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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Hasil 

Berdasarkan penelitian pada transek sejajar dan transek tegak lurus yang di lakukan di 

TWA Camplong, Kec. Fatuleu Kabupaten kupang, peneliti menemukan 9 (sembilan) jenis 

keanekaragaman serangga udara. Jenis-jenis serangga yang telah di temukan seperti pada tabe 

l di bawah ini: 

 

Tabel 1. Deskripsi jenis keanekaragaman serangga udara (Stoll et al, 1964 dalam  

Barror dan Delong., 1970). 

N

o

  

Nama jenis/spesies  Foto Ciri-ciri dan Klasifikasi  

1 (Belalang Sembah) 

Mantis religiosa 

 

 
 

 

 

 

 

Mantodea adalah kelompok serangga 

dengan ciri-ciri ukuran tubuh sedang 

sampai besar, kepala kecil, aktif dan 

triangular, mata majemuk besar dan 

terpisah, toraks kecil, sayap depan 

membentuk tegmina sayap, sayap belakang 

besar, kaki depan untuk memangsa 

(raptorial), kaki tengah dan belakang 

memanjang, tingkat pra-dewasa (nimfa) 

menyerupai dewasa tetapi lebih kecil. 

Kingdong: Animalia  

Filum:Orthopoda  

Kelas: Insecta  

Ordo: Orthopoda  

Familia: Mantidae  

Genus:Manti 

Spesies: Mantis religiosa 

2 (kupu-kupu raja) 

Danaus plexippus 

 
 

Berasal dari kata lepidos “sisik” dan pteron 

artinya “sayap”. Tipe alat mulut dari ordo 

lepidoptera menggigit mengunyah tetapi pa

da imagonya bertipe mulut menghisap. Per

kembangbiakannya bertipe 

“holometebola”(telur-larva-pupa-imago).  

Kingdom: Animalia  

Filum: Arthopoda  

Ordo: Lepidoptera 

Famili: Nymphalidae 

Genus: Danaus  

Spesies: Danaus plexippus 
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3 (lebah)  
Apis andreniformis  

 

 
 

 

Sayap belakang lebih kecil daripada sayap 
depan; keduanya diikat oleh duri duri; mul

ut tipe penggigit dan pengisap; metamorfos

is sempurna; hewan betina mempunyai alat 

sengat (Stephen, 1961).   

Kindgom: Animalia 

Filum: Arthopoda 

Ordo: Hymenoptera 

Famili: Apidae 

Genus: Apis 

4 (lalat buah) 

Drosophila melano

gaster  

 

 
 

 

Sayap tipis seperti membran; sayap 

belakang termo-difikasi seperti halter (alat 

keseimbangan); metamorfosis sempuma; 

larva tidak berkaki disebut belatung; mulut 

tipe pengisap atau penusuk dan pengisap, 

sering membelah probosis. 

Kindgom: Animalia 

Filum: Arthopoda 

Ordo:Diptera 

Famili: Apidae 

Genus: Apis 

Spesies: Drosophila melanogaster 

5 (Capung)               

Pantala flavescens  

 

 

Hewan ini, tubuhnya sering berwarna jelas,

mulut tipe penggigit, memiliki sayap mem

bran dua pasang. Metamorfosis sempuma, 

kaki digunakan untuk menangkap Insecta 

lainnya (hanya pada waktu terbang), tidak 

untuk berjalan. 

Kindgom: Animalia 

Filum: Arthopoda 

Ordo:Ordonata 

Famili: libellulidae 

Genus: Apis 

Spesies: Pantala flavescens 

6 (Tonggeret)  

Cicadidae linna 

 

 

Tonggeret adalah hewan herbivora alias 

pemakan tumbuhan. Tonggeret makan 

dengan  cara menususk kulit pohon 

memakai mulutnya yang seperti jarum, lalu 

menghisap zat-zat hara yang dalam 

pembuluh xilem pohon. Hal yang paling 

terkenal dari tonggeret tentunya adalah 

kebiasaan mengeluarkan suara bising pada 

hari.   

Kindgom: Animalia 

Filum: Arthopoda 
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Ordo:Homoptera 
Famili: Cacididea  

Spesies: Cicadidae linna 

7 (Bapak Pucung)    

Dysdercus 

Cingulatus  

 

 
 

 

Bapak Pucung merupakan salah satu 

serangga yang penyebarannya cukup luas. 

Bapak pucung ini ialah warnanya yang 

cerah dominan orange kemerahan 

merahan. Sayapnya berwarna coklat dan 

terdapat sepasang bercak hitam. 

Kindgom: Animalia 

Filum: Arthopoda 

Ordo:Hemiptera 

Famili:Pyrrhocoridae 

Spesies: Dysdercus cingulatus 

 

 

8 (kumbang)  

Philum crurifolium  

 

 

 

 
 

Serangga ordo Coleoptera adalah 

kelompok serangga kumbang dengan ciri-

ciri ukuran tubuh kecil sampai besar, 

sering kuat dan kompak, sangat 

tersklerotisasi, mandibulata, dengan sayap 

depan termodifikasi menjadi elytra kaku 

yang menutupi sayap belakang yang 

terlipat waktu istirahat, tungkai mengalami 

berbagai modifikasi. 

Kindgom: Animalia 

Filum: Arthopoda 

Ordo:Celeoptera 

Spesies: Philum crurifolium  

 

 

9 (Belalang) 

Coleoptera 

linnaeus  

 sayap depan yang tebal disebut tegmina 

(seperti kulit); sayap belakang tipis dan 

terlipat di bawah sayap depan; 

metamorfosis tidak sempurna; mulut tipe 

penggigit dan pengunyah. Hewan ini 

memiliki sayap yang lurus sehingga 

dikenal dengan serangga bersayap lurus. 

Kindgom: Animalia 
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Filum: Arthopoda 
Ordo:Orthoptera 

Famili:Acrididae 

Spesies: Coleoptera Linnaeus 

Kaenekaragaman jenis  serangga udara dihitung menggunakan persamaan indeks 

keanekaragaman shannon wiener yaitu H’ = -Ʃ  Pi In Pi. Hasil perhitungan pada transek 

sejajar dan transek tegak lurus pada tabel 2 di bawah ini:  

Tabel 2 : hasil analisis pada transek sejajar dan tegak lurus di Taman Wisata 

Alam Camplong Kec. Fatuleu Kabupaten Kupang 

No Jenis/spesies NI pi=ni/N ln pi -∑ pi ln pi H'= -∑ pi in pi 

1 Mantis religiosa 42 0,062874 -2,76662 0,173949 0,173949 

2 Danaus plexippus 22 0,032934 -3,41325 0,112412 0,112412 

3 Apis andreniformis 7 0,010479 -4,55838 0,047767 0,047767 

4 Drosophila melanogaster 380 0,568862 -0,56412 0,320905 0,320905 

5 Pantala flavescens 16 0,023952 -3,7317 0,089382 0,089382 

6 Cicadidea linna 20 0,02994 -3,50856 0,105047 0,105047 

7 Dysdercus   Cingulatus 48 0,071856 -2,63309 0,189204 0,189204 

8 Philum crurifolium 50 0,07485 -2,59227 0,194032 0,194032 

9 Valanga nigricornis 83 0,124251 -2,08545 0,25912 0,25912 

  TOTAL 668 

   

1,491818 

 

                          

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Definisi tentang serangga yang terdapat di TWA Camplong Kecamatan Fatuleu 

Kabupaten Kupang. 

 

 

Berdasarkan tabel 2 di atasa dapat di lihat bahwa hasil penelitian yang telah di 

lakukan peneliti di  TWA Camplong Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang maka peneliti 

menyimpulkan hasil pembahasan sebagai berikut: keanekaragaman merupakan keadaan 

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

bentuk, tekstur dan lainnya. Sedangkan serangga merupakan kelompok organisme yang 
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paling banyak jenisnya dibanding dengan kelompok organisme lainnya dalam phylum 

arthopoda. 

Adapun serangga terdiri atas 9 (sembilan) jenis dengan nilai 1,491 spesies. Jenis 

serangga yang di temukan pada transek sejajar dengan tegak lurus tergolong buruk (Banilodu 

dan Ndukang (2014)). Yang memiliki kenekaragaman paling tinggi adalah Drosophila 

melanogaster dengan nilai keanekaragaman 0,320 sedangkan keanekaragam jenis yang 

memiliki keanekaragaman paling rendah adalah Apis andreniformis dengan jumlah 0,047.  

Keanekaragaman sangat memiliki peranan penting untuk menentukan batas kerusakan 

yang dilakukan terhadap suatu sistem alam oleh campur tangannya manusia (Michael, 1994). 

Keberadaan serangga banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan misalnya: intensitas cahaya, 

suhu dan kelembapan.  

Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan suatu organisme termasuk 

serangga udara, antara lain kondisi intensitas cahaya dan suhu udara. Kesesuaian lingkungan 

dengan organisme yang hidup di dalamnya mempunyai korelasi yang tidak dapat dipisahkan. 

Kesesuaian organisme dengan lingkungannya akan menjadi ciri khas suatu lingkungan itu 

sendiri. Kondisi lingkungan yang baik akan mendorong adaptasi organisme yang di dalamnya 

menjadi baik . 

Jumar (2000) menyatakan bahwa serangga memiliki kisaran suhu tertentu dimana dia 

dapat hidup. Di luar kisaran suhu tersebut serangga akan mati kedinginan atau kepanasan. 

Pengaruh suhu ini jelas terlihat pada proses fisiologi serangga. Pada suhu tertentu aktifitas 

serangga tinggi, akan tetapi pada suhu lain akan berkurang atau menurun. Pada umumnya 

kisaran suhu efektif adalah: suhu minimum 15
0
C, suhu optimum 25

0 
C, dan suhu maksimum 

45
0
C. Natawigena (1990), menambahkan bahwa pada suhu optimum kemampuan untuk 

melahirkan besar, dan kematian (mortalitas) sebelum batas umur sedikit. 
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Natawigena (1990), menyatakan bahwa cahaya adalah faktor ekologi yang besar 

pengaruhnya terhadap serangga seperti terhadap lamanya hidup, cara bertelur, berubah arah 

terbang, karena banyak serangga yang mempunyai reaksi positif terhadap cahaya. 

 

4.2.2.  Tingkat keanekaragaman jenis serangga di TWA Camplong Kecamatan Fatuleu 

Kabupaten Kupang. 

 

Keaneragamana jenis serangga merupakan perbandingan antara jumlah jenis dan 

jumlah total indifidu dalam suatu komunitas yang berkaitan dengan kestabilan lingkungan 

dengan komunitas yang berbeda.  

Keanekaragaman jenis serangga dipengaruhi oleh suhu, kelembapan udara dan 

cahaya. Jenis serangga yang memiliki keanekearagaman paling tinggi adalah di tempati oleh 

Drosophila melanogaster dengan nilai keanekaragaman 0,320. Hal ini dikarenakan jenis 

serangga yang masuk dalam jebakan atau perangkap terbanyak. Sedangkan keanekaragaman 

jenis serangga yang paling rendah adalah Apis andreniformis dengan jumlah 0,047  dikatakan 

rendah dikarenakan kawasan yang diteliti dibatasi serta persediaan makanan terbatas. Salah 

satu faktor yang menyebabkan spesies lain yang tidak dapat teridentifikasi karena keberadaan 

serangga  yang menyebar tidak merata. 

 Hal ini sejalan dengan pendapat Hughes, (1968) dalam pribadi et al, (2009) 

menyatakan banwa indeks keanekaragaman  serangga dipengaruhi oleh sejumlah jenis yang 

tersebar merata maka nilai indeks keanekaragaman jenisnya akan tinggi, tapi sebaliknya jika 

individu tiap jenis penyebarannya tidak merata  maka nilai indeks keanekaearagamannya 

akan rendah.  

Wiens, (1992) menyatakan bahwa ketersediaan pakan dalam suatu tipe habitat 

merupakan salah satu faktor utama bagi kehadiran suatu jenis populasi. Hal ini juga berkaitan 

dengan adanya kemampuan serangga  untuk memilih habitat yang sesuai dengan ketersediaan 

sumberdaya untuk kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hasil analisis indeks keanekaragaman 



 
 

24 

yang diteliti di Taman Wisata Alam (TWA) Camplong Kec. Fatuleu Kabupaten Kupang, 

jenis serangga dengan jumlah 1,491 kriteria serangga ini katakan buruk.  Hal ini disebabkan 

adanya faktor lingkungan. Dimana faktor abiotik pada Taman Wisata Alam Campolng 

Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang adalah intensitas cahaya pada transek sejajar dengan 

tegak lurus 40,78%  suhu 28,53  , dan kelembapan udara 64,13% serta disebabkan karena 

persedian makanan yang terbatas.  

Kerusakan hutan akan menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat. Fragmentasi 

habitat akan mengancam keanekaragaman serangga udara sehingga keberadaan serangga 

udara pada lokasi tersbut menjadi berkurang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

terjadinya kerusakan hutan di daerah tropis yang disebabkan oleh penebangan liar, 

pengambilan kayu dari hutan, serta sebagai tempat peristirahatan ternak seperti sapi dan alih 

fungsi hutan menjadi lahan pertanian akan mempengaruhi distribusi, struktur dan komposisi 

komunitas, kekayaan spesies dan keanekaragaman hayati (Koneri, 2008; Schulze, 2000; Liow 

et al. 2001; Lien and Yuan, 2003; Schulze and Fielder, 2003; Shahabuddin, 2005; Dewenter 

and Tscharntke, 2003). 

Dendang (2009) mengatakan bahwa ukuran keseimbangan antara suatu komunitas 

satu dengan lainnya sangat ditentuan oleh nilai Indeks kemerataan dan nilai ini dipengaruhi 

oleh jumlah jenis yang terdapat dalam satu komunitas. 

Indeks keanekaragaman  jenis  shanon sweiner  (H') pada tabel 2 selama pengamatan  

menunjukan bahwa H' masih rendah pada masing-masing plot. Hal ini karena adanya jumlah 

suatu family yang mendominasi di Kawasan Taman Wisata Alam Camplong Kecamatan 

Fatuleu Kabupaten Kupang yaitu family Drosophila melanogaster. Tinggi rendahnya H' 

dipengaruhi oleh jumlah jenis dan jumlah populasi. Bila jumlah spesies lebih banyak tetapi 

dalam satu family maka keanekaragamannya rendah dibanding dengan jumlah spesies lebih 

sedikit tetapi termasuk dalam beberapa famili (Subaja, 1996). 
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Ucu Yanu Arbi (2011), menyatakan bahwa tinggi rendahnya nilai indeks 

keanekaragaman jenis dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain jumlah jenis atau 

indifidu yang didapat dan adanya beberapa jenis yang ditemukan dalam jumlah yang lebih 

melimpah daripada jenis lainnya. 

Mahrub (1997), mengatakan bahwa perubahan serangga, indeks keanekaragaman dan 

kemelimpahan terjadi sejalan perkembangan fase tumbuh tanaman sebagai habitatnya. Hal  

ini disebabkan makin tua tanaman, populasi dan komposisi serangga udara makin menurun 

sehingga perubahan suhu udara dan, karena kondisi habitatnya menjadi kurang cocok, 

sehingga banyak serangga berpindah ke habitat baru atau mati bila gagal beradaptasi. Secara 

umum keanekaragaman berbagai spesies cenderung lebih rendah pada suatu kawasan, karena 

terganggu oleh adanya aktifitas manusia dibanding pertanaman vegetasinya masih alami yang 

masih terjaga dan belum ada campur tangan manusia (Odum, 1994). 

 

 

 


