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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Serangga  

Serangga/insecta merupakan kelompok organisme yang paling banyak jenisnya 

dibandingkan dengan kelompok organisme lainnya dalam Phylum Arthropoda. Hingga saat 

ini telah diketahui kurang lebih 950.000 spesies serangga didunia, atau sekitar 59,5% dari 

total organisme yang telah dideskripsi (Sosromartono, 2000). Tingkat keragaman serangga 

yang sangat tinggi dapat beradaptasi pada berbagai kondisi habitat, baik yang alamiah seperti 

hutan-hutan primer maupun habitat buatan manusia seperti lahan pertanian dan perkebunan 

(Siswanto & Wiratno, 2001). 

Keanekaragaman serangga baik dalam hal kelimpahan dan kepunahan maupun 

kekayaannya juga sangat terkait dengan tingkat tropik lainnya. Hal ini disebabkan adanya 

interaksi yang terjadi, baik diantara kelompok fungsional serangga maupun dengan tumbuhan 

yang selanjutnya akan membentuk keanekaragaman serangga itu sendiri. Penurunan 

keanekarangaman spesies serangga herbivora dapat menimbulkan ”efek domino” terhadap 

keanekaragaman musuh alami serangga-serangga tersebut. Kemungkinan ini cukup beralasan 

karena serangga mendukung hampir setengah dari jumlah spesies predator dan parasitoid 

(Bernays, 1998). 

 

Semakin sedikit spesies tumbuhan yang dijumpai pada suatu areal, semakin sedikit variasi 

mikrohabitat yang tersedia dan semakin sedikit pula spesies serangga yang mampu 

didukungnya. Oleh karena itu upaya yang serius untuk menunjang ketersediaan mikrohabitat 

tersebut perlu dilakukan.  
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Keanekaragaman merupakan kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan 

bermacam-macam suatu benda yang dapat terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, 

bentuk, tekstur dan lainnya. Pada dasarnya semua makhluk hidup memiliki keanekaragaman. 

Keanekaragaman makhluk hidup dapat terlihat dengan adanya persamaan ciri antar makhluk 

hidup. Keanekaragaman ada yang terjadi secara alami dan ada juga yang terjadi secara 

buatan. Keanekaragaman alami merupakan keanekaragaman yang terjadi akibat adaptasi atau 

penyesuaian diri setiap individu dengan ligkungannya. 

Keanekaragaman hewan menunjukkan berbagai variasi dalam bentuk, struktur tubuh, 

warna, jumlah, dan sifat lainnya di suatu daerah. Sumber alam hayati merupakan bagian dari 

mata rantai tatanan lingkungan hidup, yang menjadikan lingkungan ini hidup dan mampu 

menghidupkan manusia dari generasi ke generasi. Banyak hewan sebagai produksi pangan, 

sandang, bahan industri dan tenaga pengangkut dan bahan hiasan. Kita patut bersyukur 

kepada kepada Tuhan, karena alam semesta ini diserahkan kepada manusia untuk diambil 

hikmahnya, diolah, dimanfaatkan secara lestari keberadaannya, baik secara In Situ maupun 

Ex Situ. 

 

 Keanekaragaman spesies dapat digunakan untuk menyatakan struktur  komunitas. 

Ukuran  keanekaragaman dan penyebabnya mencakup sebagian besar pemikiran tentang 

ekologi. Hal itu terutama karena keanekaragaman dapat menghasilkan kestabilan dan dengan 

demikian berhubungan dengan sentral ekologi. 

Konsep komunitas adalah suatu prinsip ekologi yang penting yang menekan 

keteraturan yang ada dalam keragaman organisme hidup dalam habitat apapun. Suatu 

komunitas bukan hanya merupakan pengelompokan secara serampangan hewan dan 

tumbuhan yang hidup secara mandiri satu sama lain namun mengandung komposisi kekhasan 

taksonomi, dengan pola hubungan tropik dan metabolik yang tertentu. Konsep komunitas 



 
 

7 

sangatlah penting dalam penerapan praktis prinsip-prinsip ekologi karena cara terbaik untuk 

mendorong atau membasmi pertumbuhan suatu organisme adalah memodifikasi komunitas 

dan bukannnya menanganinya secara langsung. Diantara banyak organisme yang membentuk 

suatu komunitas, hanya beberapa spesies atau grup yang memperlihatkan pengendalian yang 

nyata dalam memfungsikan keseluruhan komunitas. Kepentingan relatif dari oganisme dalam 

suatu komunitas tidak ditentukan oleh posisi taksonominya namun oleh jumlah, ukuran, 

produksi dan hubungan lainnya (Michael, 1990). 

Komunitas diberi nama dan digolongkan menurut spesies atau bentuk hidup yang 

dominan, habitat fisik atau kekhasan fungsional. Analisis komunitas dapat dilakukan dalam 

setiap lokasi tertentu berdasarkan pada pembedaan zona atau gradien yang terdapat dalam 

daerah tersebut. Umumnya semakin curam gradien lingkungan, makin beragam 

komunitasnya karena batas yang tajam terbentuk oleh perubahan yang mendadak dalam sifat 

fisik lingkungan. Angka perbandingan antara jumlah spesies dan jumlah total individu dalam 

suatu komunitas dinyatakan sebagai keragaman spesies. Ini berkaitan dengan kestabilan 

lingkungan dan beragam dengan komunitas berbeda. Keragaman sangatlah penting dalam 

menentukan batas kerusakan yang dilakukan terhadap sistem alam oleh turut campurnya 

manusia (Michael, 1990). 

Suatu populasi memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh individu-individu yang 

membangun populasi tesebut. Kekhasan dasar suatu populasi yang menarik bagi seorang 

ekolog adalah ukuran dan rapatannya. Jumlah individu dalam populasi mencirikan ukurannya 

dan jumlah individu populasi dalam suatu daerah atau satuan volume adalah rapatannya. 

Kelahiran (Natalitas), kematian (mortalitas), yang masuk (imigrasi), dan yang keluar 

(emigrasi) dari anggota mempengaruhi ukuran dan rapatan populasi. Kekhasan lain dari 

populasi yang penting dari segi ekologi adalah keragaman morfologi dalam suatu populasi, 

komposisi genetik dan penyebaran individu dalam populasi (Odum, 1993).  
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Klasifikasi: 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta  

Ordo : Lepidoptera 

Famili : Pleutellidae 

Genus : Plutella 

Spesies: Plutella xylostella 

 

2.2. Tinjauan Umum Tentang Serangga Udara 

 Serangga memiliki nama ilmiah Insecta, dan merupakan salah satu dari kelas binatang 

beruas atau Arthropoda. Serangga disebut juga heksapoda yang berasal dari kata heksa yang 

artinya 6 (enam) dan kata podos yang berarti kaki. Kelas insekta termasuk dalam sub filum 

Atelocerata. Insekta merupakan kelas terbesar dalam filum arthropoda, beranggota 950.000 

spesies yang tersebar disemua penjuru dunia. Insekta merupakan invertebrata yang hidup di 

darat, di tempat kering dan dapat terbang (Jasin, 1993).  

 Menurut Lilies (1991) kelas insekta dibedakan menjadi 2 subkelas yaitu subkelas 

Apterygota (serangga tak bersayap) clan subkelas pterygota (serangga bersayap). Kelas 

serangga herbivora terbagi dalam beberapa ordo diantaranya yaitu :  

 

a) Ordo Neuroptera 

 Ciri serangga ini adalah mulut menggigit, dan mempunyai dua pasang sayap yang 

urat-uratnya berbentuk seperti jala. Contoh: undur-undur – metamorfosis sempurna 

(siklus hidupnya: telur, larva,pupa (kepompong), imago) Contoh:capung. 

 

  

           Gambar 1: Capung            

http://cheatterbaru7.blogspot.co.id/2017/07/download-gratis.html?url=aHR0cDovLzEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy03a0VTdk1LZFY3RS9VUGJxTFVRMkZpSS9BQUFBQUFBQUFZWS82eDZ2ZVMyM2dmOC9zMTYwMC95YW5nK3RlcmFoaXIrYXNsaStjYXB1bmcuanBn
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b) Ordo Diptera 

merupakan bangsa lalat, nyamuk meliputi serangga pemakan tumbuhan, pengisap darah, 

predator dan parasitoid. Tipe mulutnya menggigit-mengunyah, sedangkan imago bertipe 

mulut menusuk-mengisap atau menjilat-mengisap. 

 

      

        Gambar 2: Lalat 

 

c) Ordo Orthoptera ( jangkrik)  

Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga 

memiliki ovipositor pendek. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang 

biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan 

atau abdomen (disebut stridulasi), atau karena kepakan sayapnya sewaktu terbang. 

Femur belakangnya umumnya panjang dan kuat yang cocok untuk melompat. 

Serangga ini umumnya bersayap, walaupun sayapnya kadang tidak dapat 

dipergunakan untuk terbang.  

 

 

d) Ordo Mantodea (belalang) 

Belalang adalah serangga herbivora dari subordo Caelifera dalam ordo Orthoptera. 

Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga 

memiliki ovipositor pendek. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang 

http://cheatterbaru7.blogspot.co.id/2017/07/download-gratis.html?url=aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy0tOTFsTERtMzlWQS9VUGJvT1BPdEY5SS9BQUFBQUFBQUFYNC9rTk5oc2dYUXVJYy9zMTYwMC9vcmRvK2RpcHRlcmErbGFsYXQuanBn
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biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan 

atau abdomen (disebut stridulasi), atau karena kepakan sayapnya sewaktu terbang. 

Femur belakangnya umumnya panjang dan kuat yang cocok untuk melompat. 

Serangga ini umumnya bersayap, walaupun sayapnya kadang tidak dapat 

dipergunakan untuk terbang. Belalang betina umumnya berukuran lebih besar dari 

belalang jantan. 

 
Gambar 5: Belalang 

e) Ordo Lepidoptera (kupu-kupu) 

Kupu-kupu dan ngengat (rama-rama) merupakan serangga yang tergolong ke dalam 

ordo Lepidoptera, atau 'serangga bersayap sisik' (lepis, sisik dan pteron, sayap). 

Secara sederhana, kupu-kupu dibedakan dari ngengat alias kupu-kupu malam 

berdasarkan waktu aktifnya dan ciri-ciri fisiknya. Kupu-kupu umumnya aktif di waktu 

siang (diurnal), sedangkan gengat kebanyakan aktif di waktu malam (nocturnal). 

Kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayapnya, ngengat hinggap 

dengan membentangkan sayapnya. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah 

cemerlang, ngengat cenderung gelap, kusam atau kelabu. Meski demikian, perbedaan-

perbedaan ini selalu ada perkecualiannya, sehingga secara ilmiah tidak dapat 

dijadikan pegangan yang pasti. (van Mastrigt dan Rosariyanto, 2005). Kupu-kupu dan 

ngengat amat banyak jenisnya. Di Jawa dan Bali saja tercatat lebih dari 600 spesies 

kupu-kupu. Jenis ngengatnya sejauh ini belum pernah dibuatkan daftar lengkapnya, 

akan tetapi diduga ada ratusan jenis (Whitten dkk., 1999). 
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Gambar 8: Kupu-kupu  

f) Ordo Hymenoptera (tawon, lebah) 

Lebah madu adalah salah satu jenis serangga dari sekitar 20.000 spesies lebah. Saat 

ini ada sekitar tujuh spesies lebah madu yang dikenal dengan sekitar 44 subspesies. 

Semua spesies ini termasuk dalam genus Apis. Mereka memproduksi dan menyimpan 

madu yang dihasilkan dari nektar bunga. Selain itu mereka juga membuat sarang dari 

lilin, yang dihasilkan oleh para lebah pekerja di koloni lebah madu.  

 
Gambar 9: Lebah 

g) Ordo Coleoptera (kumbang) 

Kumbang adalah salah satu binatang yang memiliki penampilan seperti kebanyakan 

spesies serangga. Ordo Coleoptera, yang berarti "sayap berlapis", dan berisi spesies 

yang sering dilukiskan di dalamnya dibanding dalam beberapa ordo lain dalam 

kerajaan binatang. Empat puluh persen dari seluruh spesies serangga adalah kumbang 

(sekitar 350,000 spesies), dan spesies baru masih sering ditemukan. Perkiraan 

memperkirkan total jumlah spesies, yang diuraikan dan tidak diuraikan, antara 5 dan 8 

juta. Kumbang dapat ditemukan hampir di semua habitat, namun tidak diketahui 

terjadi di lautan atau di daerah kutub. Interaksi mereka dengan ekosistem mereka 

https://2.bp.blogspot.com/-doiNDe4mHFI/WC44T_QyPnI/AAAAAAAAF6U/19P5nhz4oXEgHxOmj8IxXLpfzse_KDz8QCLcB/s1600/ordo-serangga-insekta-ciri-cirinya.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-EFGaXB1NhpA/WC4zMDiB4RI/AAAAAAAAF58/WuMJwoK1I0Q0XUTc9tuenUJoJR2ezoDhgCLcB/s1600/apis-indica-lebah-madu.jpg
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dilakukan dengan berbagai cara. Mereka sering makan pada tumbuhan dan jamur, 

merusak pertahanan binatang dan tumbuhan, dan memangsan invertebrata lain. 

 

2.3. Faktor Lingkungan 

1. Suhu / Temperatur 

Setiap spesies serangga mempunyai jangkauan suhu masing-masing dimana ia dapat 

hidup, dan pada umunya jangkauan suhu yang efektif adalah suhu minimum. Serangga 

memiliki kisaran suhu tertentu untuk kehidupannya. Diluar kisaran suhu tersebut serangga 

dapat mengalami kematian. Efek ini terlihat pada proses fisiologis serangga, dimana pada 

suhu tertentu aktivitas serangga tinggi dan akan berkurang (menurun) pada suhu yang lain 

(Ross, et al., 1982;Krebs, 1985). Umumnya kisaran suhu yang efektif adalah 15ºC (suhu 

minimum), 25ºC suhu optimum dan 45ºC (suhu maksimum). Pada suhu yang optimum 

kemampuan serangga untuk melahirkan keturunan besar dan kematian (mortalitas) sebelum 

batas umur akan sedikit (Natawigena, 1990). 

 

2. Kelembapan  

Air merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan bagi mahluk hidup termasuk 

serangga. Namun kebanyakan air, seperti banjir dan hujan lebat merupakan bahaya bagi 

kehidupan beberapa jenis serangga, termasuk juga berbagai jenis kupu-kupu yang sedang 

beterbangan, serta dapat menghanyutkan larva yang baru menetas. (Natawigena, 1990). 

 

Umumnya serangga memperoleh air melalui makanan yang mengandung air. Secara 

langsung biasanya serangga tidak terpengaruh oleh curah hujan normal, namun hujan yang 

lebat secara fisik akan menekan populasi serangga. Curah hujan juga memberikan efek secara 

tidak langsung terhadap kelembaban suatu lahan, kelembaban di udara, dan tersedianya 

tanaman sebagai makanan serangga. Seperti halnya suhu, serangga membutuhkan 
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kelembaban tertentu/sesuai bagi perkembangannya. Pada umumnya serangga membutuhkan 

kelembaban tinggi bagi tubuhnya yang dapat diperoleh langsung melalui udara dan tanaman 

yang mengandung air (Krebs, 1985). 

3. Cahaya  

Cahaya adalah faktor ekologi yang besar pengaruhnya bagi serangga, diantaranya 

lamanya hidup, cara bertelur, dan berubahnya arah terbang. Banyak jenis serangga yang 

memiliki reaksi positif terhadap cahaya dan tertarik oleh sesuatu warna, misalnya oleh warna 

kuning atau hijau. Beberapa jenis serangga diantaranya mempunyai ketertarikan tersendiri 

terhadap suatu warna dan bau, misalnya terhadap warna-warna bunga. Akan tetapi ada juga 

yang tidak menyukai bau tertentu (Natawigena, 1990). 

  


