) 

and the lowest in Pine forest (117 individual). Cryphalus Sp1 (two individuals) 

was found only in the Schima forest, whereas Cryphalus sp2 (one individual) was 

found only in the Pine forest. X. morstatti (two individuals) was found only in 

Schima forest and X. propecaniclatus (two individuals) was found only in Pine 

forest. Beetles, X. morigerus,  X. nepotulo and X. masearemsis (each two 

individuals) and Xyleborus sp1, Xyleborus sp2 (each one individual) were found 

only in mixed forest. 

 Diversity of bark beetle was highest in Schima forest (H = 0.36, E = 0,26) 

and the lowest in Pine forest (H' = 0.27, E = 0.19). The evenness value of bark 

beetle in four habitat type is very low (E = 0.19 - 0.26). There are two species 

dominant of bark beetles, i.e P.  variabilis and Thamnurgides sp. The highest 

number of individual bark beetles was found in Schima forest (4175 individuals; 

37%) and the lowest in Pine forest (1548 individuals; 14%). The species number 

of bark beetles was highest in mixed forest (seven species; 41%). The high 

number of species in a mixed forest related to the condition of natural 

environment with many species of plants. The lowest number of species was 

found in Agathis forest (two species; 12%). 

There are differences in the environmental parameters of the four types of 

habitat. Soil pH in the four habitat ranged 4.95 to 5.89. Highest soil pH was found 

in Agathis forest (4.95) and the lowest in the Pine forest (5.89). Soil moisture in 

four types of habitats ranged 6.08 - 7.29%, the highest in Schima forest (7.29%) 

and the lowest in pine forest (6.08%). The soil temperature in four types of habitat 

ranged 21,23-22,37
o
C, the highest in mixed forest (22,37

o
C) and the lowest in 



 

 

Agathis forest (21,23
o
C). In September, rainfall was 0 mm/week, while in 

December  was 32.0 mm/week.  

 Based on correlation analysis, beetles P. variabilis and Cryphalus sp1 

were found in Schima forest. Abundance of Thamnurgides sp. correlated with soil 

moisture. Thamnurgides sp. was found in Agathis forest, while Cryphalus sp1 was 

found only in Schima forests. Cryphalus sp2 and X. propecaniclatus were found 

in pine forest and correlated with pH, whereas X. morstatti, X. morigerus, X. 

nepotulo, Xyleborus sp1, Xyleborus sp2, and X. masearemsis were found in mixed 

forest and correlated with soil temperature. 

 

Keywords: Scolytinae, Diversity, abundance and Gunung Walat Education Forest. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Ekosistem hutan merupakan salah satu ekosistem yang banyak dijumpai 

tanaman berkayu. Banyaknya tanaman berkayu dalam suatu kawasan menjadikan 

tanaman tersebut sebagai habitat bagi beberapa serangga khususnya kumbang 

pengebor kayu (Yan et al. 2005). Salah satu kumbang pengebor yang paling 

terkenal yaitu Curculionidae. Curculionidae merupakan kelompok kumbang 

pengebor dengan moncong yang panjang dan merupakan kelompok famili 

terbesar ketiga, setelah Hymenoptera dan Staphylinidae (Turchin dan Odendaal 

1996). 

Kumbang Curculionidae merupakan kumbang yang terdiri dari beragam 

subfamili dan merupakan kumbang yang menghabiskan sebagian besar hidupnya 

dalam tanaman. Salah satu sub famili dari  kumbang Curculionidae yaitu 

Scolytinae. Kumbang subfamili Scolytinae memiliki moncong yang lebih pendek 

dibandingkan subfamili lain dalam famili Curculionidae (Cognato dan Grimaldi 

2009). Secara umum, kumbang pada famili tersebut memiliki kesamaan dalam 

fungsi moncong yang telah teradaptasi untuk menghabiskan pakan dalam jaringan 

tanaman (Wood 1982). Kumbang ini dicirikan dengan bentuk tubuh slindris, 

memiliki tungkai dan antenna pendek yang cocok untuk membuat terowongan 

pada kayu, selain itu kumbang kulit kayu juga memiliki mandibel yang kuat. 

Kumbang ini memiliki hubungan erat dengan tanaman terestrial yang 

berkontribusi dalam siklus nutrisi, keanekaragaman hayati, struktur tanah, 

hidrologi, dan suksesi tanaman (Cognato dan Grimaldi 2009).  

Kumbang kulit kayu menghabiskan sebagian besar waktunya didalam kulit 

kayu. Kumbang ini dicirikan dengan tubuh silindris, panjang  0.4-8 mm, 

umumnya berwarna coklat atau hitam dan memiliki antenna yang sangat pendek 

menyerupai lutut dengan ujung menggada beranulasi (umumnya terletak antara 

mata dan mandibula). Kepala biasanya menonjol atau tersembunyi dari dorsal 

oleh pronotum (hylesini). Kumbang ini hidup di dalam kulit kayu pohon dan 

makan jaringan floem yang berair dan bagian tumbuhan yang mati. Beberapa 

spesies kumbang kulit kayu dapat menginfeksi pohon yang hidup, terutama 

kelompok konifer (Triplehorn dan Johnson 2005). Beberapa jenis kumbang 

Scolytinae menggerek batang terutama pada fase larva (Kalshoven 1981). Telur 

kumbang ini umumnya diletakkan dalam jaringan tanaman. Kumbang betina 

membuat lubang dengan moncongnya, kemudian telurnya dimasukkan ke dalam 

lubang yang telah dibuatnya dengan pygidium (Pracaya 2007). 

Kumbang kulit kayu memiliki peranan penting dalam mempertahankan 

keseimbangan suatu ekosistem yaitu sebagai konsumen primer yang memakan 

tumbuhan (Bright dan Stark 1973). Kumbang kulit kayu juga berperan penting 

dalam proses dekomposer yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi 

kesehatan suatu ekosistem (Goncalves dan Pereira 2012). Peran kumbang ini 

sebagai dekomposer, dimulai dari dekomposisi puing kayu kasar, dengan 

menembus kulit dan menginokulasi kayu dengan mikroorganisme saprophytic. 

Selain sebagai dekomposer, kumbang ini dapat dijadikan sebagai indikator 

ekosistem dan kualitas atau kekerasan kayu  (Speight dan Wylie 2000). Beaver 
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dan Browne (2012) melaporkan di wilayah Pulau Penang, Malaysia Barat telah 

dikoleksi 109 spesies kumbang kulit kayu. Data ini memberikan informasi penting 

tentang batas ekologi berdasarkan keanekaragaman spasial spesies (Raffa 2014). 

Beberapa kumbang kulit kayu membentuk hubungan simbiosis dengan 

cendawan. Spora cendawan dibawa dalam struktur khusus yang disebut mycangia. 

Dengan adanya simbiosis ini, kumbang kulit kayu dapat menyediakan sumber 

pakan kepada kumbang kulit kayu lain. Kumbang kulit kayu juga menghasilkan 

feromon untuk berkomunikasi dengan individu lainnya (Cheanier dan Philogeane 

1989). Pengetahuan tentang komposisi fauna dan distribusi spasial kumbang kulit 

kayu merupakan salah satu komponen dasar dalam program manajemen terpadu 

di kawasan hutan tanaman (Lindgren dan Borden 1983). Salah satu cara untuk 

survei dan monitoring kumbang adalah dengan perangkap berumpan dengan 

atraktan (Cheanier dan Philogeane 1989). Di Brazil, penggunaan perangkap 

berumpan dengan etanol paling umum digunakan untuk survei dan monitoring 

kumbang kulit kayu (Jactel 1993). 

Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) merupakan hutan tanaman 

dataran rendah yang terletak pada ketinggian 500-700m diatas permukaan laut 

dengan luas sekitar 349 ha. Kondisi topografi HPGW adalah bergunung (98 ha), 

berbukit (42 ha), bergelombang (23 ha), berombak (9 ha) dan datar (4 ha) 

(Syaufina et al. 2007). Hutan Pendidikan Gunung Walat terdiri dari beberapa 

blok, setiap blok memiliki tipe tegakan yang berbeda. Banyaknya tipe tegakan 

yang terdapat di HPGW merupakan habitat yang sesuai bagi kumbang kulit kayu. 

Penelitian ini mempelajari diversitas kumbang kulit kayu di HPGW pada tipe 

tegakan yang berbeda.  

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keanekaragaman dan 

kelimpahan kumbang kulit kayu (Curculionidae: Scolytinae) di empat tipe habitat, 

yaitu hutan damar, hutan pinus, hutan puspa dan hutan campuran di hutan 

pendidikan Gunung Walat, Sukabumi, Jawa Barat. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai keanekaragaman dan 

kelimpahan kumbang kulit kayu (Curculionidae: Scolytinae) sehingga dapat 

memberikan gambaran kondisi ekologi di masing-masing tipe habitat di HPGW. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu kajian keanekaragaman dan kelimpahan 

kumbang kulit kayu diempat tipe habitat yang terdiri dari hutan damar (501 m 

dpl), hutan pinus (593 m dpl), hutan puspa (577 m dpl), dan hutan campuran (689 

m dpl). Kesamaan komposisi spesies kumbang kulit kayu pada masing-masing 

tipe habitat di Hutan Pendidikan Gunung Walat juga dianalisis. 


