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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Desa Batu Raya II  secara Geografis terletak pada 114
0
 27’00-115

0
 

49’00” BT 0’58 30” LU – 1
0
- 26’00” LS. Batu Raya II secara administrasi 

termasuk wilayah Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Provinsi 

Kalimantan Tengah.Jarak Desa Batu Raya II ke Ibukota Kecamatan sejauh 70 

km dan jaraknya dari Ibukota Provinsi sejauh 125 km. Wilayah Desa  Batu Raya 

II mempunyai luas ±250 ha. MasyarakatDesa Batu Raya II merupakan 

Transmigrasi dari pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 1997. 

Mata pencaharian masyarakat Desa Batu  Raya II pada umumnya adalah 

petani. Perkebunan yang ada antara lain perkebunan kakao, karet,  kopi,  dan 

kelapa.  Tanaman lain yang ditanam masyarakat  adalah sayur-sayuran dan 

palawija. 

Kondisi iklim di kelurahan ini terbagi menjadi dua yaitu bulan basah 

terjadi pada Nopember – Februari dan bulan kering pada Juni – September.Suhu 

maksimum 31
0
C dan suhu minimum 25

0
C sedangkan pH tanah normal, antara  

7-7,5 

. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Identifikasi Insekta 

a. Ordo1 

Gambar Hasil Penelitian Gambar Pembanding 

 
Spesies a Spesies a

96
 

 
Spesies  b 

 
Spesies b

97
 

 
Spesies c 

 
Spesies c

98
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Spesiesd 

 
Spesiesd

99
 

 
Spesiese 

 
Spesiese

100
 

Gambar 4.1 Ordo Lepidoptera 

Klasifikasi Ordo1 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthopoda 

Kelas : Insecta 

Subkelas : Pterygota 

Infrakelas : Neoptera 

Divisi : Endopterygota 

Ordo : Lepidoptera 

Lepidoptera berasal dari kata lepido = sisik dan ptera = sayap 

(bahasa Yunani), insekta ini memiliki dua pasang sayap, sayap belakang 

biasanya sedikit kecil daripada sayap depan, sayap ditutupi oleh sisik-

sisik. Imago dari Lepidoptera disebut kupu-kupu (jika aktif pada siang 

hari) atau ngengat (jika aktif pada malam hari).Rumus determinasi ordo 

Lepidoptera yaitu 1a, 2b, 5b, 7b, 10a. 
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Memiliki antena panjang, ramping dan kadang-kadang plumose 

(banyak rambut) atau membongkol pada ujungnya. Larva biasanya 

dengan tiga pasang kaki toraksial dan lima pasang kaki abdominal atau 

kurang, tubuh ada yang berbulu danada yang tidak, bermetamorfosis 

sempurna. Hampir semua larva sebagai pemakan tanaman, baik daun, 

batang, bunga maupun pucuk. 

Beberapa spesies sebagai penggerek batang dan buah. Insekta 

golongan Lepidoptera jika dewasa dapat membantu proses 

penyerbukan.
101

 

b. Ordo2 

Gambar Hasil Penelitian Gambar Pembanding 

 

Spesies a 

 

Spesies a
102

 

Gambar 4.2  Ordo Hemiptera 
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Klasifikasi Ordo 2 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthopoda 

Kelas : Insecta 

Subkelas : Pterygota 

Infrakelas : Neoptera 

Divisi : Eksopterygota 

Ordo : Hemiptera 

Hemiptera berasal dari kata hemi = setengah dan ptera = sayap 

(bahasa Yunani), insekta dari ordo Hemiptera bertubuh pipih, ukuran dari 

sangat kecil sampai besar. Jika bersayap, maka pangkal sayap depan 

menebaldan dinamakan Hemielitra. Pada saat istirahat sayap terletak 

mendatar di atas tubuh dengan ujung sayap depan umumnya tumpang 

tindih. 

Alat mulut menusuk-menghisap yang muncul dari depan kepala, 

bermetamorfosis paurometabola. Insekta pradewasa mirip dengan insekta 

dewasa, akan tetapi hanya memiliki bakal sayap yang pendek atau tidak 

ada.
103

 

Hidup diberbagai habitat, baik di darat maupun di air.Telur 

diletakkan dengan disisipkan pada jaringan tanaman, dicelah-celah 

benda, secara berderet di permukaan daun, adapula yang dalam cekungan 

tanah yang kemudian ditutup dengan tanah. Ada yang apabila diganggu 
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akan mengeluarkan bau yang tidak enak, ada yang tahan hidup cukup 

lama tanpa makan.Rumus determinasi ordo Hemiptera yaitu 1a, 2b, 5b, 

7a, 8b, 9a.
104

 

Beberapa hidup sebagai hama tanaman yang menghisap cairan 

tanaman, sebagai penghisap darah dan ada yang berperan sebagai 

predator insekta lain.
105

 

c. Ordo3 

Gambar Hasil Penelitian Gambar Pembanding 

 

Spesies a 

 
 

Spesies a
106

 

 

Spesies b 

 

Spesies b
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Gambar 4.3 Ordo Orthoptera 

 

 

                                                 
104

Ibid., h. 123-129 
105

Crhistina Lilies, Kunci Determinasi Serangga, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1991, h. 65 
106

http://biologipedia.blogspot.com (akses 01-08-2015) 
107

http://biologipedia.blogspot.com (akses 01-08-2015) 



  

86 

 

Klasifikasi Ordo3 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthopoda 

Kelas : Insecta 

Subkelas : Pterygota 

Infrakelas : Neoptera 

Divisi : Eksopterygota 

Ordo : Orthoptera 

Orthoptera bersal dari kata othos = lurus dan ptera = sayap (bahasa 

Yunani). Insekta ini disebut juga belalang dan memiliki sayap dua 

pasang. Sayap depan panjang dan menyempit, biasanya mengeras seperti 

kertas dan dinamakan tegmina, sayap belakang lebar dan membraneus. 

Memiliki antena pendek sampai panjang dan beruas banyak, sersi 

pendek dan seperti penjepit, insekta betina biasanya memiliki ovipositor 

atau alat peteluran, tarsus beruas 3-5, alat mulut menggigit-mengunyah, 

Sebagian besar insekta dari ordo inimerupakan pemakan tanaman 

(phytophagus) dan beberapa spesies sebagai predator.Rumus determinasi 

ordo Orthoptera yaitu 1a, 2b, 5b, 7a, 8b, 9b.
108

 

Banyak anggota dari Orthoptera yang dapat menghasilkan suara 

(bunyi-bunyian), mekanisme untuk menghasilkan suara, suara yang 

dihasilkan berfungsi untuk memanggil lawan jenisnya.
109
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d. Ordo4 

Gambar Hasil Penelitian Gambar Pembanding 

 
Spesies a 

 
Spesies a

110
 

Gambar 4.4 Ordo Coleoptera 

Klasifikasi Ordo4 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthopoda 

Kelas : Insecta 

Subkelas : Pterygota 

Infrakelas : Neoptera 

Divisi : Endopterygota 

Ordo : Coleoptera 

Coleoptera berasal dari kata coleo = sarung pedang dan ptera = 

sayap (bahasa Yunani). Insekta ini memiliki sayap depan yang keras. 

Tebal dan tanpa vena. Sayap depan ini berfungsi sebagai pelindung sayap 

belakang dan dinamakan Elytra. Sayap belakang membraneus dan 

terlipat di bawah sayap depan pada saat insekta ini istirahat. Sayap 

belakang ini umumnya lebih panjang daripada sayap depan dan 

                                                 
110
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digunakan untuk terbang.Rumus determinasi ordo Coleoptera yaitu 1a, 

2b, 5a, 6b.
111

 

Pada beberapa spesies, sayap depan pendek dan tidak menutupi 

seluruh abdomen. Ukuran tubuh insekta anggota ordo Coleoptera ini dari 

kecil hingga besar.Memiliki tiga pasang kaki Toraksial.Antena rata-rata 

sebelas ruas dengan bentuk yang beragam serta bermetamorfosis dengan 

sempurna. 

Coleoptera merupakan ordo yang terbesar dalam jumlah 

spesiesnya.Insekta ini terdapat diberbagai tempat dan banyak spesiesnya 

merupakan pemakan tanaman serta pemakan bahan simpanan, 

Coleoptera bersifat predator dan saprofag.
112

 

e. Ordo5 

Gambar Hasil Penelitian Gambar Pembanding 

 
Spesies c 

 
Spesies c

113
 

Gambar 4.5 Ordo Hymenoptera 
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Klasifikasi Ordo 5 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthopoda 

Kelas : Insecta 

Subkelas : Pterygota 

Infrakelas : Neoptera 

Divisi : Endopterygota 

Ordo : Hymenoptera 

Hymenoptera berasal dari kata hymeno = selaput dan ptera = sayap 

(bahasa Yunani). Ukuran tubuh insekta ini sangat kecil sampai besar. 

Sayap dua pasang, seperti selaput dan umumnya banyak vena, sayap 

depan lebih besar daripada sayap belakang, pada Hymenoptera yang 

berukuran kecil sayapnya hampir tidak memiliki vena.
114

 

Rumus kunci determinasi ordo Hymenoptera adalah 1a, 2b, 5b, 7b, 

10b, 11b, 12b, 13b, 15b, 20b.
115

 

Jenis ruas pertama abdomennya sempit dan memanjang, jenis 

betina ada yang memiliki Ovipositorpanjang, kadang lebih panjang dari 

tubuhnya, ada yang Opivositornyamengalami modifikasi menjadi alat 

penyengat. 

Larva ada yang sebagai pemakan tanaman, makan batang, buah, 

pucuk dan bagian tanaman lainnya. Beberapa dapat hidup sebagai 
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parasitinsekta lain, insekta ini banyak dijumpai dibeberapa tanaman dan 

bunga sebagian hidup di daun-daun kering, ada yang membuat sarang di 

dalam tanah. Induk meletakkan telur di dalam atau pada tanaman, di 

tubuh insekta lain atau disarang. Insekta ini ada yang membantu 

penyerbukan tanaman.
116

 

2. Distribusi Insekta Dalam Perangkap Jebak 

Pengumpulaninsektadengan penangkapan langsung dan menggunakan 

perangkap jebak yang disesuikan dengan insekta yang ingin diperoleh, dalam 

wilayah perkebunan kakao persebaran insekta umumnya terbagi atas wilayah 

dan waktu.Wilayah persebaran insekta terdapat di tanah dan di pohon kakao 

serta waktu persebaran insekta terjadi pada pagi,siang, sore hari serta malam 

hari. 

Pengumpulan Insekta dengan cara penangkapan langsung dan 

menggunakan perangkap jebak yaitu, payung penggoyang dan Pitfall trap 

(perangkap jatuh).Distribusi insekta dalam perangkap jebak dapat dilihat 

pada tabel 4.1 – 4.3. 

a. Tabel Hasil Pengamatan Penangkapan Langsung 

Tabel hasil pengamatan ini merupakan tabulasi data yang diperoleh 

dari penangkapan langsung yang bertujuan untuk mengetahui jenis 

insekta parasitik potensial baik yang bersifat Endoparasit maupun 

Ektoparasit. 
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Tabel 4.1 

Tabulasi Data Hasil Pengamatan 

Penangkapan Langsung 

No. Ordo Jumlah Individu 

1. Lepidoptera 49 

2. Hemiptera 20 

3. Orthoptera  7 

4. Coleoptera 11 

5. Hymenoptera 60 

Total individu 147 

 

 

b. Tabel Hasil Pengamatan Perangkap Payung Penggoyang 

Perangkap payung penggoyang yang bertujuan untuk mengetahui 

jenis insekta yang tidak aktif terbang. Hasil pengamatan perangkap 

payung penggoyang dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 

Tabulasi Data Hasil Pengamatan 

Perangkap Payung Penggoyang 

No. Ordo Jumlah Individu 

1. Lepideptera 1 

2. Hymenoptera 60 

Total individu 61 

 

c. Tabel Hasil Pengamatan Perangkap Pitfall Trap 

Perangkap pitfall trap yang bertujuan untuk mengetahui jenis 

insekta yang hidup di permukaan tanah. Hasil pengamatan perangkap 

pitfall trap dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut. 
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Tabel 4.3 

Tabulasi Data Hasil Pengamatan 

Perangkap Pitfall Trap 

No. Ordo Jumlah Individu 

1. Lepideptera 2 

2. Hymenoptera 60 

Total individu 62 

 

3. Distribusi Insekta Dalam Tiap Stasiun 

Insekta yang hidup pada perkebunan kakao umumnya memiliki 

keragaman spesies yang rendah yang hanya memiliki keseragaman genetik 

yang sama.
117

 

Dalam penelitian ini wilayah sampling dibagi menjadi 

limastasiunsebagaimana Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 

Pembagian Wilayah Sampling 

No. Stasiun  Batas Wilayah 

1. Stasiun I Pemukiman Penduduk 

2. Stasiun II Hutan  

3. Stasiun III Perkebunan Karet 

4. Stasiun IV Sungai 

5. Stasiun V Semak Belukar 

 

a. Tabel Hasil Pengamatan Stasiun I 

Tabel hasil pengamatan ini merupakan tabulasi data pengumpulan 

insekta yang diperoleh dari penangkapan langsung dan menggunakan 
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perangkap jebak pada perkebunan kakao yang berbatasan langsung  

dengan pemukiman penduduk. Hasil pengamatan dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 

Tabulasi Data Hasil Pengamatan 

Stasiun I 

No. Ordo Jumlah Individu 

1. Lepidoptera 11 

2. Hemiptera 4 

3. Orthoptera  0 

4. Coleoptera 1 

5. Hymenoptera 36 

Total individu 52 

 

b. Tabel Hasil Pengamatan Stasiun II 

Tabel hasil pengamatan ini merupakan tabulasi data pengumpulan 

insekta yang diperoleh dari penangkapan langsung dan menggunakan 

perangkap jebak pada perkebunan kakao yang berbatasan langsung 

dengan hutan. Hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut. 
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Tabel 4.6 

Tabulasi Data Hasil Pengamatan 

Stasiun II 

No. Ordo Jumlah Individu 

1. Lepidoptera 13 

2. Hemiptera 3 

3. Orthoptera  2 

4. Coleoptera 3 

5. Hymenoptera 36 

Total individu 57 

 

 

c. Tabel Hasil Pengamatan Stasiun III 

Tabel hasil pengamatan ini merupakan tabulasi data pengumpulan 

insekta yang diperoleh dari penangkapan langsung dan menggunakan 

perangkap jebak pada perkebunan kakao yang berbatasan langsung 

dengan perkebunan karet.  Hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 4.7 

berikut. 

Tabel 4.7 

Tabulasi Data Hasil Pengamatan 

Stasiun III 

No. Ordo Jumlah Individu 

1. Lepidoptera 10 

2. Hemiptera 3 

3. Orthoptera  2 

4. Coleoptera 2 

5. Hymenoptera 36 

Total individu 53 
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d. Tabel Hasil PengamatanStasiun IV 

Tabel hasil pengamatan ini merupakan tabulasi data pengumpulan 

insekta yang diperoleh dari penangkapan langsung dan menggunakan 

perangkap jebak pada perkebunan kakao yang berbatasan langsung 

dengan sungai. Hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 

Tabulasi Data Hasil Pengamatan 

Stasiun IV 

No. Ordo Jumlah Individu 

1. Lepidoptera 5 

2. Hemiptera 5 

3. Orthoptera  0 

4. Coleoptera 0 

5. Hymenoptera 36 

Total individu 46 

 

e. Tabel Hasil Pengamatan Stasiun V 

Tabel hasil pengamatan ini merupakan tabulasi data pengumpulan 

insekta yang diperoleh dari penangkapan langsung dan menggunakan  

perangkap jebak pada perkebunan kakao yang berbatasan langsung 

dengan semak belukar.  Hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 4.9 

berikut. 
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Tabel 4.9 

Tabulasi Data Hasil Pengamatan 

Stasiun V 

No. Ordo Jumlah Individu 

1. Lepidoptera 13 

2. Hemiptera 5 

3. Orthoptera  3 

4. Coleoptera 5 

5. Hymenoptera 36 

Total individu 62 

 

4. Total Individu Insekta Parasitik Potensial 

Total insekta parasitik potensial yang ditemukan di perkebunan Kakao 

Desa Ratu Raya II Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara 

dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 

Tabulasi Data Total Individu Insekta Parasitik potensial 

No. Ordo Jumlah Individu 

1. Lepidoptera 52 

2. Hemiptera 20 

3. Orthoptera 7 

4. Coleoptera 11 

5. Hymenoptera 180 

Total Individu 270 

 

5. Hasil Pengukuran Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan lebih banyak berpengaruh terhadap 

insektadibanding terhadap hewan lainnya, faktor tersebut meliputi suhu, 

kisaran suhu, kelembaban/hujan, cahaya/warna/bau, angin dan topografi. 
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Insekta memiliki kisaransuhu tertentu agar dapat hidup, di luar kisaran 

suhu tersebut maka kehidupan insekta akan gagal, pengaruh suhu terlihat 

jelas pada proses fisiologi insekta, pada umumnya kisaran suhu yang efektif 

dalam persebaran insekta adalah suhu minimum 15
0
C, suhu optimum 25

0
C 

dan suhu maksimum 45
0
C. 

Kelembaban tanah, dan udara juga merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi distribusi insekta, kegiatan insekta dan perkembangan 

insekta.Tingkat kelembaban dalam aktifitas kehidupaninsekta memiliki 

rentanan yang sangat jauh, yaitu kelembaban antara 14% - 80% untuk 

insekta darat.
118

 

Pada saat penelitian dilakukan pengukuran faktor lingkungan pada 

masing-masing Stasiun yang telah ditentukan.Faktor lingkungan yang diukur 

meliputi suhu udaradan pH tanah.Data hasil pengukuran faktor lingkungan 

pada enam wilayah sampling dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11 

Pengukuran Faktor Lingkungan 

Wilayah 

Sampling 

pH 

Tanah 

Suhu Udara 

Pagi Siang Sore Malam 

Stasiun I 7 26 
0
C 31

0
C 30

0
C 28

0
C 

Stasiun II 7,5 27 
0
C 29 

0
C 27 

0
C 23

0
C 

Stasiun III 7 26 
0
C 28 

0
C 29

0
C 25

0
C 

Stasiun IV 7 27 
0
C 29

 0
C 28 

0
C 26

0
C 

Stasiun  V 7,5 26
0
C 27

0
C 26

0
C 25

0
C 

 

6. Analisis Komunitas 
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Untuk menentukan persentase atau besarnya pengaruh yang diberikan 

suatu jenis insekta terhadap kominitasnya, maka dapat diketahui dengan 

menganalisis komunitas yang meliputi Indeks Nilai Penting (INP) dan 

Indeks keanekaragaman. 

a. Indeks Nilai Penting (INP) 

Untuk mengetahui persentase ordo insekta terhadap komunitasnya 

(dominansi), dihitung Indeks Nilai Pentingnya dengan menggunakan 

rumus yang tercantum dalam Soegianto. Berdasarkan hasil 

perhitunganIndeks Nilai Penting (INP) insekta pada masing-

masingStasiun dapat dilihat pada tabel 4.12 (perhitungan lengkap 

terdapat pada lampiran) 

Tabel 4.12 

Indeks Nilai Penting (INP) 

Pada Tiap Stasiun 

No. Ordo 

Stasuin 

I II III IV V 

1. Lepidoptera 69,28 93,76 67,81 52,72 59,12 

2. Hemiptera 34,28 23,65 18,67 52,72 83,12 

3. Orthoptera 0 20,53 23,57 0 22,61 

4. Coleoptera 13,57 23,07 15,23 0 28,17 

5. Hymenoptera 482,86 410,67 474,41 504,54 406,5 

 

b. Indeks Keanekaragaman 

Keanekaragaman spesies dapat digunakan untuk menyatakan 

struktur komunitas.Ukuran keanekaragaman dan penyebabnya mencakup 

sebagian besar pemikiran tentang ekologi.Hal itu terutama karena 
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keanekaragaman dapat menghasilkan kestabilan dan dengan demikian 

berhubungan dengan sentral pemikiran ekologi, yaitu tentang 

keseimbangan suatu sistem.
119

 

Besaran H’ < 1.5 menunjukkan keanekaragaman jenis tergolong 

rendah, H’ = 1.5 – 3.5 menunjukkan keanekaragaman jenis tergolong 

sedang dan H’ > 3.5 menunjukkan keanekaragaman tergolong 

tinggi.
120

Berdasarkan hasil perhitungan indeks keanekaragaman 

insektapada masing-masing stasiun dapat dilihat pada Tabel 4.13 

(perhitungan lengkap terdapat pada lampiran). 

Tabel 4.13 

Indeks keanekaragaman insekta 

Padawilayah sampling 

Peubah 

Wilayah Sampling 

Stasiun 

I 

Stasiun 

II 

Stasiun 

III 

Stasiun 

IV 

Stasiun 

V 
Keseluruhan 

Indeks 

Keanekaragaman 
0,84 1,03 0,98 0,68 1,18 0,91 

 

C. Pembahasan 

Jenis - jenis insekta yang ditemukan pada setiapstasiun telah diidentifikasi 

dengan cara membandingkan ciri-ciri dengan menggunakan kunci determinasi 

insekta oleh Jumar (2000)dan Donald J. Borror dkk. (1992). 
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1. Insekta Parasitik Potensial di Perkebunan Kakao (Theobroma cacao) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juli 2015 

hingga bulan Agustus 2015 pada perkebunan Kakao (Theobroma  cacao) 

dengan menggunakan metode panangkapan langsung dan trapping (payung 

penggoyang dan Pitfall trap)di desa Batu Raya II Kecamatan Gunung 

Timang Kabupaten  Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, setelah 3 kali 

pencuplikan (pengulangan) ditemukan 5 ordo dalam kelas Insecta yang 

terdiri dari 10spesiesyang ditemukan pada lima stasiun sampling dengan 

keadaan lingkungan sekitar yang berbeda (tabel 4.4). 

Insekta yang diperolehpada perkebunan Kakao (Theobroma  cacao) 

desa Batu Raya II Kecamatan Gunung Timang Kabupaten  Barito 

Utaraterdiri dari ordo Lepideptera (5 spesies), Hemiptera(1 

spesies),Orthoptera(2spesies), Celeoptera  (1 spesies) dan 

Hymenoptera(1spesies).Setelah dilakukan identifikasi dan kajian pustaka 

dari 5 Ordo tersebut tergolong insekta parasitik potensial. Penggolongan 

insekta parasitik potensialtersebut terbagi atas insekta parasitik potensial 

utama, insekta parasitik potensial kadang kala dan insekta parasitik 

potensial.Hasil penelitian Fahzur (2013) insekta hama atau insekta pemakan 

tumbuhan umumnya termasuk ke dalam ordo Lepidoptera, Hymenoptera, 

Celeoptera, Diptera, Orthoptera dan Hemiptera, adapula beberapa jenis dari 

ordo insekta yang bersifat entamofaga, seperti beberapa ordo Hymenoptera 
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dan beberapa ordo Celeoptera yang berperan sebagai pengendali insekta 

secara alami  (pengendalian hayati).
121

 

a. Insekta Parasitik Potensial Utama 

Merupakan satu atau beberapa jenis  insekta yang dalam kurun 

waktu lama (sekitar 5 tahun) selalu merusak pertanaman pada suatu 

daerah yang luas dengan intensitas serangan berat. Tanpa usaha 

pengandalian insekta parasitik potensial utama dapat mendatangkan 

kerugian ekonomi besar bagi petani.
122

 Ordo kelas insekta yang termasuk 

insekta parasitik potensial utama adalah ordo Lepidoptera (Spesies a dan 

spesies b) dan ordo Hemiptera (spesies a). Berdasarkan hasil wawancara 

dengan salah satu petani kakao di Desa Batu Raya II bahwa penggerek 

buah kakao, penggerek batang dan kepik merupakan insekta perusak 

tanaman kakao yang sangat merugikan, pasalnya akibat serangan insekta 

ini membuat penurunan produktifitas hasil perkebunan kakao serta 

keberadaannya tidak mengenal musim. Berdasarkan klasifikasinya 

penggerek buah kakao dan penggerekbatang termasukke dalam ordo 

Lepidoptera sedangkan kepik termasuk ke dalam ordo Hemiptera. 

1) Spesies a (Ordo Lepidoptera) 

Spesies a dari Ordo lepidoptera atau biasanya masyarakat 

Desa Batu Raya II menyebutnya dengan nama penggerek buah 

                                                 
121

Fahzur Akbar, Keanekaragaman Ordo Serangga Wilayah Agroekosistem 

Kelurahan Kelampangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya. Skripsi. Jurusan Tarbiyah. 

Prodi Tadris Biologi. STAIN Palangka Raya. 2013, h. 34 
122

Kasumbogo Untung, Pengantar Pengelolaan Hama, h. 54 
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kakao.
123

Insekta ini sangat merugikan. Serangannya hampir merusak 

semua hasil. Penggerek buah kakao dapat menyerang buah sekecil 3 

cm, tetapi umumnya lebih menyukai yang berukuran 8 cm. Ulatnya 

merusak dengan cara menggerek buah, memakan kulit buah, daging 

buah dan saluran ke biji. Buah yang terserang akan lebih awal 

berwarna kuning, dan jika digoyang tidak berbunyi, biasanya lebih 

berat dari yang sehat. Biji-bijinya saling melekat, berwarna 

kehitaman serta ukuran bijinya lebih kecil. Hama inibisa 

dikendalikan dengan sanitasi, pemangkasan, pembenaman kulit 

buah, memanen satu minggu sekali, serta dengan cara hayati/biologi. 

Penggerek buah kakao meletakkan telurnya setelah matahari 

terbenam pada alur kulit buah kakao. Setelah telur menetas dan 

menjadi larva kemudian larva membuat lubang pada buah kakao.
124

 

2) Spesies b (Ordo Lepidoptera) 

Spesies b dari Ordo lepidoptera atau biasanya masyarakat 

Desa Batu Raya II menyebutnya dengan nama penggerek batang 

atau cabang kakao.
125

Ulat ini merusak bagian batang atau cabang 

dengan cara menggerek menuju empelur batang atau cabang. 

Selanjutnya gerakan membelok kearah atas, menyerang tanaman 

muda. Pada permukaan lubang yang baru digerek sering terdapat 

campuran kotoran dengan serpihan jaringan. Akibat gerekan ulat 

                                                 
123

Wawancara dengan Bambang Hermanto di Desa Batu Raya II, 1 Agustus 2015. 
124

Dadan Hindayani, dkk,. Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kakao, 

Jakarta, 2002, h. 12 
125

Wawancara dengan Bambang Hermanto di Desa Batu Raya II, 1 Agustus 2015. 
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bagian tanaman di atas lubang gerekan akan merana, layu kering dan 

mati. Telur hama penggerek batang berwarna kuning kemerahan/ 

kuning keunguan dan akan berubah menjadi kuning kehitaman 

menjelang menetas. Ulat penggerek batang berwarna merah cerah 

sampai ungu, panjangnya 3-5 cm. Penggerek batang dewasa akan 

menjadi ngengat yang memiliki sayap depan berbintik depan dengan 

dasar putih tembus pandang. Ngengat betina biasanya akan 

menghasilkan telur 340-970 butir. Cara pengendaliannnya yaitu 

lubang gerekan dibersihkan dan ulat yang ditemukan dimusnahkan 

atau dengan cara memotong ranting pohon kakao jika 

memungkinkan .
126

 

3) Spesies a (Ordo Hemiptera) 

Spesies a dari Ordo Hemiptera atau biasanya masyarakat 

Desa Batu Raya II menyebutnya dengan nama Kepik.
127

Kepik 

dewasa berwarna coklat kemerahan sampai coklat kehitaman dan 

pada mesoskeletumnya terdapat jarum. Memiliki tipe mulut 

menusuk-menghisap. Bagian punggung berwarna kelabu sampai 

hijau kelabu, sedangkan tungkainya berwarna coklat kelabu. Panjang 

tubuhnya 6,5-7,5 mm. Kepiktermasuk insekta parasitik potensial 

utama yang menyerang buah kakao dan pucuk atau ranting muda. 

Serangan Insekta pada buah tua tidak terlalu merugikan, tetapi 

sebaliknya pada buah muda akan sangat merugikan. Buah muda 
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Dadan Hindayani, dkk,. Musuh Alami, h. 18 
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yang terserang mengering lalu rontok, tetapi jika tumbuh terus, 

permukaan kulit retak dan terjadi perubahan bentuk. Sehingga pada 

buah tua tampak penuh bercak-bercak cekung berwarna coklat 

kehitaman, kulitnya mengeras dan retak. Serangan insekta pada 

pucuk atau ranting menyebabkan pucuk layu dan mati, ranting 

mengering dan meranggas. Insekta ini menghisap cairan daun, tunas 

muda, bunga dan pentil buah dengan cara memasukkan alat 

penghisap/stiletnya ke dalam jaringan bagian tanaman tersebut. 

Akibat pertumbuhan daun, tunas muda, bunga dan pentil buah 

terlambat sehingga dapat menurunkan produktivitas buah kakao. 
128

 

b. Insekta Parasitik Potensial Kadangkala 

Merupakan jenisinsekta perusak tanaman kakao yang relatif kurang 

penting karena kerusakan yang diakibatkan masih dapat ditoleransi baik 

oleh tanaman maupun oleh petani.
129

 Ordo kelas insekta yang termasuk 

insekta parasitik potensial kadangkala adalah ordo Lepidoptera (spesies 

c, spesies d dan spesies e), ordo Orthoptera (spesies a dan spesiesb) dan 

Celeoptera (spesies a). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

petani kakao di Desa Batu Raya II bahwa ulat kilan, ulat bulu, ulat api, 

kumbang dan belalang merupakan insekta yang tingkat serangannya 

tidak terlalau merugikan. insekta ini jarang ditemui pada tanaman kakao, 

biasanya hanya pada bulan-bulan tertentu saja yang populasinya sering 

bertambah misalnya pada musim hujan. Berdasarkan klasifikasinya ulat 
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kilan, ulat bulu dan ulat api termasuk ke dalam ordo lepidoptera, 

kumbang termasuk dalam ordo celeoptera sedangkan belalang termasuk 

dalam ordo  hymenoptera.  

1) Spesies c(Ordo Lepidoptera) 

Spesiesc dari Ordo Lepidoptera atau  biasanya masyarakat 

Desa Batu Raya II menyebutnya dengan nama Ulat Kilan.
130

Ulat 

kilan menyerang daun, pupus daun, bunga dan pentil kakao. 

Serangan berat menyebabkan daun berlubang dan pucuk tanaman 

gundul, sehingga tinggal tulang daun saja. Ulat-ulat kilan kecil 

biasanya berkelompok dan bila ada angin akan menyebar dan mulai 

menyerang daun. Apabila pupus daun kakao habis, serangan  

meningkat pada bunga dan pentil. Ulat kilan dewasa akan menjadi 

ngengat. Ngengat berwarna coklat keabu-abuan dan biasanya aktif 

pada malam hari. Ngengat betina menghasilkan telur 500-700 butir 

dan biasanya diletakkan daun dan lekukan buah kakao.
131

 

2) Spesies d (Ordo Lepidoptera) 

Spesies d dari Ordo Lepidoptera atau biasanya masyarakat 

Desa Batu Raya II menyebutnya dengan nama Ulat Bulu.
132

Ulat bulu 

pada bagian bawahnya berwarna kekuningan  dan diselimuti oleh 

bulu-bulu berwarna coklat. Ketika menjadi kepompong aka 

berwarna hitam, biasanya terletak di bawah daun atau batang kakao. 

                                                 
130

Wawancara dengan Bambang Hermanto di Desa Batu Raya II, 1 Agustus 2015. 
131

Subiyakto sudarmo, Tanaman Perkebunan Pengendalian Hama Dan 

Penyakit,Yogyakarta: Kanisius, 2000, h.58 
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Wawancara dengan Bambang Hermanto di Desa Batu Raya II, 1 Agustus 2015. 
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Ngengatnya dibagian kepala, dada dan perutnya berwarna coklat. 

Sayap ngengat jantan berukuran 21-30 mm, aktif pada siang hari. 

Ngengat betina tanpa sayap biasanya meletakkan telurnya pada 

permukaan bawah daun. Ulat bulu menyerang daun hingga daun 

berlubang-lubang. Apabila populasinya tinggi, tanaman kakao 

menjadi gundul.
133

 

3) Spesiese (Ordo Lepidoptera) 

Spesies e dari Ordo Lepidoptera, biasanya masyarakat Desa 

Batu Raya II menyebutnya dengan nama ulat api, ulat serit atau ulat 

gatal .
134

 Ulat api menyerang daun kakao. Pada awal serangan ulat 

api muda daun berbintik-bintik transparan karena yang dimakan 

hanya daging daun bagian bawah dan menyisakan epidermis daun 

bagian atas, sehingga akhirnya daun yang terserang akan mati kering 

seperti bekas terbakar. Setelah ulat besar (dewasa) beru memakan 

seluruh jaringan daun, akibatnya daun menguning rontok.
135

 

4) Spesies a (Ordo Celeoptera) 

Spesiesa dari Ordo Celeoptera, biasanya masyarakat Desa 

Batu Raya II menyebutnya dengan nama kumbang.
136

Kumbang 

merupakan insekta pemakan daun kakao dan umumnya menyerang 

tanaman muda pada malam hari dan sore hari,insekta ini menyerang 

pada fase kumbang. Kumbang menyerang daun muda dengan cara 
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Subiyakto sudarmo, Tanaman Perkebunan Pengendalian Hama Dan 
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naik kebagian daun pada sore hari, kumbang ini memakan daun 

mulai dari pinggir. Tingkat serangan insekta ini berhubungan dengan 

kerapatan pohon pelindung, pada pohon kakao yang pelindungnya 

sangat rapat biasanya tingkat serangannya sangat tinggi.
137

 

5) Spesies a dan Spesies b (Ordo Orthoptera) 

Spesies a dan b dari Ordo Hymenoptera, biasanya masyarakat 

Desa Batu Raya II menyebutnya dengan nama belalang.
138

Spesies a 

memiliki memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil jika dibandingkan 

dengan spesies b, morfologi warna spesies a didominasi warna hijau 

sedangkan spesiesb didominasi warna kuning tua. Insekta ini 

memiliki sayap dua pasang. Sayap depan panjang dan menyempit, 

biasanya mengeras seperti kertas dan dinamakan tegmina. Memiliki 

tipe mulut menggigit dan mengunyah. Belalang memakan daun 

kakao,baik daun muda maupun daun yang tua.
139

 

c. Insekta Parasitik Potensial 

Merupakan sebagian besar jenis insekta herbivor maupun insekta 

karnivor yang berada di ekosistem yang saling berkompotensi dalam 

memperoleh makanan dan tempat hidup. Organisme-organisme tersebut 

tidak pernah mendatangkan kerugian berarti dalam kondisi pengelolaan 

pertanian yang normal.
140

 Ordo kelas insekta yang termasuk insekta 

parasitik potensial kadangkala adalah ordo Hymenoptera (spesies 
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a).Berdasarkan hasilwawancaradengan salah satu petani kakao di Desa 

Batu Raya II bahwa semut angkrang pada dasarnya insekta ini 

menguntungkan bagi petani kakao karena bersifat predator atau 

pemangsa. Semut angkrang memangsa hama kakao lainnya misalnya 

penggerek batang kakao dan mampu mengurangi hama kakao yang lain 

misalnya tupai. Tetapi insekta ini memiliki potensi yang besar sebagai 

insekta parasitik potensial karena populasinya cukup banyak dan 

aktifitasnya merugikan tanaman kakao, misalnya membuat sarang dan 

mengambil nektar bunga kakao. Berdasarkan klasifikasinya semut 

angkrang termasuk ke dalam ordo hymenoptera. 

1) Spesiesa (Ordo Hymenoptera) 

Spesies a dari Ordo Hymenoptera, biasanya masyarakat Desa 

Batu Raya II menyebutnya dengan nama Semut angkrang.
141

Semut 

angkrangpada dasarnya adalah predator atau pemangsa bagi hama 

kakao lainnya. Kendati semut angkrang bersifat predator, tetapi 

mamiliki potensi sebagai insekta parasitik karena pohon kakao 

sebagai mikrohabitatnya dan tingginya populasi semut angkang ini. 

Semut angkrang biasanya membuat sarang diantara daun pohon 

kakao yang ditempelkan dengan selaput lilin, sehingga dapat 

membuat daun kakao menjadi layu dan mengering. Serangan 

terparah mampu membuat pohon kakao mati. Apun Jetter, dkk pada 

tahun 2002 menyatakan peranan semut angkrang yang bersifat 
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positif diantaranya predator dan pengurai sedangkan akibat negatif 

dari semut angkrang yang merugikan yaitu sebagai hama. Sebagian 

besar makanan semut angkrang bersumber dari nektar tanaman 

kakao.
142

 Cara penanggulangan insekta ini cukup sederhana, yaitu 

hanya dengan merusak setiap sarang yang dibuat, nimfa semut 

angkrang bisa dimanfaatkan sebagai makanan burung. 

2. Dominansi Insekta Parasitik PotensialPada Wilayah Sampling 

Berdasarkan hasil penelitian insekta parasitik potensial pada 

perkebunan kakao (Theobroma cacao) di Desa Batu Raya II Kecamatan 

Gunung Timang Kabupaten Barito Utaradiperoleh data bahwa total individu 

terbanyak adalah ordo Hymenoptera (tabel 4.10). Total individu terbanyak 

dengan metode penangkapan langsung maupun menggunakan perangkap 

(payung penggoyang dan pitfall trap) adalah ordo hymenoptera (tabel 4.1, 

tabel 4.2, tabel 4.3). Total individu terbanyak dari stasiun I sampai stasiun V 

adalah ordo Hymenoptera (tabel 4.5, tabel 4.6, tabel 4.7, tabel 4.8 dan tabel 

4.9). Jika dilihat dengan perhitungan menggunakan Rumus Indeks Nilai 

Penting (INP) didapat bahwa ordo dalam kelas insekta parasitik potensial 

yang mendominasi dari stasiun I sampai stasiun V pada perkebunan Kakao 

(Theobroma cacao) di Desa batu Raya II Kecamatan Gunung Timang 

adalah ordo Hymenoptera, Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi ordo 

hymenoptera terdapat pada stasiun IV (tabel 4.12).Intensitas Indeks Nilai 

Penting(INP) pada Wilayah Sampling dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut. 
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Pradana, dkk, Inventarisasi Serangga Pada Perkebunan Kakao, h. 12 
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Gambar 4.6 Diagram Batang Indeks Nilai  Penting (INP) 

 

Diagram di atas terlihat bahwa Ordo Hymenopterasecara umum 

mendominasi dari stasiun I sampai Stasiun V. Ordo Hymenoptera 

merupakan insekta yang tergolong parasitik potensial dan predator hama 

serta sebagai polinator.
143

Kehidupan hewan atau insekta tidak akan jauh dan 

terlepas dari mikrohabitat insekta itu sendiri, karena pada umumnya tempat 

berinteraksi setiap hewan atau insekta secara khusus terdapat pada 

mikrohabitatnya masing-masing.
144

 

Keberadaan ordo Hymenoptera yang mendominasi padaperkebunan 

kakao salah satu penyebabnya adalahbanyaknya insekta pada tanaman kakao 

yang menjadi mangsa dan memiliki kemampuan berkembangbiak  yang 
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Mochamad Hadi, dkk., Biologi Insekta Entomologi, Yogyakarta : Graha Ilmu, h.143 
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cukup cepat serta memiliki kemampuan hidup disembarang tempat. Kendati 

ordo Hymenoptera bersifat parasit maupun predator, ordo Hymenoptera 

mamiliki potansi  sebagai hama karena tingginya populasi serta pohon kakao  

sebagai mikrohabitatnya. 

Kondisi insekta yang beragam akan mempengaruhi tingkat 

dominansi insektapada suatu wilayah. Suatu spesies tidak akan menjadi lebih 

dominan daripada yang lain apabila keragaman insekta pada suatu wilayah 

tersebut tinggi, sedangkan pada komunitas yang kurang beragam, maka satu 

atau lebih spesies dapat mencapai tingkat dominasi yang lebih besar daripada 

yang lain.
145

 

Nilai Indeks Penting tertinggi Ordo Hymenoptera pada Stasiun IV 

dengan INP 504,54. Stasiun IV merupakan wilayah sampling yang 

berbatasan langsung dengan sungai. Mendominasinya ordo Hymenoptera 

pada stasiun IV disebabkan oleh potensi sumber makanan yang ada di 

stasiun IVdan karena tingkat perkembangan ordo insekta lain ditekan oleh 

sifat insekta ordo Hymenoptera yang merupakan predator pada insekta lain. 

Jika dilihat dari faktor abiotiknya, pada stasiun IV tidak memiliki perbedaan 

dengan stasiun yang lain, suhu antara 25
o
C-32

 o
C dengan pH antara 7-75. 

Keberagaman insekta pada stasiun IV dapat diketahui sangat rendah, 

yaitu hanya terdapat 3 ordo yang ditemukan yaitu ordo Lepidoptera, 

Hemiptera  dan hymenoptera sehingga satu ordo saja yang dapat 

mendominasi, yaitu ordo Hymenoptera. Selain disebabkan karena intensitas 
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keberagaman insekta yang rendah mendominasinya ordo Hymenoptera 

terjadi karena sifat insekta ordo Hymenoptera adalah predator terhadap 

insekta lain yang ada di wilayah tersebut. Secara umum dominasi ordo 

Hymenoptera lebih tinggi dibandingkan dengan ordo yang lainnya. 

Perkembangan insekta cenderung stabil karena kepadatan insekta pada 

stasiun IV tergolong ringan, hal ini disebabkan oleh adanya insekta yang 

mengendalikan perkembangan insekta lain secara alami, yaitu pengendalian 

insekta herbivora oleh insekta karnivora seperti ordo Hymenoptera dan 

Coleoptera yang mengendalikan perkembangan insekta herbivora secara 

alami.
146

 

Proporsi total jumlah individu ordo Hymenoptera jauh di atas ordo 

yang lain yaitu 180 individu terbanyak kedua yaitu ordo Lepidoptera (lihat 

tabel 4.10).Berikut diagramproporsi keseluruhan insekta berdasarkan 

taksonominya. 
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Gambar 4.7 Diagram Batang Proporsi Keseluruhan Insekta 

parasitik Potensial Berdasarkan Taksonomi. 

 

Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa secara umum jumlah insekta 

berdasarkan proporsi taksonominya di perkebunan Kakao Desa Batu raya II 

Kecamatan Gunung Timang Barito Utara didominasi oleh ordo Hymenoptera 

dan Lapidoptera. 

Jumlah individu terbanyak terdapat pada stasiun V dengan total 

individu 62 (Tabel 4.9). Stasiun V merupakan stasiun yang berbatasan dengan 

semak belukar. Ciri khas semak belukar adalah tumbuhan kayu-kayuan kecil 

dan rendah yang menutupi permukaan  tanah (tumbuhan kenopi).Banyaknya 

insekta yang didapat karena semak belukar merupakan habitat yang disukai 

insekta, sehingga ada kemungkinan insekta yang ada di semak belukar 

berpindah ke perkebunan kakao.     

Tingginya populasi dan kekayaan jenis Hymenoptera diperkebunan 

kakao diprediksi tidak digunakannya pestisida sintetis dalam menanggulangi 

hama. Kelompok Hymenopteramayoritas berperan sebagai predator akan 

sangat  menguntungkan bagi kelompok Hymenoptera itu sendiri  karena akan 

sedikit predator yang memangsa kelompok tersebut dan ordo Hymenoptera 

mampuberkembang biak dengan cepat dan menghasilkan anakan yang 

banyak serta memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik.
147

Tingginya 

populasi dan kekayaaan jenis dari kelompok Lepidopteradi Perkebunan 

Kakao (Theobroma cacao) dikarenakan kelompok Lepidoptera mampu 
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resisten terhadap aplikasi pestisida. Lepideptera merupakan kelompok insekta 

yang mayoritas berperan sebagai hama. Pemakaian pestisida dapat 

menimbulkan resistensi hama sehinga kerusakan terhadap perkebunan akan 

semakin meningkatakan berpengaruh besar terhadap matinya musuh alami 

seperti predator dan parasitoid.
148

 

Keberadaan jenis insekta pada  perkebunan kakao merupakan bukti 

bahwa perubahan dalam komunitas lingkungan merupakan ciri dari 

keberadaan organisme dan lingkungannya, sekaligus sebagai tanda terjadinya 

suatu interaksi sesama populasi dalam ekosistem. Keseimbangan ekosistem 

yang stabil dan dinamis dapat membawa kepada kelestarian ekosistem 

tersebut. Keseimbangan ekosistem akan terbentuk jika semua komponen 

ekosistem membentuk jalinan yang kuat dan saling berintegrasi satu dengan 

yang lain, baik itu interaksi antar tumbuhan dan insekta hingga insekta 

dengan insekta.
149

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan teori-teori yang mendukung, dapat 

dipahami, bahwa kegiatan pertanian pengelolaan perkebuna kakao di Desa 

Batu Raya II Kecamatan Gunung Timang Kabupten Barito Utara merupakan 

kegiatan pertanian konvensional yang masih memperhitungkan cara-cara 

alami atau tradisonal dalam pemeliharan tanaman, sehingga penggunaan 

insektisida/pestisida tidak menjadi bahan utama yang membantu proses 

pengendalian hama, sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan perkebunan  

kakao di Desa Batu Raya II merupakan pengelolaan pertanian secara organik. 
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3. Keanekaragaman Insekta pada Seluruh Wilayah Sampling 

Indeks keanekaragaman jenis insekta pada seluruh wilayah sampling 

adalah sebesar 0.91, jika dilihat dari ketentuan indeks keanekaragaman H’ = 

<1.5 menunjukkan keanekaragaman jenis tergolong rendah (tabel 4. 16) 

maka dapat diketahui bahwa indeks keanekaragaman insekta pada 

perkebunan kakao Desa Batu Raya II tergolong rendah. Berikut diagram 

indek keanekaragaman ordo kelas insekta parasitik potensial. 

 

Gambar 4.8 Diagram Batang Proporsi Indeks Keanekaragaman 

Insekta Parasitik Potensial. 

 

Perkebunan dibentuk oleh komponen populasi tanaman pertanian 

yang seragam, komunitas gulma, komunitas hewan (termasuk insekta), 

komunitas mikrobiotik, dan lingkungan fisik yang semuanya saling 
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berinteraksi. Umumnya perkebunan memiliki keragaman spesies yang 

rendah yang hanya memiliki keseragaman genetik yang sama.
150

 

Indeks Keanekaragaman pada perkebunan kakao di Desa Batu Raya II 

memiliki tingkat keragaman spesies yang rendah, hal tersebut memiliki 

urgensi hanya sejenis varietas tanaman, sebagaimana hasil penelitian 

Akhmad Rizali bahwa semakin banyak varietas tanaman pada areal 

persawahan maka tingkat keanekaragaman jenis insekta akan semakin 

tinggi.
151

 

Rendahnya keanekaragaman disebabkan karena disebabkan sedikitnya 

ordo insekta yang ditemukan. Menurut Dwi (2008) suatu komunitas 

dikatakan mempunyaikeaneragaman yang tinggi jika komunitas tersebut 

disusun oleh banyak spesies dengan kelimpahan spesies sama dan hampir 

sama. Sebaliknya jika suatu komunitas disusun oleh sedikit spesies dan 

hanya sedikit spesies yang dominan maka keanekaragaman jenisnya 

rendah.
152

 

Keanekaragaman insekta yang cenderung rendah juga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lingkungan yang menjadi salah satu daya dukung 

keberadaan insekta, jika dilihat dari hasil pengukuran faktor lingkungan pada 

perkebunan kakao (tabel 4.12) merupakan suhu yang optimal sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Dwi Suheriyantobahwa puncak dari persebaran 
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insekta dalam komunitas akan terjadi apabila daya dukung lingkungan 

memadai seperti nutrisi bagi insekta maupun faktor lingkungan seperti suhu, 

kelembaban serta pH, umumnya ambang batas normal suhu insekta dalam 

berkembangbiak memiliki rentangan dimulai dari suhu 25-27
0
C, Sehingga 

kecenderungan penyerangan insekta terhadap tanaman terjadi pada  

intensitas suhu yang rendah, dan rentangan suhu dalam pertahanan hidup 

insekta sangat besar, yaitu antara suhu 24-33
0
 C.

153
 

D. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Keislaman dan Kependidikan 

Tindakan identifikasiinsekta parasitik potensial pada perkebunan kakao 

Desa Batu Raya II Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara adalah 

suatu upaya untuk mengenal dan mengetahuikarakteristik ciptaan Allah, 

sehingga dapat diketahui peran dariinsekta tersebut dalam suatu 

ekosistem.Sehingga dapat diperolehpengklasifikasian insekta berdasarkan fungsi 

ekologi dan taksonominya.Melihat peranan pentingnya predator, parasitoid 

dalammenjaga dan mengendalikan populasi hama, maka upaya yang dilakukan 

adalahdengan mengurangi insektisida yang berspektrum luas, denganmelakukan 

pengamatan perbandingan jumlah hama dan musuh alami, sehingga 

dapatmengimbangi populasi insekta hama yang semakin meningkat akibat 

resistensiinsektisida. 

Manusia hidup tidak akan lepas dari lingkungan sekitarnya, sehingga 

berbagai permasalahan banyak timbul  dari perilaku manusia dari masalah 
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tersebut akan terus ada selama ada di muka bumi. Al-qur’an dengan jelas 

menerangkan hal ini, yaitu pada surah ar-Rum ayat 41. 









 

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena 

perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar). (Q.S Ar-Rum : 41) 

 

Insekta mempunyai peranan yang sangat besar di lingkungan, ada yang 

keberadaannya menguntungkan manusia dan ada yang merugikan. Di antara 

insekta yang menguntungkan berperan sebagai penyerbuk bunga, pengurai 

bahan organik, bahan pangan dan minuman, bahan pakaian, perhiasan dan 

musuh alami hama. Sedangkan insekta yang merugikan pada umumnya berperan 

sebagai hama tanaman bidudaya, merusak bahan bangunan dan menimbulkan 

Entomophobia. 

Al-Qur’an menyebutkan bahwa insekta (belalang) sebagai salah satu 

organisme pengganggu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-A’raaf 

Ayat 133. 











 
Artinya : “Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan 

darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap 
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menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang 

berdosa.”
154

 

 

Ayat di atas menjelaskan kebejatan dan kedurhakaan mereka (kaum Fir’aun) 

telah melampaui batas yang antara lain tercermin dalam ucapan-ucapan-ucapan 

di  atas, “maka Kami  kirimkan kepada mereka”siksa berupa “topan”,  yakni air 

bah yang menghanyutkan segala sesuatu, atau angin ribut disertai kilat dan 

gugur serta api dan hujan yang membinasakan segala yang ditimpanya. 

Selanjutnya, karena  siksaan itu boleh jadi diduga akan menyuburkan tanah, 

Allah mengirimkan juga belalang, yang merusak tumbuhan serta kutu, yakni 

hama tanaman.
155

 

Manfaat insekta bagi manusia dan alam sangat banyak sekali, salah 

satunya adalah lebah. Lebah dijadikan sebagai nama didalam al-Qur’an, yaitu 

surat an-Nahl. Al-Qur’an dengan jelas manceritakan rumah lebah, makanan 

lebah dan produk yang dihasilkan oleh lebah, seperti tertulis di dalam surat an-

Nahl ayat 68-69. 



















 

Artinya : Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di 

bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin 

manusia",Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan 
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dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari 

perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam 

warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi 

manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. 
 

Penelitian ini merupakan penelitian awal dan dasar untuk 

mengungkapkan serta menggali kekayaan alam salah satunya keanekaragaman 

insekta yang ada dialam sekitar, umumnya bermanfaat untuk masyarakat dan 

khususnya bagi pelajar serta mahasiswa.Bahwa diantara semua ciptaan Allah 

SWT yang ada di muka bumi adalah merupakan tanda-tanda kebesaran-Nya, 

bagi setiap hambanya yang ingin mengambil pelajaran. 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan dalam dunia 

pendidikan sebagai petunjuk praktikummata kuliah Ekologi Hewan, khususnya 

pada materi Ekologi Insekta. Hasil penelitian ini diharapkan pula mampu 

menjadi penunjang Mata Pelajaran IPA materi Hama dan Penyakit Tanaman 

pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat. 

Mencoba dan belajar bereksperimen mencari tahu tentang ilmu 

pengetahuan semoga kita tergolong orang-orang yang diangkatan derajatnya 

oleh Allah, karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang 

yang berilmu karena rajin belajar dan selalu ingin mencari tahu tentang suatu 

ilmu pengetahuan.Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Mujaadilah (58) ayat 

11. 













  

121 

 







 

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.”
156

 

 

 

Ayat di atas merupakan tuntunan akhlak yang menyangkut perbuatan 

dalam majlis untuk menjalin harmonisasi dalam suatu majlis. Allah 

berfirman”Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepada kamu” oleh 

siapapun berlapang-lapanglah, yaitu berupaya bersungguh-sungguh walau 

enggan memaksakan diri untuk memberi tempat orang lain dalam majlis-majlis 

yakni satu tempat, baik tempat duduk maupun bukan tempat duduk, apabila 

diminta kepada kamu agar melakukan itu maka lapangkanlah tempat untuk 

orang lain itu dengan suka rela. Jika kamu melakukan hal tersebut, niscaya Allah 

akan melapangkan segala sesuatu tentang kamu dalam hidup ini. Dan apabila 

dikatakan  “berdirilah kamu ketempat yang lain atau tempat dudukmu untuk 

orang lain yang lebih wajar ataubangkitlah melakukan sesuatu seperti untuk 

shalat dan berjihad maka berdiri dan bangkitlah “, Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman diantara kamu wahai yang memperkenankan 

tuntunan ini, dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
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kemudian di dunia maupun di akhirat dan Allah terhadap apa-apa yang kamu 

kerjakan sekarang dan masa akan datang Allah Maha mengetahui. 


