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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keanekaragaman serangga  yang terperangkap  

perangkap kuning berperekat pada pertanaman sayuran dengan pola sawi-kemangi; sawi- 

bawang daun dan  monokultur sawi serta ingin mengetahui pola tanam yang menghasilkan 

indek keanekaragaman tertinggi.  Metode penelitiannya adalah menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK).Serangga  yang tertangkap selama penngamatan   dimasukan dalam  

toples yang telah diberi kode petak percobaan  kemudian dilakukan  pengelompokan 

berdasarkan spesies, serta dilakukan perhitungan secara komulatif.  Setelah itu dilakukan  

identifikasi parasitoid dan predator,  serangga hama serta serangga  lainnya dilakukan 

berdasarkan  pada kunci identifikasi yang dibuat Boucek (1988).Keanekaragaman serangga 

di hitung menggunakan  Indeks    keragaman (H’) menurut Shannon – Wiener (Southwood, 

1978; Ludwig dan Reynold, 1988).   Berdasarkan     hasil penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Serangga yang terperangkap perangkap kuning  didominasi oleh kutu 

daun(Myzus persicae) yang terdapat hampir di sebagian besar trap.  Selain itu terdapat 

beberapa hama dalam jumlah yang kecil yang antara lain berupa  Tetrigidae dan  Thrips.          

Hasil perhitungan Indeks Keanekaragam (H’) yang tertinggi terdapat pada pola tanam sawi 

ditumpang sarikan dengan Kemangi yaitu sebesar 1, 046 yang berarti bahwa  tingkat 

keanekaragaman spesiesnya masuk dalam kategori sedang. Sedangkan  Indeks 

Keanekaragaman serangga pada pertanaman monokultur sawi(H’= 0,233) dan  tumpang sari 

sawi dengan bawang daun(0,888)  masuk  kategori rendah. 

 

Kata kunci: keanekaragaman, arthropoda, perangkap  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Dalam budidaya tanaman sayuran (sawi, kemangi dan bawang daun) banyak sekali 

kendala yang dihadapi.  Salah satu kendalanya adalah adanya serangan hama yang dapat 

menurunkan hasil panen.  Rata-rata serangan oleh hama penusuk pengisap dapat menurunkan 

hasil panen sebanyak 40% - 80%,  serangan oleh lalat buah dapat menimbulkan kerugian 

12% - 27 %,  kehilangan hasil panen keseluruhan yang diakibatkan oleh serangga 

pengganggu tanaman dapat mencapai 40% - 55% (Kardinan,  2002).  Penurunan rata-rata 

produksi sayuran segar di Indonesia dari 10 ton/ha di tahun 2010 menjadi 9,5 ton/ha di tahun 2011 

(FAOSTAT,  2013) disinyalir diakibatkan oleh terjadinya peningkatan serangan hama. Di sisi lain,  

dalam mengendalikan hama petani sayuran selalu menggunaan pestisida sintetik yang berlebihan baik 

frekuensi aplikasi maupun  dosis  pada sayuran segar dalam mengendalikan permasalahan hama, 
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dinilai lebih banyak menimbulkan efek negatif di kalangan produsen maupun konsumen.  Efek negatif 

ini dapat berupa kontaminasi pada bahan pangan dan pencemaran lingkungan baik tanah, air dan 

udara , disamping timbulnya resistensi hama terhadap pestisida,  matinya serangga bukan sasaran dan 

tingginya residu pestisida. 

Pengendalian hama terpadu (PHT) sebagai suatu konsep untuk mengendalikan hama 

merupakan salah satu solusi untuk menghindari dampak negatif intensifikasi dalam pertanian. 

Diantara beberapa cara pengendalian hama tumbuhan yang ada, pengendalian secara fisik 

dengan menggunakan perangkap kuning berperekat merupakan alternatif pengendalian yang 

paling aman  dan sangat direkomendasikan. Hal ini erat kaitannya dengan kelangsungan 

ekologi maupun habitat tanaman tersebut. Meskipun dampaknya dirasakan dalam jangka 

waktu yang lama, namun akan mampu menjaga keseimbangan ekosistem (Julinatono, 2009). 

Di Kota Banjarbaru Kecamatan Liang Anggang  Kelurahan Landasan Ulin Utara Jl.   

Sukamara merupakan daerah penghasil sayuran  yang akan dipasok untuk daerah Kota 

Banjarmasin, Kabupaten Banjar,  Kota Banjarbaru dan daerah lainnya di Kalimantan Selatan. 

Hasil tersebut sebenarnya dapat lebih ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas, apabila 

gangguan OPT, seperti hama, dapat ditekan. 

Dengan mempelajari struktur ekosistem, antara lain jenis tanaman, jenis hama dan 

musuh alaminya, serta interaksi satu dengan lainnya, dapat kita kelola suatu ekosistem 

pertanian yang populasi hamanya terkendali secara alami. Langkah awal yang perlu 

dilakukan dalam mengamati serangga di pertanaman adalah mengumpulkan semua jenis 

serangga dan mengidentifikasi serangga hama dan bukan hama, dari kegiatan ini akan 

diketahui berbagai jenis hama yang dapat mengakibatkan kerusakan bagi pertanaman yang 

sedang diusahakan, sehingga dapat ditetapkan tindakan pengendaliannya (Suheriyanto, 

2002). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keanekaragaman serangga  yang terperangkap  

perangkap kuning berperekat pada pertanaman sayuran dengan pola sawi-kemangi; sawi- 

bawang daun dan  monokultur sawi serta ingin mengetahui pola tanam yang menghasilkan 

indek keanekaragaman tertinggi 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 
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Penelitian dilaksanakan pada pertanaman sayuran di Kecamatan Landasan Ulin  Kota 

Banjarbaru dan laboraturium Faperta Uniska Banjarmasin.  Penelitian dilaksanakan selama 

lima bulan. 

Perangkap kuning diletakan secara acak di petak percobaan (Sawi- Kemangi; Sawi- 

Bawang Daun dan Sawi saja).   Perangkap kuning diletakan di tengah petak 

percobaan.Serangga  yang tertangkap selama penngamatan   dimasukan dalam  toples yang 

telah diberi kode petak percobaan  kemudian dilakukan  pengelompokan berdasarkan spesies, 

serta dilakukan perhitungan secara komulatif.  Setelah itu dilakukan  identifikasi parasitoid 

dan predator,  serangga hama serta serangga  lainnya dilakukan berdasarkan  pada kunci 

identifikasi yang dibuat Boucek (1988).Keanekaragaman serangga di hitung menggunakan  

Indeks    keragaman (H’) menurut Shannon – Wiener (Southwood, 1978; Ludwig dan 

Reynold, 1988) 

H’=  - ∑ (pi) (ln pi)    

 i=1 

Dimana:    

Pi   : ∑ni/N 

H’ : Indeks Keragaman Shannon-Wiener 

Pi : Jumlah individu suatu spesies/jumlah total seluruh spesies 

ni : Jumlah individu spesies ke-i 

N  : Jumlah total individu 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa pada yellow trap terdapat beberapa 

hama yang tertangkap. Hama tersebut didominasi oleh kutu daun(Myzus persicae) yang 

terdapat hampir di sebagian besar trap.  Selain itu terdapat beberapa hama dalam jumlah yang 

kecil yang antara lain berupa  Tetrigidae dan  Thrips. Menurut Sinubulan  et., al. (2013), 

ketinggian perangkap dapat mempengaruhi jumlah hama yang terperangkap.  Ketinggian  

pemasangan perangkap berpengaruh nyata terhadap efektifitas penangkapan hama. Semakin 

menjauhi kanopi maka semakin sedikit hama yang terperangkap.  Begitu pula sebaliknya, 

semakin mendekati kanopi maka semakin efisien penangkapan  hama. 

              Selain faktor di atas ada faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam 

pemasangan perangkap warna yakni pemilihan warna itu sendiri. Sihombing et.,al. (2013) 

berpendapat bahwa serangga dapat membedakan warna-warna karena adanya perbedaan sel-

sel retina pada serangga, kisaran panjang gelombang yang dapat diterima serangga adalah 
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sekitar 2540 – 6000 nm. Perangkap dengan warna kuning lebih kontras dan mengkilap, 

sehingga serangga lebih mudah tertarik dibandingkan dengan jenis perangkap warna lainnya. 

Hal tersebut karena warna kuning memiliki panjang gelombang 610 nm, warna hijau 

memiliki panjang gelombang 510 nm dan warna biru memiliki panjang gelombang 460 nm. 

Penggunaan perangkap kuning berperekat akan memerangkap serangga yang menyukai atau 

tertarik dengan warna kuning.  Pada tanaman sayuran, biasanya hama yang banyak 

menyerang adalah hama daun yang  lebih menyukai daun yang masih muda.    Hama daun 

kalau melihat warna kuning  seperti melihat kumpulan daun-daun muda. Warna kuning juga 

bagi serangga menandakan buah-buahan itu telah masak.Oleh karena itu warna kuning 

menarik serangga untuk hinggap paling banyak.  Salah satu cara pengendalian yang dapat 

dilakukan adalah dengan menggunakan metode jebakan (trapping) yaitu dengan 

menggunakan yellow trap. Yellow trap merupakan suatu jebakan berwarna kuning yang dapat 

menarik serangga untuk datang kemudian serangga tersebut akan terjebak pada permukaan 

trap yang telah dilumuri minyak atau lem dan vaselin.  Lu et al., (2012) mengemukakan 

bahwa perangkap kuning (yellow trap) ini merupakan metode umum yang digunakan untuk 

memantau populasi suatu serangga namun belum cukup banyak digunakan sebagai alternatif 

pengendalian. Mas’ud (2011) mengatakan bahwa serangga menggunakan sejumlah isyarat 

visual (visual cues) untuk menemukan inang yang berupa sayuran ataupun buah. Kesesuaian 

isyarat akan menyebabkan serangga lebih tertarik untuk menemukan inangnya.  

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa perangkap warna (color trap) merupakan suatu 

stimulus visual yang dapat memberikan tanggapan tertentu pada serangga.Serangga lebih 

banyak terperangkap pada perangkap warna yang diberi warna kuning dibandingkan warna 

merah ataupun biru. 

 

 

 

 

Tabel 1.  Indeks Kenekaragaman Arthropoda  

No. Perlakuan Indeks 

Keanekaragaman(H’) 

Kategori 

1.  Monokultur Sawi 0,233 Rendah 

2.  Sawi ditumpangsarikan dengan 

BawangDaun 

0,888 Rendah 

3.  Sawi di tumpangsarikan dengan 

Kemangi 

1,046 Sedang 
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              Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan  Indeks Keanekaragaman.  Indeks 

keanekaragaman adalah perbandingan nilai spesies dengan nilai total seluruh spesies dalam 

suatu komunitas.   Hasil perhitungan Indeks Keanekaragaman (H’) adalah Indeks 

Keanekaragaman (H’) Arthtopoda pada perlakuan yang berbeda yaitu  monokultur sawi, 

tumpang sari sawi dengan bawang dawan dan tumpang sari sawi dengan kemangi  berkisar 

dari rendah sampai sedang.    

             Dari hasil perhitungan Indeks Keanekaragam (H’) yang tertinggi terdapat pada pola 

tanam sawi ditumpang sarikan dengan Kemangi yaitu sebesar 1, 046 yang berarti bahwa  

tingkat keanekaragaman spesiesnya masuk dalam kategori sedang (Suana & Haryanto, 2007).  

Hal itu dikarenakan adanya  jenis tanaman lain yaitu kemangi dalam sistem tumpang sari 

dengan tanaman sawi dalam suatu agroekosistem.  Kemangi adalah tumbuhan tahunan yang 

tumbuh tegak dengan cabang yang banyak.Tanaman ini berbentuk perdu yang tingginya 

dapat mencapai 100 cm.Bunganya tersusun di tandan yang tegak.Daunnya panjang, tegak, 

berbentuk taji atau bulat telur  berwarna hijau muda dan berbau harum.Ujung daun bisa 

tumpul atau bisa juga tajam, panjangnya mencapai 5 cm.Permukaan bergerigi atau juga 

rata.Wanginya seperti cengkeh dan rasanya agak pahit.Aroma yang dikeluarkan kemangi 

memancing datangnya spesies arthropoda.  Selain itu adanya  faktor tekanan lingkungan 

seperti kelembaban tanah, suhu tanah, pH tanah yang membuat organisme menjadi terganggu 

dan tidak menempati ekosistem tersebut secara optimum. 

        Indeks Keanekaragaman serangga pada pertanaman monokultur sawi dan  tumpang sari 

sawi dengan bawang daun  masuk  kategori rendah, disebabkan karena monokultur sawi tidak 

ada keragaman tanaman sehingga arthtropodanyapun tidak begitu beragam sedangan untuk 

tumpangsari sari antara sawi dengan bawang daun masuk kategori rendah juga dikarenakan 

hama yang menyerang bawang daun lebih sedikit.  Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian 

Darmawan, dkk (2005), bahwa keanekaragaman cenderung akan rendah pada ekosistem yang 

secara fisik terkendali, atau mendapatkan tekanan lingkungan. keanekaragaman 

menunjukkkan indikator kestabilan suatu komunitas.  Dimana kestabilan ini menunjukkan 

bahwa suatu komunitas akan relatif stabil walaupun banyak gangguan terhadap komunitas 

tersebut.  Menurut Dharmawan dkk.(2005) bahwa keanekaragaman spesies merupakan 

karakter komunitas yang penting dibicarakan secara mendalam baik secara konsep maupun 

aplikasinya di lapangan.Odum (1998) dan Fachrul (2008) mengatakan bahwa 

keanekaragaman identik dengan kestabilan suatu ekosistem, yaitu jika keanekaragaman suatu 

ekosistem tinggi, maka kondisi ekosistem tersebut cenderung stabil. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_tahunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perdu
https://id.wikipedia.org/wiki/Cm
https://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
https://id.wikipedia.org/wiki/Tandan
https://id.wikipedia.org/wiki/Daun
https://id.wikipedia.org/wiki/Taji
https://id.wikipedia.org/wiki/Telur
https://id.wikipedia.org/wiki/Cengkeh
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Menurut Warsana (2009) menyatakan bahwa pola tanaman tumpangsari ditujukan 

untuk mengantisipasi adanya organisme pengganggu tumbuhan dan mengurangi resiko 

serangan hama maupun penyakit.  Sebaiknya ditanam tanaman yang mempunyai hama 

maupun penyakit berbeda, atau tidak menjadi inang dari hama maupun penyakit tanaman lain 

yang ditumpangsarikan, sehingga secara maksimal dapat menekan populasi hama.Mubarrak 

(2006) yang menyimpulkanjumlah ordo dan famili arthropoda tanah lebih beragam pada 

pertanaman tumpangsari dibandingkan dengan pertanaman monokultur.Hal ini menunjukkan 

bahwa arthropoda tanah lebih menyenangi kondisi lahan dengan beragam tanaman dan 

mempunyai kelembaban cukup. 

Dalam aktivitasnya, arthropoda sangat tergantung pada suhu, pada suhu tertentu 

aktivitas Arthropoda tinggi, akan tetapi pada suhu lain akan menurun.   Rata-rata kisaran suhu 

yang efektif adalah sebagai berikut: suhu minimum 15˚C, suhu optimum 25˚C, dan suhu 

maksimum 45˚C (Jumar, 2000).   

KESIMPULAN 

Berdasarkan     hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Serangga yang 

terperangkap perangkap kuning  didominasi oleh kutu daun(Myzus persicae) yang terdapat 

hampir di sebagian besar trap.  Selain itu terdapat beberapa hama dalam jumlah yang kecil 

yang antara lain berupa  Tetrigidae dan  Thrips. 

 Hasil perhitungan Indeks Keanekaragam (H’) yang tertinggi terdapat pada pola tanam 

sawi ditumpang sarikan dengan Kemangi yaitu sebesar 1, 046 yang berarti bahwa  tingkat 

keanekaragaman spesiesnya masuk dalam kategori sedang. Sedangkan  Indeks 

Keanekaragaman serangga pada pertanaman monokultur sawi(H’= 0,233) dan  tumpang sari 

sawi dengan bawang daun(0,888)  masuk  kategori rendah. 
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