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Info 

Pembaca Yang Terhormat,

Majalah SERANGGA adalah majalah dwi-bulanan yang akan terbit pada  

setiap bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November (6 kali) 

yang menampilkan tulisan tentang serangga meliputi aspek biologi (mor-

fologi dan fisiologi), taksonomi dan sistematika, teknologi pengendalian, 

karya seni terkait serangga, kajian ilmiah serangga, serta keunikan dan 

keragaman serangga. 

Harga jual eceran adalah Rp. 30.000/ Rp. 31.000 (luar Jawa). Pembaca da-

pat melanggan majalah ini dengan ketentuan pembelian sebagai berikut:

a. Untuk 3 edisi sekaligus (1 semester, terbit 3 kali), Rp. 87.000/ Rp. 

90.000 (luar Jawa), dibayar di muka, atau

b. Untuk 6 edisi sekaligus (1 tahun, terbit 6 kali), Rp. 168.000/ Rp. 174.000 

(luar Jawa), dibayar di muka

Jika berminat, silakan mengisi formulir yang kami sertakan pada edisi 

ini, atau dapat diunduh di weblog http://ilmuserangga.wordpress.com, 

kemudian kirimkan ke alamat: nugrohoputra27@gmail.com atau majalah-

serangga@ gmail.com,

atau mengirimkannya via pos ke redaksi Majalah SERANGGA.

Majalah SERANGGA juga menerima materi majalah berupa naskah tulisan, 

karya seni (puisi, cerpen tentang serangga, foto, atau gambar/ sketsa). 

Kirimkan materi tersebut dalam bentuk digital (file MS-Word untuk naskah 

tulisan, atau JPEG/TIFF untuk gambar/ sketsa atau foto) ke alamat email di 

atas. Materi gambar hendaknya memiliki resolusi di atas 300 dpi.

Salam,
Majalah SERANGGA



Pembaca yang terhormat,

Salah satu hubungan klasik yang paling sering dipelajari di bidang 
ilmu serangga adalah hubungan antara serangga dengan tumbuhan, 
terutama jika dihubungkan dengan peran serangga sebagai hama ta-
naman. Meskipun hubungan lain yang bersifat saling menguntungkan 
tidak boleh dilupakan, misalnya antara serangga penyerbuk dengan 
tumbuhan. Atau ketika tumbuhan berperan sebagai “meja makan” bagi 
serangga pemakan serangga yang lain (karnivora). 

Oleh karena itu, pada edisi ini, kami akan membahas secara tuntas 
peran penting tumbuhan pada semua kelompok serangga pada rubrik 
Forum, dan pengaruh nitrogen sebagai unsur utama dalam tumbuhan 
yang mempengaruhi hubungan serangga dan tumbuhan dalam rubrik 
Kajian. 

Tak lupa pula, kami suguhkan beberapa hal unik tentang serangga, 
yaitu kehebatan rayap membangun sarang yang kokoh namun nyaman 
untuk dihuni, di samping migrasi unik yang dilakukan oleh Semut Ten-
tara, Eciton. 

Mulai edisi ini, kami menyediakan rubrik Dialog untuk tempat diskusi, 
dan rubrik untuk para calon entomologiwan melalui beberapa jenis kuis.

Akhirnya, selamat menikmati suguhan kami.

Salam
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Koordinator Nugroho Susetya Putra
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Dialog

“Saya mengucapkan selamat atas diterbitkannya 

majalah SERANGGA. Semoga niat baiknya dapat 

tersampaikan. Amin.” (Muhammad Akmal)

“Saya mendukung adanya majalah SE-

RANGGA. Saya ingin membantu, tetapi 

saya merasa sudah terlalu tua untuk 

menulis. Semoga niat baiknya memper-

oleh Ridho Allah SWT. Amin.” (Muham-

mad Soehardjan)

“Selamat atas diterbitkannya majalah SERANGGA, 

mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi pembacanya. 

Amin.” (Kadis Mujiono)

“Selamat atas terbitnya majalah SERANGGA. Semoga 

semulur...langgeng. Dapat membuka wawasan semua 

pihak tentang unik dan manfaatnya serangga bagi ke-

hidupan kita dan semesta. Tuhan menyuruh kita belajar 

dari keberadaan serangga. Saatnya kita mulai belajar dari 

..... majalah SERANGGA! Selamat!” (Moehari Kardjono)

“Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan 
dan doa dari semuanya. Mudah-mudahan majalah ini bisa 
bermanfaat bagi kita semua. Terus dukung kami ya....” 
(Redaksi)

Kirimkan pertanyaan, kritik, dan saran Anda ke majalahserangga@gmail.
com atau via HP 085228870594



SERANGGA   7

Optimalisasi musuh alami 

“Mengikuti uraian dari artikel “Potensi IGP pada 
Pengendalian Hayati”, mungkin lebih baik jika pengen-
dalian hayati lebih ditekankan pada pengoptimalan 
peran musuh alami yang telah ada di ekosistem itu, 
bukan spesies introduksi. Bagaimanapun sesuatu 
yang bukan alami memang selalu ada efek samping, 
dan manusia selama ini hanya bisa memperkecil atau 
meminimalkan efek samping itu, bukan menghilang-
kannya sama sekali.” (081568xxxxx)

“Ya, memang idealnya seperti itu. Namun, hal terse-
but menuntut keseragaman langkah. Misal, mencegah 
penggunaan insektisida yang berlebihan. Jika hanya 
diterapkan secara sepihak dan tidak diikuti oleh pihak 
lain, maka dampaknya tidak akan bermakna. Dalam hal 
ini, kesatuan sikap untuk menggunakan pilihan musuh 
alami, termasuk dengan cara melakukan konservasi 
musuh alami, amat menentukan keberhasilan cara ini.”

Klasifikasi Hymenopus sp.

“Bisa minta tolong klasifikasi belalang sembah (Hymeno-
pus sp.). Saya sangat membutuhkan untuk menyelesaikan 
tugas akhir. Terima kasih.” (Hani)

Kingdom: Animalia
Filum: Arthropods
Klas: Insecta
Ordo: Mantodea
Famili: Hymenopodidae
Genus: Hymenopus
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Pernahkah Anda memperhati-
kan dengan cermat, bagaimana se-
rangga demikian tergantung pada 
tumbuhan? Meskipun beberapa 
di antara mereka bukan pemakan 
tumbuhan (herbivora atau fitofa-
ga), mereka mengunjungi tumbuh-
an juga, terutama untuk menda-
patkan mangsa atau inang di sana. 
Banyak jenis serangga amat ter-
gantung pada tumbuhan sebagai 
penyedia nutrisi, selain sebagai 
tempat tinggal dan berbiak. Sebe-
narnya, seberapa eratkah hubung-
an serangga dengan tumbuhan? 
Bagaimana pula sifat hubungan 
tersebut, saling menguntungkan 
atau ada yang dirugikan?

Secara umum, hubungan 
antara serangga dan tumbuhan 
dapat dikategorikan menjadi tiga 
tipe, berdasarkan pada dampak 
dari hubungan tersebut terhadap 
tumbuhan. Hubungan pertama 
adalah jika serangga untung dan 
tumbuhan rugi, yaitu melalui pe-
ristiwa fitofagi atau pemangsaan 
oleh serangga pada tumbuhan. 
Tipe kedua adalah jika tumbuhan 
untung dan serangga juga untung 
(mutualisme), yaitu melalui peris-
tiwa penyerbukan (polinasi) atau 
pemindahan atau penyebaran 
benih tumbuhan oleh serangga 
ke tempat lain (mirmekofori= pe-
mindahan benih oleh semut). Dan 

Hubungan      
mesra   antara 
serangga dan  
tumbuhan

Forum

©
 N

ug
ro

ho
 S

us
et

ya
 P

ut
ra

, 2
00

7

Hubungan antara serangga de-
ngan tumbuhan dalam banyak 
bentuk sudah berjalan ribuan 
tahun. Faktor abiotik berperan 
penting menentukan hubungan 
tersebut.
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Jauh sebelum manusia me-
ngenal rumah, maka rayap 
sudah membangun sarang 

yang pada umumnya terbuat dari 
campuran  tanah, lumpur, kunyah-
an kayu atau bahan yang mengan-
dung selulosa, liur, dan kotoran 
(feses) rayap. Beberapa spesies ra-
yap membangun liang-liang yang 
rumit di dalam badan kayu lapuk 

atau kayu-kayu kering.
Bentuk dan ukuran rumah ra-

yap bermacam-macam tergantung 
pada jenis rayapnya. Rumah rayap 
dibagi menjadi dua, yaitu berben-
tuk sederhana berupa liang-liang 
di dalam kayu, dan berbentuk gun-
dukan di permukaan tanah atau 
melekat pada bagian tumbuhan. 
Di daerah subtropik dan tropik, 

Rumah rayap: 
bukti kehebatan serangga di 

bidang arsitektur

Yang unik pada serangga
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Rumah rayap seperti yang terlihat di atas adalah salah satu bukti 
kehebatan serangga dalam hal adaptasi terhadap lingkungan yang 
sering tidak bersahabat. Meskipun terlihat sederhana, gundukan 
sarang itu terdiri dari banyak ruangan yang rumit untuk mengatur 
kebutuhan rayap akan pakan, oksigen, dan suhu dan kelembaban 
yang cocok.  

“

“



Alat mulut adalah pintu 
gerbang bagi serangga 
untuk mendapatkan pa-

kannya. Secara umum, alat mulut 
serangga terletak di bagian depan-
bawah kepala, dan terbentuk dari 
beberapa bagian. Secara umum, 
ada dua tipe alat mulut serangga, 
yang disesuaikan dengan jenis pak-
annya, yaitu tipe penggigit-pengu-
nyah dan pencucuk-pengisap. Oleh 
para ahli biologi serangga, tipe alat 
mulut ini dipelajari secara teliti ter-
utama untuk mengidentifikasi jenis 
serangga dengan cara melihat ben-
tuk luka pada tumbuhan atau ben-
da-benda lain yang menjadi pakan 
dari serangga. Misalnya, kerusakan 
berupa hilangnya beberapa bagian 
dari tubuh tumbuhan dapat diarti-
kan sebagai kerusakan akibat se-
rangan serangga dengan alat mu-
lut penggigit-pengunyah (Gambar 
di halaman berikutnya).

Tipe penggigit-pengunyah

Tipe alat mulut ini ditandai 
oleh adanya mandibula dan mak-
sila yang besar, dan amat jelas ben-
tuknya. Coba perhatikan gambar 
kepala belalang berikut. Bagian 
paling depan adalah labrum (diter-
jemahkan bebas sebagai bibir atas) 
yang menutupi mandibula yang 
terletak di samping, maksila yang 
terletak di belakang mandibula, 
labium (bibir bawah), dan hipo-
faring yang terletak di “dalam” 
rongga (sering pula diterjemahkan 
sebagai “lidah”), dan dua pasang 
palpi (tunggal: palpus) yang ma-
sing-masing melekat pada maksila 
(palpi maksilaris) dan labium (pal-
pi labialis).

Labrum berfungsi untuk 
“menuntun” dan “memegang” pa-
kan masuk ke dalam rongga mulut 
bersama dengan gerakan mandi-

22   SERANGGA Volume 1 nomor 2 Januari 2011

Mengenal alat mulut 
serangga

Bedah serangga
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Umumnya orang lanjut 
usia suka mengisah-
kan pengalaman di ja-
man mudanya. Kisah 

di bawah ini juga mencerminkan 
hal itu. Namun kisah ini masih da-
lam wilayah ilmu serangga dan ada 
hubungan dengan masa kini. 

Serangga yang dikenal dengan 
nama kutu busuk ini sebetulnya 
tidak berbau busuk seperti halnya 
bangkai binatang, tetapi berbau 
khas yang menyengat. Ada yang 

menamakan pijat-pijat, bangsat 
atau kepinding. Orang Jawa me-
nyebutnya tinggi, sedang orang 
Sunda menyebutnya tumila. Orang 
Inggris memberikan nama untuk 
kutu busuk ini bedbugs, meskipun 
hidupnya tidak hanya di bed (tem-
pat tidur), tetapi di mana-mana.

Di jaman pendudukan Jepang 
dan di jaman perang revolusi (seki-
tar 1943 – 1953) kutu busuk terda-
pat di mana-mana. Pada waktu itu 
tempat-tempat orang berkumpul 

Kutu busuk
Oleh M. Soehardjan

Kutu busuk (bedbug) (Hemiptera: Cimicidae)

Serangga di sekitar kita
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Tirip, 
si sayap berumbai

Tirip atau thrips adalah 
kelompok serangga 
berukuran kecil, ber-
tubuh ramping, yang 

termasuk ke dalam  ordo Thysano-
ptera (thysanos = umbai; pteron = 
sayap). Thrips adalah kata Yunani 
yang juga bisa berarti kutu kayu. 
Jadi golongan ini terdiri dari se-
rangga yang bersayap umbai, yang 
menjadi salah satu ciri morfologis 
yang paling penting. Hingga kini, 
5000 spesies tirip telah diidenti-
fikasi dan masih akan bertambah. 
Limapuluh persen di antara spesies 
tirip tersebut makan pada jamur, 
baik pada hifa maupun spora ja-
mur, dan sisanya adalah pemakan 
tumbuhan dan predator pada tirip 
yang lain.

 
Biologi tirip

Tirip bertubuh silindris meman-
jang, dengan panjang hanya 1 – 2 
mm, meskipun ada yang mencapai 

13 mm, dan kebanyakan berwarna 
hitam. Tirip mempunyai alat mulut 
yang bertipe pencucuk-pengisap, 
meskipun lebih tepat disebut se-
bagai pemarut. Bentuknya pendek, 
buntak, tidak simetris. Tirip akan 
mengisap cairan tumbuhan yang 
keluar dari jaringan yang terlebih 
dahulu dilukai dengan alat mulut-
nya.  

Tirip adalah serangga yang mo-
bilitasnya rendah; meskipun mere-
ka mempunyai sayap, mereka tidak 
banyak menggunakannya untuk 
terbang. Oleh karena itu, tirip mu-
dah ditemukan secara berkelom-
pok menghuni sehelai daun bersa-
ma dengan telur dan nimfanya.

Reproduksi tirip tergolong 
tinggi, dan beberapa di antara-
nya mempunyai moda reproduksi 
partenogenesis, beberapa arrheno-
toky (partenogenesis dengan telur 
yang tidak dibuahi menjadi indi-
vidu jantan haploid) dan thelytoky 
(partenogenesis dengan telur yang 
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Pada tahun limapuluhan di desa 
saya, Cawas (Kabupaten Klaten) 
penduduknya suka menggelar 
pertunjukan wayang kulit. Waktu 
itu memang tidak ada pertunjuk-
kan lain kecuali itu. Kebetulan saya 
dan dua teman sekampung sedang 
dalam liburan sekolah. Kami ber-
tiga sepakat untuk menontonnya, 
meskipun letaknya cukup jauh. 
Pada sekitar jam dua malam kami 
ingin pulang karena bagi kami da-
langnya kurang menarik.

Malam cukup gelap, bulan 
memang tidak saatnya muncul.     
Sebenarnya agak ragu juga kami 
berangkat pulang. Sebab kami    
harus melewati jalan kampung 
yang gelap. Di siang hari memang 
teduh karena terlindung dari po-
hon-pohon yang rindang. Belum 
lagi mengingat adanya “ranjau-ran-
jau” yang berupa kotoran kerbau 
dan batu-batu yang cukup besar.

Sampai di pematang sawah, 
kami menyaksikan kunang-kunang 
beterbangan kian kemari. Ada ide 
menarik dari teman saya: Kami 
kumpulkan dulu kunang-kunang 
itu. Saya kebetulan membawa 
botol. Sambil menunjukkan botol 

kecil (± 50 cc) yang diisi dengan 
biji saga. Ketika kita berangkat me-
mang ia mengguncang botol berisi 
biji saga itu dengan irama terten-
tu: crik, crik, crik …….. crik, crik, 
crik…… Setelah berkata demikian 
ia menuangkan biji-biji saga itu ke 
sakunya dan sibuk mengumpulkan 
kunang-kunang dan memasukkan-
nya ke dalam botol. Kami berdua 
lalu membantunya. 

Sebelumnya saya tidak begitu 
yakin apakah kerlipan serangga 
kecil itu mampu menolong kami. 
Nyatanya perjalanan kami menjadi 
lancar berkat si kunang-kunang.

Puluhan tahun kemudian saya 
sempat mengunjungi desa itu kem-
bali. Pada malam hari desa menjadi 
terang karena aliran listrik telah 
mencapai desa itu. Namun saya ke-
hilangan sesuatu. Tidak seperti da-
hulu, di halaman rumah tidak ada 
lagi kunang-kunang yang beter-
bangan. 

Mengapa? Tidak lain karena 
bertahun-tahun, berton-ton in-
sektisida diguyurkan ke dalam 
petakan-petakan sawah yang me-
ngakibatkan hilangnya si kunang-
kunang…………

Oleh M. Soehardjan

Lentera kunang-kunang

Pengalaman Anda
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Teknologi pengendalian

Cara sederhana mengikis kutu afid 
pada tanaman Anda

Ada cara yang mudah dilakukan, 
terutama pada kutu yang menye-
rang tanaman hias di rumah. Na-
mun, cara ini hanya efektif ketika 
populasi kutu masih cukup rendah. 
Jika populasinya sudah cukup pa-
dat, maka tanaman sudah keburu 
mati. Cukup sediakan 1 sendok ma-
kan deterjen (bisa merek apa saja), 
dan masukkan ke dalam 2 liter air. 

Kocok sampai semua deterjen 
terlarut sempurna. Siapkan talam 
plastik untuk penadah. Kemudian, 
carilah kuas cat yang masih baru 
(ukuran kuas disesuaikan dengan 
ukuran tanaman yang akan Anda 
bersihkan dari kutu). Ya, Anda ting-
gal menguaskan air deterjen tadi 
pada bagian tanaman yang ditem-
peli kutu. Kutu-kutu tersebut akan 

Serangga apakah ini? Ya, Anda akan segera menjawabnya, 
kutu afid! Serangga ini adalah salah satu serangga (hama) yang 
menjengkelkan karena populasinya yang mudah membengkak de-
ngan cepat sehingga merusak tanaman. Jika pada suatu hari Anda 
menemukan beberapa ekor pada tanaman Anda, maka beberapa 
hari kemudian Anda akan menemukan tanaman tersebut sudah 
dipenuhi oleh kutu-kutu kicit itu. Di samping itu, beberapa spesies 
kutu afid juga menularkan penyakit tanaman yang berbahaya. Lalu, 
bagaimana sebaiknya kita mengendalikannya?

©
 N

ug
ro

ho
 S

us
et

ya
 P

ut
ra

, 2
01

0



54   SERANGGA Volume 1 nomor 2 Januari 2011

“Entomopedia”

Trophallaxis
Pernah melihat dua ekor semut bertemu, kemudian tampak 

seperti “berciuman”? Perilaku ini mungkin saja merupakan ben-
tuk kerjasama antar individu yang disebut trophallaxis.

Kata trophallaxis bera-
sal dari dua kata, yaitu tropho- 
yang berarti makanan, dan 
allaxis yang berarti pertukaran. 
Jadi, trophallaxis adalah pertu-
karan makanan atau cairan di 
antara individu dalam sebuah 
komunitas (terutama serang-
ga, biasanya pada serangga 
sosial), meskipun juga ditemu-
kan pada vertebrata. Trophal-
laxis pada serangga dapat 
berlangsung dari “mulut-ke-
mulut” (stomodeal) atau dari 
“anus-ke-mulut” (proktodeal).  
Perilaku unik ini memungkin-
kan individu serangga bertukar 
informasi dengan individu 
yang lain, di samping dapat 
digunakan untuk mencirikan 
sebuah koloni, sehingga 
“salah masuk” sarang dapat 
dihindari oleh anggota sebuah 
koloni. Pada rayap, trophallaxis 
berfungsi untuk “menularkan” 
mikrobia simbion dari generasi 
ke generasi.  Istilah ini diper-
kenalkan oleh seorang ento-
molog, William M. Wheeler 
pada tahun 1981.             

Semut Camponotus pennsylvanicus 
mayor (kanan) mempunyai mandibula 
yang cukup besar, sehingga menyulit-
kannya untuk mendapatkan serpih-
an pakan, sehingga membutuhkan 
individu minor untuk “menyuapi”-nya 
(Sumber: http://bugguide.net)

Dua ekor semut sedang “berciuman” 
dan mempertukarkan “informasi” 
(Foto: Nugroho S. Putra 2010)
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Yuk, mempelajari serangga

Koleksi serangga (2):
menentukan lokasi penangkapan dan cara 

membunuh serangga
Tahap kedua dalam kegiatan 

koleksi serangga adalah menemu-
kan lokasi koleksi. Hal ini sangat 
penting, terutama untuk memper-
siapkan alat penangkap yang pa-
ling tepat. Ada beberapa tip praktis 
yang mungkin berguna untuk Anda 
manfaatkan untuk menangkap se-
rangga berdasarkan lokasi koleksi.

Lokasi berair

Jika Anda merencanakan untuk 
mencari serangga-serangga yang 
hidup di dalam air, maka sungai, 
danau, sawah irigasi, bahkan lekuk-
an-lekukan di berbagai tempat 
yang terisi air dapat menjadi lokasi 
pencarian yang menyenangkan.

Nimfa capung famili Gomphidae yang dapat ditemukan di dasar perairan 
yang relatif masih bebas dari bahan polutan. Di sawah yang belum banyak 
tercemar bahan-bahan kimia, Anda masih mungkin menemukan nimfa 
capung seperti ini.
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