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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Definisi Keanekaragaman Hayati 

2.1.1 Keanekaragaman 

Menurut UU No. 5 tahun 1994 tentang keanekaragaman hayati, 

bahwa keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman di antara makhluk hidup 

dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik 

lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari 

keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies 

dan ekosistem.  

Keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman makhluk 

hidup di berbagai kawasan di muka bumi, baik di daratan, lautan, maupun tempat 

lainnya. Keanekaragaman atau Diversitas adalah ciri suatu area yang menyangkut 

keragaman organisme hidup, kumpulan organisme, komunitas biotik dan proses 

biotik yang masih bersifat alamiah maupun yang sudah diubah oleh manusia 

(Leksono, 2011).  

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang 

sangat tinggi, yang ditandai dengan keragaman ekosistem dan endemisnya, jenis 

dalam ekosistem, dan keunikan plasma nutfah (genetik) yang berada di dalam 

setiap jenisnya (Sutoyo, 2010). Indonesia menjadi salah satu pusat 

keanekaragaman hayati dunia dan dikenal sebagai Negara megabiodiversity 

Keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut merupakan kekayaan alam yang 
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dapat memberikan manfaat serbaguna dan mempunyai manfaat yang vital dan 

strategis, sebagai modal dasar pembangunan nasional serta merupakan paru-paru 

dunia yang mutlak dibutuhkan baik pada masa kini maupun pada masa yang akan 

datang (Suhartini, 2009). Selain itu Indonesia sebagai negara kepulauan yang 

memiliki cakupan luas yang bervariasi, dari yang sempit hingga yang luas, dari 

yang datar, berbukit serta bergunung, dimana didalamnya hidup flora, fauna dan 

mikrobia yang sangat beranekaragam (Triyono, 2013).  

Keanekaragaman makhluk hidup dapat ditandai dengan adanya perbedaan 

warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat-sifat lainnya. 

Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat juga terlihat dengan adanya 

persamaan ciri antar makhluk hidup. Untuk dapat mengenal makhluk hidup 

khususnya pada hewan berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya dapat dilakukan 

melalui pengamatan ciri-ciri morfologi, habitat, cara berkembang biak, jenis 

makanan, tingkah laku, dan beberapa ciri lain yang dapat diamati (Michael dalam 

Siregar et al., 2014). 

 

2.1.2 Tingkat Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman hayati terdiri atas tiga tingkatan, yaitu keanekaragaman 

genetik, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem (Murniningtiyas, 

2016). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

2.1.2.1 Keanekaragaman Tingkat Genetik  

 Keanekaragaman genetika adalah keanekaragaman individu di dalam 

suatu jenis. Keanekaragaman ini disebabkan oleh perbedaan genetis antara 
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individu. Gen adalah faktor mpembawa sifat yang dimiliki oleh setiap organisme 

serta dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian 

individu di dalam satu jenis membawa susunan gen yang berbeda dengan individu 

lainnya (Murniningtiyas, 2016). Keanekaragaman gen menurut Leksono (2011) 

adalah variansi genetik pada individu-individu yang terdapat pada suatu populasi 

tertentu.  

2.1.2.2 Keanekaragaman Tingkat Spesies  

Keanekaragaman spesies mencakup seluruh spesies yang ditemukan di 

bumi, termasuk bakteri dan protista serta spesies dari kingdom bersel banyak 

(tumbuhan, jamur, hewan, yang bersel banyak atau multiseluler). Spesies dapat 

diartikan sebagai sekelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik 

penting berbeda dari kelompok-kelompok lain baik secara morfologi, fisiologi 

atau biokimia, keanekaragaman tingkat jenis tentunya merujuk kepada keragaman 

jenis-jenis makhluk hidup. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan 

dengan adanya beraneka macam jenis mahluk hidup baik hewan maupun 

tumbuhan serta mikroba. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies adalah 

keanekaragaman atau keanekaan spesies organisme yang menempati suatu 

ekosistem, di darat maupun di perairan. Dengan demikian, masing-masing 

organisme mempunyai ciri yang berbeda satu dengan yang lain (Suyono dalam 

Rusnia, 2016). Ada enam faktor yang menentukan derajat naik-turunnya 

keanekaragaman jenis, yaitu: (a)waktu, (b)heterogenitas ruang, (c)kompetisi, 

(d)pemangsaan, (e)kestabilan iklim, (g)produktifitas (Siregar et al., 2014). 
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Keanekaragaman jenis adalah sifat komunitas yang memperlihatkan 

tingkat keanekaragaman jenis organisme yang ada di dalamnya. Untuk 

memperoleh keragaman jenis ini cukup diperlukan kemampuan mengenal dan 

membedakan jenis meskipun tidak dapat mengidentifikasikan jenis hama (Putra 

dalam Siregar et al., 2014 ). 

2.1.2.3. Keanekaragaman Tingkat Ekosistem 

Ekosistem terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara 

komponen biotik dan komponen abiotik. Soemarno (2010) menyatakan bahwa 

ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik 

yang tak terpisahkan antara mahluk hidup dengan lingkungannya. ekosistem 

merupakan pengabungan dari setiap unit biomassa yang melibatkan interaksi 

timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi 

menujuh kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi 

antara antara organisme dan anorganisme. 

 

2.2 Klasifikasi Serangga 

Semua jenis serangga termasuk dalam kingdom Animalia, filum 

Arthropoda, subfilum Mandibulata dan kelas Insekta (Jumar, 2000). Menurut  

Meyer (2003) Kelas Insekta dibagi menjadi dua subkelas yaitu Subkelas 

Apterygota dan Subkelas Pterigota. Subkelas Apterygota merupakan serangga 

primitif, serangga ini sampai dewasa tidak mempunyai sayap (apterigota) dan 

dalam perkembangannya tidak mengalami metamorfosis (Ametabolous 

development), yaitu serangga muda sama dengan serangga dewasa, Subkelas 
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Apterygota meliputi ordo Protura, Diplura, Thysanura dan Collembola. 

Sedangkan Subkelas Pterygota umumnya bersayap, namun ada yang tidak 

bersayap tetapi tidak sejak dari nenek moyang, metamorfosisnya ada yang 

sederhana hingga sempurna (metabola) dan tidak memiliki style Lilies (1991). 

Lilies (1991) menambahkan bahwa subkelas Pterygota terbagi menjadi 

exopterygota dan endopterygota, pada exopterygota meliputi kelompok serangga 

yang sayapnya berkembang pada bagian luar tubuh metamorfosis dan sederhana. 

Sedangkan endopterygota meliputi kelompok serangga yang sayapnya 

berkembang ke bagian dalam tubuh dan bermetamorfosis sempurnya. 

Exopterygota terdiri dari Ordo Ephemoptera, Ordo Odonata, Ordo Orthoptera, 

Ordo Isoptera, Ordo Plecoptera, Ordo Dermaptera, Ordo Embioptera, Ordo 

Mallophaga, Ordo Anoplura, Ordo Thysanoptera, Ordo Hemiptera, Ordo 

Homoptera, dan Ordo Neuroptera. Endopterygota  terdiri dari 9 ordo, yang 

merupakan 4/5 dari keseluruhan spesies serangga. Kelompok ini mempunyai 

preanan yang sangat banyak di ekosistem yaitu sebagai pengurai, herbivora, 

predator dan parasit. Ordo yang termasuk ke dalam Endopterygota adalah 

Mecoptera, Diptera, Siphonaptera, Trichoptera, Lepidoptera, Neuroptera, 

Coleoptera, Strepsiptera, hymenoptera (Suheriyanto, 2008). 

 

2.3 Morfologi Serangga 

 Kelas insekta merupakan arthropoda yang tubuhnya terbagi atas: kepala, 

dada dan perut. Kepala mempunyai satu pasang antena dan dada dengan 3 pasang 

kaki biasanya terdapat 1 atau 2 pasang sayap pada tingkat dewasa. Insekta 
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merupakan hewan paling besar jumlahnya dibanding dengan hewan-hewan 

lainnya. Pernapasan dilakukan dengan menggunakan tabung udara yang disebut 

trakea. Peredaran darahnya terbuka karena tidak terdapat pembuluh – pembuluh 

balik dan kapiler (Rusyana, 2011). 

2.3.1 Kepala 

Kepala serangga terdiri dari 3 sampai 7 ruas. Kepala serangga berfungsi 

sebagai alat untuk mengumpulkan makanan, menerima rangsangan dan 

memproses informasi di otak. Kepala serangga keras karena mengalami 

sklerotisasi. Kepala merupakan bagian anterior dari tubuh serangga dan terdapat 

sepasang mata, sepasang sungut dan mulut (Suheriyanto, 2008). 

Serangga memiliki mata faset dan mata tunggal. Mata faset serangga 

terdiri dari beberapa ribu ommatidia, sehingga bayangan yang terlihat oleh 

serangga adalah mozaik. Sedangkan mata tunggal memiliki lensa kornea tunggal, 

yang dibawahnya terdapat sel korneagen dan retina, sehingga serangga dengan 

mata tunggal tidak membentuk bayangan dan lebih berperan dalam membedakan 

intensitas cahaya (Borror, 1996). 

Menurut Heriyanto (2008) serangga memiliki sepasang sungut atau 

embelan beruas yang terletak di kepala, biasanya terdapat di antara atau dibawah 

mata majemuk. Fungsi utama sungut serangga yaitu untuk perasa dan bertindak 

sebagai pengecap, pembau, dan pendengar. 

Sungut dapat ditemukan pada semua serangga, baik pterygota maupun 

apterygota (Gillot, 2005). Borror, et al (1996), Meyer (2003), dan Gillot (2005)  

membagi sungut menjadi tiga bagian, yaitu: 



17 
 

  1. Skape (batang dasar). 

2. Pedikel  (gantilan atau ruas kedua).  

3. Flagelum (ruas sisanya).  

Borror, et al (1996) dan Meyer (2003) menyatakan bahwa sungut serangga 

memiliki bentuk dan ukuran yang sangat bervariasi sehingga dapat digunakan 

dalam identifikasi, yaitu : 

a. Setaseus 

Berbentuk seperti duri, pada bagian distal ruasnya menjadi langsing. 

Contohnya pada capung, capung jarum dan peloncat daun. 

b. Filiform 

Bentuknya seperti benang, ukuran ruas-ruasnnya hampir seragam dan 

biasanya berbentuk silindris. Contohnya pada kumbang tanah dan kumbang 

harimau. 

c. Moniliform 

Sungut memiliki bentuk seperti satu untaian merjan, ruas-ruasnya memiliki 

ukuran yang sama dan kurang lebih berbentuk bulat. Contohnya kumbang 

keriput kayu. 

d. Serrata 

Berbentuk seperti gergaji, kurang lebih separuh atau dua pertiga ruas-ruas 

sungut  berbentuk segi tiga. Contohnya kumbang loncat balik. 

e. Pektinat 

Sungut berbentuk seperti sisir, kebanyakan ruas-ruas dengan juluran lateral 

yang langsing dan panjang, contohnya kumbang warna api. 
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f. Klavat 

Sungut berbentuk seperti gada dengan ruas-ruas yang meningkat garis 

tengahnya disebelah distal, contohnya kumbang hitam dan kumbang lady 

bird. Namun apabila ruas-ruas ujung meluas ke lateral membentuk gelambir 

disebut lamelat, contohnya kumbang juni. 

g. Genikulat 

Sungut berbentuk siku dengan ruas pertama panjang dan ruas berikutnya 

kecil dan membelok pada satu sudut dengan yang pertama. Contohnya pada 

kumbang rusa dan semut calsid. 

h. Plumosa 

Sungut memiliki bentuk seperti bulu, dengan ruas-ruas berupa gerombolan 

rambut-rambut panjang, contohnya pada nyamuk jantan. 

i. Aristat 

Ruas terakhir pada sungut biasanya membesar dan mengandung bulu-bulu 

dorsal yang banyak yang disebut arista. Contohnya pada lalat rumah dan 

lalat syrphid. 

j. Stilat 

Ruas terakhir pada sungut yang terdapat juluran yang berbentuk seperti stili. 

Contohnya lalat perompak dan lalat penyelinap. 

Mulut serangga terdiri dari sepasang mandibula (rahang), sepasang maksila 

(dekat rahang), labium (bibir) dan labrum (Suheriyanto, 2008). Menurut Elzinga 

(2004) tipe mulut serangga terbagi berdasarkan sumber makanannya di alam, 

yaitu: 
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a. Tipe Pengunyah (Chewing) 

Biasanya tipe pengunyah banyak ditemukan pada serangga dewasa dan 

serangga muda. Mandibula serangga tipe ini mengalami sklerotisasi, 

bergerak secara transversal untuk memotong seperti pisau. Serangga dengan 

tipe mulut ini mempunyai kemampuan untuk menggigit dan mengunyah 

makanannya. 

b. Tipe Pemotong-Penyerap (Cutting-sponging) 

Serangga tipe ini mempunyai mandibula dan maksila yang memanjang dan 

berfungsi sebagai stilet untuk menusuk kulit. Contohnya pada lalat hitam 

dan lalat kuda. 

c. Tipe Spon (Sponging) 

Tipe mulut ini termodifikasi seperti spon. Serangga dengan tipe mulut ini 

terlebih dahulu membasahi makanannya dengan sekresi air liurnya, 

kemudian menjilat makanan tersebut. Contohnya pada lalat rumah dewasa. 

d. Tipe Sifon (Siphoning) 

Serangga dengan tipe mulut ini menghisap cairan melalui probosis. Probosis 

pada srangga dewasa biasanya panjang dan melingkar, terbentuk dari dua 

galea maksila dan saluran makanan ada diantara kedua galea tersebut. 

Contohnya pada kupu-kupu dan ngengat. 

e. Tipe Penusuk-penghisap (Piercing-sucking) 

Serangga dengan tipe mulut ini termodifikasi untuk menembus penghalang 

luar dari inang dan cairan dikeluarkan dari tubuh untuk mempermudah 
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proses penyerapan makanan. Serangga dengan tipe mulut ini biasanya 

berperan sebagai vektor penyakit, contohnya cicada, kutu dan nyamuk.  

f. Tipe Pengunyah-peminum (Chewing-lapping) 

Serangga dengan tipe mulut yang termodifikasi menjadi bentuk lain yang 

dapat digunakan untuk makanan cair seperti nektar dan madu. Serangga 

yang memiliki tipe mulut ini mempunyai mandibula yang dapat digunakan 

untuk memotong, pertahanan, dan membentuk sarang. Contohnya pada 

lebah madu. 

2.3.2 Toraks 

Toraks terbagi menjadi tiga segmen dan setiap segmen terdapat sepasang 

kaki, sehingga jumlah kaki serangga enam (heksapoda). Setiap segmen terdapat 

sepasang tungkai dan jika terdapat sayap terletak pada segmen kedua dan ketiga, 

masing-masing sepasang sayap (Suheriyanto, 2008). Toraks adalah bagian 

(tagma) kedua dari tubuh serangga yang terhubung dengan kepala. Toraks terbagi 

menjadi 3 ruas yaitu protoraks, mesotoaks, dan metatoraks. Notum dari bagian 

protoraks desebut pronotum (Jumar, 2000). 

Sayap serangga tumbuh dari dinding tubuh yang terletak dorso-lateral antara 

nota dan pleura. Pada umumnya serangga mempunyai dua pasang sayap yang 

terletak pada segmen mesotoraks dan metatoraks. Pada sayap terdapat rangka 

dengan pola tertentu dan sangat berguna dalam identifikasi (Borror et al., 1996). 

Sistem rangka sayap yang banyak dipakai adalah Sistem Comstock-Needham 

yang dibuat oleh John Comstock dan George Needham. Ada dua macam rangka 

sayap, yaitu rangka sayap longitudinal dan menyilang. Pada rangka sayap 
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longitudinal terdiri dari : Kosta (C), Sub Kosta (SC), Radius (R), Media (M), 

Kubitus (Cu) dan Anal (A), sedangkan pada rangka sayap menyilang yaitu 

menghubungkan rangka-rangka sayap longitudinal yang utama, dan diberi nama 

sesuai dengan yang bersangkutan, misalnya : rangka sayap Humeral (H), Radio-

medial (R-m), medial (m) dan medio-cubital (m-cu) (Suheriyanto, 2008).  

2.3.3 Abdomen 

Pada umumnya abdomen serangga terdiri dari 11 segmen. Abdomen 

berfungsi untuk menampung sistem pencernaan, ekskretori dan reproduksi 

(Borror, et al., 1996). Pada serangga dewasa terdapat spirakel dekat membran 

pleural pada setiap segmen di kedua sisi abdomen dan pada bagian paling ujung 

abdomen terdapat anus. Pada serangga betina, segmen abdomen ke delapan dan 

sembilan menyatu membentuk ovipositor sebagai organ yang membantu 

peletakkan telur (Meyer, 2003). Fungsi dari abdomen yaitu untuk menampung 

organ vital serangga, seperti organ dalam utama, jantung, dan organ reproduksi. 

Organ reproduksi luar pada serangga jantan ditemukan pada segmen abdomen 

yang ke sembilan, sedangkan pada organ reproduksi luar pada betina ditemukan 

pada segmen abdomen yang ke delapan dan ke sembilan yang membentuk  

ovipositor untuk membantu meletakkan telur (Elzinga dalam Chintya, 2016). 

Menurut Borror et al., (1996) kelas insekta terdiri atas atas dua subkelas 

yaitu subkelas Apterygota (Serangga tanpa sayap) dan subkelas Pterygota 

(Serangga bersayap), kedua subkelas dibagi menjadi beberapa ordo yaitu sebagai 

berikut: 
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2.3.4 Subkelas Apterygota (Serangga Tanpa Sayap) 

Serangga dari Subkelas Apterygota ini memiliki karakteristik sebagai 

berikut; 

a. Ordo Thysanura 

Ordo ini mempunyai ekor yang berbulu, tubuh pipih, panjang, 

tertutup sisik dan tidak bersayap. Antenna terdiri atas 11 ruas, pada ujung 

abdomen terdapat 3 ekor yang ramping. Contohnya Thermobia domestica 

(Lilies, 1991). Adapun morfologi dari ordo Thysanura adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

  

           

Gambar 2.1 Ordo Thysanura 
  Sumber: Lilies, 1991 

b. Ordo Diplura 

Memilki warna tubuh pucat, bentuk tubuh oval memanjang. 

Abdomen berakhir dengan 2 cerci yang panjang atau bangunan seperti 

garpu yang kokoh, tidak memiliki sisik dan panjang tubuh sekitar 6 mm. 

Contohnya  Anajapyx vesiculous (Lilies, 1991). Adapun morfologi dari 

ordo Diplura adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Ordo Diplura 
Sumber: Lilies, 1991 

c. Ordo Protura 

Memiliki ukuran tubuh kecil, bentuk tubuh oval memanjang, tidak 

memiliki mata maupun antenna (Lilies, 1991). Meiliki pajang 0,6-1,5 mm, 

berwarna keputih-putihan, tidak memiliki mata ataupun sungut. Mulut 

tidak digunakan untuk menggigit tetapi digunakan untuk mengerok 

partikel makanan kemudian dicampur dengan air liur dan di hisap masuk 

ke dalam mulut. Sepasang tungkai pertama berfungsi sebagai sensorik dan 

terletak dalam posisi yang mengangkat seperti sungut. Setelah menetas 

dari telur, abdomen terdiri dari 9 ruas. Contohnya Acerentulus barberi-

barberi (Borror et al., 1996). Adapun morfologi dari ordo Protura adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 Ordo Protura 
Sumber: Lilies, 1991 

d. Ordo Collembola 

Memiliki ruas nampak rapat dan berlekatan satu denga yang lain. 

Tubuh berukuran kecil, umumnya berwarna hitam, tidak bersayap dan 

antenna terdiri atas 4 ruas. Mempunyai ekor seperti pegas yang dapat 

digunakan untuk melompat (Lilies, 1991). Bagian mulut agak panjang dan 

tersembunyi dalam kepala, memiliki mandibel-mandibel yang mempunyai 

keping-keping geraham yang terbentuk bagus. Contohnya Isotumurus 

tricolor (Borror et al., 1996). Adapun morfologi dari ordo Collembola 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Ordo Collembola 
Sumber: Lilies, 1991 
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2.3.5 Subkelas Pterygota (Serangga Bersayap) 

Adapun karakteristik Subkelas Pterygota adalah sebagai berikut: 

a. Ordo Ephemeroptera 

Ordo Ephemeroptera memiliki tubuh panjang dan lunak, dengan ukuran 

yang kecil hingga sedang, dan anntena kecil. Mempunyai sayap depan dan 

belakang yang bermembran dengan banyak vena, sayap depannya lebar 

berbentuk segitiga, sedangkan sayap belakangnya kecil bulat, dan terkadang 

tidak ada, pada bagian abdomen terdapat caudal yang panjang. Contohnya 

Lalat sehari (Lilies, 1991). Adapun morfologi dari ordo Ephemeroptera 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

        

 

Gambar 2.5 Ordo Ephemeroptera 
Sumber: Lilies, 1991 

b. Ordo Odonata 

Metamorfosa tidak sempurna, tipe alat mulut untuk menguyah, terdapat 

2 pasang sayap seperti membran. Sayap belakang sama besar atau lebih besar 

dari sayap depan. Terdapat sepasang mata majemuk yang besar, antenanya 

pendek. Contohnya Ischnura cercula (Rusyana, 2011). Adapun morfologi 

dari ordo Odonata adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.6 Ordo odonata 
Sumber: Lilies, 1991 

c. Ordo Orthoptera 

Ada yang bersayap dan ada yang tidak bersayap, bentuk bersayap 

biasanya mempunyai 4 buah sayap, sayap memanjang dan banyak rangka-

rangka sayap agak menebal disebut tekmina. Sayap-sayap belakang 

berselaput tipis, lebar, banyak rangka-rangka sayap, dan pada wakru istrahat 

mereka biasanya terlipat seperti kipas di bawah sayap depan. Tubuh 

memanjang, sersi bagus terbentuk, sungutnya relatif panjang dan beruas, dan 

tipe mulut mengunyah (Borror et al., 1996). Ordo ini mempunyai 

metamorfosa bertingkat, tipe alat mulut untuk menggigit dan mengunyah. 

Ukuran tubuh relatif besar, umumnya dengan sayap depan yang bersifat liat 

dan disebut juga tegmina, sayap belakang tipis berupa selaput, pada waktu 

istrahat dilipat lurus di atas badan ditutupi sayap depa (tegmina). Kaki 

belakang umumnya panjang dan kuat yang digunakan untuk meloncat. 

Contohnya Valanga sp (Rusyana, 2011). Adapun morfologi dari ordo 

Orthoptera adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.7 Ordo Orthoptera 
Sumber: Lilies, 1991 

d. Ordo Isoptera 

Ordo ini mempunyai 2 sayap berbentuk atau ukurannya sama atau tidak 

bersayap. Alat mulut untuk menguyah, perut dan dada bersegmen-segmen, 

hidup berkelompok, dan biasa merusak bahan- bahan bagunan yang terbuat 

dari kayu yang disimpan pada tempat-tempat yang lembab. Contohnya 

Retikulitermis flavipes (Rusyana, 2011). Adapun morfologi dari ordo Isoptera 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Ordo Isoptera 
Sumber: Lilies, 1991 
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e.  Ordo Plecoptera 

Ordo Plecoptera mempunyai warna tubuh pudar, tidak mengkilap. 

Ukuran tubuh sangat kecil, antenna panjang (Lilies, 1991). Ciri utama untuk 

mengidentifikasi yaitu mempunyai empat sayap yang berselaput tipis. Sayap-

sayap memanjang dan agak sempit. Sayap-sayap belakang agak lebih pendek 

dari pada sayap-sayap depan dan biasanya mempunyai gelambir dubur yang 

berkembang baik yang terlipat seperti kipas bila sayap-sayap dalam keadaan 

istrahat. Beberapa jenis lalat batu mempunyai sayap menyusut atau tidak ada, 

biasanya pada serangga yang jantan. Lalat batu pada waktu istrahat 

meletakkan sayap-sayap datar di atas abdomen. Sungutnya panjang, ramping 

dan banyak ruas. Tarsi beruas tiga. Terdapat sersi yang mungkin panjang atau 

pendek. Contohnya Clioperla clio (Borror et al., 1996). Adapun morfologi 

dari ordo Plecoptera adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.9 Ordo Plecoptera 
Sumber: Lilies, 1991 

f.  Ordo Dermaptera 

Ordo Dermaptera memiliki ciri yang mudah dikenal yaitu adanya cerci 

yang berbentuk seperti forcep atau catut. Jantan mempunyai forcep yang 
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kokoh dan kasar (bergerigi), betina lebih halus dan ramping. Tubuh pipih, 

berukuran kecil hingga sedang (Lilies, 1991). Ordo Dermaptera yang dewasa 

dapat bersayap atau tidak mempunyai sayap, dengan satu atu dua pasang 

sayap. Bila bersayap, sayap-sayap depan pendek dan seperti kulit dan tidak 

mempunyai rangka sayap yang disebut tegmina, dan sayap-sayap belakang 

(bila ada) berselaput tipis dan membulat, tarsi tiga ruas. Ordo Dermaptera 

yang muda, ruas-ruas sungutnya lebih sedikit dari yang dewasa, dengan ruas-

ruas tambahan setiap ganti kulit. Yang muda dapat dibedakan dari yang 

dewasa dengan kombinasi abdomen pada jantan yang beruas sepuluh, 

penjepit biasanya memiliki tepi bagian dalam yang jelas melengkung 

sedangkan betina memiliki delapan ruas dan penjepit lurus. Contohnya 

Forficula auricularia (Borror et al., 1996). Adapun morfologi dari ordo 

Dermaptera adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.10 Ordo Dermaptera 
Sumber: Lilies, 1991 

h.  Ordo Mallophaga 

Ordo Mallophaga memiliki ciri tubuh pipih dengan ukuran tubuh yang 

kecil, tidak memiliki sayap, tidak memiliki cerci, dan memiliki tipe mulut 
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menggigit. Ordo ini hidup di rambut dan kulit unggas dan mamalia, 

peranannya sebagai hama pada berbagai binatang dengan menghisap darah 

dan menimbulkan luka pada inang. Contohnya Culutogaster sp (Lilies, 1991). 

Adapun morfologi dari ordo Mallophaga adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

           

 

Gambar 2.11 Ordo Mallophaga 
Sumber: Lilies, 1991 

i. Ordo Anoplura 

Ordo Anoplura memiliki ciri tubuh kecil, pipih, tidak bersayap. Ukuran 

kepala lebih sempit dari pada thoraks. Memiliki tipe mulut penusuk dan 

pengisap. Memiliki tarsi 1 ruas dengan kuku besar untuk bergantung pada 

rambut inang. Contohnya Pediculus humanus (Lilies, 1991). Adapun 

morfologi dari ordo Anoplura adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.12 Ordo Anoplura 
Sumber: Lilies, 1991 

j.  Ordo Thysanoptera 

Ordo Thysanoptera memiliki ciri sayap yang berumbai-rumbai dan  

panjang dengan rambut panjang. Ordo ini memiliki tubuh yang kecil dan 

ramping, antenna pendek beruas 4-9, tipe mulutnya menghisap. Contohnya 

Thrips sp (Lilies, 1991). Adapun morfologi dari ordo Thysanoptera adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

   

Gambar 2.13 Ordo Thysanoptera 
Sumber: Lilies, 1991 
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k. Ordo Hemiptera 

Alat mulutnya bertipe menusuk atau mengisap, ada yang hidup didarat 

dan ada yang hidup di air. Di dalam ordo ini ada yang tergolong pemakan 

tumbuhan atau menghisap cairan tumbuhan, dan metamorfosa bertingkat. 

Contohnya Leptocorixa acuta (Rusyana, 2011). Adapun morfologi dari ordo 

Hemiptera adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

      

Gambar 2.14 Ordo Hemiptera 
Sumber: Lilies, 1991 

l.   Ordo Homoptera 

Ordo Homoptera memiliki 2 pasang sayap, sayap depan seragam, 

seperti selaput atau sedikit menebal, sedangkan sayap belakang seperti 

membran, namun pada saat istirahat sayap tersusun seperti genting di atas 

tubuh. Ordo ini memiliki antenna panjang, tipe mulutnya penghisap, dan 

abdomen berbentuk panjang ramping dengan ukuran kurang dari 5mm. 

Contonya Philaenus spumarius (Lilies,1991). Adapun morfologi dari ordo 

Homoptera adalah sebagai berikut: 
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     Gambar 2.15 Ordo Homoptera 
Sumber: Lilies, 1991 

m. Ordo Neuroptera 

Ordo Neuroptera memiliki ukuran tubuh kecil hingga besar.  Anntena 

umumnya panjang, tipe mulut pengisap dan penggigit. Memiliki 2 pasang 

sayap seperti selaput, ukuran sayap depan dan sayap belakang hampir sama 

dalam bentuk dan susunan venanya. Cotohnya Corydalus cornutus (Lilies, 

1991). Adapun morfologi dari ordo Neuroptera adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Ordo Neuroptera 
Sumber: Lilies, 1991 
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n. Ordo Mecoptera 

Ordo Mecoptera memiliki ciri tubuh ramping dengan ukuran tubuh 

kecil hingga sedang. Kepala memanjang kebawah berbentuk seperti paruh. 

Sayapnya 2 pasang dengan bentuk, ukuran dan susunan vena sama, yaitu 

ukurannya panjang, sempit dan berselaput. Contohnya Panorpa helena 

(Lilies,1991). Adapun morfologi dari ordo Mecoptera adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

      

 

Gambar 2.17 Ordo Mecoptera 
Sumber: Lilies, 1991 

o. Ordo Diptera 

Ordo ini mempunyai metamorfosa yang sempurna, tipe alat mulut 

untuk menguyah, mengisap atau menjilat berbentuk probosis, mempunyai 2 

pasang sayap depan, sedangkan sayap belakang berubah bentuk menjadi 

suatu bulatan kecil yang disebut haltere. Haltere digunakan sebagai alat 

keseimbangan dan alat untuk mengetahui keadaan angin. Contohnya Musca 

sp (Rusyana, 2011). Adapun morfologi dari ordo Diptera adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.18 Ordo Diptera 
Sumber: Lilies, 1991 

p. Ordo Siphonaptera 

Ordo Siphonaptera memiliki ukuran tubuh yang kecil, tidak mempunyai 

sayap. Tubuh pipih di bagian samping, memiliki banyak duri-duri dan bulu 

keras yang tumbuh mengarah kebelakang. Antennanya pendek, tipe mulutnya 

penusuk penghisap. Memiliki coxa yang membesar, kaki yang panjang dan 

merupakan serangga pelompat (Lilies, 1991). Alat mulut dari ordo ini bertipe 

menusuk dan mengisap, tidak bersayap, kepala kecil, tidak mempunyai mata 

majemuk. Kaki disesuaikan untuk meloncat dan umumnya merupakan 

ektoparasit pada mamalia. Contohnya Xenopsylla (Rusyana, 2011). Adapun 

morfologi dari ordo Siphonaptera adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

   Gambar 2.19 Ordo Siphonaptera 
Sumber: Lilies, 1991 
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q. Ordo Trichoptera 

Ordo Trichoptera memiliki ukuran tubuh kecil sampai sedang, sayap 

seperti selaput, agak berambut dan bersisik. Antennanya panjang dan ramping 

dan tipe mulut menggigit. Contohnya Macronemum zebratum (Lilies, 1991). 

Adapun morfologi dari ordo Trichoptera adalah sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

    

Gambar 2.20 Ordo Trichoptera 
Sumber: Lilies, 1991 

r. Ordo Lepidoptera 

Metamorfosa sempurna, tipe alat mulut untuk menghisap, terdapat 2 

pasang sayap seperti membran yang ditutupi oleh sisik yang bertumpuk. 

Larva dari ordo ini disebut ulat yang memiliki tipe alat mulut menguyah. 

Semua jenis kupu-kupu masuk dalam ordo ini. Contohnya Papilionidea sp 

(Rusyana, 2011). Adapun morfologi dari ordo Lepidoptera adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.21 Ordo Lepidoptera 
Sumber: Lilies, 1991 

s.  Ordo Neuroptera 

 Ordo Neuroptera memiliki sayap bermembran dengan banyak vena 

seperti susunan jala, dengan jumlah sebanyak 2 pasang, yaitu sayap depan 

dan sayap belakang yang ukurannya hampir sama, tetapi sayap belakang 

memiliki pangkal yang agak melebar, ukuran tubuh sangat kecil sampai 

besar. Antenna umumnya panjang, tipe mulut pada larva adalah penghisap 

dan memiliki tipe mulut penggigit pada saat dewasa (Lilies, 1991). Ordo ini 

mempunyai metamorfosa yang sempurna, tipe alat mulut untuk mengunyah, 

terdapat 4 buah sayap yang sama seperti membran (selaput) denga venasi 

(urat sayap) yang jelas. Larvanya merupakan karnivora, beberapa diantaranya 

dengan tipe mulut menghisap. Contohnya Myrmeleon frontalis (Rusyana, 

2011). Adapun morfologi dari ordo Neuroptera adalah sebagai berikut: 
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Sumber 2.22 Ordo Neuroptera 
Sumber: Lilies, 1991 

t.  Ordo Coleoptera 

Ordo ini meliputi bermacam-macam kumbang dan kepik, metamorfosa 

sempurna. Tipe alat mulut untuk menguyah. Merupakan hewan yang 

bersayap 2 pasang atau tidak bersayap. Sayap bagian depan yang biasanya 

terletak di bagian luar keras mengandung zat tanduk disebut elitra. Sedangkan 

sayap bagian belakang seperti membran yang dilipatkan ke bawah elitra 

Contohnya Calandra oryzae (Rusyana, 2011). Adapun morfologi dari ordo 

Coleoptera adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.23 Ordo Coleoptera 
Sumber: Lilies, 1991 
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v. Ordo Hymenoptera 

Ordo Hymenoptera memiliki sungut dengan tipe filiform, tipe mulutnya 

pengunyah atau pengunyah peminum, memiliki mata majemuk yang besar, 

tungkai yang panjang dengan lima segmen pada tarsi, tidak memiliki cerci. 

Ciri utama dalam  mengidentifikasi yaitu sayapnya panjang dan sempit 

dengan vena-vena sayap yang menyatu, sayap belakang lebih kecil dari sayap 

depan, dan memiliki antena yang berbentuk siku. Contohnya Formica sp 

(Lilies,1991). Adapun morfologi dari ordo Hymenoptera adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24 Ordo Hymenoptera 
Sumber: Lilies, 1991 

Sifat serangga yang mudah beradaptasi, masa reproduksinya yang tinggi, 

serta tidak jarang resisten terhadap pestisida menyebabkan populasi serangga 

sangat banyak di alam sehingga perlu adanya penelitian tentang keanekaragaman 

serangga pada wilayah tertentu untuk memperkaya khazanah keilmuan. 
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2.4 Kedudukan Serangga dalam Ekosistem 

Sekumpulan populasi yang saling berinteraksi baik secara langsung maupun 

tidak langsung disebut komunitas. Penggolongan serangga sebagai herbivor, karnivor 

dan dekomposer tidak lepas dari peranan serangga dalam membentuk suatu rantai 

makanan. Sumber nenergi bumi berasal dari matahari, tumbuhan menangkap energi 

tersebut untuk melakukan fotosintesis yang disebut sebagai produsen. Hasil 

fotosintesis tersebut menghasilkan metabolit primer dan sekunder yang dimanfaatkan 

oleh tumbuhan itu sendiri maupun dimanfaatkan oleh herbivor sebagai konsumen 

primer. Herbivor dimakan oleh karnivor yang berperan sebagai konsumen sekunder, 

dan karnivor dimakan oleh karnivor lain yang disebut sebagai konsumen tersier 

(Suheriyanto, 2018). Jarvis dalam marheni (2017) menambahkan bahwa energi yang 

di dapat juga digunakan untuk proses internal dalam tubuh, respirasi ataupun 

digunakan oleh organisme pemakan selanjutnya. Produk sisa dan materi organik dari 

organisme yang sudah mati selanjutnya dimanfaatkan oleh organisme lain yaitu 

decomposer sehingga diubah menjadi materi anorganik yang diperlukan oleh 

tumbuhan.  

Dalam mempertahankan komunitas, produsen dan dekomposer sangat 

diperlukan. Tanpa dekomposer bumi akan kehilangan gas yang sangat penting untuk 

kehidupan. Tanpa adanya produsen tidak akan ada herbivor, karnivor dan dekomposer. 

Sama halnya dengan produsen, tanpa dekomposer tumbuhan dan hewan yang mati 

akan terakumulasi, terawetkan, dan dipancarkan oleh angin Suheriyanto (2008). 
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Serangga herbivor beraktivitas disekitar tumbuhan. Tumbuhan berperan 

sebagai produsen dalam ekosistem dan menempati tingkat trofik pertama. 

Serangga herbivor atau pemakan tumbuhan berada pada tingkat trofik kedua dan 

berperan sebagai konsumen pertama. Serangga karnivor juga dapat berada pada 

tingkat trofik ketiga yang berperan sebagai konsumen yang memakan hewan lain. 

Karnivor yang memakan karnivor pertama atau sebagai konsumen ketiga berada 

pada trofik ke empat disebut sebagai predator atau hiperparasitoid (Suheriyanto, 

2008). 

 

2.5 Habitat Serangga 

Habitat adalah suatu ruang atau tempat dimana suatu organisme dapat hidup 

dan berkembang baik secara optimal. Habitat serangga yaitu pada kawasan 

Akuatik (air), Teresterial (darat) (Robo, 2016). Habitat serangga herbivora banyak 

ditemukan pada tanaman-tanaman baik tanaman yang masih hidup maupun yang 

mati atau batang yang membusuk, pada batang tanaman untuk memakan jaringan 

tertentu pada batang, misalnya kambium dan xylem, pada daun, baik daun masih 

muda, dan daun yang menggulung biasanya pada larva ordo Lepidoptera. 

Beberapa serangga ada yang dapat memakan beberapa jenis tanaman, disebut 

dengan oligophagus dan ada yang hanya dapat memakan satu jenis tanaman saja, 

disebut dengan monophagus. Sedangkan pada hewan predator atau karnivora 

biasanya banyak ditemukan di habitat hewan herbivora (Elzinga,1978). Suhu 

lingkungan juga mempengaruhi kehidupan serangga. Suhu tubuh serangga 

biasanya sekitar 10° - 20° lebih tinggi dari lingkungannya. Serangga biasanya 
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menaikkan suhu tubuhnya dengan mencari tempat yang hangat atau berjemur 

dibawah sinar matahari, dan menurunkan suhu tubuh mereka untuk mengurangi 

penguapan dengan cara beristirahat ditempat yang teduh atau substrat yang dingin 

(Elzinga, 1978). 

 

2.5 Relung Ekologi  

Relung ekologi suatu populasi serangga merupakan status fungsional 

serangga itu dalam habitat yang ditempati berdasarkan adaptasi, fisiologi, 

struktural, maupun perilakunya (Kramadibrata, 1996). Menurut Odum (1993) 

tidak ada dua spesies yang adaptasinya identik sama antara satu dengan yang 

lainnya, dan spesies yang memperlihatkan adaptasi yang lebih baik dan lebih 

agresif akan memenangkan persaingan. Spesies yang menang dalam persaingan 

akan dapat memanfaatkan sumber dayanya secara optimal sehingga mampu 

mempertahankan eksistensinya dengan baik. Spesies yang kalah dalam persaingan 

bila tidak berhasil mendapatkan tempat lain yang menyediakan sumber daya yang 

diperlukannya dapat mengalami kepunahan lokal.   

Odum (1993) membedakan antara relung dasar (Fundamental Niche) 

dengan relung nyata (Realized Niche). Relung dasar didefinisikan sebagai 

sekelompok kondisi-kondisi fisik yang memungkinkan populasi masih dapat 

hidup, tanpa kehadiran pesaing, relung nyata didefinisikan sebagai kondisi-

kondisi fisik yang ditempati oleh organisme-organisme tertentu secara bersamaan 

sehingga terjadi kompetisi. Keterbatasan suatu organisme pada suatu relung 

tergantung pada adaptasinya terhadap kondisi lingkungan tersebut. 



43 
 

Jenis-jenis populasi yang berkerabat dekat akan memiliki kepentingan 

serupa sehingga mempunyai relung yang saling tumpang tindih. Jika relung suatu 

jenis bertumpang tindih dengan jenis lain maka salah satu jenis akan tersingkir 

sesuai dengan prinsip penyingkiran kompetitif. Jika relung-relung itu bertumpang 

tindih maka salah satu jenis menduduki relung dasarnya dan menyingkirkan jenis 

kedua dari bagian relung dasar tersebut dan membiarkannya menduduki relung 

nyata yang lebih kecil, atau kedua jenis itu mempunyai relung nyata terbatas dan 

masing-masing memanfaatkan kisaran yang lebih kecil dari dimensi relung 

tersebut (Desmukh, 1992). 

 

2.6 Peranan Serangga dalam Ekologi 

Serangga memiliki nilai penting antara lain nilai ekologi, endemisme, 

konservasi, pendidikan, budaya, estetika, dan ekonomi. Serangga merupakan 

golongan hewan yang jumlahnya paling banyak di muka bumi ini dan mempunyai 

peranan yang sangat penting pada suatu ekosistem. Keanekaragaman serangga 

diyakini dapat digunakan sebagai salah satu bioindikator kondisi suatu ekosistem 

(Haneda et al., 2013). 

Serangga dapat hidup sebagai serangga soliter (hidup sendirian), 

gregarious (mengelompok), subsosial dan sosial sejati. seranggga dapat aktif pada 

siang hari (diurnal) atau malam hari (nokturnal). Dalam ekosistem serangga 

berperan sebagai (1). Pendaur hara melalui pembusukan daun dan pengurai kayu, 

(2). Penyerbuk tumbuhan dan sebagai pemencar benih. (3). Mendukung 
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kehidupan hewan pemakan serangga, misalnya untuk berbagai jenis burung, 

mamalia, reptilia dan ikan (Busnia, 2006).  

 

2.7 Faktor yang Mempengaruhi Keanekaragaman Serangga 

Faktor lingkungan sangat berperan penting dalam penyebaran serangga. 

Penyebaran serangga di alam dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang terdiri dari 

faktor biotik dan abiotik yang dapat diukur untuk mengetahui keadaan suatu 

ekosistem. Tumbuhan dan hewan memiliki kebutuhan cahaya, air, suhu dan 

kelembapan yang berbeda (Reinjtjes et al., dalam Sugiyarto, 2007). 

Menurut Riyanto (2015), tingkat keanekaragaman dan kelimpahan serangga 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ketersediaan makanan. Perubahan kondisi 

lingkungan menyebabkan perubahan ekosistem yang berpengaruh terhadap 

keanekaragaman dan kelimpahan serangga yang terdapat di dalamnya. 

2.7.1 Faktor Biotik 

Keberadaan suatu organisme dalam suatu ekosistem dapat mempengaruhi 

keanekaragaman. Berkurangnya jumlah maupun jenis populasi dalam suatu 

ekosistem dapat mempengaruhi indeks keanekaragamannya. Faktor biotik ini 

akan mempengaruhi jenis hewan yang dapat hidup di habitat tersebut, karena ada 

hewan-hewan tertentu yang hidupnya membutuhkan perlindungan yang dapat 

diberikan oleh kanopi dari tumbuhan di habitat tersebut (Yuliskurniawati, 2016). 

Serangga merupakan salah satu faktor biotik yang terdapat di ekosistem. 

Keberadaan serangga di ekosistem dapat digunakan sebagai indikator 

keseimbangan ekosistem tersebut (Suheriyanto, 2008).   



45 
 

2.7.2 Faktor Abiotik 

2.7.2.1 Suhu Udara 

Perubahan suhu terjadi seiring dengan perubahan intensitas penyinaran 

matahari. Pada umumnya suhu yang efektif adalah suhu minimum 15 0C, suhu 

optimum 25 0C dan suhu maksimum 45 0C. Pada suhu optimum kemampuan 

serangga untuk melahirkan keturunan besar dan kematian (mortalitas) sebelum 

batas umur akan sedikit (Jumar, 2000). 

2.7.2.2 Kelembaban Udara 

Kelembapan mempunyai peranan penting dalam mengubah efek dari suhu. 

Dalam lingkungan daratan terjadi interaksi antara suhu dan kelembaban yang 

sangat penting dari kondisi cuaca dan iklim. Temperatur memberikan efek 

membatasi pertembuhan organisme apabila keadaan kelembaban sangat tinggi 

atau sangat rendah, akan tetapi  kelembaban memberikan efek lebih kritis 

terhadap organisme pada suhu yang sangat tinggi atau rendah (Darmawan et al., 

2005). 

2.7.2.3 Intensitas Cahaya 

Cahaya matahari menjadi salah satu faktor yang mempunyai peranan 

penting terhadap aktifitas hewan, terutama bagi hewan diurnal yang mencari 

makan dan melakukan interaksi biotik lainnya secara visual atau menggunakan 

ransangan cahaya untuk melihat suatu benda (Darmawan et al., 2005). 
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2.8 Tinjauan Tentang Perkebunan Tebu 

2.8.1 Klasifikasi Tanaman Tebu 

Tebu termasuk tanaman jenis rumput-rumputan dengan nama latin 

saccharum officinarum. Tebu dimanfaatkan air dari batangnya untuk bahan baku 

pembuatan gula dan vetsin  (Suwandi et al., 2016). Berikut ini merupakan 

taksonomi tanaman tebu: 

Kingdom : Plantae 

Division  : Spermatophyta 

Subdivision  : Angiospermae 

Class   : Monocotyledone 

Ordo   : Graminales 

Family   : Graminae 

Genus   : Saccharum 

Species   : Saccarum officinarum (Indrawanto et al., 2010). 

 

2.8.2 Morfologi Tanaman Tebu 

Adapun morfologi tanaman tebu menurut Indrawanto et al (2010) 

adalah sebagai berikut: 

1. Akar 

Akar tanaman tebu termasuk akar serabut tidak panjang, pada fase 

pertumbuhan batang, terbentuk pula akar dibagian yang lebih atas akibat 

pemberian tanah sebagai tempat tumbuh.  
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2. Batang 

Batang tanaman tebu berdiri lurus dan beruas-ruas yang dibatasi dengan 

buku-buku yang terdapat mata tunas, diameter batang antara 3-5 cm 

dengan tinggi batang antara 2-5 meter dan tidak bercabang.  

3. Daun 

Daun tebu berbentuk busur panah seperti pita, berseling kanan dan kiri, 

berpelepah seperti daun jagung dan tak bertangkai, tulang daun sejajar, 

ditengah berlekuk, tepi daun kadang-kadang bergelombang serta berbulu 

keras.  

4. Bunga  

Bunga tebu berupa malai dengan panjang antara 50 – 80 cm, cabang bunga 

pada tahap pertama berupa karangan bunga dan pada tahap selanjutnya 

berupa tandan dengan dua bulir panjang 3-4 mm, terdapat pula benangsari, 

putik dengan dua kepala putik dan bakal biji.  

5. Buah  

Buah tebu seperti padi, memiliki satu biji dengan besar lembaga 1/3 

panjang biji. 

2.8.3 Syarat Tumbuh Tanaman Tebu 

Tanaman tebu tumbuh didaerah tropika dan sub tropika sampai batas garis 

isoterm 20°C yaitu antara 190 LU – 350 LS. Kondisi tanah yang baik bagi 

tanaman tebu adalah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, selain itu 

akar tanaman tebu sangat sensitif terhadap kekurangan udara dalam tanah 

sehingga pengairan dan drainase harus sangat diperhatikan. Tanaman tebu dapat 
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tumbuh baik pada berbagai jenis tanah seperti tanah alluvial, grumosol, latosol 

dan regusol dengan ketinggian antara 0 – 1400 m diatas permukaan laut. Akan 

tetapi lahan yang paling sesuai adalah kurang dari 500 m diatas permukaan laut. 

Struktur tanah yang baik untuk pertanaman tebu adalah tanah yang gembur 

sehingga aerasi udara dan perakaran berkembang sempurna. Suhu ideal bagi 

tanaman tebu berkisar antara 24°C – 34°C dengan perbedaan suhu antara siang 

dan malam tidak lebih dari 10°C. Tanaman tebu membutuhkan penyinaran 12-14 

jam setiap harinya (Indrawanto et al., 2010). 

 

2.9 Tinjauan Tentang Sumber Belajar 

2.9.1 Pengertian Sumber Belajar 

Menurut Abdullah (2012) sumber belajar adalah segala sesuatu atau 

daya yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar dan peserta didik, baik secara 

terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan kegiatan 

pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, mudah dan 

menyenangkan untuk kelangsungan pembelajaran. Sumber belajar dapat dipahami 

sebagai segala macam sumber yang ada diluar diri seseorang (siswa dan guru) dan 

sehingga dapat memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber belajar mencakup 

apa saja yang dapat digunakan untuk membantu seorang guru dan siswa dalam 

belajar, mengajar dan menampilkan kompetensinya (Nur, 2012). Dari kedua 

pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa sumber belajar adalah segala 

sesuatu yang tersedia di lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu 

proses pembelajaran baik untuk guru maupun siswa.  
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2.9.2 Macam-Macam Sumber Belajar 

Menurut Yamin (2007) ditinjau dari tipe dan asal usulnya, sumber  

belajar dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yaitu sumber 

belajar yang secara khusus dirancang supaya tujuan pembelajaran tercapai, 

dengan dasar rancangannya berupa kopetensi dasar, isi dan tujuan 

kurikulum, serta perilaku awal siswa. Sehingga sumber belajar jenis ini 

sering disebut sebagai bahan pembelajaran (Instructional materials). 

Contohnya seperti modul, slide untuk sajian, guru bidang studi, video topik 

khusus, komputer pembelajaran, pembelajaran terprogram, film topik ajaran 

tertentu, dan lain sebagainya. 

2. Sumber belajar yang mudah tersedia (learning recources by ultilization), 

yaitu sumber belajar yang sudah ada sehingga tinggal memanfaatkannya 

saja, namun sumber belajar ini tujuannya untuk non-pembelajaran, tetapi 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar karena kualitasnya sama dengan 

sumber belajar yang dirancang. Contohnya kebun raya, film tentang 

kehidupan flora dan fauna, musium perjuangan, hutan lindung, kebun 

binatang, biografi tokoh pejuang bangsa dan lain sebagainya.  

2.9.3 Fungsi Sumber Belajar 

Fungsi sumber belajar menurut Abdullah (2012) adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, melalui: percepatan laju belajar 

dan membantu pengajar untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan 

pengurangan beban guru/dosen dalam menyajikan informasi, sehingga dapat 
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lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar 

murid/mahasiswa. 

 2....Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

melalui: pengurangan kontrol guru/dosen yang kaku dan tradisional serta 

pemberian kesempatan kepada murid/mahasiswa untuk belajar sesuai 

dengan kemampuannya. 

 3..Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, melalui: 

perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis dan 

pengembangan bahan pembelajaran berbasis penelitian.  

 4..Lebih memantapkan pembelajaran, melalui: peningkatkan kemampuan 

manusia dalam penggunaan berbagai media komunikasi serta penyajian data 

dan informasi secara lebih konkrit. 

 5..Memungkinkan belajar secara seketika, melalui: pengurangan jurang 

pemisah antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas 

yang sifatnya konkrit dan memberikan pengetahuan yang bersifat langsung.  

 6..Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan 

adanya media massa, melalui: pemanfaatan secara bersama yang lebih oleh 

luas tenaga tentang kejadiankejadian yang langka, dan penyajian informasi 

yang mampu menembus batas geografis. 

Menurut Nur (2012) dalam pemanfaatan sumber belajar ada beberapa yang 

harus perhatikan yaitu: 

(1) Mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang digunakan.  

(2) Sumber belajar yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
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(3).Sumber belajar yag digunakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai  .   

.apakah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

(4) Sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kemampuan guru.  

(5) Sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa. 

 

2.10  Buku Katalog  

Katalog secara umum adalah suatu daftar yang terurut yang berisi 

informasi tertentu dari benda atau barang yang didaftar. Secara lebih 

luas pengertian katalog adalah metode penyusunan item (berisi informasi atau 

keterangan tertentu) dilakukan secara sistematis baik menurut abjad maupun 

urutan logika yang lain (Silaban, 2017). 

Menurut rahmawati dalam Putri (2016), secara umum buku disusun 

dengan format sebagai berikut: 

1. Bagian pendahuluan, terdiri dari: 

a) Halaman judul (judul, pengarang, lembaga, dll). 

b) Daftar isi. 

c) Prakata (ditulis penulis tentang apa isi buku, alasan penulisan buku, 

sasaran pengguna, ucapan terimakasih dll). 

2. Halaman isi, terdiri dari: 

a) Bagian isi yang berisi uraian setiap bab disertai ilustrasi materi. 

3. Bagian penutup, terdiri dari: 

a) Pustaka. 
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2.11 Kerangka Konseptual 

 

 

 

Keterangan: : yang di teliti 

: tidak di teliti 

Gambar 2.25 Kerangka Konsep Penelitian 
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