
 

 

 

 

 

I. BAHAN DAN METODE 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan pertanaman tebu PT Gunung Madu Plantation 

(GMP), Lampung Tengah dan di Laboratorium Arthropoda Jurusan Proteksi 

Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Lampung.  Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Mei sampai dengan Agustus 2011. 

 

B. Metode Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode sampel acak terpilih dengan cara 

mencari dan mengumpulkan spesimen semut yang bersimbiosis dengan kutu 

Saccharicoccus sacchari  pada hamparan tebu yang berumur 7 bulan serta pada 

hamparan tebu yang sudah dipanen.  Pengamatan dilakukan dengan cara mencari 

dan mengumpulkan spesimen semut yang bersimbiosis dengan kutu S. sacchari.  

Dalam penelitian ini dilakukan dua tahap pelaksanaan penelitian, yaitu survei 

lapangan dan identifikasi. 

 

1. Survei Lapangan 

 

Survei dilakukan pada tiga hamparan tebu yang paling dominan di daerah 

tersebut.  Variabel pengamatan pada studi ini adalah karakter morfologi semut 

yang bersimbiosis dengan kutu S. sacchari, yaitu petiol, antena (jumlah ruas 



keseluruhan, jumlah ruas terujung yang berbentuk seperti gada, panjang skapus), 

mesosoma (duri atau gerigi mesosoma, duri atau gerigi propodeum tampak 

samping), mata (ukuran dan bentuk, letak tampak depan), dan gaster (ukuran 

tergum, warna).  

 

Pencarian sarang semut dilakukan dengan cara mencari kelompok kutu dan semut 

pada tunggul-tunggul tebu dan batang tebu yang berumur 7 bulan.  Apabila 

kelompok kutu dan semut telah ditemukan kemudian diberi tanda dengan 

memancangkan patok  kayu yang berlabel sebagai tanda.  Kelompok kutu dan 

semut pertama yang ditemukan tersebut digunakan sebagai titik pusat observasi 

berikutnya.  Pengamatan berikutnya dilakukan untuk mencari sarang semut pada 

radius 4 m dari titik pusat pengamatan (kelompok kutu dan semut) dengan cara 

membentangkan tali rafia kearah Utara, Barat, Selatan, dan Timur sejauh 4 m.  

Selanjutnya dilakukan pembongkaran tunggul dan pelepah batang tebu untuk 

mencari kelompok kutu dan sarang semut setiap 1 m pada arah Utara, Barat, 

Selatan, dan Timur. Setiap kelompok dan sarang semut diambil sampel semut 

untuk diidentifikasi. 

 

2. Identifikasi 

 

Identifikasi semut dilaksanakan dengan menggunakan morfologi eksternal tubuh 

semut.  Pemeriksaan ciri-ciri morfologi semut sampai pada taraf genus dilakukan 

dengan menggunakan mikroskop stereo binokuler dan menggunakan rujukan 

buku identifikasi semut Hashimoto (2003).  Hasil identifikasi selanjutnya 

dicocokkan dan dibandingkan dengan spesimen koleksi semut penelitian BGBD 



(Below Ground Biodiversity) Fakultas Pertanian Unila serta dengan gambar-

gambar semut Sumatra. 

 

 

 

 

 

 

 
 


