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PRAKATA 

  

Lahan-basah adalah salah satu sumber daya alam di dalam wilayah 

Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber daya alam ini rentan terhadap 

perubahan, padahal keberadaannya harus lestari agar dapat 

mendukung kehidupan sebagian masyarakat yang dapat dikatakan 

bergantung sepenuhnya pada sumber daya alam ini. 

Universitas Lambung Mangkurat ikut bertanggung jawab 

terhadap kelestarian lahan-basah. Sebagai lembaga pendidikan 

tinggi, universitas ini tidak hanya harus mengenal secara mendalam 

karakteristik lahan-basah, tetapi juga harus memberi pahaman 

kepada masyarakat bahwa lahan-basah harus diperlakukan secara 

bijak agar memberi manfaat terus menerus.  

Seminar adalah sebagian bentuk tanggung jawab universitas. 

Penyelenggaraannya harus berkesinambungan, karena ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni terus berkembang dan masyarakat 

yang bersentuhan dengan lahan-basah pun terus silih berganti, baik 

secara personal maupun generasi.     

Banyak pihak ikut berperan dalam penerbitan buku ini. 

Rektor Universitas Lambung Mangkurat terus menerus 

mengingatkan tugas dan kewajiban sivitas akademik terhadap 

masyarakat. Para penulis atau penyaji dalam seminar memberi 

pandangan dan gagasan terkait dengan karakteristik lahan-basah dan 

perlakuan yang seharusnya diberikan terhadap lahan-basah. Para 

peserta seminar memberi masukan yang sangat berarti untuk 

melengkapi pandangan dan gagasan itu. Para staf Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas 

Lambung Mangkurat memfasilitasi pertemuan para penulis dan para 

peserta seminar. Untuk hal itu semua, kami menyampaikan 

penghargaan dan terima kasih. 

 Semoga buku ini bermanfaat. 

 

 
 Mochamad Arief Soendjoto 

 Dharmono 
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SAMBUTAN REKTOR *
) 

 

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, 

Yth. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unlam 

(Bpk. Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M.Sc.) 

Bapak/Ibu Narasumber dan para peserta seminar pada hari ini yang 

berbahagia   

Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan 

ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan perkenan-Nya kita masih 

diberi kesehatan guna berhadir di ruangan ini dalam rangka 

mengikuti seminar dengan tema “Potensi, Peluang dan Tantangan 

Pengelolaan Lingkungan Lahan-basah”. Shalawat dan salam semoga 

tercurah ke haribaan junjungan Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga dan kerabat beliau hingga akhir zaman. 

Bapak/Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya 

menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor yang tidak bisa 

berhadir di ruangan ini, karena pada hari ini beliau sudah masuk ke 

Asrama Haji dalam rangka persiapan melaksanakan Ibadah Haji 

1436 H. Tentu harapan dari Bapak Rektor, kami mohonkan doa 

kepada bapak/ibu semua. Mari kita doakan semoga beliau selalu 

dalam kesehatan, keselamatan dan melaksanakan ibadah hajinya 

mendapatkan nilai haji yang mabrur. 

Dalam rangka Dies Natalis Universitas Lambung Mangkurat 

ke-57 tentunya merupakan dambaan bagi kita seluruh sivitas 

akademika, Unlam akan menjadi Universitas terkemuka dan berdaya 

saing. Melalui kegiatan seminar ilmiah inilah kita terus berpacu 

dengan waktu memberikan sumbangsih pemikiran, dan tindakan 

demi mewujudkan cita-cita itu. 

Secara khusus, saya ingin menyambut dan mengucapkan 

terima kasih kepada narasumber. Apresiasi dan terima kasih yang 

setinggi-tingginya pula saya sampaikan kepada seluruh peserta yang 

berhadir dan berpartisipasi dalam seminar ini. Seminar ini adalah 

wujud pengabdian dan kepedulian kita untuk memperoleh banyak 

pemikiran-pemikiran terkait dengan potensi dan peluang Provinsi 

Kalimantan Selatan sebagai daerah dengan sumber daya alam, 

termasuk di dalamnya lahan-basah yang sangat potensial. 
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Kalimantan Selatan memiliki daerah rawa. Dengan 

demikian, bukan kebetulan Unlam memilih lingkungan lahan-basah 

sebagai arena ilmiah utama untuk penelitian dan pengembangan atau 

center of excellence Unlam yang sebelumnya dikenal dengan istilah 

PIP (Pola ilmiah Pokok). Kehadiran kita bersama di sini untuk 

membicarakan berbagai isu strategis di bidang lahan-basah dalam 

seminar kali ini dengan tema Potensi, Peluang dan Tantangan 

Pengelolaan Lingkungan Lahan-basah. Isu restorasi dan konservasi 

lahan-basah telah mendapat perhatian dan banyak pihak mulai dari 

akademisi, praktisi, pejabat pemerintah, LSM, hingga aktivis 

lingkungan. Berbagai kebutuhan nasional dapat dipenuhi dari lahan-

basah, antara lain energi, pangan, dan keseimbangan kelestarian 

lingkungan.  

Unlam berkomitmen melakukan pertemuan ilmiah secara 

berkala dalam bentuk kegiatan seminar. Satu bagian dari seminar 

yang berupa seminar international telah dilaksanakan sejak tahun 

2012 melalui Lembaga Penelitian Unlam. Berkaitan dengan itu, 

peran fakultas sangat penting. Fakultas tidak hanya menghasilkan 

lulusan, tetapi juga menyediakan narasumber dalam menjalin 

jaringan dengan akademisi, ilmuwan, dan peneliti berbagai institusi 

di dalam negeri dan berbagai belahan dunia. Pada sisi lain, Unlam 

perlu membahas kemungkinan membangun pusat penelitian di 

lahan-basah dengan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. 

Tak lupa terima kasih saya sampaikan kepada panitia atas 

kerja kerasnya yang akhirnya membuat seminar ini terlaksana. Dan 

saya berharap kegiatan ini sukses. Pada akhirnya dengan 

mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar dalam rangka 

Dies Natalis Universitas Lambung Mangkurat ke-57 tahun 2015 

pada hari Rabu, tanggal 16 Seminar 2015 dengan tema Potensi, 

Peluang dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan Lahan-basah, saya 

nyatakan resmi di buka. 

Demikian, dari saya. Saya akhiri, wassalamu’alaikum wa 

rahmatullahi wa barakatuh.  
 
 

 

 
*) Sambutan Rektor pada Pembukaan Seminar ini disampaikan oleh Wakil Rektor II. 
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6 
INSEKTA DI DESA PANJARATAN, 

KABUPATEN TANAH LAUT, KALIMANTAN 

SELATAN 
 

 

Nurul Himmah 
1*

, Mochamad Arief Soendjoto 
2
, Dharmono 

3 

 

1) Magister Pendidikan Biologi, Program Pascasarjana Universitas Lambung 

Mangkurat, Jalan Hasan Basry, Banjarmasin 70123 

2) Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Ahmad Yani Km 36 

Banjarbaru 70714 

3) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Jalan 

Hasan Basry, Banjarmasin 70123 

 

*) surel: nurulhimmahpbios2@gmail.com 

 

 

Abstrak: Insekta, baik yang berperan positif (membantu penyerbukan 

tanaman, pemakan bahan organik) maupun negatif  (merusak 

tanaman, sebagai vektor penyakit) dapat digunakan sebagai sumber 

belajar materi insekta (filum arthopoda) di sekolah-sekolah yang 

ada di sekitar Desa Panjaratan. Tujuan penelitian adalah mendata 

spesies insekta di Desa Panjaratan, Kabupaten Tanah Laut. Insekta 

sampel diambil dari dua kawasan berbeda, yaitu lahan pertanian 

(termasuk persawahan) dan pemukiman penduduk. Selama 3 hari 

dari 10 titik sampel pada setiap kawasan itu ditemukan 24 spesies 

insekta yang termasuk dalam ordo Odonata, Coeloptera, 

Lepidoptera, Hymenoptera, Orthoptera, atau Homoptera.  

 

Kata kunci: belajar, insekta, Panjaratan, pemukiman, pertanian,  

 

 

6.1  Pendahuluan 

Insekta termasuk golongan hewan yang paling dominan di muka 

bumi. Jumlahnya melebihi semua hewan melata darat lainnya dan 

terdapat dimana-mana (Borror, 1992). Menurut Jumar (2000), 

750.000 spesies insekta telah diketahui dan dinamai; jumlahnya 

kurang lebih 80% dari anggota filum arthopoda. Insekta memiliki 

sayap yang dapat digunakan untuk terbang. Kemampuan 

terbangnya memudahkan insekta untuk mencari makan, 



 

Prosiding Seminar Universitas Lambung Mangkurat 2015 “Potensi, Peluang, dan Tantangan 

Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah Secara Berkelanjutan”  84 

berinteraksi dengan sesama atau berbeda spesies, serta 

menghindari musuh.  

Insekta memiliki ciri khas. Hewan ini memiliki kerangka 

bagian luar tubuh berupa integumen yang keras dan tersusun oleh 

selapisan kittin dan protein. Tubuh terdiri atas 3 bagian, yaitu 

kepala (kaput), dada (toraks), dan perut (abdomen). Insekta dapat 

ditemukan di semua tempat terkecuali di laut; sebagian hidup di air 

tawar, tanah yang berlumpur serta sebagai parasit pada tumbuhan 

dan hewan lainnya (Hadi et al., 2010). Insekta tersebar karena 

ketersediaan dan keragaman makanan pada bagian tanaman (akar, 

batang, bunga, buah, biji, butir tepung sari) atau hasil ekskresi 

hewan (Jasin, 1987). Penyebarannya dipengaruhi juga oleh faktor 

lingkungan lainnya, seperti iklim, musim, ketinggian tempat, serta 

jenis makanannya.  

Desa Panjaratan adalah salah satu desa di Kabupaten Tanah 

Laut yang merupakan daerah dataran rendah dengan komposisi 

tanah berwarna hitam. Desa dilewati aliran Sungai Panjaratan. 

Selain permukiman, di desa ini juga terdapat lahan pertanian subur. 

Baik di lahan pertanian maupun permukiman dapat ditemukan 

berbagai spesies insekta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendata spesies insekta. Hasil 

penelitian selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan informasi atau 

sumber belajar bagi dunia pendidikan (terutama yang terletak di 

dekat atau sekitar lingkungan) yang dikemas dalam bentuk bahan 

ajar materi filum Arthopoda. 

 

6.2  Metode Penelitian 

Insekta sampel diambil di Desa Panjaratan selama 3 hari pada 

bulan Maret 2015 di dua kawasan berbeda, yaitu lahan pertanian 

(termasuk persawahan) dan permukiman penduduk. Di setiap 

kawasan ditentukan 10 titik acak. Insekta ditangkap dengan jaring 

(tabung) insekta yang panjangnya 50 cm, diameter lingkaran 35 
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cm, mata jaring (1 x 1) mm, dan dilekatkan pada salah satu ujung 

tongkat yang panjangnya 100 cm.  

Insekta tertangkap dimasukkan ke dalam plastik, diamati 

morfologi dan warnanya, difoto atau didokumentasikan, dan 

dilabeli untuk selanjutnya diidentifikasikan di Laboratorium 

Biologi FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Acuan untuk 

identifikasi Borror et al.  (1992), Hadi (2010), Jumar (2000), Lilies 

(1991), serta pustaka rujukan lainnya yang relevan, baik yang 

dalam bentuk media cetak maupun bentuk media elektronik.  

 Kondisi atau sifat fisik lingkungan diukur di dua stasiun 

yang mewakili lahan pertanian dan permukiman. Sifat fisik itu 

adalah suhu udara, kecepatan angin, kelembaban udara, intensitas 

cahaya, dan ketinggian tempat dari permukaan laut). 

 

6.3  Hasil dan Pembahasan 

6.3.1  Spesies insekta 

Di antara sekian banyak insekta yang hidup di dua kawasan 

berbeda itu, insekta yang tertangkap atau terjaring terdiri atas 24 

spesies yang digolongkan dalam 23 genus, 12 famili, atau 6 ordo 

(Tabel 6.1). Sebelas spesies di antaranya ditemukan tidak hanya di 

lahan pertanian, tetapi juga di permukiman.   

Neurothemis fluctuans 1. Panjang tubuh 27 mm dengan 

warna tubuh coklat kemerah-merahan. Posisi kepala hypognatus. 

Antena berbentuk setaceus dengan 3 ruas. Pada kepala terdapat 

sepasang mata majemuk berwarna coklat dan mulut tipe 

menggigit-mengunyah. Pada toraks terdapat protoraks. Sayap 

depan bertekstur kasar dengan panjang 22 mm serta berwarna 

coklat kemerahan. Dua sayap belakang bertekstur kasar dengan 

panjang 25 mm serta berwarna coklat kemerahan. Tungkai terdiri 

atas koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas 
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dengan bentuk kursorial, tarsus 3 ruas, serta kuku. Abdomen 

silindris dengan 9 ruas berwarna coklat kekuningan.   
 

 

Tabel 6.1  Spesies insekta di Desa Panjaratan, Kabupaten Tanah Laut 

 

No. Ordo  Famili  Spesies Nama Indonesia * Lhp Pmk 

1. Odonata  Libelluidae  Neurothemis fluctuans 1 Capung sayap merah 
kecoklatan 

 - 

2.   Neurothemis fluctuans 2 Capung sayap 

kekuningan 

  

3.   Orthetrum Sabina Capung loreng hijau   

4.   Brachydiplax chalybea Capung kuning   

5.   Rhyothemis phyllis Capung peluncur  - 

6. Coeloptera  Coccinellidae  Coccinella nonata Kumbang kubah merah  - 

7.   Coccinella septempunctata Kumbang kubah oranye  - 

8.  Chrysomelidae  Cassida circumdata Kumbang kura-kura   

9.   Chrysochus cobaltinus Kumbang biru metalik   

10. Lepidoptera  Pieridae  Eurema hecabe Kupu-kupu kuning   

11.  Hesperidae  Taractocera maevius Kupu-kupu rumput  - 

12.  Noctuidae  Chalciope mygdon Ngengat hantu  - 

13.   Mocis frugalis Ngengat tebu  - 

14. Hymenoptera  Apidae  Xylocopa aestuans, Lebah madu   

15.  Sphecidae  Eremnophila aureonotata Lebah ramping -  

16.  Vespidae  Vespa velutina Lebah kertas  - 

17. Orthoptera 

 

 Mantidae  Hierodula majuscula Belalang sembah -  

18.  Acrididae  Valanga nigricornis Belalang kayu   

19.   Chorthippus 
albomarginatus 

Belalang padang rumput  - 

20.   Cornops aquaticum Belalang dekat air   

21.   Atractomorpha similis Belalang hijau   

22.   Aptenopedes aptera Belalang bersayap   

23.   Pterophylla camellifolia  Belalang berbunyi  - 

24. Homoptera  Membracidae  Centrotus cornutus Kutu bungkuk  - 

Keterangan: * Nama Indonesia tidak baku. Sebagian dinamai hanya berdasarkan cirinya.  
  Lhp = lahan pertanian (persawahan); Pmk = permukiman 

 

Neurothemis fluctuans 2. Panjang tubuh 21 mm dan 

berwarna tubuh coklat kekuningan. Posisi kepala hypognatus. 

Antena berbentuk setaceus dengan 3 ruas. Pada kepala terdapat 

sepasang mata majemuk berwarna coklat dan mulut tipe menggigit 

mengunyah. Pada toraks terdapat protoraks. Sayap depan 

http://www.biolib.cz/en/taxon/id402311/
http://animaldiversity.org/accounts/Hierodula_majuscula/classification/#Hierodula_majuscula
http://www.mdbrx.com/gallery/index.php?album=macro&image=centrotus-cornutus_mg_3684.jpg
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bert6.ekstur kasar dengan panjang 23 mm dan berwarna 

kekuningan. Sayap belakang bertekstur kasar dengan panjang 24 

mm dan berwarna kekuningan. Tungkai terdiri atas koksa 1 ruas, 

thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas dengan bentuk 

kursorial, tarsus 3 ruas, serta k10.uku. Abdomen silindris dengan 9 

ruas. 

Orthetrum sabina. Panjang tubuh 50 mm bercorak loreng 

hitam hijau. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena berbentuk 

setaceus dengan 3 ruas. Pada kepala terdapat sepasang mata 

majemuk berwarna hitam dan mulut tipe menggigit-mengunyah. 

Pada toraks terdapat protoraks. Sayap depan bertekstur kasar 

dengan panjang 38 mm, berwarna terang, dan ada bintik kuning di 

bagian ujung. Sayap belakang bertekstur kasar dengan panjang 37 

mm, berwarna terang, dan ada bintik kuning di bagian ujung. 

Tungkai terdiri atas koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, 

tibia 1 ruas dengan bentuk kursorial, tarsus 3 ruas, kuku, dan 

arolium. Abdomennya 6 ruas, membulat, dan memiliki cercus.   

Brachydiplax chalybea. Panjang tubuh 35 mm berwarna 

kuning hitam. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena berbentuk 

setaceus dengan 3 ruas. Pada kepala terdapat sepasang mata 

majemuk berwarna kuning serta mulut tipe menggigit-mengunyah. 

Pada toraks terdapat protoraks. Sayap depan bertekstur kasar 

dengan panjang 24 mm dan berwarna dasar kuning. Sayap 

belakang dengan tekstur kasar, panjang 26 mm, dan berwarna 

dasar kuning. Tungkai terdiri atas koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, 

femur 1 ruas, tibia 1 ruas dengan bentuk kursorial, tarsus 3 ruas, 

kuku, dan arolium. Abdomennya 8 ruas, berbentuk silindris, dan 

memiliki cercus.   

 Rhyothermis phyllis. Panjang tubuh 30 mm dan berwarna 

hitam kekuningan. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena 

setaceus dengan 3 ruas. Terdapat sepasang mata majemuk 

berwarna kuning dan mulut tipe menggigit-mengunyah. Pada 

toraks terdapat protoraks. Sayap depan dan juga sayap belakang 
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bertekstur kasar, panjang 31 mm, dan berwarna putih kekuningan. 

Tungkai terdiri atas koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, 

tibia 1 ruas dengan bentuk kursorial, tarsus 3 ruas, kuku, dan 

arolium. Abdomennya memanjang 6 ruas dan memiliki cercus.   

Coccinella nonata. Tubuh berukuran kecil 5 mm. Kepala 

dengan posisi prognatus. Antena berbentuk clavate dengan 6 ruas. 

Pada kepala terdapat sepasang mata majemuk berwarna hitam dan 

mulut tipe menggigit-mengunyah. Pada toraks terdapat protoraks. 

Sayap depan bertekstur kasar dengan panjang 0,5 cm, membulat, 

dan berwarna merah bintik hitam. Sayap belakang bertekstur 

lembut dengan panjang 0,5 cm, membulat, dan berwarna putih. 

Tungkai terdiri atas koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, 

tibia 1 ruas dengan bentuk kursorial, tarsus 5 ruas, kuku, dan 

arolium. Abdomennya 5 ruas, membulat, dan memiliki cercus.   

 Coccinella septempunctata. Tubuh berukuran kecil 5 mm. 

Warnanya oranye dengan bintik hitam. Kepala dengan posisi 

prognatus. Antena berbentuk clavate dengan 6 ruas. Pada kepala 

terdapat sepasang mata majemuk berwarna hitam dan mulut tipe 

menggigit-mengunyah. Terdapat protoraks pada toraks. Sayap 

depan bertekstur kasar dengan panjang 0,4 cm, berbentuk 

membulat, dan berwarna orange bintik hitam. Sayap belakang 

bertekstur lembut dengan panjang 0,4 cm, membulat, dan berwarna 

putih. Tungkai terdiri atas koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 

ruas, tibia 1 ruas dengan bentuk kursorial, tarsus 5 ruas, kuku, dan 

arolium. Abdomennya 5 ruas, berbentuk membulat, dan memiliki 

cercus.   

Cassida  circumdata. Warna hijau transparan mengkilatdan 

berukuran kecil 5 mm. Kepala dengan posisi prognatus. Antena 

berbentuk clavate dengan 11 ruas. Pada kepala terdapat sepasang 

mata majemuk berwarna hijau dan mulut tipe menggigit-

mengunyah. Pada toraks terdapat protoraks. Sayap depan 

bertekstur kasar, panjang 0,4 cm, membulat, dan berwarna hijau 

mengkilat. Sayap belakang bertekstur lembut dengan panjang 0,4 

http://animaldiversity.org/accounts/Charidotella_sexpunctata/classification/#Charidotella_sexpunctata
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cm, membulat, dan berwarna putih. Tungkai terdiri atas koksa 1 

ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas dengan bentuk 

kursorial, tarsus 3 ruas, kuku, dan arolium. Abdomen 3 ruas, 

membulat, dan memiliki cercus.   

Chrysochus cobaltinus. Tubuh berukuran kecil 6 mm dan 

berbentuk hampir oval telur. Kepala dengan posisi prognatus. 

Antena berbentuk clavate dengan 12 ruas. Pada kepala terdapat 

sepasang mata majemuk berwarna biru metalik dan mulut tipe 

menggigit-mengunyah. Pada toraks terdapat protoraks. Sayap 

depan bertekstur kasar dengan panjang 5 mm, membulat, dan 

berwarna biru mengkilat. Sayap belakang dengan tekstur lembut 

dengan panjang 5 mm, membulat, dan berwarna hitam. Tungkai 

terdiri atas koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas 

dengan bentuk kursorial, tarsus 3 ruas, kuku, dan arolium. 

Abdomen 5 ruas, membulat, dan memiliki cercus.   

Eurema hecabe. Tubuh berukuran sedang (2,5 mm) 

dengan sayap depan sepanjang 36 mm dan sayap belakang 33 mm, 

berwarna kuning. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena 

berbentuk kapitate dengan 5 ruas. Pada kepala terdapat sepasang 

mata majemuk berwarna hitam dan mulut tipe menghisap. Tungkai 

terdiri atas koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas 

dengan bentuk kursorial, tarsus 8 ruas, kuku, dan arolium. 

Abdomen 7 ruas, membulat, dan memiliki cercus.   

Chalciope mygdon. Tubuh berwarna coklat dan berukuran 

kecil (0,9 cm). Kepala dengan posisi hypognatus. Antena 

berbentuk setilate dengan 12 ruas. Pada kepala terdapat sepasang 

mata majemuk berwarna hitam dan mulut tipe menusuk-

menghisap. Pada toraks terdapat protoraks. Sayap depan bertekstur 

lembut dengan panjang 0,7 cm, membulat, dan berwarna coklat 

kehitaman garis putih. Sayap belakang bertekstur lembut dengan 

panjang 0,5 cm, membulat, dan berwarna coklat. Tungkai terdiri 

atas koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas 
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dengan bentuk kursorial, tarsus 4 ruas, kuku, dan arolium. 

Abdomennya 6 ruas, membulat, dan memiliki cercus.   

 Taractocera maevius. Tubuh berwarna hitam dan 

berukuran kecil (2,3 cm). Kepala dengan posisi hypognatus. 

Antena berbentuk kapitate dengan 12 ruas. Pada kepala terdapat 

sepasang mata majemuk berwarna hitam dan mulut tipe menusuk-

menghisap. Pada toraks terdapat protoraks terdapat sayap depan 

bertekstur lembut dengan panjang 0,7 cm, membulat, dan berwarna 

hitam ada bintik putih . Sayap belakang bertekstur lembut dengan 

panjang 0,5 cm, membulat, dan berwarna hitam ada bintik putih. 

Tungkai terdiri atas koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, 

tibia 1 ruas dengan bentuk kursorial, tarsus 4 ruas, kuku, dan 

arolium. Abdomennya 6 ruas, membulat, dan memiliki cercus.   

 Mocis frugalis. Tubuh berwarna coklat keabuandan 

berukuran 1,3 cm. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena 

berbentuk filiform dengan 12 ruas. Pada kepala terdapat sepasang 

mata majemuk berwarna coklat dan mulut tipe menusuk-

menghisap. Pada toraks terdapat protoraks. Sayap depan bertekstur 

lembut dengan panjang 1  cm, membulat, dan berwarna coklat 

keabuan. Sayap belakang bertekstur lembut dengan panjang 0,7 

cm, membulat, dan berwarna coklat keabuan. Tungkai terdiri atas 

koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas dengan 

bentuk kursorial, tarsus 4 ruas, kuku, dan arolium. Abdomennya 8 

ruas, membulat, dan memiliki cercus.   

 Xylocopa aestuans. Tubuh berwarna hitam dan berukuran 

3,2 cm. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena berbentuk stilate 

dengan 12 ruas. Pada kepala terdapat sepasang mata majemuk 

berwarna hitam dan mulut tipe menggigit dan mengunyah. Pada 

toraks terdapat protoraks. Sayap depan dengan tekstur kasar 

dengan panjang 2 cm, memanjang, dan berwarna hitam. Sayap 

belakang bertekstur kasar dengan panjang 1,7 cm, memanjang, dan 

berwarna hitam. Tungkai terdiri atas koksa 1 ruas, thokanter 1 

ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas dengan bentuk raptorial, tarsus 5 

http://www.biolib.cz/en/taxon/id402311/
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ruas, kuku, dan arolium. Abdomennya 6 ruas, membulat, dan 

memiliki cercus.   

Eremnophila aureonotata. Tubuh berwarna hitam dan 

berukuran 3 cm. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena 

berbentuk stilate dengan 12 ruas. Pada kepala terdapat sepasang 

mata majemuk berwarna hitam dan mulut tipe menggigit dan 

mengunyah. Pada toraks terdapat protoraks terapat sayap depan 

dengan tekstur kasar dengan panjang 1 cm, memanjang, dan 

berwarna coklat dan tidak memiliki sayap belakang. Tungkai 

terdiri atas koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas 

dengan bentuk raptorial, tarsus 4 ruas, kuku, dan arolium. 

Abdomennya 5 ruas, membulat, dan memiliki cercus.   

Eremnophila aureonotata. Tubuh berwarna hitam orange 

dan berukuran 2,8 cm. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena 

berbentuk genikulate dengan 12 ruas. Pada kepala terdapat 

sepasang mata majemuk berwarna hitam dan mulut tipe menggigit 

dan mengunyah. Pada toraks terdapat protoraks. Sayap depan 

dengan tekstur kasar dengan panjang 1 cm, memanjang, dan 

berwarna coklat ada sedikit orange . Sayap belakang bertekstur 

kasar dengan panjang 0,6 cm, memanjang, dan berwarna coklat 

ada sedikit orange. Tungkai terdiri atas koksa 1 ruas, thokanter 1 

ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas dengan bentuk raptorial, tarsus 5 

ruas, kuku, dan arolium. Abdomennya 5 ruas, membulat, dan 

memiliki cercus.   

Hierodula majuscula. Tubuh berwarna hijau dan 

berukuran 7 cm. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena 

berbentuk filiform dengan 12 ruas. Pada kepala terdapat sepasang 

mata majemuk berwarna hijau dan mulut tipe menggigit dan 

mengunyah. Pada toraks terdapat protoraks. Sayap depan 

bertekstur lembut terang dengan panjang 1 cm, memanjang, dan 

berwarna terang . Sayap belakang bertekstur lembut dengan 

panjang 0,8 cm, memanjang, dan berwarna terang. Tungkai terdiri 

atas koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas 

http://animaldiversity.org/accounts/Hierodula_majuscula/classification/#Hierodula_majuscula
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dengan bentuk raptorial, tarsus 3 ruas, kuku, dan arolium. 

Abdomennya 8 ruas, bentuknya lonjong dan memiliki cercus.   

Valanga nigricornis. Tubuh berwarna kuning dan 

berukuran 39 mm. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena 

berbentuk filiform dengan 12 ruas. Pada kepala terdapat sepasang 

mata majemuk berwarna coklat dan mulut tipe menggigit dan 

mengunyah. Pada toraks terdapat protoraks. Sayap depan dengan 

tekstur kasar dengan panjang 2 cm, memanjang, dan berwarna 

coklat kekuningan. Sayap belakang bertekstur kasar dengan 

panjang 1,8 cm, memanjang, dan berwarna coklat kekuningan. 

Tungkai terdiri atas koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, 

tibia 1 ruas dengan bentuk saltatorial, tarsus 3 ruas, kuku, dan 

arolium. Abdomennya 8 ruas, bentuknya memanjang dan memiliki 

cercus.   

Chorthippus albomarginatus. Tubuh berwarna coklat dan 

berukuran 23 mm. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena 

berbentuk filiform dengan 12 ruas. Pada kepala terdapat sepasang 

mata majemuk berwarna coklat dan mulut tipe menggigit dan 

mengunyah. Pada toraks terdapat protoraks. Sayap depan dengan 

tekstur kasar dengan panjang 1,4 cm, memanjang, dan berwarna 

coklat . Sayap belakang bertekstur kasar dengan panjang 1,3 cm, 

memanjang, dan berwarna coklat bintik hitam. Tungkai terdiri atas 

koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas dengan 

bentuk saltatorial, tarsus 3 ruas, kuku, dan arolium. Abdomennya 8 

ruas, bentuknya memanjang dan memiliki cercus.   

Cornops aquaticum. Tubuh berwarna hijau dan berukuran 

2 cm. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena berbentuk filiform 

dengan 12 ruas. Pada kepala terdapat sepasang mata majemuk 

berwarna coklat dan mulut tipe menggigit dan mengunyah. Pada 

toraks terdapat protoraks. Sayap depan dengan tekstur kasar 

dengan panjang 1 cm, memanjang, dan berwarna coklat . Sayap 

belakang bertekstur kasar dengan panjang 0,7 cm, memanjang, dan 

berwarna coklat. Tungkai terdiri atas koksa 1 ruas, thokanter 1 
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ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas dengan bentuk saltatorial, tarsus 3 

ruas, kuku, dan arolium. Abdomennya 8 ruas, bentuknya 

memanjang dan memiliki cercus. 

Atractomorpha similis. Tubuh berwarna hijau dan 

berukuran 30 mm. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena 

berbentuk filiform dengan 8 ruas. Pada kepala terdapat sepasang 

mata majemuk berwarna hijau dan mulut tipe menggigit dan 

mengunyah. Pada toraks terdapat protoraks. Sayap depan dengan 

tekstur kasar dengan panjang 1,1 cm, memanjang, dan berwarna 

hijau . Sayap belakang bertekstur kasar dengan panjang 1 cm, 

memanjang, dan berwarna hijau. Tungkai terdiri atas koksa 1 ruas, 

thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas dengan bentuk 

saltatorial, tarsus 3 ruas, kuku, dan arolium. Abdomennya 9 ruas, 

bentuknya memanjang dan memiliki cercus.   

Aptenopedes aptera. Tubuh berwarna hijau dan berukuran 

15 mm. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena berbentuk 

filiform dengan 8 ruas. Pada kepala terdapat sepasang mata 

majemuk berwarna coklat dan mulut tipe menggigit dan 

mengunyah. Pada toraks terdapat protoraks. Sayap depan dengan 

tekstur kasar dengan panjang 1 cm, memanjang, dan berwarna 

hijau . Sayap belakang bertekstur kasar dengan panjang 0,8 cm, 

memanjang, dan berwarna hijau. Tungkai terdiri atas koksa 1 ruas, 

thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas dengan bentuk 

saltatorial, tarsus 3 ruas, kuku, dan arolium. Abdomennya 6 ruas, 

bentuknya memanjang dan memiliki cercus.   

Pterophylla camellifolia. Tubuh berwarna hijaudan 

berukuran 1,2 mm. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena 

berbentuk filiform dengan 12 ruas. Pada kepala terdapat sepasang 

mata majemuk berwarna hijau dan mulut tipe menggigit dan 

mengunyah. Pada toraks terdapat protoraks, namun tidak memiliki 

sayap depan dan belakang. Tungkai terdiri atas koksa 1 ruas, 

thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas dengan bentuk 
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saltatorial, tarsus 3 ruas, kuku, dan arolium. Abdomennya 8 ruas, 

membulat  dan memiliki cercus.   

Centrotus cornutus. Tubuh berwarna coklat dan berukuran 

1,1 cm. Kepala dengan posisi hypognatus. Antena berbentuk 

setaceus dengan 3 ruas, memiliki sepasang mata majemuk 

berwarna hitam, dan memiliki mulut tipe menusuk dan menghisap. 

Pada toraksnya terdapat protoraks. Sayap depan dengan tekstur 

kasar dan panjang 0,7 cm, berbentuk memanjang, dan berwarna 

coklat. Sayap belakang bertekstur kasar dengan panjang 0,6 cm, 

berbentuk memanjang, dan berwarna coklat. Tungkai terdiri atas 

koksa 1 ruas, thokanter 1 ruas, femur 1 ruas, tibia 1 ruas dengan 

bentuk saltatorial, tarsus 3 ruas, kuku, dan arolium. Abdomen 6 

ruas, berbentuk memanjang, dan memiliki cercus. 

 

6.3.2  Kondisi lingkungan   

Kondisi lingkungan di stasiun pengambilan sampel relatif sama 

(Tabel 6.2) dan masih merupakan kisaran kondisi yang bisa 

diadaptasi oleh insekta. Kondisi lingkungan memengaruhi aktivitas 

serangga, seperti mencari makan dan reproduksi yang pada 

gilirannya berpengaruh pada keragamannya. Menurut Sunjaya 

(1970) dan Jumar (2000), faktor luar atau faktor lingkungan yang 

berpengaruh pada kehidupan insekta mencakup fisik (suhu udara, 

kelembaban udara, angin, intensitas cahaya), makanan, serta faktor 

hayati (kompetensi, predator, dan patogen). Cuaca memengaruhi 

keragaman insekta (Adler, 2007) dan satu di antaranya adalah suhu 

(Hartley & Jones, 2003). Di laboratorium nyamuk Aedes aegypti 

memilih air sabun dan air kran untuk meletakkan telur dan tidak 

memilih air deterjen (Sudarmaja & Mardihusodo, 2009).  

Jika jumlah spesies dibandingkan, maka jumlah spesies 

insekta di permukiman (13 spesies) lebih sedikit daripada di lahan 

pertanian (22 spesies). Faktor penyebabnya diduga adalah 

tingginya tingkat aktivitas manusia yang pada gilirannya sering 

http://www.mdbrx.com/gallery/index.php?album=macro&image=centrotus-cornutus_mg_3684.jpg
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mengurangi tumbuhan yang ada dan langsung atau tidak langsung 

mengurangi ketersediaan makanan. Subekti (2012) menyatakan 

aktivitas manusia secara langsung maupun tidak langsung dapat 

memberikan pengaruh terhadap insekta serta vegetasi yang 

sebetulnya sangat diperlukan oleh insekta sebagai sumber makanan 

atau tempat berlindung. Menurut Sunjaya (1970) dan Jumar (2000) 

jika keadaan atau suplai makanan kurang maka populasi insekta 

juga akan menurun. Untung (1993) berpendapat sama bahwa 

jumlah spesies insekta akan berkurang ketika sumber makanan dan 

tempat berlindung insekta juga berkurang. 

 
Tabel 6.2  Kondisi udara dan lingkungan Desa Panjaratan saat pengambilan 

sampel 

 
No. Parameter lingkungan Satuan Stasiun 1 Stasiun 2 

1. Suhu udara  (
0
C) 27,4 - 32,9 28,1 - 32,6 

2. Kelembapan udara (%)  % 70,2 - 87,8 73,5 – 85 

3. Intensitas cahaya  K.Lux 1,64 - 4,35 1,21 - 3,75  

4. Kecepatan angin  m/s 1,00 - 1,32 1,00 - 1,46 

5. Ketinggian tempat  m dpl. 0  0 

 

Di lahan pertanian jumlah spesies tumbuhan tidak hanya 

banyak, tetapi juga beragam. Selain tanaman budidaya, di lahan 

pertanian terdapat juga tumbuhan liar. Spesies tumbuhan itu antara 

lain karamunting Melastoma malabathricum, ilalang Imperata 

cylindrical L., putri malu Mimosa pudica, dan purun tikus 

Elocharis dulcis. Tumbuhan heterogen seperti ini menyediakan 

mikrohabitat dan sumber makanan yang cukup bagi insekta. Putra 

et al. (2011) berpendapat bahwa diversitas tumbuhan yang stabil 

mempengaruhi kestabilan insekta sebagai salah satu komponen 

dalam jejaring makanan. Riyanto (1995) menyatakan tersedianya 

makanan dengan kualitas yang cocok dan kuantitas yang cukup 

akan menaikkan populasi insekta dengan cepat. Menurut Subekti 

(2012), lahan pertanian menyediakan vegetasi yang sangat 

diperlukan oleh insekta sebagai sumber makanan dan tempat 
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berlindung, karena umumnya insekta berperan sebagai pemakan 

bahan organik dan penyeimbang lingkungan.   

Di dalam 22 spesies insekta di lahan pertanian dan 13 

spesies di permukiman, terdapat 11 spesies yang ditemukan 

menghuni lahan pertanian dan sekaligus permukiman. Telah 

diketahui bahwa sebagian insekta mampu terbang. Kemampuan ini 

menguntungkan, karena insekta bisa bergerak pindah dari satu 

lokasi ke lokasi lain atau menjauh dari kondisi lingkungan yang 

tak-menguntungkan dan memasuki kondisi lingkungan yang 

menguntungkan untuk kemudian beradaptasi menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan. Menurut Subekti (2012), insekta memiliki 

mobilitas tinggi dan kemampuan adaptif untuk mengatasi faktor 

lingkungan yang tidak baik dan ketersediaan makanan yang tidak 

mendukung kehidupannya.  

 

6.4  Simpulan 

Dua puluh empat spesies insekta ditemukan di Desa Panjaratan. 

Jumlah ini hanya sebagian saja dari insekta yang ada di desa 

tersebut. Jumlah tidak terlalu penting, karena yang paling utama 

adalah terdapat berbagai spesies insekta yang secara morfologi 

berbeda satu sama lain dan sudah seharusnya dapat dikembangkan 

sebagai sumber belajar bagi siswa di sekolah terdekat.   
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