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ABSTRAK

Cholid, Idham. 2017. Keanekaragaman Serangga Aerial Pada Perkebunan Teh
PTPN XII Wonosari Kabupaten Malang. Skripsi Jurusan Biologi. Fakultas
Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang. Pembimbing : (I) Dr. Dwi Suheriyanto, M.P.  (II) M. Mukhlis
Fahruddin, M.S.I.

Kata Kunci : Keanekaragaman, Serangga Aerial, Perkebunan Teh PTPN XII Wonosari
Kabupaten Malang.

Perkebunan teh PTPN XII Wonosari Kabupaten Malang terkenal dengan
penghasil teh yang berkualitas di Provinsi Jawa Timur. Serangga  merupakan hewan
dengan jumlah besar serta memiliki peranan dalam ekosistem, terutama bagi sektor
perkebunan seperti perkebunan teh PTPN XII Wonosari Kabupaten Malang yang
membutuhkan serangga  yang berperan sebagai predator. Keanekaragaman serangga
aerial di lahan TP (tahun pangkas) dapat berbeda-beda. Keanekaragaman serangga aerial
ini berhubungan dengan tahun pemangkasan. Pemangkasan ini bertujuan untuk
membuang batang tanaman yang telah mati dan tidak sehat serta selain itu juga memacu
pertumbuhan pucuk agar mencapai produktivitas maksimum. Serangga aerial adalah
serangga yang melakukan mobilitas kehidupannya di udara karena memiliki sayap, baik
untuk mobilitas mencari makan maupun mencari tempat tinggal untuk bertelur. Selain
perbedaan tahun potong faktor fisika juga sangat mempengaruhi keanekaragaman
serangga, seperti suhu, kelembaban, intensitas cahaya dan kecepatan angin.

Penelitian dilakukan pada perkebunan teh PTPN XII Wonosari Kabupaten
Malang. Identifikasi serangga dilakukan di Laboratorium Optik Jurusan Biologi Fakultas
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
pada bulan Mei-Juni 2016. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan metode
relatif, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan yellow pan trap. Data hasil
penelitian dianalisis dengan menggunakan program past 3.12, sedangkan identifikasi
menggunakan buku Borror, dkk., (1996) dan BugGuide.net (2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perkebunan teh TP I ditemukan 263
individu,   yang terdiri dari 5 ordo, 13 famili, 13 subfamili. Pada TP II ditemukan 260
individu yang terdiri dari 4 ordo, 14 famili, 14 subfamili. Pada TP III ditemukan 293
individu, yang terdiri dari 5 ordo, 11 famili, 11 subfamili, secara keseluruhan 3 subfamili
berperan sebagai predator, 9 subfamili berperan sebagai herbivor, 4 subfamili berperan
sebagai polinator, 3 subfamili berperan sebagai parasit, 1 subfamili berperan sebagai
detritivor. Indeks keanekaragaman 3 lokasi penelitian yaitu pada TP I 2,327, pada TP II
2,493, pada TP III 2,253 semuanya termasuk dalam kategori sedang, karena nilai indeks
keanekaragaman di bawah 3 dan tidak kurang dari 1. Korelasi antara serangga dengan
faktor abiotik yakni korelasi tertinggi pada suhu yaitu dari subfamili Cicadellinae (0,899)
memiliki tingkat hubungan sangat kuat dan  menunjukan korelasi positif, korelasi
tertinggi pada kelembaban yaitu dari subamili Phytomyzinae (-0,605) memiliki tingkat
hubungan kuat dan menunujukan korelasi negatif, Korelasi tertinggi pada intensitas
cahaya yaitu dari subamili Muscinae (-0,755) memiliki tingkat hubungan kuat, dan
menunjukan korelasi negatif, Korelasi tertinggi pada kecepatan angin yaitu dari subamili
Phytomyzinae (-0,662) memiliki tingkat hubungan kuat, dan menunjukan korelasi
negatif.
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ABSTRACT

Cholid, Idham. 2017. Aerial Insect Diversity on PTPN XII Wonosari Plantation,
Malang Regency. Thesis. Biology Department. Faculty of Science and
Technology. State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor: (I) Dr. Dwi Suheriyanto, M.P. (II) M. Mukhlis Fahruddin, M.S.I.

Keywords: Biodiversity, Aerial Insects, PTPN XII Wonosari Malang Regency Plantation
PTPN XII tea plantation Wonosari Malang Regency is famous for producing

good quality tea in East Java regency. Insects are animals with large numbers and have
important role in ecosystems, especially for plantations such as tea plantation PTPN XII
Wonosari Malang Regency that require insects that act as predators. The diversity of
aerial insects on the land may vary with different pruning years (TP). The diversity of
these aerial insects is related to the year of pruning. The pruning aims to remove stems of
plants that have died or not healthy and besides also stimulate shoot growth in order to
achieve maximum productivity. Aerial insects are insects that make their life mobility in
the air because they have wings, both for food-seeking mobility and finding shelter to lay
their eggs. Besides the difference in year of pruning (TP), physical factors also greatly
affect the diversity of insects, such as temperature, humidity, light intensity and wind
speed.

The research was conducted on tea plantation PTPN XII Wonosari Malang
Regency. Identification of insects was done at Optical Laboratory of Biology Department
Faculty of Science and Technology State Islamic University Maulana Malik Ibrahim
Malang on May-June 2016. The research used quantitative descriptive method with
relative method. Sampling method using yellow pan trap. The data of the research were
analyzed by using past program 3.12 and  identification using Borror, et al. (1996) and
BugGuide.net (2016).

The results showed that tea plantation location I found 263 individuals, consisting
of 5 orders, 13 families, 13 subfamilies. On TP II found 260 individuals consisting of 4
orders, 14 families, 14 subfamilies. On TP III found 293 individuals, consisting of 5
orders, 11 families, 11 subfamilies, overall 3 subfamili act as predators, 9 subfamili act as
herbivor, 4 subfamili act as polinator, 3 subfamily act as parasite, 1 subfamily act as
detritivor. The diversity index of 3 study sites was in the medium category, 1 <H '<3, on
TP I 2,327, on TP II 2,493, on TP III 2,253. Correlation between insects with abiotic
factor is the highest correlation at the temperature ie from subfamily Cicadellinae (0.899)
has a very strong relationship level and shows a positive correlation, The highest
correlation in moisture ie from subfamily Phytomyzinae (-0.605) has a strong relationship
level and shows a negative correlation, Correlation The highest correlation on the light
intensity of the subfamily Phytomyzinae (-0.662) has a strong relationship level, and
shows a negative correlation.
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مختلص البحث

. تنوع الحشرات الَجویّة في مزرعة الشاي الشبكة المحدودة للمزارعة الدولیة 2016خالد, ادھام.
)PTPNبحٌث عملٌي. قسم البیولوجیا كلیة العلوم ) الثاني عشر في ونوساري ماالنغ .

موالنا مالك إبراھیم ماالنغ. المشرف األول (UIN)والتكنولوجیا الجامعة اإلسالمیة الحكومیة
یانتو الماجستیر و المشرف الثاني محمد مخلص فخر الدین الماجسیر.الدكتور دوي سوھری

التنوع, الحشرات الَجویّة ، مزرعة الشاي الشبكة المحدودة للمزارعة الدولیة :الكلمات الرئیسیة
)PTPNالثاني عشر في ونوساري الواغ (

ونوساري ) الثاني عشر في PTPNمزرعة الشاي الشبكة المحدودة للمزارعة الدولیة (
الواغ مشھورة بإنتاج الشاي الجودة في دائرة جاوى الشرقیة. الحشرة ھي حیوان مع كمیات كبیرة 
ولھا دور في نظام االیكولوجي خاصةً لقطاع المزارع مثل مزرعة الشاي الشبكة المحدودة 

) الثاني عشر في ونوساري الواغ التي تحتاج الى حشرات تعمل PTPNللمزارعة الدولیة (
متفرقة ألنھ مرتبِط بسنوات (TP)سنة التشذیب ترسات. انواع الحشرات الَجویّة في عزبةكمف

التشذیب. یھدف التشذیب إلى رمي جذعة النبات التي قد ماتت ولیست صحیةً و یھدف أیضا لحفز 
نمو اطراف النبات لتحقیق اقصي قدر من اإلنتاجیة. الحشرات الَجویّة ھي الحشرات التي تنّقلت 

تھا في الجوي ألن لدیھا اجنحة، سواء كان التنقل في طلب الطعام أو في طلب المسكن للبیض. لحیا
إضافةً إلى رطبة سنة التشذیب في فرق انواع الحشرات كان العامل األخر التي تأثر كبیرا أیضا فیھ 

كالعوامل الفیزیائیة مثل درجة الحرارة والرطوبة وكثافة الضوء وسرعة الریاح.
) الثاني عشر في PTPNحث في مزرعة الشاي الشبكة المحدودة للمزارعة الدولیة (یقام الب

ونوساري الواغ و تعریف الحشرات یقام في مختبر قسم البیولوجیا كلیة العلوم والتكنولوجیا 
. كان 2016موالنا مالك إبراھیم ماالنغ من شھر مایو إلى یونیو (UIN)الجامعة اإلسالمیة الحكومیة

ً بمنھجٍ نسبّيٍ یعني أخذ العینات باستعمال فخ المقالة الصفراء. یتم تحلیل نتائج البحث وص ً كّمیا فیّا
) مع ان تعریف الحشرات یقام  باستخدام كتاب past 3.12(3.12البحث باستعمال برنامج الماضي 

).2016(BugGuide.net) و1996التعریف من بوررور وآخرون (
TP Iافراداً في مزرعة الشاي263ت الَجویّة, قد ُوجدت اّما نتائج البحث في الحشرا

وتتألف TP IIافراداً في 260من األسرة الفرعیة. وجدت 13أسرةً و 13وتتألف من خمسة نظام و 
وتتالف من TP IIIافراداً في 293من األسرة الفرعیة. وجدت 14أسرةً و14من أربعة نظام و 

رة الفرعیة. على الكّلیة من األسرة الفرعیة، كانت ثالثة منھم من األس11أسرةً و 11خمسة نظام و 
تعمل كمفترس وتسعة منھم تعمل كھیربیفور و أربعة منھم تعمل كملقحات و ثالثة منھم تعمل 

امكنة البحث تنتمي إلى فئة المتوسطة، 3كطفیلیة و واحد منھم یعمل كالمضار. الفھرس الموقع من 
1< H '<فيTP I2,327ي و فTP II2,493 و فيTP III2.253. اإلرتباط بین الحشرات

) Cicadellinae)0,899وعامل غیر حیوي بأعلى اإلرتباط في درجة الحرارة من األسرة الفرعیة 
ً إیجابیاً. أعلى االرتباط في الرطوبة من األسرة الفرعیة  لھا عالقة قویة جدا ویدّل إرتباطا

Phytomyzinae)0.605-سلبّیاً. أعلى االرتباط في كثافة الضوء من ) لھا عال ً قة قویة ویدّل إرتباطا
) لھا عالقة قویة ویدّل إرتباطاً سلبیّاً. أعلى االرتباط في سرعة -Muscinae)0.755األسرة الفرعیة 

) لھا عالقة قویة ویدّل إرتباطاً سلبیّاً.-Phytomyzinae)0.662الریاح من األسرة الفرعیة 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi

(Megabiodiversity) baik flora maupun fauna, salah satunya adalah

keanekaragaman jenis serangga. Siregar (2009), menyebutkan bahwa Indonesia

memiliki sekitar 250.000 spesies dari 751.000 spesies serangga yang terdapat di

bumi, hal ini dikarenakan negara Indonesia memiliki iklim yang stabil dan secara

geografis Indonesia adalah negara kepulauan dengan iklim tropis, sehingga

memungkinkan bagi berbagai macam flora dan fauna untuk hidup dan

berkembang biak. Menurut Suheriyanto (2008), serangga mempunyai jumlah

spesies terbesar dari seluruh spesies yang ada di bumi, yang memilik fungsi serta

peranan yang bermacam-macam dan keberadaannya terdapat dimana-mana yang

menjadikan peranan serangga sangat penting di ekosistem dan kehidupan

manusia.

Menurut Borror dkk (1996), serangga telah hidup di bumi kira–kira 350

juta tahun lalu, lebih lama dibandingkan manusia yang hidup kurang dari dua juta

tahun silam, selama kurun ini mereka telah banyak mengalami perubahan evolusi

serta telah menyesuaikan kehidupan pada hampir semua tipe habitat yang

menyebabkan mereka memiliki keanekaragaman tinggi di bumi yang terdiri dari

berbagai macam spesies dan juga karakteristik yang berbeda–beda pada serangga.
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Keanekaragaman serangga merupakan suatu anugerah yang telah

diciptakan Tuhan di bumi ini karena kehadirannya memberikan pengaruh besar

bagi ekosistem kehidupan di bumi, dan ini adalah sebagian tanda dari kebesaran

Sang Pencipta bagi orang–rang yang berfikir (Rossidy, 2008). Dalam Al-Qur’an

Surat Al-Baqarah ayat 164 :

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya
malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang
berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa
air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya
dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin
dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat)
tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Ayat di atas diawali dengan huruf taukid “inna” menurut Abdullah

(2005), huruf taukid berfungsi untuk menguatkan pernyataan, ayat ini

menerangkan bahwa Allah SWT memeberi penjelasan kepada manusia tentang

kekuasaannya, dan hanya orang-orang yang berfikirlah yang mampu menemukan

jalan atas pencapaian ilmunya menuju kebesaran Allah SWT, salah satu kebesaran

Allah SWT telah menciptakan berbagai mahluk yang ada di bumi, dalam ayat Al-

Qur’an surat Al-baqarah ayat: 164 Allah SWT menciptakan mahluk dari sebuah

proses, yaitu diturunkannya air hujan kebumi, lalu di sebarkanlah segala jenis

hewan, yang berarti bahwa air adalah komponen yang paling penting dalam
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sebuah kehidupan, karena air sangat dibutuhkan oleh mahluk hidup dalam

melakukan metabolisme demi melangsungkan kehidupannya, oleh karena itu

dalam ayat AL-Quran Allah SWT selalu berfirman menurunkan air terlebih

dahulu sebelum menciptakan mahluk hidup dan menyebarkannya kepenjuru dunia

yang saling melengkapi satu dengan lainnya dan menjadi sebuah komunitas

bahkan ekosistem yang beranekaragam, salah satu bukti dari kebesaran tuhan

adalah keanekaragaman serangga.

Keanekaragaman serangga mempunyai peranan penting bagi beberapa

sektor seperti pertanian, ekologi, kesehatan manusia, sumberdaya alam dan

perkembangan ilmu yang lain (Robert dkk., 2009). Peranan serangga bagi

manusia sangat beragam diantaranya sebagai penyerbuk, pengontrol hama,

penghasil produk perdagangan, pemakan bahan organik yang membusuk, dll.

Selain dari peranannya yang menguntungkan kehadiran serangga juga dapat

merugikan manusia, sifat merugikan ini terjadi secara langsung maupun tidak

langsung, secara langsung seperti serangga parasit yang memanfaatkan tubuh

manusia untuk hidup, sedangkan sifat merugikan serangga secara tidak langsung

ini terjadi dilahan pertanian/perkebunan yang dikelola manusia karena dapat

menyebabkan kerusakan pada produk perkebunan maupun pertanian (Borror dkk.,

1996).

Keanekaragaman serangga di beberapa tempat berbeda-beda, sebagaimana

disebutkan Resosoedarmo dkk (1984), keanekaragaman rendah terdapat pada

komunitas dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya daerah kering dan

pegunungan tinggi, sedangkan keanekaragaman tinggi terdapat di daerah dengan
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kondisi lingkungan optimum, salah satu contoh lingkungan optimal adalah daerah

subur, tanah kaya, dan daerah pegunungan.

Menurut Jumar (2000), lingkungan optimum adalah lingkungan yang

mendukung bagi perkembangan serangga baik untuk tempat tinggal maupun

untuk kebutuhan mencari makan dan memiliki faktor lingkungan seperti suhu,

kelembaban, kecepatan angin, intensitas cahaya optimum. Suhu optimum untuk

serangga adalah 15-25℃, kelembaban optimum yang dibutuhkan serangga adalah

50-90%, sedangkan kecepatan angin dan intensitas cahaya mempunyai pengaruh

yang berbeda-beda pada masing-masing serangga, diantaranya terdapat serangga

yang berbanding terbalik dengan kecepatan angin, yaitu jika kecepatan angin

semakin kencang maka jumlah nya semakin sedikit seperti pada lalat, karena

angin kencang dapat mengganggu motoritasnya, sedangkan untuk kutu loncat

kecepatan angin sangat diperlukan, karena itu akan membantu motoritasnya,

begitu juga untuk intensitas cahaya, serangga diurnal yaitu serangga yang

membutuhkan intensitas cahaya tinggi dan aktif pada siang hari, serangga

krepskular yaitu serangga yang membutuhkan intensitas cahaya sedang aktif pada

sore hari, serangga nokturnal serangga yang membutuhkan intensitas cahaya

rendah dan aktif pada malam hari, seperti cahaya bulan. Menurut Parwata (2014),

Serangga ditemukan hampir di semua ekosistem. Semakin banyak tempat dengan

berbagai ekosistem maka terdapat jenis serangga yang beragam.

Ekosistem secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ekosistem

alami dan ekosistem buatan manusia. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang

pembentukanya dan perkembanganya murni berjalan secara alami tanpa campur
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tangan manusia, sebagai contoh hutan tropis. Ekosistem buatan manusia adalah

ekosistem yang proses pembentukan, peruntukan dan pengembanganya ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan manusia, ekosistem pertanian atau agroekosistem

merupakan salah satu contoh ekosistem buatan manusia (Untung, 2006).

Salah satu contoh ekosistem buatan manusia adalah perkebunan,

perkebunan di Indonesia dibuka pada abad 19, pada saat itu pemerintah kolonial

Belanda mengirim beberapa tanaman perkebunan ke berbagai daerah guna

kepentingan perekonomian, salah satu daerah perkebunan yang ada sejak masa

kolonial adalah perkebunan teh  (Parwata, 2014).

Tanaman teh berasal dari daerah subtropis, kemudian menyebar

keberbagai belahan dunia, baik daerah beriklim subtropis maupun tropis. Negara

Indonesia adalah negara yang mempunyai iklim tropis sehingga tanaman teh dapat

tumbuh secara optimal, tanaman teh umumnya ditanam pada dataran tinggi,

dengan kisaran ketinggian lebih dari 400 m dpl (Setyamidjaja, 2000). Menurut

Sukasman (1998), tanaman teh dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah dengan

kondisi pH yang rendah yaitu 4–5,5 dan suhu 13–19 ˚C dengan curah hujan antara

1250-5000 mm yang merata sepanjang tahun.

Tanaman teh di negara Indonesia dapat dijumpai di berbagai tempat salah

satunya adalah diperkebunan teh PTPN XII Wonosari yang terletak di Kecamatan

Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Perkebunan teh Wonosari mempunyai

luas 70,4 hektar dan memilki ketinggian sekitar 950-1.250 m dpl. Suhu udara

perkebunan pada siang hari mencapai 19–26 °C dan pada malam hari mencapai
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17-21 °C. Kelembaban udara pada perkebunan teh Wonosari yaitu 70-90 %

(Parwata, 2014).

Perkenunan teh wonosari memiliki beberapa macam teknik perawatan

pada tanaman teh, selain diberikan pupuk dan pestisida tanaman teh juga diberi

perlakuan berupa pemangkasan yang dilakukan pada setiap 3 tahun sekali,

pemangkasan ini bertujuan untuk mempermudah pemetikan dan dapat

merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru. Penentuan tahun pangkas adalah

berdasarkan dengan waktu pertumbuhan dari awal penanaman, sejak awal

penanaman samapai dengan usia 3 tahun tanaman teh masuk dalam kategori

tanaman belum menghasilkan (TBM), lalu tahun berikutnya tanaman teh masuk

pada kategori tanaman menghasilkan (TM) yang sudah dapat dipanen, samapai

tanaman teh berusia 6 tahun kemudian dilakukan pemangkasan, setelah

pemangkasan kurun waktu 1 tahun tanaman teh masuk pada kategori tanaman

menghasilkan (TM) tahun pangkas I, lalu pada tahun berikutnya tanaman teh

masuk pada tahun pangkas II, dan tahun berikutnya tanaman teh masuk pada

tahun pangkas III, lalu dilakukan pemangkasan kembali, dan begitu seterusnya

(Dokumen PTPN XII Wonosari, 2016).

Perlakuan demikian bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal

pada perkebunan teh Wonosari, namun seiring dengan berjalannya waktu pada

perkebunan teh ditemukan berbagai macam masalah yang mempengaruhi

produktifitas teh, sehingga menjadikan kurva produksi teh dari tahun ke tahun

mengalami fluktuasi. Menurut data produksi 10 tahun afdeling Wonosari (2016),

produksi teh pada perkebunan wonosari mengalami kondisi yang fluktuatif, pada
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tahun 2006 produksi teh mencapai 308,770 ton, pada tahun 2007: 431,320 ton,

pada tahun 2008: 385,664 ton, pada tahun 2009: 386,776 ton, pada tahun 2010:

473,670 ton, pada tahun 2011: 427,225 ton, pada tahun 2012: 434,191 ton, pada

tahun 2013: 437,920 ton, pada tahun 2014: 378,701 ton, pada tahun 2015 produksi

mencapai 329,408 ton. Menurut Asosiasi Penelitian dan Pengembangan

Perkebunan Indonesia (2010), menurunnya produksi teh pada perkebunan

disebabkan oleh barbagai faktor salah satunya adalah adanya serangan hama dan

penyakit, hama berupa serangga menyerang pada bagian daun yang masih muda

sehingga membuatnya rusak dan tidak layak dipetik, daun muda yang terserang

hama akan menggulung dan terdapat bercak-bercak seperti terserang penyakit.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah  dilakukan sebelumnya terhadap

keanekaragaman serangga di perkebunan teh PTPN XII Bantaran Blitar terdiri

dari 8 ordo yang terdiri dari 18 famili. Pada stasiun 1 serangga yang ditemukan

terdapat   6 ordo terdiri   dari 13 famili yaitu Formicidae, Encyrtidae,

Tenthredinidae, Phyrrocoridae, Cicadellidae, Muscidae, Micropezidae,

Tachinidae, Syrphidae, Stratiomydae, Sciaridae dan Acrididae. Pada stasiun 2

terdapat 7 ordo terdiri dari 15 famili yaitu Formicidae, Encyrtidae,

Tenthredinidae, Phyrrocoridae, Cicadellidae, Muscidae, Micropezidae,

Curtonotidae, Tachinidae, Syrphidae, Stratiomydae, Acrididae, Mantidae,

Coccinellidae, dan Cryshomelidae. Sedangkan pada stasiun 3 terdapat 7 ordo

terdiri dari 13 famili yaitu Formicidae, Tenthredinidae, Phyrrocoridae,

Cicadellidae, Muscidae, Micropezidae, Curtonotidae, Syrphidae,  Sciaridae,

Acrididae, Coccinellidae , Cryshomelidae dan Pieridae.
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Berdasarakan uraian diatas maka penulis merasa perlu melakukan

penelitian tentang “Keanekaragaman Serangga di Perkebunan Teh PTPN XII

Wonosari Kabupaten Malang”, pada penelitian keanekaragaman serangga di

perkebunan teh PTPN XII Wonosari ini digunakan yellow pan trap dan terdapat 3

stasiun sebagai tempat pengambilan sampel, stasiun I yaitu area tahun pangkas 1,

stasiun II yaitu area tahun pangkas 2 dan stasiun III yaitu area pangkas 3.

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja jenis serangga yang terdapat di Perkebunan Teh PTPN XII

Wonosari Kabupaten Malang?

2. Apa saja peranan serangga yang ditemukan di Perkebunan Teh PTPN

XII Wonosari Kabupaten Malang?

3. Bagaimana keanekaragaman serangga di Perkebunan Teh PTPN XII

Wonosari Kabupaten Malang?

4. Bagaimana korelasi serangga dengan faktor abiotik di Perkebunan Teh

PTPN XII Wonosari Kabupaten Malang?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi berbagai jenis serangga yang ada di Perkebunan Teh

PTPN XII Wonosari Kabupaten Malang.

2. Mengetahui peranan serangga yang terdapat di Perkebunan Teh PTPN

XII Wonosari Kabupaten Malang.
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3. Mengetahui keanekaragaman serangga di Perkebunan Teh PTPN XII

Wonosari Kabupaten Malang.

4. Mengetahui korelasi serangga dengan faktor abiotik di Perkebunan

Teh PTPN XII Wonosari Kabupaten Malang.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah informasi tentang keanekaragaman serangga pada

Perkebunan Teh Wonosari PTPN XII Wonosari Kabupaten Malang.

2. Dapat digunakan sebagai data awal bagi penelitian tentang peranan

serangga bagi ekosistem.

1.5.Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah:

1. Identifikasi serangga hanya sampai pada tingkat subfamili.

2. Pengambilan sampel dilakukan di area tahun pangkas (TP) I,II dan III

pada Perkebunan Teh PTPN XII Wonosari Kabupaten Malang.

3. Faktor abiotik yang diamati meliput suhu, kelembaban, intensitas

cahaya dan kecepatan angin.

4. Pengambilan sampel dilakukan hanya pada serangga yang tertangkap

oleh yellow pan trap.

5. Penelitian dilakukan pada musim kemarau pada bulan Mei–Juni 2016.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Serangga

Serangga mempunyai jumlah spesies terbesar dari seluruh spesies yang

ada dibumi, yang memilik fungsi serta peranan yang bermacam-macam dan

keberadaannya terdapat dimana-mana yang menjadikan peranan serangga sangat

penting di ekosistem dan kehidupan manusia. Sebagian besar spesies serangga

memiliki manfaat bagi manusia (Suheriyanto, 2008). Sebanyak 1.413.000 spesies

telah berhasil diidentifikasi dan dikenal, lebih dari 7.000 spesies baru ditemukan

hampir setiap tahun. Tingginya jumlah serangga dikarenakan serangga berhasil

dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya pada habitat yang bervariasi,

kapasitas reproduksi yang tinggi dan kemampuan menyelamatkan diri dari

musuhnya (Borror dkk., 1996).

Ciri-ciri umum serangga adalah mempunyai appendage atau alat tambahan

yang beruas, tubuhnya bilateral simetri yang terdiri dari sejumlah ruas, tubuh

terbungkus oleh zat khitin sehingga merupakan eksoskeleton. Biasanya ruas-ruas

tersebut ada bagian yang tidak berkhitin, sehingga mudah untuk digerakkan.

Sistem syaraf tangga tali, coelom pada serangga dewasa bentuknya kecil dan

merupakan suatu rongga yang berisi darah (Hadi, 2009).

2.1.1. Morfologi Serangga

Ruas yang membangun tubuh serangga terbagi atas tiga bagian yaitu,

kepala (caput), dada (toraks) dan perut (abdomen). Sesungguhnya serangga terdiri

dari tidak kurang dari 20 segmen. Enam Ruas terkonsolidasi membentuk kepala,
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tiga ruas membentuk thoraks, dan 11 ruas membentuk abdomen serangga dapat

dibedakan dari anggota Arthropoda lainnya karena adanya 3 pasang kaki

(sepasang pada setiap segmen thoraks) (Hadi, 2009). Menurut Sastrodihardjo

(1979), pada serangga terjadi tiga pengelompokkan segmen, yaitu kepala, dada,

dan perut, secara umum satu daerah kesatuan ini disebut tagma. Prostomium

(suatu bagian terdepan yang tidak bersegmen) bersatu dengan kepala sedangkan

periprok (bagian terakhir tubuh yang tidak bersegmen) bersatu dengan perut.

Pada bagian depan (frontal) apabila dilihat dari samping (lateral) dapat

ditentukan letak frons, clypeus, vertex, gena, occiput, alat mulut, mata majemuk,

mata tunggal (ocelli), postgena, dan antena, Sedangkan toraks terdiri dari

protorak, mesotorak, dan metatorak. Sayap serangga tumbuh dari dinding tubuh

yang terletak dorso-lateral antara nota dan pleura. Pada umumnya serangga

mempunyai dua pasang sayap yang terletak pada ruas mesotoraks dan metatorak.

Pada sayap terdapat pola tertentu dan sangat berguna untuk identifikasi (Borror

dkk., 1996).

Gambar 2.1. Morfologi umum serangga, dicontohkan dengan belalang
(Orthoptera) a. kepala, b. toraks, c. abdomen, d. antena, e. mata, f.
tarsus, g. koksa, h. trokhanter, i. timpanum, j. spirakel, k. femur, l.
tibia, m. ovipositor, n. serkus (Hadi, 2007).
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Serangga memiliki skeleton yang berada pada bagian luar tubuhnya

(eksoskeleton). Rangka luar ini tebal dan sangat keras sehingga dapat menjadi

pelindung tubuh, yang sama halnya dengan kulit kita sebagai pelindung luar. Pada

dasarnya, eksoskeleton serangga tidak tumbuh secara terus-menerus. Pada tahapan

pertumbuhan serangga eksoskeleton tersebut harus ditanggalkan untuk

menumbuhkan yang lebih baru dan lebih besar lagi (Hadi, 2009).

a. Kepala (caput)

Bentuk umum kepala serangga berupa struktur seperti kotak. Pada

kepala terdapat alat mulut, antenna, mata majemuk, dan mata tunggal

(osellus). Permukaan belalang kepala serangga sebagian besar berupa lubang

(foramen magnum atau foramen oksipilate). Melalui lubang ini berjalan urat–

daging, dan kadang-kadang saluran darah dorsal (Jumar, 2000). Suheriyanto

(2008) menyatakan bahwa kepala serangga terdiri dari 3 sampai 7 ruas, yang

memiliki fungsi sebagai alat untuk pengumpulan makanan, penerima

rangsangan dan memproses informasi di otak. Kepala serangga keras karena

mengalami sklerotisasi.

Gambar 2.2 Struktur Umum Kepala Serangga. (A) Pandangan
Anterior, (B) Pandangan Lateral (Jumar, 2000).
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Menurut Hadi (2009) tipe kepala serangga berdasarkan posisi alat

mulut terhadap sumbu (poros tubuh) dapat dibedakan atas Hypognatus

(vertikal), apabila bagian dari alat mulut mengarah ke bawah dan dalam posisi

yang sama dengan tungkai, contohnya pada ordo Orthoptera. Prognatus

(horizontal), apabila bagian dari alat mulut mengarah ke depan dan biasanya

serangga ini aktif mengejar mangsa, contohnya pada ordo Coleoptera.

Opistognathus (oblique), apabila bagian dari alat mulut mengarah ke belakang

dan terletak di antara sela-sela pasangan tungkai, contohnya pada ordo

Hemiptera.

Gambar 2.3 Posisi kepala serangga berdasarkan letak arah
alat mulut. (a) Hypognatus, (b) Prognathous, (c)

Opistognatus (Hadi, 2009).

b. Antena

Serangga mempunyai sepasang antenna yang terletak pada kepala

dan biasanya tampak seperti “benang” memanjang. Antenna merupakan organ

penerima rangsang, seperti bau, rasa, raba dan panas. Pada dasarnya, antena

serangga terdiri atas tiga ruas. Ruas dasar dinamakan scape. Scape ini

termasuk kedalam daerah yang menyelaput (membraneus) pada kepala. Ruas
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kedua dinamakan flagella (tunggal = flagellum) (Jumar, 2000).

Gambar 2.4 Bentuk umum antena serangga (Jumar, 2000).

c. Mata

Mata pada serangga terdiri dari mata majemuk (compound eyes) dan

amata tunggal (ocelli). Mata tunggal pada larva holometabola terletak

dilateral kepala disebut stemmata, jumlahnya ada 6 atau 8. Mata tunggal

pada belalang terletak difrons. Mata majemuk terdiri dari kelompok unit

masing-masing tersusun dari sistem lensa dan sejumlah kecil sensori. Sistem

lensa ini fungsinya untuk memfokuskan sinar menuju elemen fotosensitif dan

keluar dari sel sensori berjalan kebelakang menuju lobus optik dari tiap

otak tiap faset terdiri dari satu unit yang disebut ommatidia (Hadi, 2009).

Menurut Jumar (2000), serangga dewasa memiliki 2 tipe mata, yaitu mata

tunggal dan mata majemuk. Mata tunggal dinamakan ocellus (jamak: ocelli).

Mata tunggal dapat dijumpai pada larva, nimfa, maupun pada serangga

dewasa. Mata majemuk sepasang dijumpai pada serangga dewasa dengan

letak masing-masing pada menampung semua pandangan dari berbagai arah.

Mata majemuk (mata faset), terdiri atas ribuan ommatidia.

Hadi (2009) menyatakan bahwa masing-masing ommatidia terdiri dari:
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Bagian optik yang terdiri dari lensa kutikuler dan membentuk lensa cornea

biconveks dan dibawah kornea terdapat 4 buah sel semper, pada kebanyakan

serangga menghasilkan crystallin cone. Cristalin cone, dan bagian sensori

terdiri dari sel retinula, rhadomere sel pigmen sekunder, dan serabut syaraf.

d. Dada (toraks)

Pada dasarnya tiap ruas toraks dapat dibagi menjadi tiga bagian. Bagian

dorsal disebut tergum atau notum, bagian ventral disebut sternum dan bagian

lateral disebut pleuron (jamak: pleura). Sklerit yang terdapat pada sternum

dinamakan sternit, pada pleuron dinamakan pleurit, dan tergum dinamakan tergit.

Pronotum dari beberapa jenis serangga kadang mengalami modifikasi, seperti

dapat terlihat pada pronotum Ordo Orthoptera yang membesar dan mengeras

menutupi hampir semua bagian protoraks dan mesotoraksnya (Jumar, 2000).

Menurut Hadi (2009), bagian ini terdiri dari tiga segmen yang disebut segmen

yang disebut segmen toraks depan (protoraks), segmen toraks tengah

(mesotoraks) dan segmen toraks belakang (metatoraks). Pada serangga bersayap,

sayap timbul pada segmen meso dan mesotoraks, dan secara kolektif dua segmen

ini disebut juga sebagai pterotoraks. Protoraks dihubungkan dengan kepala oleh

leher atau serviks.

e. Sayap

Sayap merupakan pertumbuhan daerah tergum dan pleura. Sayap terdiri

dari dua lapis tipis kutikula yang dihasilakan oleh sel epidermis yang segera

hilang. Diantara kedua lipatan tersebut terdapat berbagai cabang tabung

pernafasan (trakea). Tabung ini mengalami penebalan sehingga dari luar tampak
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seperti jari-jari sayap. Selaain berfungsi sebagai pembawa oksigen ke jaringan,

juga sebagai penguat sayap. Jari-jari utama disebut jari-jari membujur yang juga

dihubungkan dengan jari-jari melintang (cross-vein). Jari-jari sayap ini

mempunyai pola yang tetap dan khas untuk setiap kelompok dan jenis tertentu

dengan adanya sifat ini akan mempermudah dalam mendeterminasi serangga

(Sastrodiharjo. 1979). Berdasarkan Jumar (2000), Serangga merupakan satu-

satunya binatang invertebrata yang memiliki sayap. Adanya sayap memungkinkan

serangga dapat lebih cepat menyebar (mobilitas) dari satu tempat ke tempat lain

dan menghindar dari bahaya yang mengancamnya.

f. Tungkai atau kaki

Hadi (2009), menjelaskan bahwa tungkai-tungkai thoraks serangga

bersklerotisasi (mengeras) dan selanjutnya dibagi menjadi sejumlah ruas. Secara

khas, terdapat 6 ruas pada kaki serangga. Ruas yang pertama yaitu koksa yang

merupakan merupakan ruas dasar; trokhanter, satu ruas kecil (biasanya dua ruas)

sesudah koksa; femur, biasanya ruas pertama yang panjang pada tungkai; tibia,

ruas kedua yang panjang; tarsus, biasanya beberapa ruas kecil di belakang tibia;

pretarsus, terdiri dari kuku-kuku dan berbagai struktur serupa bantalan atau serupa

seta pada ujung tarsus. Sebuah bantalan atau gelambir antara kuku-kuku biasanya

disebut arolium dan bantalan yang terletak di dasar kuku disebur pulvili.
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Gambar 2.5 Tungkai serangga secara umum beserta
bagian-bagiannya (Borror dkk., 1996).

g. Perut (abdomen)

Pada umumnya, abdomen pada serangga terdiri dari 11 segmen. Tiap

segmen dorsal yang disebut tergum dan skleritnya disebut tergit. Sklerit ventral

atau sternum adalah sternit dan sklerit pada daerah lateral atau pleuron disebut

pleurit. Lubang-lubang pernafasan disebut spirakel dan terletak di pleuron. Alat

kelamin serangga terletak pada segmen-segmen ini dan mempunyai kekhususan

sebagai alat untuk kopulasi dan peletakan telur. Alat kopulasi pada serangga

jantan dipergunakan untuk menyalurkan spermatozoa dari testes ke spermateka

serangga betina. Bagian ini disebut aedeagus. Pada serangga betina, bagian yang

menerima spermatozoa disebut spermateka. Di tempat ini sperma dapat hidup

sampai lama dan dikeluarkan sewaktu-waktu untuk pembuahan (Hadi, 2009).

2.1.2. Klasifikasi Serangga

Serangga termasuk dalam filum arthropoda. Arthropoda berasal dari

bahasa yunani arthro yang artinya ruas dan poda berarti kaki, jadi arthropoda

adalah kelompok hewan yang mempunyai ciri utama kaki beruas-ruas (Borror

dkk., 1996). Hadi (2009), menyatakan bahwa Arthropoda terbagi menjadi 3 sub
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filum yaitu Trilobita, Mandibulata dan Chelicerata. Sub filum Mandibulata terbagi

menjadi 6 kelas, salah satu diantaranya adalah kelas Insecta (Hexapoda). Sub

filum Trilobita telah punah. Kelas Hexapoda atau Insecta terbagi menjadi sub

kelas Apterygota dan Pterygota. Sub kelas Apterygota terbagi menjadi 4 ordo, dan

sub kelas Pterygota masih terbagi menjadi 2 golongan yaitu golongan

Exopterygota (golongan Pterygota yang memetaforsisnya sederhana) yang terdiri

dari 15 ordo, dan golongan Endopterygota (golongan Pterygota yang

metamorfosisnya sempurna) terdiri dari 3 ordo.

Gambar 2.6 Bagan Klasifikasi serangga (Siwi, 2006).

Menurut Meyer (2003), filum arthropoda terbagi menjadi tiga sub filum,

yaitu: Subfilum Trilobita, trilobita merupakan arthropoda yang hidup di laut, yang

ada sekitar 245 juta tahun yang lalu. Anggota Subfilum trilobita sangat sedikit
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yang diketahui, karena pada umumnya ditemukan dalam bentuk fosil. Subfilum

Chelicerata, kelompok Subfilum Chelicerata merupakan hewan predator yang

mempunyai selicerae dengan kelenjar racun. Yang termasuk dalam kelompok ini

adalah laba-laba, tungau, kalajengking dan kepiting. Subfilum Mandibulata,

kelompok ini mempunyai mandible dan maksila di bagian mulutnya. Yang

termasuk kelompok mandibulata adalah Crustacea, Myriapoda, dan Insecta

(serangga). Salah satu kelompok mandibulata, yaitu kelas crustacea telah

beradaptasi dengan kehidupan laut dan populasinya tersebar di seluruh lautan.

Anggota kelas Myriapoda adalah Millipedes dan Centipedes yang beradaptasi

dengan kehidupan manusia, seperti pada gambar 2.6.

2.2. Metamorfosis serangga

Setelah telur menetas, serangga pradewasa mengalami serangkaian

perubahan sampai mencapai bentuk serangga dewasa (imago). Keseluruhan

rangkaian perubahan bentuk dan ukuran dinamakan metamorphosis, metamorfosis

serangga dapat di bedakan menjadi empat tipe yaitu: tanpa metamorfosis

(Ametabola), metamorfosis bertahap (paurometabola), metamorfosis tidak

sempurna (hemimetabola), dan metamorfosis sempurna (holometabola) (Jumar,

2000).

Menurut Jumar (2000), pada tipe ametabola serangga pradewasa memiliki

bentuk luar serupa dengan serangga dewasa kecuali ukuran dan kematangan alat

kelaminnya, tipe serangga ini terdapat pada serangga serangga primitif yaitu dari

anggota sub kelas Apterygota, yakni dari ordo protura, diplura, colembolla dan

thysanura. Pada tipe paurometabola bentuk umum serangga pradewasa
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menyerupai serangga dewasa, tetapi terjadi perubahan bentuk secara bertahap

seperti terbentuknya bakal sayap dan embelan alat kelamin pada instar yang lebih

tua serta pertambahan ukuran, tipe serangga ini adalah dari golongan ordo

orthoptera, isoptera, thysanoptera, hemiptera, homoptera, anoplura, neuroptera,

dermaptera. Pada hemimetabola, ialah serangga yang mengalami metamorfosis

tidak sempurna. Dalam daur hidupnya, serangga yang bermetamorfosis tidak

sempurna mengalami tahapan perkembangan sebagai berikut: Telur. Nimfa, ialah

serangga muda yang mempunyai sifat dan bentuk sama dengan dewasanya. dalam

fase ini serangga muda mengalami pergantian kulit berulang kali. Sayap serta alat

perkembangbiakannya belum berkembang. Imago (dewasa) ialah fase yang di

tandai dengan telah berkembangnya semua organ tubuh dengan baik, termasuk

alat perkembangbiakannya serta sayap contoh pada belalang (Jumar, 2000).

A B

Gambar 2.7. A. Daur hidup serangga Hemimetabola, B. Holometabola (Hadi,
2007).

Menurut Hadi (2007), Perubahan struktur tubuh pada serangga ini sangat

besar dari berbagai stadium. Serangga ini dianggap orang sebagai serangga yang

maju perkembangannya dalam sejarah evolusi serangga. Kelompok serangga ini

disebut juga Holometabola. Contohnya adalah lalat, nyamuk (Nematocera), pinjal
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(Siphonaptera), kumbang (Coleoptera), kupu-kupu dan ngengat (Lepidoptera),

semut, lebah dan tawon (Hymenoptera).

2.3.Manfaat dan Peranan Serangga

2.3.1. Serangga yang Menguntugkan Bagi Manusia

Manfaat serangga bagi manusia sangat banyak sekali, diantaranya adalah

sebagai penyerbuk, penghasil produk perdagangan yaitu madu, malam tawon,

sutera, sirlak dan zat pewarna, pengontrol hama, pemakan bahan organik yang

membusuk, sebagai makanan manusia dan hewan, berperan dalam penelitian

ilmiah dan nilai seni keindahan serangga, pengendali gulma, bahan pangan dan

pengurai sampah (Borror, dkk,. 1996).

Suheriyanto (2008), menyatakan bahwa Serangga dapat membantu

penyerbukan tumbuhan angiospermae (berbiji tertutup), terutama tumbuhan yang

strukturnya bunganya tidak memungkinkan untuk terjadinya penyerbuka secara

langsung (autogami) atau dengan bantuan angin (anemogami). Pada umumnya

tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga mempunyai mempunyai

nectar yang sangat disukai oleh serangga pollinator.

Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga mempunyai lebih

sedikit serbuk sari dibandingkan yang dibantu angin dan biasanya serbuk sari

lengket, sehingga akan melekat pada serangga yang mengunjungi bunga tersebut.

Serangga juga mempunyai peranan yang besar dalam menguraikan sampah

organik menjadi bahan anorganik. Beberapa contoh serangga pengurai adalah

collembolan, rayap, semut, kumbang penggerak kayu, kumbang tinja, lalat hijau

dan kumbang bangkai. Dengan adanya serangga tersebut, sampah cepat terurai
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dan kembali menjadi materi di alam. Beberapa jenis serangga dapat dimanfaatkan

sebagai bahan makanan manuasia, diantaranya adalah laron, jangkrik, belalang

dan beberapa jenis larva serangga (Suheriyanto, 2008).

Keberadaan serangga dapat digunakan sebagai indikator keseimbangan

ekosistem. Artinya apabila dalam ekosistem tersebut keanekaragaman serangga

tinggi maka, dapat dikatakan lingkungan ekosistem tersebut seimbang atau stabil.

Keanekaragaman serangga yang tinggi akan menyebabkan proses jaring-jaring

makanan berjalan secara normal. Begitu juga sebaliknya apabila di dalam

ekosistem keanekaragaman serangga rendah maka, lingkungan ekosistem tersebut

tidak seimbang dan labil (Suheriyanto, 2008).

2.3.2. Serangga yang Merugikan Bagi Manusia

Serangga dapat menyebabkan kerugian secara langsung maupun tidak

langsung kepada manusia. Kerugian secara langsung yaitu banyak serangga

berbahaya yang menyerang berbagai tumbuh-tumbuhan, termasuk tanaman yang

bernilai bagi kemanusiaan. Serangga menyerang harta benda manusia, termasuk

rumah-rumah, pakaian, persediaan makanan. Mereka juga menyerang manusia

dan hewan, dengan cara gigitan atau segatan, banyak serangga yang menjadi

agen-agen dalam penularan beberapa penyakit yang paling parah menyerang

manusia dan hewan. Kebanyakan orang lebih banyak waspada terhadap serangga-

serangga perusak dan pengaruhnya daripada serangga yang menguntungkan dan

jenis serangga perusak lebih dikenal daripada serangga yang bermanfaat (Borror

dkk., 1996).
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2.4.Deskripsi Teh (Camellia sinensis L.)

Teh diperoleh dari pengolahan daun tanaman teh (Camellia sinensis

L.) dari familia Theaceae. Tanaman ini diperkirakan berasal dari daerah

pegunungan Himalaya dan pegunungan yang berbatasan dengan RRC, India, dan

Burma. Tanaman ini dapat tumbuh subur di daerah tanaman tropik dan subtropik

dengan menuntut cukup sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun

(Siswoputranto, 1978).

Daun teh merupakan daun tunggal. Helai daun berbentuk lanset dengan

ujung meruncing dan bertulang menyirip. Tepi daun lancip atau bergerigi. Daun

tua licin di kedua permukaannya sedangkan pada daun muda bagian bawahnya

terdapat bulu tua licin di kedua permukaannnya sedangkan pada daun muda

bagian bawahnya terdapat bulu halus (Muchtar, 1988).

Gambar 2.9 Morfologi Tanaman Teh (Dokumentasi pribadi)

Pohon teh mempunyai akar tunggang yang panjang, akar tunggang

tersebut masuk kedalam lapisan tanah yang dalam. Percabangan akarnyapun

banyak. Selain berfungsi sebagai penyerap air dan hara, akar tanaman teh
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juga berfungsi sebagai organ penyimpan cadangan makanan. Dilihat dari

warna dan bentuk dari daun-daun kelompok dan daun-daun mahkota bunga,

keduanya hampir sama. Kelompok daun itu akan berjumlah antara 4-5

helai dan berwarna agak hijau. Batang pohon teh tumbuh dengan lurus dan

banyak, akan tetapi batangnya mempunyai ukuran yang lebih kecil. Dengan

demikian, maka pohon teh ini akan tumbuh dengan bentuk yang mirip

pohon cemara. Hal itu terjadi jika pohon teh dibiarkan tumbuh tanpa adanya

pemangkasan (Muljana, 1993).

Secara taksonomi tanaman teh diklasifikasikan sebagai berikut (Syakir

dkk., 2010):

Kingdom : Plantae
Divisio : Spermatophyta

Sub Divisio : Angiospermae
Class : Dicotyledoneae

Ordo : Guttiferales
Famili : Theacea

Genus : Camellia
Spesies : Camellia sinensis (L).

Tanaman teh membutuhkan iklim yang lembab, dan tumbuh baik

pada temperatur yang berkisar antara 10-30˚C pada daerah dengan curah

hujan 2.000 mm per tahun dengan ketinggian 600-2000 m dpl. Tanaman teh

di perkebunan ditanam secara berbaris dengan jarak tanam satu meter.

Tanaman teh yang tidak dipangkas akan tumbuh kecil setinggi 50-100 cm

dengan batang tegak dan bercabang-cabang (Setyamidjaja, 2000).

Komposisi aktif utama yang terkandung dalam daun teh adalah

kafein, tannin, tehophylline, tehobromine, lemak, saponin, minyak esensial,

katekin, karotin, vitamin C, A, B1, B2, B12, dan P, fluorite, zat besi,
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magnesium dan kalsium, strontium (Fulder, 2004).

2.5.Pelestarian Budi Daya Tanaman Teh (Camellia sinensis L)

2.5.1. Pemangkasan

Salah cara yang dapat dilakukan oleh para petani perkebunan teh

dalam upaya meningkatkan produktivitas teh atau melestarikan budi daya

tanaman teh adalah dilakukan pemangkasan pada tanaman teh. Hal ini di

lakukan agar dapat mempermudah pemetikan dan dapat merangsang

umbuhnya tunas-tunas baru. Menurut Syakir dkk., (2010) menjelaskan bahwa

pekerjaan pemangkasan dimaksudkan untuk mempermudah kondisi bidang

petik sehingga mempermudahkan dalam pekerjaan pemetikan dan

mendapatkan produktivitas tanaman yang tinggi. Tujuan dari pekerjaan

pemangkasan adalah: memelihara bidang petik tetap rendah untuk

memudahkan pemetikan, mendorong pertumbuhan tanaman teh agar tetap

pada fase vegetatif, membentuk bidang petik (frase) seluas mungkin,

merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru, meringankan biaya pengendalian

gulma, membuang cabang-cabang yang tidak produktif, mengatur fluktuasi

produksi harian pada masa flush dan masa minus (kemarau).

2.5.2. Sistem Pemangkasan

Sistem pemangkasan adalah urutan ketinggian pangkasan yang

diterapkan dalam satu siklus pangkas dibandingkan dengan siklus pangkas

sebelumnya. Ada dua sistem pangkasan, yaitu: Sistem I, sistem pangkasan

yang selalu naik, sistem ini setiap kali melakukan pemangkasan selalu

menaikkan bidang pangkasan (3-5 cm) lebih tinggi dari bidang pangkasan
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sebelumnya sampai batas masimal pada ketinggian 65-70 cm, kemudian

turun kembali pada ketinggian 50-55 cm. Sisetm II, sistem pangkasan tetap,

sistem ini setiap kali melakukan pemangkasan berada pada ketinggian yang

relatif tetap sekitar 60-65 cm berulang-ulang setiap siklus pangkas (Syakir

dkk., 2010).

Sistem pemangkasan ini perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil

yang lebih baik. Karena untuk menentukan sistem yang lebih baik juga sangat

dipengaruhi oleh kondisi agroekosistem dan jenis tanaman yang di tanam

(Perdana dkk., 2015).

2.5.3. Jenis Pangkasan

Menurut Syakir dkk (2010), ada delapan jenis pangkasan bentuk pada

tanaman teh, yaitu: pangkasan pertama disebut pangkasan indung 10-20 cm dari

permukaan tanah. Pangkasan bentuk, yaitu pangkasan setinggi 30-40 cm dari

permukaan tanah pada umur 1,5-2,5 tahun. Pangkasan kepris, yaitu pangkasan

rata seperti meja tanpa melakukan pembuangan ranting dilakukan pada tinggi

60-70 cm dari permukaan tanah. Pangkasan bersih, yaitu memangkas dalam

bidang pangkas tetapi bagian tengahnya agak rendah dengan membuang

ranting-ranting kecil berukuran 1 cm. Pangkasan dilakukan 45-60 cm dari

permukaan tanah. Pangkasan ajir, yaitu dilakukan pada ketinggian 45-60 cm

dengan meninggalkan dua cabang yang berdaun sehingga seperti jambul, jambul

ini akan dibuang menjelang dijendang. Pangkasan bersih, yaitu pangkasan

dengan membuang ranting-ranting kecil di bagian tengah tanaman, sedang

ranting yang sisinya dibiarkan. Tinggi pangkasan dari permukaan tanah 45-60
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cm. Pangkasan dalam, dilakukan pada ketinggian 15-40 cm untuk

memperbaiki dan mempengarui bentuk tanaman yang kurang baik. Pangkasan

leher, yaitu pangkasan berat yang dilakukan pada ketinggian 5-10 cm dari

permukaan tanah dengan maksud memperbaki pertanaman yang rusak.

Gambar 2.10 Pangkasan kepris (Dokumentasi pribadi)

Gambar 2.11 Pangkasan Ajir (Dokumentasi pribadi)

Gambar 2.12 Pangkasan Leher (Syakir dkk., 2010).
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2.6. Teori Keanekaragaman

Keanekaragaman menurut Pielou (1975), adalah jumlah spesies yang

ada pada suatu waktu dalam komunitas tertentu. Southwood (1978), membagi

keragaman menjadi keragaman α, keragaman β dan keragaman γ. Keragaman

α adalah keragaman spesies dalam suatu komunitas atau habitat. Keragaman β

adalah suatu ukuran kecepatan perubahan spesies dari satu habitat ke habitat

lainnya. Keragaman γ adalah kekayaan spesies pada suatu habitat dalam satu

wilayah geografi (contoh: pulau). Smith (1996), menambahkan bahwa

keragaman β atau keragaman antar komunitas dapat dihitung dengan

menggunakan beberapa teknik, yaitu kesamaan komunitas dan indeks

keragaman. Price (1997), menjelaskan bahwa Keragaman organisme di

daerah tropis lebih tinggi dari pada di daerah sub tropis hal ini disebabkan

daerah tropis memiliki kekayaan jenis dan kemerataan jenis yang lebih tinggi

dari pada daerah subtropis.

2.6.1. Keanekaragaman Jenis

Keanekaragaman jenis adalah suatu karakteritik tingkatan komunitas

berdasarkan kelimpahan spesies yang dapat digunakan untuk menyatakan

struktur komunitas, Suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman

jenis tinggi jika komunitas itu disusun oleh banyak spesies (jenis) dengan

kelimpahan spesies yang sama atau hampir sama. Sebaliknya jika komunitas itu

disusun oleh sangat sedikit spesies, dan jika hanya sedikit saja spesies yang

dominan, maka keanekaragaman jenisnya rendah (Sugianto, 1994).

Keanekaragaman jenis yang tinggi menunjukkan bahwa suatu
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komunitas memiliki kompleksitas tinggi, karena dalam komunitas itu terjadi

interaksi spesies yang tinggi pula. Jadi dalam suatu komunitas yang

mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi akan terjadi interaksi

spesies yang melibatkan transfer energi (jaring makanan), predasi,

kompetisi, dan pembagian relung yang secara teoritis lebih kompleks

(Sugianto, 1994).

2.6.2. Indeks Keanekaragaman (H’)

Indeks keanekaragaman dapat dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut (Sugianto, 1994):= −∑ atau = −∑ ( ) × ( )
Keterangan :

H : indeks keanekaragaman Shannon
Pi : proporsi spesies ke I di dalam sampel total
ni : jumlah individu dari seluruh jenis
N : jumlah total individu dari seluruh jenis

Berdasarkan nilai H didefinisikan sebagai berikut (Leksono, 2007):

H < 1 : Keanekaragaman rendah

H 1-3 : Keanekaragaman sedang

H > 3 : Keanekaragaman tinggi

2.6.3. Indeks dominansi (C)

Komunitas alami dikendalikan oleh kondisi fisik atau abiotik yaitu

kelembaban, temperatur, dan oleh beberapa mekanisme biologi. Komunitas yang

terkendali secara biologi sering dipengaruhi oleh satu spesies tunggal atau satu

kelompok spesies yang mendominasi lingkungan dan organisme ini biasanya

disebut dominan. Dominansi komunitas yang tinggi menunjukkan
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keanekaragaman yang rendah. Nilai indeks dominansi mendekati satu (1) apabila

komunitas didominasi oleh jenis atau spesies tertentu dan jika indeks dominansi

mendekati nol (0) maka tidak ada jenis atau spesies yang mendominasi.(Odum,

1996).  Dominansi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan Rumus:
C : Dominansi
ni : Jumlah total individu dari suatu jenis.
N : total individu dari seluruh jenis.

Menurut Price (1997), menyatakan bahwa didalam kondisi yang beragam,

suatu spesies tidak dapat menjadi lebih dominan daripada yang lain. Sedangkan

didalam komunitas yang kurang beragam, maka satu atau dua sepsis dapat

mencapai kepadatan yang lebih besar daripada yang lain.

2.7. Serangga Menurut Perspektif Islam

2.7.1. Belalang

Menurut Suheriyanto (2008), belalang merupakan jenis serangga yang

hidup sendiri, tetapi pada saat jumlahnya sangat banyak mereka hidup

berkelompok dan dapat pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk

mencari makanan, pada tanaman yang disinggahi belalang tersebut dapat

menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Jika jumlah serangga cukup

banyak, maka seakan-akan tempat yang disinggahi mendapatakan kiriman

hama dari tempat lain. Kejadian tersebut seperti kisah yang terjadi dalam

QS. Al-A’raf/7: 133, yaitu:
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ٖت فَٱۡستَۡكبَُرو لَٰ َفصَّ ٖت مُّ فَاِدَع َوٱلدََّم َءایَٰ َل َوٱلضَّ ۡجِرِمیَن فَأَۡرَسۡلنَا َعلَۡیِھُم ٱلطُّوفَاَن َوٱۡلَجَرادَ َوٱۡلقُمَّ ١٣٣اْ َوَكانُواْ قَۡوٗما مُّ

Artinya: Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan
darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri
dan mereka adalah kaum yang berdosa (QS. Al-A’raf : 133).

Menurut Abdullah (2005), Allah SWT telah menurunkan adzab bagi kaum

firaun secara bertubi-tubi, karena kaum fir’aun ingkar dan tidak mau beriman

kepada Allah SWT dan selalu berbuat kebatilan, lalu Allah SWT menurunkan

kepadanya badai sampai dari merea banyak yang mati kelaparan dan mereka

menyuruh Nabi Musa AS untuk memohonkan agar penderitaan kaumnya hilang,

Allah SWT pun mengabulkan permintaan itu, namun kaum Nabi Musa AS tetap

ingkar, lalu Allah SWT menurunkan belalang, sehingga kebun-kebun nya hancur,

mereka pun menyuruh Nabi Musa AS memohonkan lagi pertolongan, Allah SWT

pun mengabulkan, namun mereka tetap berbuat batil, lalu Allah SWT menurukan

lagi kutu yang memakan unta-unta mereka, katak yang memenuhi rumah-rumah,

namun mereka masih ingkar, kemudian Allah SWT menurunkan darah, menurut

dari Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang dimaksud Allah SWT

menurunkan darah adalah darah yang keluar dari hidung, sebuah penyakit yang

mereka hadapi.

2.7.2. Semut

Semut merupakan jenis hewan yang hidup bermasyakat dan berkelompok.

Hewan ini memiliki keunikan antara lain ketajaman indera, sikapnya yang sangat

berhati- hati dan  mempunyai  etos  kerja  yang sangat  tinggi.  Semut  merupakan

hewan yang tunduk dan patuh pada apa yang ditetapkan Allah. Sambil berjalan
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selangkah  demi  selangkah  untuk  mencari  dan  membawa  makanan  ke  sarang,

semut selalu bertasbih kepada Allah. Ketundukan dan kepatuhan pada jalan hidup

yang telah ditetapkan oleh Allah dan kerukunan serta kerja sama yang baik antara

sesama semut menjadikan  hewan ini diabadikan  oleh Allah menjadi salah satu

nama surat didalam al-Qur’an yaitu surat an-Naml. Didalam surat tersebut, pada

ayat ke 18 bercerita tentang semut, yaitu (Suheriyanto, 2008) :

ِكنَُكۡم َال یَۡحِطمَ  ٓأَیَُّھا ٱلنَّۡمُل ٱۡدُخلُواْ َمَسٰ ُن َوُجنُودُهُۥ َوُھۡم َال َحتَّٰىٓ إِذَآ أَتَۡواْ َعلَٰى َواِد ٱلنَّۡمِل قَالَۡت نَۡملَٞة یَٰ نَُّكۡم ُسلَۡیَمٰ

١٨یَۡشعُُروَن 

Artinya: Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor
semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar
kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka
tidak menyadari (Qs. An-Naml: 18).

Menurut Abdullah (2005), ketika Nabi Sulaiman AS dan bala tentaranya

berkuda, bertemulah dengan gerombolan semut, dan ketika hendak lewat salah

satu semut memberitahukan kepada gerombolannya agar segera masuk kedalam

sarang agar tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman AS dan bala tentaranya, namun Nabi

Sulaiman AS telah mengetahui hal itu, kemudian Nabi pun tersenyum lalu berdo’a

kepada Allah SWT.

2.8. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kebun Wonosari terbentang mulai dari batas kawasan hutan Perhutani

sampai dengan Afdeling Gebuk Lor dengan posisi geografis 07°49’17.6” LS

112°38’36” BT. Di bagian utara, kawasan Kebun Wonosari dibatasi oleh Afdeling

Gebuk  Lor,  sebelah  barat  dibatasi oleh kawasan   hutan   Perhutani,

sedangkan   sebelah   selatan   dan  timur   oleh  lahan   pertanian penduduk.
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Secara   administrative kebun teh wonosari termasuk   dalam   wilayah   dua

kecamatan   yaitu Kecamatan Singosari dan Lawang, Kabupaten Malang

(Sitawati, 2005).

Secara umum kawasan Kebun Wonosari mempunyai luas 370,3 hektar

dengan komposisi tanaman teh 316,24 Ha (85,4%), tanaman mahoni 8,7 Ha

(2,35%), tanaman apel 0,75 Ha (0,2%), kebun induk 1 Ha (0,27%), emplasmen

9,24 Ha (2,5%), pengembangan wisata agro 0,86 Ha (0,23%) serta jalan, curah

sungai makam, dll 33,5 Ha (9,05%).  Kawasan kebun sebenarnya sudah terbagi

oleh alam kedalam beberapa area dengan lokasi curah sungai di tengah kawasan.

Hal ini merupakan pembatas aktivitas yang efektif sehingga zonasi mudah

dilakukan (Sitawati, 2005).

Perkebunan teh Wonosari memilki ketinggian sekitar 950 sampai 1.250 m

dpl. Kondisi cuaca perkebunan  pada  siang  hari  suhunya  mencapai 19-26 C˚

dan pada malam hari tempeatur udarah   di   perkebunan   ini   mencapai   17-

21C˚. Kelembapan   udarah pada perkebunan teh Wonosari yaitu 70 sampai 90 %

(Parwata, 2014).

Pengendalian hama perkebunan teh wonosari pada tanaman menghasilkan

(TM) menggunakan insektisida kimia dengan merk dagang Convidor 200 SL

dengan dosis pemakaian 125 ml / ha, waktu penyemprotan 1 hari setelah

pemetikan, sedangkan untuk pengendalian gulma menggunakan herbisida dengan

merk dagang dry up dengan dosis 1,5 / 300 L air per hektar, dengan kurun waktu

1x3 bulan, untuk pemupukan terbagi menjadi 2 yaitu pemupukan pada tanah dan

daun, pemupukan pada tanah menggunakan pupuk NPK dengan 2 kali
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pemupukan yaitu pada awal tahun dan pada akhir tahun, sedangkan pemupukan

pada daun menggunakan pupuk dengan merk dagang mamigro dengan dosis

1,6/400 L air per hektar (Dokumen PTPN XII Wonosari, 2016).
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif kuantitatif.

Pengambilan data menggunakan metode eksplorasi, yaitu pengamatan atau

pengambilan sampel langsung dari lokasi pengamatan. Parameter yang diukur

dalam penelitian adalah indeks keanekaragaman dari Shannon-Wienner.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Mei–Juni 2016. Penelitian ini dilakukan

di Perkebunan Teh PTPN XII Wonosari, Malang. Serangga diidentifikasi di

Laboratorium Ekologi dan Laboratorium Optik Jurusan Biologi Fakultas Sains

dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3.3. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi, alat perangkap

Yellow Pan Trap. Mikroskop, kaca pembesar, pinset, termohigrometer,

anemometer, GPS, tali rafia, kertas label, plastik, gunting, botol plakon, kamera

digital, alat tulis dan buku identifikasi Borror dkk., (1996). Bahan yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu Alkohol 70%, air dan deterjen .

3.4. Obyek Penelitian

Semua jenis serangga aerial yang ditemukan dan terjebak dalam alat

perangkap jebak Yellow Pan Trap.
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3.5. Prosedur Penelitian

3.5.1. Observasi

Dilakukan untuk mengetahui lokasi tempat   penelitian yaitu pada

Perkebunan Teh PTPN XII Wonosari Malang, agar nantinya dapat digunakan

sebagai dasar penentuan metode dan teknik dasar pengambilan sampel.

3.5.2. Penentuan Lokasi Pengambilan Sampel

Berdasarkan hasil observasi, maka lokasi pengambilan sampel dilakukan

secara acak. Yang kemudian dibagi menjadi 3 stasiun pengamatan, yaitu: Stasiun

1: tahun pemangkasan 1 (TP1), stasiun 2: tahun pemangkasan 2 (TP2) dan stasiun

3: tahun pemangkasan 3 (TP3).

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian Kebun Teh PTPN XII Wonosari Malang

Keterangan :
: Garis Transek pada Tahun Pangkas 1
: Garis Transek pada Tahun Pangkas 2
: Garis Transek pada Tahun Pangkas 3
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Gb. 3.2. Lokasi Tahun Pangkas I (Dokumentasi pribadi).

Gb. 3.3 Lokasi Tahun Pangkas II (Dokumentasi pribadi).

Gb. 3.4. Lokasi Tahun Pangkas III (Dokumentasi pribadi).

Lokasi tahun pangkas I,II dan III pada pengamatan memiliki jenis varietas

tanaman teh yang sama yaitu variestas Assamica, penanaman awal tanaman teh
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pada tahun pangkas I adalah tahun 1921, pada tahun pangkas II yaitu tahun 1928,

dan pada tahun pangkas III yaitu tahun 1910, penentuan tahun pangkas adalah

berdasarkan dengan waktu pertumbuhan dari awal penanaman, sejak awal

penanaman samapai dengan usia 3 tahun tanaman teh masuk dalam kategori

tanaman belum menghasilkan (TBM), lalu tahun berikutnya tanaman teh masuk

pada kategori tanaman menghasilkan (TM) yang sudah dapat dipanen, samapai

tanaman teh berusia 6 tahun kemudian dilakukan pemangkasan, setelah

pemangkasan kurun waktu 1 tahun tanaman teh masuk pada kategori tanaman

menghasilkan (TM) tahun pangkas I, lalu pada tahun berikutnya tanaman teh

masuk pada tahun pangkas II, dan tahun berikutnya tanaman teh masuk pada

tahun pangkas III, lalu dilakukan pemangkasan kembali, dan begitu seterusnya

(Dokumen PTPN XII Wonosari, 2016).

3.5.3. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel menggunakan metode nisbi (relatif), yaitu

pengambilan sampel dengan menggunakan perangkap yaitu Pan Trap.

Berdasarkan Untung (2006), secara terperinci tahapan penelitian adalah sebagai

berikut:

1. Menentukan metode pengambilan sampel di lapang yaitu dengan metode

Relatif (nisbi). Pada metode nisbi digunakan perangkap berupa Pan Trap

2. Disiapkan peralatan yang akan digunakan untuk pengamatan

3. Pengamatan Dilapangan

a. Ditentukan lokasi yang akan diamati yaitu kebun teh PTPN XII

Wonosari Malang
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b. Diamati komponen biotik (keadaan tanaman dan serangga yang

ada ditanaman tersebut), lingkungan abiotik meliputi (suhu,

kelembaban, dan kecepatan angin)

c. Identifikasi serangga-serangga yang tertangkap dengan

menggunakan buku Kunci Determinasi Serangga (Siwi, 1991) dan

buku acuan lainya yaitu Pengenalan Pelajaran Serangga (Borror

dkk., 1996), Encylopedia Of Entomology (Capinera, 2008).

d. Data dimasukan dalam tabel pengamatan

e. Analisis data pengamatan

4. Pada Metode Nisbi (Relatif)

a. Yellow Pan Trap

Metode yellow pan trap digunakan untuk menjebak serangga yang

memiliki sayap dan aktif terbang diudara (aerial) serta serangga  yang  tertarik

dengan  warna  kuning. Yellow pan trap merupakan cara cepat dan mudah untuk

menangkap serangga. Yellow pan trap yang digunakan yaitu berupa nampan bulat

berwarna kuning dengan diameter 30 cm. Penangkapan serangga dilakukan pada

plot sampling yang digunakan untuk analisis keanekaragaman serangga (Kusuma,

2013).

3.5.4. Pola atau Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu, ditentukan titik

(unit sampel) dengan cara Simple random sampling secara acak sederhana pada

masing-masing tempat pengamatan yang telah ditentukan,  tiap lokasi

pengambilan sampel terdapat 5 yellow pan trap dengan jarak antar plot 20 meter.
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100m

20m

Keterangan:

= Yellow Pan Traps

=  Jarak antar traps

= Panjang jarak transek

3.6. Analisis Data

3.6.1. Indeks Keanekaragaman

Indeks keanekaragaman dihitung dengan menggunakan rumus Indeks

Shannon-Wienner sebagai berikut (Leksono, 2007):

.

Keterangan :
H‟ : Indeks keanekaragaman Shannon
Pi : Proporsi spesies ke I di dalam sampel total
ni : Jumlah individu dari seluruh jenis
N : Jumlah total individu dari seluruh jenis

Besarnya nilai ′ didefinisikan sebagai berikut:′ < 1 : Keanekaragaman rendah′ 1 - 3 : Keanekaragaman sedang′ > 3 : Keanekaragaman tinggi (Leksono, 2007).
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3.6.2. Persamaan Korelasi

Analisis data korelasi dengan menggunakan rumus koefisien korelasi

Pearson (Suin, 2012):

= ∑ . − (∑ )(∑ )∑ − (∑ ) ∑ − (∑ )
Dimana: r = koefisien korelasi

x = variabel bebas (independent variable)

y = variabel tak bebas (dependent variable)

Analisis persamaan korelasi berfungsi untuk mengetahui korelasi atau

hubungan antara keanekaragaman serangga dengan faktor abiotik yang meliputi

suhu, kelembapan, intensitas cahaya dan kecepatan angin. dianalisis dengan

analisis korelasi Pearson atau dengan menggunakan aplikasi PAST 3.12.

Koefisien korelasi sederhana dilambangkan (r) adalah suatu ukuran arah

dan kekuatan hubungan linear antara dua variabel bebas (X) dan variabel terikat

(Y), dengan ketentuan nilai r berkisar dari harga (-1 ≤ r ≤ +1). Apabila nilai dari r

= -1 artinya korelasi negatif sempurna (menyatakan arah hubungan antara X dan

Y adalah negatif dan sangat kuat), r = 0 artinya tidak ada korelasi, r = 1 berarti

korelasinya sangat kuat dengan arah yang positif. Sedangkan arti nilai (r) akan

direpresentasikan dengan tabel 3.1 sebagai berikut (Sugiyono, 2004):
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Tabel 3.1 Penafsiran Nilai Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199 Sangat Rendah
0,20 – 0,399 Rendah
0,40 – 0,599 Sedang
0,60 – 0,799 Kuat
0,80 – 1,00 Sangat Kuat

3.6.3. Analisis data menurut perspektif islam

Keberagaman mahluk hidup yang telah diciptakan Allah SWT bukan

semata-mata tanpa tujuan dan fungsi, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an surat Shad ayat 27:

                
     

Artinya: Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara
keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-
orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan
masuk neraka.

Menurut Abdullah (2005), ayat di atas menjelaskan bahwa semua yang

diciptakan Allah SWT memiliki fungsi sesuai dengan kodratnya masing-masing,

salah satu nya adalah serangga. Manfaat serangga bagi manusia sangat banyak

sekali, diantaranya adalah sebagai penyerbuk, penghasil produk perdagangan

yaitu madu, malam tawon, sutera, pengontrol hama, pemakan bahan organik yang

membusuk, sebagai makanan manusia dan hewan, berperan dalam penelitian

ilmiah dan nilai seni keindahan serangga, pengendali gulma, bahan pangan dan

pengurai sampah.
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Serangga dapat membantu penyerbukan tumbuhan angiospermae (berbiji

tertutup), terutama tumbuhan yang strukturnya bunganya tidak memungkinkan

untuk terjadinya penyerbuka secara langsung (autogami) atau dengan bantuan

angin (anemogami). Pada umumnya tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh

serangga mempunyai mempunyai nectar yang sangat disukai oleh serangga

pollinator. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga mempunyai

lebih sedikit serbuk sari dibandingkan yang dibantu angin dan biasanya serbuk

sari lengket, sehingga akan melekat pada serangga yang mengunjungi bunga

tersebut. Serangga juga mempunyai peranan yang besar dalam menguraikan

sampah organik menjadi bahan anorganik. Beberapa contoh serangga pengurai

adalah collembola, rayap, semut, kumbang penggerak kayu, kumbang tinja, lalat

hijau dan kumbang bangkai. Dengan adanya serangga tersebut, sampah cepat

terurai dan kembali menjadi materi di alam. Beberapa jenis serangga dapat

dimanfaatkan sebagai bahan makanan manuasia, diantaranya adalah laron,

jangkrik, belalang dan beberapa jenis larva serangga. Keberadaan serangga dapat

digunakan sebagai indikator keseimbangan ekosistem. Artinya apabila dalam

ekosistem tersebut keanekaragaman serangga tinggi maka, dapat dikatakan

lingkungan ekosistem tersebut seimbang atau stabil. Keanekaragaman serangga

yang tinggi akan menyebabkan proses jaring-jaring makanan berjalan secara

normal. Begitu juga sebaliknya apabila di dalam ekosistem keanekaragaman

serangga rendah maka, lingkungan ekosistem tersebut tidak seimbang dan labil.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Identifikasi Serangga pada Tanaman Teh di Perkebunan Teh

PTPN XII Wonosari Kabupaten Malang

Hasil identifikasi serangga pada tanaman teh yang ditemukan diperkebunan

teh PTPN XII Wonosari Malang adalah sebagai berikut:

1. Spesimen I

Berdasarkan dari hasil pengamatan spesimen 1 dapat diketahui memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: tubuh serangga ini lebar berwarna cokelat, memiliki

elytra yang halus, kepala berbentuk oval dan dilengkapi dengan dua sungut, kaki

terdiri dari 3 ruas, di bagian bawah elytra terdapat sayap tipis seperti selaput.

Bila elytra kasar biasanya makan tanaman, tetapi bila halus sebagai

pemakan serangga lain. Aktif sepanjang hari, yang dewasa akan menjatuhkan diri

dari tanaman dengan cepat dan akan terbang bila merasa terganggu. Dalam

ekosistem berperan sebagai predator atau karnivor yaitu pemakan hewan (Borror

dkk., 1996).

a                                                            b
Gambar 4.1 Spesimen 1 Ordo Coleoptera, Famili Coccinellidae, a. Hasil

pengamatan, b. Literatur (BugGuide.net, 2017).
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Klasifikasi spesimen 1 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Coleoptera

Famili : Coccinellidae

Subfamili : Sticholotidinae

2. Spesimen 2

Berdasarkan pengamatan spesimen 2 dapat diketahui memiliki ciri-ciri

sebagai berikut: kepala berbentuk bulat, coklat, pada bagian abdomen berwarna

hitam. Pada bagian abdomen terdapat 4 ruas yang sangat jelas, semut ini

bersayap. Menurut Borror dkk., (1996), Famili Formicidae ini memiliki ciri

tangkai metasoma terdiri dari satu ruas tunggal, kebanyakan dari mereka

berukuran 3-5 mm, pekerja-pekerja panjangnya kurang dari 5 mm. Semut-semut

ini mempunyai kelenjar-kelenjar dubur yang menyekresi cairan berbau busuk.

a                                                                                   b
Gambar 4.2 Spesimen 2 Ordo Hymenoptera, Famili Formicidae, a. Hasil

pengamatan, b. Literatur (BugGuide.net, 2017).
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Klasifikasi spesimen 2 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Hymenoptera

Famili : Formicidae

Subfamili : Dolichoderinae

3. Spesimen 3

Berdasarkan hasil pengamatan pada spesimen 3 dapat diketahui memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: abdomen memanjang dengan warna belang belang,

bagian atas toraks memiliki corak hitam, kepala berbentuk oval. Menurut Borror

dkk., (1996), famili Tipulidae mempunyai mulut yang panjang namun tidak untuk

menggigit, tubuh biasanya memanjang dan ramping, sayap sayap panjang dan

sempit, berhabitat ditempat yang lembab dengan tumbuhan-tumbuhan yang

banyak.

a b
Gambar 4.3 Spesimen 3 Ordo Diptera, Famili Tipulidae, a. Hasil pengamatan, b.

Literatur (BugGuide.net, 2017).
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Klasifikasi spesimen 3 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Diptera

Famili : Tipulidae

Subfamili : Tipulinae

4. Spesimen 4

Berdasarkan hasil pengamatan pada spesimen 4 dapat diketahui memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: bagian pangkal abdomen ramping, abdomen memiliki

warna belang hitam-kuning, kepala besar dengan sungut berbentuk arista.

Menurut Borror dkk., (1996), famili Syrphidae adalah satu kelompok yang besar

dan umumnya serangga dewasa berhabitat  pada tumbuhan yang memiliki bunga,

dan seringkali terbang untuk mencari makan, serangga ini banyak yang berwarna

mengkilap.

a b
Gambar 4.4 Spesimen 4 Ordo Diptera, Famili Syrphidae, a. Hasil pengamatan, b.

Literatur (BugGuide.net, 2017).
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Klasifikasi spesimen 4 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Diptera

Famili : Syrphidae

Subfamili : Syrphinae

5. Spesimen 5

Berdasarkan hasil pengamatan pada spesimen 5 dapat diketahui memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: abdomen panjang, berwarna cokelat kehitaman, sayap

memiliki bulu-bulu halus memiliki sungut berbentuk kapitat, kepala berbentuk

oval. Menurut Borror dkk., (1996), famili Mymarommatidae memiliki warna

kuning–coklat, memiliki antena panjang, gigi lebar dengan kepala berbentuk lebar

bagian depan.

a                                                                                   b
Gambar 4.5 Spesimen 5 Ordo Hymenoptera, Famili Mymarommatidae, a. Hasil

pengamatan, b. Literatur (BugGuide.net, 2017).
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Klasifikasi spesimen 5 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Hymenoptera

Famili : Mymarommatidae

Subfamili : Mymarommatinae

6. Spesimen 6

Berdasarkan hasil pengamatan pada spesimen 6 dapat diketahui memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: tubuh terdiri dari 3 bagian yaitu kepala, toraks dan

abdomen, memiliki sungut berbentuk arista, terdapat rambut didekat kepala,

bentuk kepala oval, memiliki sayap yang berpola seperti batik

Menurut Borror dkk., (1996), famili Sciomyzidae adalah lalat–lalat yang

berukuran 3-4 mm dan biasanya kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan dan

mempunyai sungut yang menjulur kedepan, sayapnya berpola atau bertotol, dan

terdapat bulu pada bagian punggung.

a b
Gambar 4.6 Spesimen 6 Ordo Diptera, Famili Sciomyzidae, a. Hasil Pengamatan,

b. Literature (BugGuide.net, 2017).
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Klasifikasi spesimen 6 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Diptera

Famili : Sciomyzidae

Subfamili : Sciomyzinae

7. Spesimen 7

Berdasarakan hasil pengamatan pada spesimen 7 dapat diketahui memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: Tubuh berukuran sedang dengan panjang tubuh 14 mm,

berwarna hitam, memiliki sayap, dan memiliki sungut dengan jumlah 4 ruas.

Menurut Borror dkk., (1996), famili Pyrrhocoridae merupakan jenis kepik yang

berukuran sedang dari 11-17 mm, tubuh memanjang dan biasanya berwarna

merah, coklat dan hitam. Jenis ini merupakan hama yang memakan tumbuhan dan

serabut-serabut kapas.

a                                                                                    b
Gambar 4.7 Spesimen 7 Ordo Hemiptera, Famili Pyrrochoridae, a. Hasil

Pengamatan, b. Literature (BugGuide.net, 2017).
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Klasifikasi spesimen 7 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Hemiptera

Famili : Pyrrochoridae

Subfamili : Pyrrochorinae

8. Spesimen 8

Berdasarkan hasil pengamatan pada spesimen 8 dapat diketahui memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: tubuh serangga pada spesimen ini memiliki pajang 9 mm,

berwarna hijau kecoklatan, sayap lurus bergaris-garis, spesimen ini merupakan

ordo Hemiptera dan famili Cicadellidae. Menurut Borror dkk., (1996), famili

Cicadellidae merupakan peloncat-peloncat daun tepatnya peloncat katak, memiliki

panjang tubuh 13 mm dan banyak yang hanya beberapa mm, banyak ditandai

dengan suatu pola yang bagus. Peloncat-peloncat daun terdapa hampir semua

jenis tumbuhan, termasuk hutan, tanaman pelindung, pohon buah, semak-semak,

rumput-rumput dan tanaman kebun. Makanan utama mereka adalah daun-daun

tanaman.

a b
Gambar 4.8 Spesimen 8 Ordo Homoptera, Famili Cicadeilidae, a. Hasil

Pengamatan, b. Literature (BugGuide.net, 2017).
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Klasifikasi spesimen 8 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Homoptera

Famili : Cicadeilidae

Subfamili : Cicadeilinae

9. Spesimen 9

Berdasarkan hasil pemgamatan spesimen 9 dapat diketahui memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: spesimen ini memiliki tubuh dengan ukuran 6-7 mm. tubuh

berwarna hitam dan berbulu halus. Memiliki sayap yang tipis dan sayap belakang

kecil. Spesimen ini merupakan ordo Hymenoptera, famili Collitidae. Menururt

Borror dkk., (1996), famili Collitidae merupakan lebah-lebah penambal. Mereka

berukuran 6-7 mm dan berambut. Pada sayap terdapat tiga sel sub marjinal dan

rangka sayap melintang. Serbuk sari merupakan makanan yang di bawa kesarang-

sarangnya.

a                                           b                                             c
Gambar 4.9 Spesimen 9, Ordo Hymenoptera, Famili Colletidae, a. Hasil

pengamatan, b. venasi sayap, c. literature venasi sayap (Borror
dkk., 1996).
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Klasifikasi spesimen 9 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Hymenoptera

Famili : Colletidae

Subfamili : Hylacinae

10. Spesimen 10

Berdasarkan hasil pengamatan pada spesimen 10 dapat diketahui memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: spesimen ini merupakan ordo Diptera karena memiliki

ciri umum terdapat sepasang sayap. Pada spesimen ini tubuh berwarna hitam

kehijau agak mengkilat, memiliki rambut-rambut dari kepala hingga abdomen,

panjang tubuh 8 mm dan memiliki sepasang sayap, dari ciri tersebut spesimen ini

termasuk dalam famili Calliphoridae. Menurut Borror dkk., (1996), famili

Calliphoridae merupakan lalat-lalat hijau ukuranya kira-kira seukuran dengan lalat

rumah dengan warna biru atau hijau metalik. Lalat kelompok ini kebanyakan

pemakan zat-zat organik yang membusuk.

a b                                              c
Gambar 4.10 Spesimen 10, Ordo Diptera, Famili Calliphoridae a. Hasil

pengamatan, b. Hasil pengamatan venasi sayap, c. Literatur venasi
sayap (Borror dkk., 1996).
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Klasifikasi spesimen 10 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Diptera

Famili : Calliphoridae

Subfamili : Calliphorinae

11. Spesimen 11

Berdasarkan hasil pengamatan pada spesimen 11 dapat diketahui memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: Tubuhnya memanjang dengan ukuran tubuh 12mm

berwarna merah kecoklatan. Kepala memiliki antena yang panjang dan berjumlah

11 ruas. Memiliki elytra yang mengeras yang menunjukan bahwa specimen ini

merupakan ordo Coleoptera dari Famili Cerambycidae yang ditandai dengan

warna yang cemerlang.

Family Cerambycidae merupakan kumbang-kumbang bersungut panjang

dengan warna cemerlang. Tubuh cerambicydae biasanya memanjang dan silindris

dengan panjang bervariasi dari 3-60 mm. Anggota cerambicydae semuanya

pemakan tumbuh-tumbuhan  (Borror dkk., 1996).

a b
Gambar 4.11 Spesimen 11 Ordo Coleptera, Famili Cerambycidae a. Hasil

Pengamatan, b. Literature (BugGuide.net, 2017).
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Klasifikasi spesimen 11 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Coleoptera

Famili : Cerambycidae

Subfamili : Cerambycinae

12. Spesimen 12

Berdasarkan hasil pengamatan pada spesimen 12 dapat diketahui memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: abdomen berwarna belang hitam–putih, terdapat sepasang

sungut yang berbentuk foliform, bagian toraks terdapat bulu-bulu halus, kepala

berbentuk oval menonjol kedepan, memiliki mata yang bertemu didasar sungut

spesimen ini termasuk pada ordo Diptera dan famili Sciaridae yang memiliki ciri-

ciri umum sepasang mata yang bertemu didasar sungut.

Menurut Borror dkk., (1996), famili Sciaridae mempunyai mata yang

bertemu diatas dasar–dasar sungut, biasanya terdapat didalam tempat–tempat

teduh dan lembab, larva dari banyak jenis hidup didalam jamur dan beberapa

kadang menjadi hama didalam lipatan–lipatan jamur.

a                                                                                       b
Gambar 4.12 Spesimen 12 Ordo Diptera, Famili Sciaridae, a. Hasil pengamatan,

b. Literatur (BugGuide.net, 2017).
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Klasifikasi spesimen 12 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Diptera

Famili : Sciaridae

Subfamili : Sciarinae

13. Spesimen 13

Berdasarkan hasil pengamatan pada spesimen 13 dapat diketahui memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: serangga berbentuk bulat, memiliki warna hitam

mengkilat, tekstur elytra keras dan terdapat bintil-bintil lubang kecil yang merata

dikeseluruhan elytra bahkan juga sampai bagian kepala, memiliki sepasang sungut

yang panjang, spesimen ini termasuk ordo Coleoptera dan famili Chrysomelidae.

Menurut Borror dkk., (1996), famili Chrysomelidae berukuran kurang dari

12mm, memiliki sepasang sungut dan memiliki warna yang lebih mengkilat,

kumbang dewasa memakan bunga-bunga dan daun-daunan.

a                                                                              b
Gambar 4.13 Spesimen 13 Ordo Coleoptera, Famili Chrysomelidae, a. Hasil

pengamatan, b. Literatur (BugGuide.net, 2017).



57

Klasifikasi spesimen 13 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Coleoptera

Famili : Chrysomelidae

Subfamili : Galerucinae

14. Spesimen 14

Berdasarkan hasil pengamatan pada spesimen 14 dapat diketahui memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: memiliki warna yang cerah, dengan abdomen panjang

dan berwarna belang-belang kuning-hitam, pangkal abdomen ramping, kepala

berbentuk oval dan terdapat sepasang sungut yang panjang. Menurut Borror dkk.,

(1996), famili Ichneumonidae dewasa memiliki tubuh yang langsing, memiliki

sepasang sungut yang panjang dan dengan ruas-ruas yang lebih, kebanyakan

famili Ichneumonidae adalah parasitoid yaitu larva makan dan berkembang pada

satu induk inang kemudian membunuhnya.

a                                                                                 b
Gambar 4.14 Spesimen 14 Ordo Hymenoptera, Famili Ichneumonidae, a. Hasil

pengamatan, b. Literatur (BugGuide.net, 2017).
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Klasifikasi spesimen 14 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Hymenoptera

Famili : Ichneumonidae

Subfamili : Ichneumoninae

15. Spesimen 15

Berdasarkan hasil pemgamatan spesimen 15 dapat diketahui memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: spesimen ini memiliki tubuh yang berukuran 5mm, memiliki

rambut disekitar abdomen, rangka pada sayap ke 6 tidak sampai batas, merupak

diptera karena memiliki sepasang sayap dan termasuk famili Muscidae. Menurut

Borror dkk., (1996), famili Muscidae adalah suatu kelompok yang populasinya

besar, lalat ini memiliki rambut halus pada permukaan ventral. Kelompok ini

merupakan hama penting, dan juga sebagai vector penyakit demam.

a b c
Gambar 4.15 Spesimen 15, Ordo Diptera, Famili Muscidae, a. Hasil pengamatan,

b. Hasil pengamatan venasi sayap, c. Literatur venasi sayap (Borror
dkk., 1996).
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Klasifikasi spesimen 15 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Diptera

Famili : Muscidae

Subfamili : Muscinae

16. Spesimen 16

Berdasarkan pengamatan pada spesimen 16 dapat diketahui memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: memiliki sepasang mata merah, memiliki bulu-bulu halus

pada abdomen, berwarna kuning kecoklatan, kepala berbentuk oval, panjang

tubuh 2mm. Menurut Borror dkk., (1996), famili Anthomyiidae umumnya

berukuran kecil, memiliki bulu-bulu halus disekitar abdomen dan memiliki kosta

yang berduri, kebanyakan Anthomyiidae adalah pemakan tumbuh-tumbuhan pada

tahapan larva.

a                                         b c
Gambar 4.16 Spesimen 16, Ordo Diptera, Famili Anthomyiidae, a. Hasil

pengamatan, b. Hasil pengamatan venasi sayap, c. Literatur venasi sayap
(Borror dkk., 1996).
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Klasifikasi spesimen 16 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Diptera

Famili : Anthomyiidae

Subfamili : Anthomyiinae

17. Spesimen 17

Berdasarkan hasil pengamatan pada spesimen 17 dapat diketahui memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: tubuh berwarna hitam legam, kepala berbentuk oval

memiliki sepasang sungut memanjang diantara sepasang mata, kaki berwarna

belang kuning-hitam, panjang keseluruhan 3cm. Menurut Borror dkk., (1996),

famili Colletidae memiliki warna gelap dan memiliki lidah yang pendek dan

berujung persegi atau bergelambir dibagian ujungnya, tungkai-tungkai belakang

yang betina tidak mempunyai sikat-sikat serbuksari.

a                                                                                    b
Gambar 4.17 Spesimen 17 Ordo Hymenoptera, Famili Colletidae, a. Hasil

pengamatan, b. Literatur (BugGuide.net, 2017).
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Klasifikasi spesimen 17 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Hymenoptera

Famili : Colletidae

Subfamili : Colletinae

18. Spesimen 18

Berdasarkan hasil pengamatan pada spesimen 18 dapat diketahui memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: kepala berbentuk segitiga berwarna hitam, dengan

sepasang sungut memanjang yang berbentuk Harpalus terdiri dari 10 ruas,

terdapat elytra yang berwarna hitam bertekstur licin bagian atas toraks berwarna

orange, panjang tubuh 2cm. Menurut Borror dkk., (1996), famili Oedemeridae

memiliki tubuh yang lunak serta ramping, banyak yang berwarna hitam dengan

pronotum berwana orange, pronotum pada bagian anterior meluas dan pada

bagian posterior lebih sempit daripada dasar elitra, umumnya sering ditemukan

pada bunga-bunga atau daun-daunan dan tertarik oleh cahaya pada waktu malam

hari.

a b
Gambar 4.18 Spesimen 18 Ordo Coleoptera, Famili Oedemeridae, a. Hasil

pengamatan, b. Literatur (BugGuide.net, 2017).
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Klasifikasi spesimen 18 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Coleoptera

Famili : Oedemeridae

Subfamili : Oedemerinae

19. Spesimen 19

Berdasarkan hasil pengamatan spesimen 19 dapat diketahui memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: memiliki sepasang mata yang besar, berwarna cokelat dengan

bulu-bulu halus tumbuh disekitar abdomen juga toraks, mata berwarna merah,

kepala berbentuk bulat dengan dua sungut pendek diantara sepasang mata.

Menurut Borror dkk., (1996), famili Agromyzidae adalah lalat kecil yang

berwarna kekuning-kuningan atau kehitam-hitaman, umumnya ditemukan pada

perkebunan dan memakan daun-daunan.

a b
Gambar 4.19 Spesimen 19 Ordo Diptera, Famili Agromyzidae, a. Hasil

pengamatan, b. Literatur (BugGuide.net, 2017).
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Klasifikasi spesimen 19 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Diptera

Famili : Agromyzidae

Subfamili : Phytomyzinae

20. Spesimen 20

Berdasarkan hasil pengamatan pada spesimen 20 dapat diketahui memiliki

ciri-ciri sebagai berikut: bentuk abdomen memanjang dengan warna belang

kunung-hitam, bagian atas toraks berwarna hitam-kuning, terdapat sepasang

sungut yang panjang diantara kedua mata. Bentuk kepala oval, kaki belakang

panjang dan berwarna kuning. Menurut Borror dkk., (1996), famili

Tenthredinidae memiliki warna yang cemerlang biasanya terdapat pada

tumbuhan-tumbuhan atau bunga-bunga untuk mencari makan, larva berbentuk

eruciform dan kebanyaka dari mereka pemakan luar dari daun.

a b
Gambar 4.20 Spesimen 20 Ordo Hymenoptera, Famili Tenthredinidae, a. Hasil

pengamatan, b. Literatur (BugGuide.net, 2017).
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Klasifikasi spesimen 20 adalah sebagai berikut (BugGuide.net, 2017):

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Hymenoptera

Famili : Tenthredinidae

Subfamili : Tenthredininae

4.2. Pembahasan

4.2.1. Identifikasi Serangga

Hasil pengamatan serangga pada Perkebunan Teh PTPN XII Wonosari

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang untuk mengetahui famili dan peranannya.

Hasil identifikasi disajikan pada Tabel 4.1. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut

diketahui bahwa keseluruhan serangga yang ditemukan terdiri dari 5 ordo 20

famili. Ordo-ordo yang ditemukan yaitu Coleoptera, Hymenoptera, Homoptera,

Diptera dan Hemiptera. Famili yang paling banyak ditemukan adalah Sciaridae

dengan total 36 individu pada TP I, 43 individu pada TP II, dan 48 individu pada

TP III.

Pengamatan pada perkebunan Teh PTPN XII Wonosari ini dilakukan

menggunakan yellow pan trap. Lokasi pengamatan dipilih tiga lahan yang

berbeda dalam sistem pengolahannya, TP I adalah perkebunan teh tahun

pemangkasan I, TP II adalah perkebunan teh tahun pemangkasan II, TP III adalah

perkebunan teh tahun pemangkasan III.
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Tabel 4.1 Jumlah spesimen yang didapatkan di Perkebunan Teh PTPN XII
Wonosari Kabupaten Malang.

Keterangan :
TP I : Tahun Pemangkasan 1
TP II : Tahun Pemangkasan 2
TP III : Tahun Pemangkasan 3
⃰⃰ : Jumlah terbanyak
A : BugGuide.net, (2017)
B : Buku Borror dkk., (1996)

Berdasarkan hasil data pengamatan tabel 4.1 tersebut diketahui bahwa

serangga terdiri dari 5 ordo yaitu ordo Coleoptera, Hymenoptera, Homoptera,

Diptera dan Hemiptera. Famili keseluruhan yang ditemukan yaitu 20 famili,

terdiri dari famili Coccinellidae, Chrysomelidae, Oedemeridae, Cerambycidae,

Formicidae, Mymarommatidae, Colletidae 1, Ichneumonidae, Colletidae 2,

Tenthredinidae, Cicadeilidae, Tipulidae, Syrphidae, Sciomyzidae, Calliphoridae,

Sciaridae, Muscidae, Anthomyiidae, Agromyzidae, Pyrrochoridae. Subfamili

Ordo Famili Subfamili TP I TP II TP III Literatur

Coleoptera

Coccinellidae Sticholotidinae 12 0 17 A, B
Chrysomelidae Galerucinae 0 6 0 A, B
Oedemeridae Oedemerinae 0 23 8 A, B
Cerambycidae Cerambycinae 21 12 0 A, B

Hymenoptera

Formicidae Dolichoderinae 39 39 33 A, B
Mymarommatidae Mymarommatinae 6 0 0 A, B
Colletidae 1 Hylacinae 11 0 0 A, B
Ichneumonidae Ichneumoninae 0 21 25 A, B
Colletidae 2 Colletinae 16 0 0 A, B
Tenthredinidae Tenthredininae 0 14 8 A, B

Homoptera Cicadeilidae Cicadeilinae 36 0 40 A, B

Diptera

Tipulidae Tipulinae 12 9 0 A, B
Syrphidae Syrphinae 13 12 31 A, B
Sciomyzidae Sciomyzinae 0 12 0 A, B
Calliphoridae Calliphoridae 11 0 0 A, B
Sciaridae* Sciarinae* 36 43 48 A, B

Muscidae Muscinae 0 35 0 A, B
Anthomyiidae Anthomyiinae 9 0 10 A, B
Agromyzidae Phytomyzinae 17 10 44 A, B

Hemiptera Pyrrochoridae Pyrrochorinae 24 33 29 A, B

Jumlah 263 260 293



66

keseluruhan yang ditemukan yaitu 20 subfamili, terdiri dari Sticholotidinae,

Galerucinae, Oedemerinae, Cerambycinae, Dolichoderinae, Mymarommatinae,

Hylacinae, Ichneumoninae, Colletinae, Tenthredininae, Cicadeilinae, Tipulinae,

Syrphinae, Sciomyzinae, Calliphoridae, Sciarinae, Muscinae, Anthomyiinae,

Phytomyzinae, Pyrrochorinae.

4.2.2. Peranan Ekologi Serangga

Tabel 4.2 Peranan serangga yang didapatkan di Perkebunan Teh PTPN XII
Wonosari Kabupaten Malang

Keterangan:
 : Hanya ditemukan pada TP I
** : Hanya ditemukan pada TP II
*** : Hanya ditemukan pada TPIII
⃰⃰  ⃰  ⃰  ⃰ : Ditemukan pada TP I, TP II dan  TPIII

Berdasarkan tabel 4.2 mennunjukan peranan ekologi serangga yang

didapatkan di Perkebunan Teh PTPN XII Wonosari Kabupaten Malang yaitu 9

Ordo Famili Subfamili Peran Literatur

Coleoptera

Coccinellidae Sticholotidinae**** Predator Borror dkk., (1996)
Chrysomelidae Galerucinae** Herbivora Borror dkk., (1996)
Oedemeridae Oedemerinae**** Polinator Borror dkk., (1996)
Cerambycidae Cerambycinae**** Herbivora Borror dkk., (1996)

Hymenoptera

Formicidae Dolichoderinae**** Predator Borror dkk., (1996)
Mymarommatidae Mymarommatinae* Parasitoid Borror dkk., (1996)
Colletidae 1 Hylacinae* Parasitoid Borror dkk., (1996)
Ichneumonidae Ichneumoninae**** Parasitoid Borror dkk., (1996)
Colletidae 2 Colletinae* Polinator Borror dkk., (1996)
Tenthredinidae Tenthredininae**** Polinator Borror dkk., (1996)

Homoptera Cicadeilidae Cicadeilinae**** Herbivora Borror dkk., (1996)

Diptera

Tipulidae Tipulinae* Polinator Borror dkk., (1996)
Syrphidae Syrphinae**** Predator Borror dkk., (1996)
Sciomyzidae Sciomyzinae** Herbivora Borror dkk., (1996)
Calliphoridae Calliphoridae* Detritivor Borror dkk., (1996)
Sciaridae Sciarinae **** Herbivora Borror dkk., (1996)

Muscidae Muscinae** Herbivora Borror dkk., (1996)
Anthomyiidae Anthomyiinae* Herbivora Borror dkk., (1996)
Agromyzidae Phytomyzinae**** Herbivora Borror dkk., (1996)

Hemiptera Pyrrochoridae Pyrrochorinae**** Herbivora Borror dkk., (1996)
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subfamili berperan sebagai herbivora, 3 subfamili berperan sebagai predator, 1

subfamili berperan sebagai detritivor, 3 subfamili berperan sebagai parasit dan 4

subfamili berperan sebagai pollinator.

Tabel 4.3 Persentase jumlah peranan serangga di Perkebunan Teh PTPN XII
Wonosari Kabupaten Malang

Keterangan :
TP I : Tahun Pemangkasan 1
TP II : Tahun Pemangkasan 2
TP III : Tahun Pemangkasan 3

Berdasarkan tabel 4.3 tentang persentase jumlah serangga di Perkebunan

Teh PTPN XII Wonosari Kabupaten Malang menunjukan bahwa komposisi

seranggga pada perkebunan teh TP III lebih tinggi dari pada TP II dan TP I, pada

TP I jumlah individu sebanyak 293 individu, sedangkan pada TP II jumlah

individu sebanyak 271 individu dan pada TP III jumlah individu sebanyak 263

individu. Pada tabel 4.3 menunjukan bahwa herbivora mendominasi pada ketiga

lahan pengamatan, kedua predator, pollinator dan yang persentase paling kecil

yakni detritivor. Menurut Suheriyanto (2008), jaring-jaring makanan yang

terbentuk dalam suatu komunitas dapat digunakan sebagai indikator kestabilan.

Semakin banyak rantai makanan yang ada, maka akan semakin besar jaring-jaring

makanan yang terbentuk dan menyebabakan kesetabilan semakin tinggi.

Peranan
TP I TP II TP III

Jumlah
Persentase

(%) Jumlah
Persentase

(%) Jumlah
Persentase

(%)
Predator 64 24,3 54 19,6 81 27,6
Herbivora 143 54,3 154 58,1 171 58,3
Polinator 28 10,6 39 14,2 16 5,4
Parasitoid 17 6,4 24 8,1 25 8,5
Detritivor 11 4,2 0 0 0 0
Jumlah 263 100 271 100 293 100
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Persentase serangga yang berperan sebagai predator pada TP I yaitu 24,3

%, pada TP II 19.6 %, pada dan TP III 27.6 %, serangga predator pada ketiga TP

pengamatan ini berasal dari ordo Coleoptera famili Coccinellidae, pada ordo

Hymenoptera famili Formicidae, pada ordo Diptera famili Syrphidae. Pada TP III

persentase serangga predator lebih tinggi dibandingkan dengan TP I dan TP II, hal

ini disebabkan karena pada TP III kondisi daun sangat lebat dan hal ini

memungkinkan serangga herbivor pada TP III tinggi sehingga serangga predator

yang notabennya sebagai pemangsa serangga herbivor juga banyak ditemukan

pada TP III, menurut Agung (2014), menyatakan bahwa serangga predator

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan

ekosistem. Dan juga sebagai pengendali hayati atau musuh alami hama.

Persentase serangga yang berperan sebagai herbivor pada TP I yaitu 54,3

%, pada TP II 58,1 %, dan pada TP III 58,3 %, Serangga herbivor pada ketiga TP

pengamatan ini berasal dari ordo Coleoptera famili Chrysomelidae dan

Cerambycidae, Ordo Homoptera famili Cicadeilidae, Ordo Diptera famili

Sciomyzidae, Sciaridae, Muscidae, Anthomyiidae, Agromyzidae, Ordo Hemiptera

famili  Pyrrochoridae. Pada TP III persentase serangga herbivor lebih tinggi dari

pada TP I dan TP II, hal ini disebabkan karena kondisi pada TP III daun sangat

lebat sehingga serangga herbivor pada TP III lebih banyak dibandingkan dengan

TP II dan TP I. Menurut Borror, dkk., (1996) Famili Sciaridae mempunyai mata

yang bertemu di atas dasar–dasar sungut, biasanya terdapat di dalam tempat–

tempat teduh dan lembab, larva dari banyak jenis hidup didalam jamur dan

beberapa kadang menjadi hama didalam lipatan–lipatan jamur.
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Persentase serangga yang berperan sebagai polinator pada TP I yaitu 10,6

%, pada TP II 14,2 % dan pada TP III 5,4 %, Serangga polinator pada ketiga TP

pengamatan ini berasal dari ordo Coleoptera famili Oedemeridae, Ordo

Hymnoptera famili Colletidae 2 dan Tenthredinidae, Ordo Diptera famili

Tipulidae. Pada TP II persentase serangga pollinator lebih tinggi dari pada TP I

dan III, hal ini disebabkan karena kondisi pada TP II tidak telalu rimbun dan

bunga telihat jelas, sedangkan pada TP III kondisi daun sangat lebat sehingga

menutupi keberadaan bunga dan pada TP I sangat sedikit serangga polinator

karena kondisi pada TP I tanaman teh umumnya masih belum berbunga dan

kondisi daun masih belum lebat sepeti TP III dan TP II. Serangga polinator

menurut Purwaningsih   (2012), merupakan serangga yang berperan dalam

polinator yaitu perantara penyerbukan tanaman.  Keberadaaan serangga polinator

sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses penyerbukan, sehingga

pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas produksi dari tanaman budidaya.

Persentase serangga yang berperan sebagai parasit pada TP I yaitu 6,4 %,

pada TP II 8,1 %, pada TP III 8,5 %, Serangga herbivor pada ketiga lahan

pengamatan ini berasal dari ordo Hymenoptera famili Mymarommatidae,

Hylacinae, Ichneumonidae. Pada TP III serangga parasit lebih tinggi

dibandingkan dengan TP I dan TP II, hal ini disebabkan karena pada TP III

keadaan serangga lebih banyak dari pada TP I dan II itu memudahkan serangga

parasitoid dalam mencari inang dalam berkembang biak. Menurut Kesumawati

(1989), Serangga parasit dewasa umumnya memakan sari tanaman / madu, setelah

dewasa serangga parasit berusaha menemukan pupa serangga lain untuk makanan
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bagi keturunannya, selain pupa larva stadium akhir merupakan mangsanya, larva

parasitoid hidup pada pupa serangga lain dan berkembang sampai menjadi

dewasa, serangga dewasa yang telah keluar dari puparium membuat lubang kecil

pada induk semangnya untuk dapat melepaskan diri dan keluar.

Persentase serangga yang berperan sebagai detritivor pada TP I yaitu 4,2

%, pada TP II 0 %, pada TP III 0 %, serangga detritivor pada ketiga TP

pengamatan ini berasal dari ordo Diptera famili  Calliphoridae, pada TP I

serangga detritivor lebih tinggi dibandingkan TP II dan TP III, hal ini disebabkan

karena kondisi pada TP I banyak ditemukan seresah sisa pemangkasan daun dari

tahun sebelumnya yang telah membusuk, dan ini memungkin kan serangga

detritivor lebih banyak dari TP II dan III yang tidak banyak ditemukan seresah

didalamnya. Menurut Rizali (2002), serangga detritivor merupakan serangga yang

sangat berguna dalam proses jaring-jaring makanan yang ada. Serangga detritivor

ini berfungsi membantu penguraian bahan organik yang ada, hasil uraiannya

dimanfaatkan oleh tanaman.

4.2.3. Taksonomi Serangga

Berdasarkan hasil penelitian serangga yang telah dilakukan di Perkebunan

Teh PTPN XII Wonosari Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada 3 lahan

pengamatan ditemukan serangga pada TP I didapatkan 5 ordo, 13 famili dan 13

subfamili, pada TP II didapatkan 4 ordo, 14 famili dan 14 subfamili, pada TP III

didapatkan 5 ordo, 11 famili dab 11 subfamili.

Perbandingan jumlah serangga pada tabel 4.4 menunjukan bahwa jumlah

serangga pada TP III lebih tinggi dibandingkan dengan TP I dan TP II, hal ini
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disebabkan karena kondisi TP III daun sangat lebat dan memungkinkan dijadikan

sebagai habitat baik untuk tempat tinggal maupun untuk mencari makan bagi

serangga herbivor, sedangkan pada TP I kondisi teh memiliki daun yang masih

sedikit karena kurun waktu pemangkasan masih belum lama dan kondisi bagian

bawah tumbuhan teh terdapat banyak seresah daun sisa pemangkasan yang

membusuk habitat yang cocok bagi serangga detritivor, sedangkan pada TP II

daun belum tumbuh lebat seperti TP III dan  banyak ditemukan bunga.

4.2.4. Keanekargaman Serangga (H’) pada Perkebunan Teh PTPN XII
Wonosari Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

Keanekaragaman spesies dapat digunakan untuk menentukan struktur

komunitas. Semakin banyak jumlah spesies dengan tingkat jumlah individu yang

sama atau mendekati sama, semakin tingggi tingkat heterogenitasnya. Semakin

tinggi tingkat keanekaragaman semakin kompleks interaksi yang mungkin terjadi

antar spesies (Leksono, 2007). Menurut Price (1997), Indeks keanekaragaman

(H’) serangga tanah dihitung menggunakan indeks keanekaragaman Shannon.

Nilai H’ bertujuan untuk mengetahui derajat keanekaragaman suatu organisme

dalam suatu ekosistem.

Tabel 4.4. Analisis komunitas serangga pada TP I,II dan III

Keterangan :
TP I : Tahun Pemangkasan 1
TP II : Tahun Pemangkasan 2
TP III : Tahun Pemangkasan 3

Peubah TP I TP II TP III

Jumlah Individu 263 260 293
Jumlah Ordo 5 4 5
Jumlah Famili 13 14 11
Jumlah Subfamili 13 14 11
Indeks Keanekaragaman (H’) 2,327 2,493 2,253
Indeks Dominansi (C) 0,10 0,09 0,11
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Berdasarkan tabel 4.4 tentang analisis komunitas serangga pada TP I, II

dan III yakni pada TP I jumlah individu 263, jumlah ordo 5, jumlah famili 13,

jumlah subfamili 13, Indeks Keanekaragaman (H’) 2,493. Pada TP II didapatkan

jumlah individu 260, jumlah ordo 4, jumlah famili 14, jumlah subfamili 14,

Indeks Keanekaragaman (H’) 2,327. Pada TP III didapatkan jumlah individu 293,

jumlah ordo 5, jumlah famili 11, jumlah subfamili 11, Indeks Keanekaragaman

(H’) 2,253.

Indeks Keanekaragaman pada TP II lebih tinggi dibandingkan dengan TP I

dan III, hal ini disebabkan karena pada TP II kondisi lingkungan sangat

mendukung bagi habitat bermacam – macam serangga dimana pada TP II kondisi

daun teh tidak selebat pada TP III dan tidak sejarang pada TP I, dan bunga–bunga

pada TP II lebih sering dijumpai daripada TP III dan TP I, sehingga

memungkinkan berbagai macam serangga untuk tinggal baik untuk mencari

makan maupun sebagai tempat untuk melangsungkan keturunan. Ketiga TP I,II

dan III termasuk dalam kategori sedang karena nilai indeks keanekaragaman pada

masing-masing lahan dalam kisaran 1<H’<3.

Suatu ekosistem jika semakin heterogen lingkungan fisiknya maka

semakin kompleks komunitas flora dan fauna disuatu tempat tersebut dan semakin

tinggi keanekaragaman jenisnya. Terdapat 3 kriteria indeks keanekaragaman

serangga yaitu, apabila H’<1 maka keanekaragaman serangga tergolong rendah,

apabila 1<H’<3 maka keanekaragaman serangga tergolong sedang dan apabila

H’>3 maka keanekaragaman serangga tergolong tinggi (Tambunan, 2013).
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Tabel 4.5. Indeks kesamaan dua lahan

Peubah TP I & II TP II & III TP I & III
Indeks Kesamaan Dua Lahan (Cs) 0,439 0,415 0,413

Keterangan :
TP I : Tahun Pemangkasan 1
TP II : Tahun Pemangkasan 2
TP III : Tahun Pemangkasan 3

Indeks kesamaan dua lahan (Cs) dari Sorenser merupakan indeks untuk

melihat seberapa banyak kesamaan jenis individu yang berada pada dua lahan,

indeks kesamaan dua lahan (Cs) memiliki nilai berkisar antara 0 sampai 1.

Tabel 4.5 pada hasil pengamatan didapatkan Indeks kesamaan (Cs) TPI & TPII

0,439 TPII & TPIII 0,415, TPIII & TPI 0,413, semuanya masuk dalam kategori

rendah, hal ini disebabkan karena perbandingan ketiga lokasi sangat berbeda

dimana pada TP I keadaan teh masih sangat sedikit daun dan lebih banyak

seresah, sedangkan pada TP II kondisi daun banyak namun belum lebat dan

banyak ditemukan bunga, sedangkan pada TP III kondisi daun sangat rimbun

dan sedikit ditemukan bunga.

4.2.5 Faktor Abiotik

Faktor abiotik yang diamati pada penelitian ini adalah faktor fisika yang

meliputi parameter suhu, kelembaban, intensitas cahaya dan kecepatan angin.

Faktor fisika akan disajikan pada tabel 4.5 di bawah ini:
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Tabel 4.6 Hasil pengamatan faktor fisika pada TP I,II dan III

No Parameter Fisika
Rata-rata

TP I TP II TP III
1 Suhu (℃) 29,9 24,46 27,06

2 Kelembaban (%) 72,76 66 82,9
3 Intensitas Cahaya (Lux) 700 600 700
4 Kecepatan Angin (m/s) 0,96 0,85 2,86

Keterangan :
TP I : Tahun Pemangkasan 1
TP II : Tahun Pemangkasan 2
TP III : Tahun Pemangkasan 3

Tabel 4.5 di atas menerangkan tentang rata-rata perbandingan suhu,

kelembaban, intensitas cahaya dan kecepatan angin pada TP I, II dan III Menurut

Aryoudi (2015), menyatakan bahwa selain faktor biotik yang berpengaruh

terhadap populasi serangga, faktor abiotik juga berpengaruh terhadap populasi

serangga. Faktor abiotik dipengaruhi oleh suhu, kelembaban dan intensitas

cahaya.

Suhu pada TP I diketahui 29,9 °C, pada TP II diketahui 24,46 °C, pada TP

III diketahui 27,06 °C pada TP I suhu lebih tinggi dibandingkan suhu pada TP II

dan III, hal ini disebabkan oleh ketinggian suatu wilayah, waktu pengambilan data

suhu pada saat penelitian. Menurut Jumar (2000), kisaran suhu efektif serangga

yaitu suhu minimum 15 °C, optimum 25 °C, dan maksimum 45 °C. Kelembaban

pada TP I adalah 72,76%, pada TP II 66%, pada TP III 82,9%, TP III mempunyai

kelembaban yang lebih tinggi daripada TP I dan II, hal ini karena pada TP III

kondisi daun yang sangat rimbun sehingga sinar matahari yang masuk menjadi

terhambat oleh lebatnya daun, dan memungkinkan area TP III menjadi lebih
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lembab dari pada TP I dan II. Menurut Haneda (2013), kondisi lingkungan yang

berbeda menyebabkan kelimpahan serangga berbeda pula, suhu berpengaruh

terhadap aktivitas serangga, penyebaran geografis dan lokal, serta perkembangan.

Kelembaban mempengaruhi penguapan cairan tubuh serangga dan pemilihan

habitat yang cocok.

Beberapa aktivitas serangga dipengaruhi responya oleh cahaya, sehingga

timbul jenis cahaya yang aktif pada pagi, siang, sore atau malam. Cahaya

matahari dapat mempengaruhi pada distribusi lokalnya (Jumar. 2000). Intensitas

cahaya pada TP I adalah 700 Lux, pada TP II adalah 600 Lux, pada TP III adalah

600 Lux. Intensitas cahaya pada TP I lebih tinggi dari TP II dan III hal ini karena

kondisi daun teh pada TP I belum rimbun seperti pada TP II dan III. Kecepatan

angin pada TP I adalah 0,96 m/s, pada TP II adalah 0,85 m/s dan pada TP III

adalah 2,86 m/s

Kecepatan angin dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap suhu,

kelembaban, dan persebaran serangga. Menururt Jumar (2000), menyatakan angin

merupakan faktor yang berperan dalam penyebaran serangga, terutama serangga

yang berukuran kecil. Aryoudi (2015), berpendapat bahwa angin mempengaruhi

metabolisme serangga dan mobilitas serangga kecil dipengaruhi oleh kecepatan

angin.
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4.2.6 Korelasi Serangga dengan Faktor Fisika

Tabel 4.7 Hasil uji korelasi serangga dengan faktor fisika di perkebunan teh PTPN
XII Wonosari, Kabupaten Malang.

Keterangan:
* :  nilai teringgi uji korelasi.
X1: Suhu, X2: Kelembaban, X3: Intensitas Cahaya, X4: Kecepatan Angin.
Y1: Sticholotidinae, Y2: Galerucinae, Y3: Oedemerinae, Y4: Cerambycinae, Y5:
Dolichoderinae, Y6: Mymarommatinae, Y7: Hylacinae, Y8: Ichneumoninae, Y9:
Colletinae, Y10: Tenthredininae, Y11: Cicadeilinae, Y12: Tipulinae, Y13:
Syrphinae, Y14: Sciomyzinae, Y15: Calliphoridae, Y16: Sciarinae, Y17:
Muscinae, Y18: Anthomyiinae, Y19: Phytomyzinae, Y20: Pyrrochorinae.

Sub famili
Faktor fisika

X1 X2 X3 X4

Y 1 0,387 -0,384 0,370 0,294

Y2 -0,480 0,458 -0,5 -0,270

Y3 -0,512 0,460 -0,595 -0,139

Y4 -0,190 0,253 -0,044 -0,474

Y5 -0,136 0,152 -0,094 -0,189

Y6 0,120 -0,057 0,25 -0,228

Y7 0,120 -0,057 0,25 -0,228

Y8 -0,054 -0,019 -0,210 0,336

Y9 0,120 -0,057 0,25 -0,228

Y10 -0,252 0,210 -0,328 0,013

Y11 0,899* -0,573 0,672 0,563

Y12 0,120 -0,057 0,25 -0,228

Y13 0,342 -0,378 0,246 0,456

Y14 -0,480 0,458 -0,5 -0,270

Y15 0,120 -0,057 0,25 -0,228

Y16 0,102 -0,172 -0,053 0,440

Y17 -0,726 0,693 -0,755* -0,409

Y18 -0,568 0,539 -0,600 -0,300

Y19 0,563 -0,605* 0,441 -0,662*

Y20 -0,167 0,140 -0,215 0,003
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Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara dua

variabel, pada analisis ini mengkorelasikan antara keanekaragaman serangga

dengan faktor abiotik. Angka pada tabel menunjukan koesfisien korelasi dari

Pearson, sedangkan tanda positif menunjukan korelasi positif dan tanda negative

menunjukan korelasi negatif. Tabel 4.6 merupakan hasil uji korelasi.

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi pada tabel 4.6 menunjukan data

yang menunjukan keeratan hubungan antara keanekaragaman dengan faktor

fisika. Jenis korelasi yang dilambangkan dengan simbol positif dan negatif pada

data koefisien korelasi pada variabel X. Faktor fisika yang dikorelasikan meliputi

suhu, kelembaban, intensitas cahaya dan kecepatan angin.

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi tabel 4.6 menunjukan bahwa nilai

koefisien korelasi tertinggi antara keanekaragaman serangga dengan faktor fisika

suhu yakni dari subfamili Cicadellinae dengan nilai 0,899 (sangat kuat). Korelasi

keanekaragaman serangga dengan suhu menunjukan korelasi positif artinya

berbanding lurus, semakin tinggi suhu maka keanekaragaman serangga semakin

tinggi. Menurut Jumar (2000), menyatakan suhu berpengaruh terhadap proses

metabolisme tubuh. Serangga memiliki kisaran suhu tertentu untuk dapat bertahan

hidup. Diluar kisaran suhu tersebut serangga akan mati kedinginan atau

kepanasan.

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi tabel 4.6 menunjukan bahwa nilai

koefisien korelasi tertinggi antara keanekaragaman serangga dengan faktor fisika

kelembaban yakni dari subfamili Phytomyzinae dengan nilai -0,605 (kuat).

Korelasi keanekaragaman serangga dengan kelembaban menunjukan korelasi
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negatif artinya berbanding terbalik, semakin tinggi suhu maka keanekaragaman

serangga semakin rendah.

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi tabel 4.6 menunjukan bahwa nilai

koefisien korelasi tertinggi antara keanekaragaman serangga dengan faktor fisika

intensitas cahaya yakni dari subfamili Muscinae dengan nilai -0,755 (kuat).

Korelasi keanekaragaman serangga dengan kelembaban menunjukan korelasi

negatif artinya berbanding terbalik, semakin tinggi intensitas cahaya maka

keanekaragaman serangga semakin rendah.

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi tabel 4.6 menunjukan bahwa nilai

koefisien korelasi tertinggi antara keanekaragaman serangga dengan faktor fisika

kecepatan angin yakni dari subfamili Phytomyzinae dengan nilai -0,662 (kuat).

Korelasi keanekaragaman serangga dengan kecepatan angin menunjukan korelasi

negatif artinya berbanding terbalik, semakin tinggi kecepatan angin maka

keanekaragaman serangga semakin rendah.

Keberadaaan serangga sangat dipengaruhi oleh faktor abiotik yang

meliputi suhu, kelembaban, cahaya matahari dan angin (Sari, 2014). Menurut

Ningtias (2014), menyatakan bahwa setiap penelitian mengenai jumlah spesies

makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari faktor abiotik sebagai faktor penentu

lingkungan optimal bagi tempat hidup makhluk hidup tersebut. Faktor lingkungan

yang berperan dalam keberadaan dan jumlah spesies serangga diantaranya suhu,

curah hujan, cahaya, dan kelembaban.
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4.3. Hasil Pemikiran Menurut Perspektif Islam

Serangga merupakan salah satu spesies dengan jumlah terbesar di bumi,

dan keberadaanya memiliki beberapa peranan penting dalam kehidupan

(Suheriyanto, 2008). Berdasarkan hasil pembahasan diatas menyatakan bahwa

keanekaragaman serangga di perkebunan teh PTPN XII Wonosari Kabupaten

Malang pada TP II memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi dari pada TP I dan

III hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan yang sangat mendukung juga

karena perbedaan faktor biotik dan abiotik yang menjadi patokan utama

keanekaragaman serangga, Allah berfirman dalm surat Ibrahim ayat 52 bahwa:

ِحٞد  ٞھ َوٰ لنَّاِس َوِلیُنذَُرواْ بِھِۦ َوِلیَۡعلَُمٓواْ أَنََّما ُھَو إِلَٰ ٞغ لِّ ذَا بَلَٰ ِب َھٰ ٥٢َوِلیَذَّكََّر أُْولُواْ ٱۡألَۡلبَٰ

Artinya: (Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan
supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka
mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar
orang-orang yang berakal mengambil pelajaran (Q.S Ibrahim: 52).

Firman Allah surat Ibrahim ayat 52 menjelaskan tentang perintah Allah

kepada manusia agar selalu berfikir terhadap segala sesuatu dan mengagungkan

keesaan Allah SWT dengan  pencapaian pengetahuan yang kita miliki. Di dalam

kehidupan merupakan suatu kewajiban bagi manusia sebagai insan ulul albab

untuk menjaga lingkungan agar tetap terjaga dan stabil.

Menurut Suheriyanto (2008), manusia tidak lepas dari lingkungan

sekitarnya, sehingga permasalahan banyak ditimbulkan oleh manusia, Al Qur’an

dengan jelas menerangkan hal ini dalam surat Ar-Rum ayat 41:

٤١یَۡرِجعُوَن َظَھَر ٱۡلفََسادُ فِي ٱۡلبَّرِ َوٱۡلبَۡحِر بَِما َكَسبَۡت أَۡیِدي ٱلنَّاِس ِلیُِذیقَُھم بَۡعَض ٱلَِّذي َعِملُواْ لَعَلَُّھۡم 
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Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke
jalan yang benar) (Q.S Ar-Rum: 41).

Menurut Shihab (2000) dalam tafsirnya bahwa ayat di atas mengisyaratkan

kepada manusia supaya melakukan harmonisasi dengan alam dan segala isinya,

memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak kelestariannya untuk generasi-

generasi yang akan datang. Adanya tanggung jawab manusia terhadap lingkungan

mempunyai pengertian meletakkan posisi atau kedudukan makhluk itu dan

lingkungannya pada tempat yang sebenarnya, yaitu sebagai hamba Allah SWT

dan berjalan menurut fungsi tugas dan kegunaannya bagi kehidupan. Sebab

seluruh ciptaan Allah bermanfaat bagi kehidupan yang lain.

Salah satu ciptaan Allah SWT yang sangat bermanfaat adalah serangga,

serangga adalah salah satu spesies yang paling banyak ditemukan dibumi, dan

memiliki peran bagi ekosistem atau lingkungan yang bermacam-macam. Manfaat

serangga bagi manusia sangat banyak sekali, diantaranya adalah sebagai

penyerbuk, penghasil produk perdagangan yaitu madu, malam tawon, sutera,

sirlak dan zat pewarna, pengontrol hama, pemakan bahan organik yang

membusuk, sebagai makanan manusia dan hewan, berperan dalam penelitian

ilmiah dan nilai seni keindahan serangga, pengendali gulma, bahan pangan dan

pengurai sampah (Borror, dkk,. 1996).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 56:
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Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya. Dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat
Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Menurut Abdullah (2005), Allah SWT telah menyuruh manusia untuk

tidak berbuat kerusakan di bumi, dan hendaknya manusia memohon kepada Allah

SWT dengan penuh perasaan Khouf “takut do’anya tidak akan diterima”, dan

Roja’ yaitu harapan do’a kita akan dikabulkan.

Menurut ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyuruh manusia sebagai

kholifah fil-ardh untuk menjaga lingkungan hidup, kita tahu dalam Islam

hubungan manusia itu ada tiga, yaitu: hubungan manusia dengan Allah SWT,

hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan sesama manusia,

ini adalah sebuah rumusan hubungan yang harus kita jaga, dalam hal ini kita

sebagai manusia mempunyai ruang atau petak khusus yang digunakan dalam

ruang lingkup hubungan tersebut, hubungan kita dengan Tuhan adalah dengan

menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sesuai dengan

rukun islam. Sedangkan hubungan kita dengan alam adalah cara kita menjaganya,

yaitu jangan sampai kita merusak lingkungan, seperti membuang sampah

sembarangan, dan melakukan perusakan terhadap alam. Hubungan kita dengan

sesama manusia adalah cara kita memanusiakan manusia itu sendiri, dalam hal

memanusiakan ini telah diatur dalam agama islam, dan pada intinya kita

diharuskan berbuat baik kepada sesama.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan tentang keanekaragaman

serangga di perkebunan Teh PTPN XII Wonosari Kecamatan Lawang Kabupaten

Malang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Serangga yang ditemukan pada TP I adalah 263 individu yang terdiri dari

5 ordo, 13 famili, 13 subfamili, subfamili tersebut adalah Sticholotidinae,

Cerambycinae, Dolichoderinae, Mymarommatinae, Colletinae,

Cicadeilinae, Tipulinae, Syrphinae, Calliphorinae, Sciarinae,

Anthomyiinae, Phytomyzinae, Pyrrochorinae. Pada TP II ditemukan 260

individu yang terdiri dari 4 ordo, 14 famili, 14 subfamili, subfamili

tersebut adalah Galerucinae, Oedemerinae, Cerambycinae,

Dolichoderinae, Ichneumoninae, Tenthredininae, Tipulinae, Syrphinae,

Sciomyzinae, Sciarinae, Muscinae, Phytomyzinae, Pyrrochorinae. Pada TP

III ditemukan 293 individu, 5 ordo, 11 famili, 11 subfamili, subfamili

tersebut adalah Sticholotidinae, Oedemerinae, Dolichoderinae,

Ichneumoninae, Tenthredininae, Cicadeilinae, Syrphinae, Sciarinae,

Anthomyiinae, Phytomyzinae, Pyrrochorinae.

2. Peranan serangga yang ditemukan di Perkebunan Teh PTPN XII Wonosari,

Kabupaten Malang yaitu sebagai polinator (Oedemeridae, Colletidae,

Tenthredinidae, Tipulidae), herbivor (Chrysomelidae, Cerambycidae,
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Cicadeilidae, Sciaridae, Muscidae, Sciomyzidae, Pyrrochoridae,

Agromyzidae, Sciomyzidae), predator (Coccinellidae Formicidae

Syrphidae), parasit (Mymarommatidae, Ichneumonidae, Colletidae),

detritivor ( Calliphoridae ).

3. Indeks keanekaragaman (H’) serangga pada TP I adalah 2,327, pada TP II

2,493, pada TP III 2,253 termasuk dalam kategori sedang, dan indeks

dominansinya (C) pada TP I adalah 0,10, pada TP II 0,09, pada TP III 0,11.

4. Korelasi antara serangga dengan faktor abiotik (fisika) yakni korelasi

tertinggi pada suhu yaitu dari subfamili Cicadellinae (0,899) memiliki tingkat

hubungan sangat kuat dan menunjukan korelasi positif. Korelasi tertinggi

pada kelembaban yaitu dari subfamili Phytomyzinae (-0,605) memiliki

tingkat hubungan kuat dan menunjukan korelasi negatif, korelasi tertinggi

pada intensitas cahaya yaitu dari subfamili Muscinae (-0,755) memiliki

tingkat hubungan kuat dan menunjukan korelasi negatif. Korelasi tertinggi

pada kecepatan angin yaitu dari subfamili Phytomyzinae (-0,662) memiliki

tingkat hubungan kuat dan menunjukan korelasi negatif.

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk identifikasi sampai tingkat genus

tentang kepadatan serangga aerial di perkebunan teh PTPN XII Wonosari

Lawang.

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan secara berkala dengan perluasan lokasi

penelitian yang belum diteliti, perbedaan musim, dan perbedaan metode .
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Lampiran 1. Hasil penelitian
Tabel 1. Jumlah Individu Serangga Secara Kumulatif pada Perkebunan Teh PTPN

XII Wonosari Malang

No Ordo Famili TP I TP II TP III
1 Coleoptera Coccinellidae 12 0 17
2 Coleoptera Chrysomelidae 0 6 0
3 Coleoptera Oedemeridae 0 23 8
4 Coleoptera Cerambycidae 21 12 0
5 Hymenoptera Formicidae 39 39 33
6 Hymenoptera Mymarommatidae 6 0 0
7 Hymenoptera Hylacinae 11 0 0
8 Hymenoptera Ichneumonidae 0 21 25
9 Hymenoptera Colletinae 16 0 0
10 Hymenoptera Tenthredinidae 0 14 8
11 Homoptera Cicadeilidae 36 0 40
12 Diptera Tipulidae 12 0 0
13 Diptera Syrphidae 13 12 31
14 Diptera Sciomyzidae 0 12 0
15 Diptera Calliphoridae 11 0 0
16 Diptera Sciaridae 36 43 48
17 Diptera Muscidae 0 35 0
18 Diptera Anthomyiidae 9 0 10
19 Diptera Agromyzidae 17 10 44
20 Hemiptera Pyrrochoridae 24 33 29



88

Lampiran 2. Peranan Serangga
Tabel 2. Hasil identifikasi berdasarkan peran ekologi serangga

Keterangan:
 : Hanya ditemukan pada TP 1
** : Hanya ditemukan pada TP 2
*** : Hanya ditemukan pada TP3
⃰⃰  ⃰  ⃰  ⃰ : Ditemukan pada TP 1, TP 2 dan 3 TP3

Ordo Famili Subfamili Peran Literatur

Coleoptera

Coccinellidae
Sticholotidinae**** Predator

Borror, dkk.,
1996

Chrysomelidae Galerucinae** Herbivora
Borror, dkk.,
1996

Oedemeridae Oedemerinae**** Polinator
Borror, dkk.,
1996

Cerambycidae Cerambycinae**** Herbivora
Borror, dkk.,
1996

Hymenoptera

Formicidae Dolichoderinae**** Predator
Borror, dkk.,
1996

Mymarommatidae Mymarommatinae* Parasit
Borror, dkk.,
1996

Colletidae 1 Hylacinae* Parasit
Borror, dkk.,
1996

Ichneumonidae Ichneumoninae**** Parasit
Borror, dkk.,
1996

Colletidae 2 Colletinae* Polinator
Borror, dkk.,
1996

Tenthredinidae Tenthredininae**** Polinator
Borror, dkk.,
1996

Homoptera Cicadeilidae Cicadeilinae**** Herbivora Borror, dkk.,1996

Diptera

Tipulidae Tipulinae* Polinator
Borror, dkk.,
1996

Syrphidae
Syrphinae**** Predator

Borror, dkk.,
1996

Sciomyzidae Sciomyzinae** Herbivora
Borror, dkk.,
1996

Calliphoridae Calliphoridae* Detritivor
Borror, dkk.,
1996

Sciaridae Sciarinae **** Herbivora
Borror, dkk.,
1996

Muscidae Muscinae** Herbivora
Borror, dkk.,
1996

Anthomyiidae Anthomyiinae* Herbivora
Borror, dkk.,
1996

Agromyzidae Phytomyzinae**** Herbivora
Borror, dkk.,
1996

Hemiptera Pyrrochoridae Pyrrochorinae**** Herbivora
Borror, dkk.,
1996
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Lampiran 3. Surat izin penelitian
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Lampiran 4. Perhitungan Korelasi
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Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian


