
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Klasifikasi Kupu-kupu Pieridae

Terdapat lima famili kupu-kupu subordo Rhopalocera di Indonesia, yaitu

Pieridae, Papilionidae, Nymphalidae, Lycanidae dan Hesperiidae.

Kupu-kupu  famili Pieridae terdiri dari 4 subfamili yaitu Pierinae,

Anthocarinae, Coliadinae dan Dismorphinae

(Borror et al, 1996 ; Wikipedia, 2009a).

Menurut Borror et al (1996), klasifikasi kupu-kupu Piriedae sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Phylum : Arthropoda

Subphylum : Mandibulata

Superclass : Hexapoda

Class : Insecta

Subclass : Pterygota

Ordo : Lepidoptera

Subordo : Rhopalocera

Superfamili : Papilionoidea

Famili : Pieridae

B. Subfamili Kupu-kupu Pieridae

Kupu-kupu famili Pieridae terdiri atas empat subfamili yaitu:



6

1. Subfamili Pierinae (kupu-kupu putih)

Kupu-kupu ini biasanya berwarna putih. Terdapat satu rangka sayap

humerus yang jelas di sayap belakang dan ruas ketiga palpus labialis yang

panjang dan runcing (Borror et al, 1996). Kupu-kupu pieridae hidup di

daerah beriklim dingin (Wikipedia, 2009a)

2. Subfamili Coliadinae (kupu-kupu kuning)

Kupu-kupu ini biasanya berwarna kuning. Rangka-rangka sayap humerus

di sayap belakang tidak ada, ruas ketiga palpus labialis pendek. Kupu-

kupu ini seringkali terdapat di sekitar tempat-tempat air yang berlumpur di

sepanjang tepi jalan (Borror et al., 1996). Tanaman inang dari kupu-kupu

ini adalah dari tanaman kubis-kubisan atau Famili Brassicaceae. Spesies

ini dianggap hama karena memakan hasil panen petani. Persebaran kupu-

kupu ini meliputi Eropa hingga Asia (Wikipedia, 2009b).

3. Subfamili Dismorphiinae (kupu-kupu neotropika)

Kupu-kupu ini berukuran kecil, sayap biasanya berukuran panjang, sempit

dan lemah. Sayap bagian atas lebih kecil dibanding sayap bagian bawah.

Tanaman pakan larva dari subfamili ini adalah dari famili fabaceae

(Borror et al., 1996).

4. Subfamili Anthocharinae (kupu-kupu ujung oranye)

Kupu-kupu ini biasanya berukuran kecil dan berwarna putih. Bagian

bawah sayap bertotol hijau, dari beberapa jenis memiliki sayap berujung

orange. Tanaman pakan larva dari subfamili ini adalah krisifera
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(Borror et al., 1996).

C. Morfologi Kupu-kupu Pieridae

Kupu-kupu termasuk dalam Ordo Lepidoptera dengan Subordo Rhopalocera.

sik

et al., 2002).

Tubuh kupu-kupu dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu kepala (caput), dada

(thorax) dan perut (abdomen). kepala terdiri dari enam segmen yang telah

mengeras dan menyatu.  Di bagian ini terdapat sepasang mata majemuk atau

mata faset, sepasang antena dan alat mulut. Selain itu kupu-kupu mempunyai

antena yang  berbentuk filiform yaitu silindris dan membonggol pada bagian

ujungnya.  Fungsi dari antena ini adalah sebagai organ peraba dan pembau

(Lilies, 2006). Kupu-kupu memiliki daya penglihatan yang luas dengan

bantuan mata majemuk (Busnia, 2006).

Tipe mulut penghisap dari kupu-kupu menyerupai tabung yang panjang,

menggantung dan melekat pada pangkal anterior kepala. Alat mulut

penghisap  ini terdiri dari labrum, mandibula, maksilla dan labium.  Maksilla

terdiri dari cardo, stipes dan galea.  Proboscis merupakan galea berukuran

sangat panjang yang berfungsi untuk menghisap nektar.  Saat digunakan,

probosis akan terjulur dan memanjang akibat tekanan darah dan dapat

tergulung kembali karena bersifat elastis (Busnia, 2006).

Bagian dada tersusun atas tiga segmen yaitu prothorax, mesothorax dan

metathorax.  Pada tiap segmen thorax terdapat sepasang tungkai.  Pada bagian
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mesothorax dan metathorax masing-masing mempunyai sepasang sayap.

Sayap depan terdapat pada mesothorax sedangkan sayap belakang ada pada

metathorax (Busnia, 2006).

Kupu-kupu mempunyai sayap yang bersisik, sisik ini merupakan bulu-bulu

berbentuk segitiga atau memanjang.  Sisik-sisik tersebut terletak pada sayap

dalam deretan teratur.  Pada sisik kupu-kupu terkandung pigmen  yang

menyebabkan perbedaan warna sayap pada kupu-kupu tersebut. Sayap kupu-

kupu pada umumnya memiliki warna yang terang dan mencolok

(Pallister, 1999).

Bagian abdomen pada Kupu-kupu terdiri dari sebelas segmen.  Setiap segmen

abdomen mempunyai sepasang spirakulum pada sisi lateral.  Pada segmen

pertama sampai segmen kedelapan terdapat spirakel yang digunakan dalam

proses pernapasan.  Pada segmen kedelapan dan kesembilan terdapat alat

genetalia yang dikenal sebagai terminalia. Pada kupu-kupu betina, segmen

terakhir pada abdomen mengalami modifikasi menjadi alat genetalia berupa

ovipositor (Busnia, 2006).

Kupu-kupu Pieridae biasanya sering mencari bunga-bunga yang memiliki

ukuran tabung bunga yang relatif pendek untuk mendapatkan nektar. Selain

menghisap nektar atau cairan bunga, kupu-kupu juga menghisap sari buah,

getah pohon, kotoran hewan, dan garam mineral dari pasir, genangan air atau

tanah basah (Smart, 1975).
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Famili Pieridae memiliki tiga pasang kaki dengan ujung kaki bercakar atau

seperti garpu, kaki depan jantan dan betina berfungsi dengan baik. Kupu-kupu

ini memiliki tungkai depan yang berkembang dengan baik, dan kuku-kuku

terbelah dua (Wikipedia, 2009a).

Menurut Sihombing (2002), kupu-kupu famili Pieridae berukuran kecil

sampai sedang dengan rentang sayap ± 25-100 mm, sedangkan panjang sayap

depan kupu-kupu ini adalah 22-35 mm. Kupu-kupu ini biasanya berwarna

putih atau kuning dengan bintik hitam pada tepi sayapnya. Pigmen putih,

kuning dan merah dihasilkan oleh derivat asam urat. Bintik hitam dan pola

sayap dapat membedakan jenis kelamin (Borror et al., 1996).

Kupu-kupu famili Pieridae pada sayapnya tidak memiliki ekor dan dari

beberapa spesies dapat menyerap cahaya ultraviolet yang membantu kupu-

kupu untuk mengenal lawan jenis di waktu kawin. Biasanya sayap kupu-kupu

jantan lebih indah dibandingkan dengan sayap kupu-kupu betina (Pallister,

1999). Morfologi kupu-kupu dapat dilihat pada Gambar 1.
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Keterangan gambar :
1. Antena, 2. Mata Majemuk, 3. Kepala, 4. Dada, 5. Probosis,
6. Kaki Depan, 7. Kuku,  8. Femur, 9. Tibia, 10. Kaki Belakang,
11. Tarsus, 12. Segmen, 13. Perut, 14. Sayap Belakang, 15. Sayap Depan,
16. Sell, 17. Garis sayap, 18. Nerve, 19. Ujung sayap, 20. Garis Tepi

Gambar 1. Morfologi kupu-kupu Pieridae (Jezebel, 2005)

Famili Pieridae merupakan kupu-kupu penerbang cepat dan biasanya hinggap

pada beberapa tumbuhan nektar (Geocities, 2005). Terdapat dua cara terbang

yang berbeda pada kupu-kupu yaitu terbang cepat dengan gerakan lurus, dan

terbang lebih lambat dengan jalur tidak lurus. pada gerakan terbang lurus,

kupu-kupu melaju dengan kecepatan ± 2,9 meter/detik. Sedangkan saat

terbang lambat, kupu-kupu akan mencari sari bunga dan bergerak berputar-

putar dengan kecepatan ± 1,6 meter/detik (Pikiran rakyat, 2005).

D. Siklus Hidup Kupu-Kupu Pieridae

Kupu-kupu merupakan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna.

Induk kupu-kupu biasanya meletakkan telurnya pada tumbuhan inang setelah

melakukan perkawinan. Biasanya telur diletakkan di bawah permukaan daun

agar telur dapat terlindung dari panas, hujan dan predator (Smart, 1975).

Ciri khas telur Pieridae biasanya berbentuk bulat memanjang seperti silinder

dan berwarna putih atau kekuning-kuningan. Telur biasanya diletakkan secara
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bergerombol pada daun-daun yang merupakan tumbuhan inang dari kupu-

kupu Pieridae tersebut (Wikipedia, 2009b).

Larva kupu-kupu memiliki  tipe erusi dengan bentuk tubuh silinder. Tubuh

larva terdiri dari tiga bagian utama yaitu kepala, dada dan perut.  Larva kupu-

kupu memiliki 13 segmen yang meliputi tiga segmen dada dan sepuluh

segmen perut. Larva kupu-kupu akan gatal bila disentuh, ini merupakan salah

satu cara untuk melindungi dirinya (Borror et al, 1996).

Untuk meningkatkan ukuran tubuhnya, maka larva kupu-kupu mengalami

proses pergantian kulit. Langkah awal dari proses pergantian kulit yaitu

epidermis mulai terlepas dari kulit, kemudian integumen baru disekresi

terbentuk di bawah integumen yang lama, otot berkontraksi sehingga

meningkatkan tekanan tubuh, kemudian eksoskeleton lama pecah pada kepala

dan dada diikuti dengan gerakan peristaltik tubuh ke arah posterior tubuh.

Kutikula lama yang terlepas akan dimakan oleh larva sebagai cadangan

makanan, karena kutikula tersebut masih mengandung protein (Busnia, 2006).

Pupa kupu-kupu memiliki tipe obtekta dengan bentuk tubuh berlekuk tidak

rata.  Pupa biasanya berwarna coklat atau hijau.  Pada daerah abdomen terdiri

dari lingkaran-lingkaran segmen utama dan meruncing pada bagian posterior

(Smart, 1975). Sebagian besar larva dari beberapa subfamili Pierinae

memakan tanaman inang dari famili Brasicaceae. Pupa pada subfamili

Pierinae ini memiliki benang sutra pada kepala dan tidak memiliki kokon

(Wikipedia, 2009b).
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Kupu-kupu yang baru menetas akan tetap menggantung di daun tumbuhan

untuk beberapa saat, hal tersebut bertujuan untuk membuang kotoran yang

berupa cairan sambil menunggu sayapnya merentang. Umumnya kupu-kupu

mencari nektar pada pagi hari pukul 8.00-10.00 dan sore hari pukul 15.00-

17.00.  Kupu-kupu mengunjungi bunga saat matahari cukup mengeringkan

sayapnya.  Setelah mendapatkan nektar, kupu-kupu akan berada di puncak

pohon untuk berteduh dan beristirahat (Sihombing, 2002).

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kupu-kupu Pieridae

Perkembangan kupu-kupu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dalam dan

faktor luar.

1. Faktor Dalam

Faktor-faktor dalam yang mempengaruhi fluktuasi populasi kupu-kupu

adalah kemampuan reproduksi. Kemampuan reproduksi kupu-kupu

dipengaruhi oleh kecepatan bereproduksi, natalitas dan fekunditas.

Kecepatan bereproduksi adalah waktu yang dibutuhkan untuk

perkembangan dari stadium telur sampai imago.  Kecepatan bereproduksi

tergantung pada lamanya siklus hidup.  Natalitas adalah kemampuan untuk

menghasilkan keturunan baru. Fekunditas adalah kemampuan untuk

memproduksi telur.  Semakin banyak jumlah telur yang dihasilkan oleh

suatu spesies kupu-kupu, semakin tinggi kemampuan bereproduksinya.

Apabila kupu-kupu memiliki kemampuan yang tinggi untuk bereproduksi

maka populasi kupu-kupu akan meningkat (Sihombing, 2002).

2. Faktor Luar
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Faktor luar adalah faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan

kupu-kupu. Faktor lingkungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Faktor Abiotik

Kupu-kupu memiliki kisaran suhu tertentu agar dapat bertahan hidup.

Kupu-kupu termasuk hewan poikilotermal yaitu peningkatan atau

penurunan suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan (Sihombing,

2002).  Kupu-kupu hanya dapat terbang jika suhu tubuhnya di atas

30oC.  Suhu tubuh kupu-kupu pada saat terbang yaitu 5 10oC di atas

suhu lingkungan (Taman Nasional Kepulauan Seribu, 2007).

Sayap kupu-kupu sangat berperan dalam pengaturan suhu tubuh

(termoregulasi).  Suhu tubuh tersebut dapat dikontrol menggunakan

sayapnya.  Kupu-kupu akan membuka sayapnya lebih lama untuk

memperoleh cahaya matahari yang cukup saat cuaca dingin.

Peningkatan suhu tubuh dapat dilakukan dengan cara berjemur.

Apabila suhu lingkungan meningkat, kupu-kupu akan mencari tempat

untuk berteduh (Taman Nasional Kepulauan Seribu, 2007).

b. Faktor Biotik

Kupu-kupu merupakan serangga pemakan tumbuhan (herbivora).

Setiap spesies kupu-kupu memerlukan tumbuhan inang agar kebutuhan

hidupnya dapat terpenuhi (Soekardi, 2005).  Tumbuhan inang

merupakan tempat larva mendapatkan nutrisi penting dan zat-zat kimia

yang diperlukan oleh kupu-kupu.  Tipe dan jumlah makanan dapat

mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, reproduksi dan sifat-sifat

morfologi kupu-kupu (Taman Nasional Kepulauan Seribu, 2007).
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Perkembangan kupu-kupu juga dipengaruhi oleh predator, parasitoid

dan patogen.  Spesies serangga lain dapat berperan sebagai predator

dan parasitoid.  Bakteri dan virus merupakan patogen yang dapat

menyerang pada semua tingkatan stadium kupu-kupu (Jumar, 2000).

Untuk mempertahankan hidupnya, kupu-kupu memiliki strategi

pertahanan tubuh. Kupu-kupu akan terbang dengan cepat bila

diganggu oleh musuh (Sihombing, 2002).  Stadium larva pada spesies

kupu-kupu tertentu memiliki duri-duri, selubung atau kelenjar bau

untuk menghindar dari serangan predator.  Beberapa spesies kupu-

kupu memiliki corak sayap yang menakutkan sehingga predator akan

menjauhinya.  Serangga mempunyai banyak tipe pertahanan tubuh

diantaranya merubah penampilan tergantung lingkungan hidupnya, melarikan

diri (pertahanan tubuh aktif), menyerang pemangsa, dan pertahanan kimiawi.

Semuanya untuk menghindari serangan musuh (Borror et al. 1996, dan

Sihombing, 2002).

F. Gambaran Umum Desa Suka Harum pada Kawasan Gunung Betung

Berdasarkan pada peta topografi 1: 100.000 pada umumnya kawasan Gunung

Betung mempunyai topografi bergelombang ringan sampai berat serta

sebagian kecil datar. Gunung Betung termasuk dalam Taman Hutan Raya Wan

Abdul Rahman terletak di sebelah barat Kotamadya Bandar Lampung. Secara

administrasi pemerintahan wilayah ini terletak di Kecamatan Teluk Betung

Barat dan Tanjung Karang Barat (Kotamadya Bandar Lampung), Kecamatan

Padang Cermin, Way Lima, Kedondong dan Gedung Tataan, Kabupaten
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Pesawaran. Luas Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman mencapai

22.249,31 Ha.

Iklim  pada kawasan Gunung Betung dan Taman Hutan Raya Wan Abdul

Rahman adalah iklim tipe B (iklim kering/gurun) dengan curah hujan sebesar

lebih kurang dari 1.106 mm/tahun (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung,

2006).

Desa Suka Harum adalah salah satu dari desa yang berada pada ketinggian

400 m dpl dan berbatasan dengan kawasan Gunung Betung bagian barat. Desa

ini mempunyai habitat yang berbeda, meliputi pekarangan penduduk, kebun

campuran dan hutan.

G. GPS (Global Positioning System)

Untuk  mengetahui posisi dalam koordinat suatu titik dapat digunakan sebuah

alat yaitu GPS (Global Positioning System). Alat ini dapat memberikan posisi

dan kecepatan tiga-dimensi serta informasi mengenai waktu, secara kontinyu

di seluruh dunia tanpa bergantung waktu dan cuaca. GPS terkoneksi dengan

satelit yang beredar di atas bumi. Selain untuk mengetahui koordinat, GPS

juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui waktu, kompas,

kecepatan dan ketinggian. Dengan menggunakan sistem ini maka pengolahan

data dengan metode interpretasi data visual dan digital akan lebih cepat dan

akurat (Telkom, 2009).

Prinsip penentuan posisi dengan GPS, menggunakan metode reseksi jarak,

yaitu pengukuran jarak dilakukan secara simultan ke beberapa satelit yang
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telah diketahui koordinatnya. Di Indonesia, sistem GPS telah berkembang

sejak Pelita ke-2 ketika LIPI mengundang UNESCO dalam pembangunan

ilmu pengetahuan, teknologi dan riset (Kelompok Keilmuan Geodesi, 2007).

GPS biasanya digunakan dalam berbagai hal seperti keperluan perang dalam

menentukan arah rudal, sebagai alat navigasi pada beberapa jenis kendaraan,

untuk keperluan sistem informasi geografis dan untuk memantau pergerakan

tanah agar dapat memperkirakan terjadinya gempa, baik pergerakan vulkanik

ataupun tektonik (Telkom, 2009).


