
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kupu-kupu merupakan serangga yang memiliki keindahan warna dan bentuk sayap sehingga

mudah dikenali oleh setiap orang. Seperti serangga lainnya, kupu-kupu juga mengalami

metamorfosis (Borror et al., 1996). Indonesia memiliki keragaman kupu-kupu yang

berlimpah. Diperkirakan 17.500 spesies kupu-kupu di dunia, tidak kurang dari 1.600 spesies

diantaranya terdapat di Indonesia (Peggie, 2008).

Kupu-kupu dikenal sebagai hewan penyerbuk atau polinator, yang membantu bunga-bunga

berkembang menjadi buah (Wikipedia, 2010 a). Jika jenis kupu-kupu itu berperan sebagai

penyerbuk tanaman buah atau tanaman potensial lainnya, dengan hilangnya kupu-kupu, akan

berdampak negatif terhadap produksi tanaman. Keterkaitan kupu-kupu yang sangat erat

dengan tanaman inangnya membuat usaha pelestarian habitat semakin diperlukan (Soekardi,

2000 ; Peggie, 2008).

Kupu-kupu Troides helena (kupu-kupu raja Helena) termasuk dalam famili Papilionidae.

Kupu-kupu ini sangat populer di Asia karena memiliki ukuran tubuh yang besar dan warna



sayap yang indah. Selain itu, kupu-kupu ini juga merupakan kupu-kupu terbesar yang

ditemukan di Gunung Betung Lampung (Soekardi, 2005).

Salah satu bentuk upaya konservasi kupu-kupu khas Sumatera adalah didirikannya Taman

kupu-kupu Gita Persada yang merupakan taman kupu-kupu terbuka hasil rekayasa habitat.

Taman ini berada di kawasan register 19, di desa Tanjung Manis, Gunung Betung, Bandar

Lampung. Keberadaan berbagai spesies bunga telah mengundang kehadiran serangga

herbivora seperti kupu-kupu dan lebah yang akan meningkatkan kekayaan spesies fauna di

areal Taman Kupu-kupu Gita Persada. Hal tersebut akan membantu upaya konservasi fauna

khususnya kupu-kupu di Taman Kupu-kupu Gita Persada (Soekardi et al., 2001).

T. helena merupakan spesies yang dilindungi, berdasarkan keputusan menteri pertanian No.

576/Kpts/Um/1980 dan No. 761/Kpts/Um/8/1980. Dasar dari perlindungan tersebut karena

keberadaannya yang terancam punah (Simbolon dan Iswari, 1990), sehingga diperlukan

upaya-upaya untuk melindungi spesies ini dari kepunahan.

Berbagai macam upaya dilakukan untuk melindungi T. helena dari kepunahan. Mulai dari

proses penangkaran, rekayasa habitat, dan segala hal yang dapat diamati demi kelangsungan

hidup spesies langka ini. Agar spesies ini tetap bertahan, maka ketersediaan pakan alami

yang ada di alam pun harus dipertahankan. Informasi ilmiah mengenai preferensi makan

kupu-kupu T. helena sudah didapatkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh

Wulandari (2009). Dari hasil penelitian tersebut ternyata diperoleh pakan yang paling disukai



kupu-kupu T. helena adalah bunga soka dan pagoda. Keberhasilan kawin pada kupu-kupu

menentukan juga kelangsungan hidupnya. Penelitian perilaku kawin kupu-kupu T. helena

belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang perilaku kawin

T. helena.

B.  Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perilaku kawin kupu-kupu T. helena di

kandang penangkaran Taman Kupu-kupu Gita Persada, Lampung.

C.  Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai perilaku kawin

kupu-kupu T. helena.

D.  Kerangka Pikir

Kupu-kupu merupakan serangga yang memiliki keindahan pada sayapnya. Peranan kupu-

kupu sangat penting di dalam suatu ekosistem, yaitu sebagai herbivora dan konsumen tingkat

satu dalam jaring-jaring makanan dan sebagai polinator dalam penyerbukan bunga. Untuk

menjaga kelestariannya, diperlukan upaya pelestarian bagi kelangsungan hidup kupu-kupu.

Berbagai upaya pelestarian dilakukan untuk menghindari spesies langka agar tidak punah.

Begitu juga dengan kupu-kupu T. helena yang termasuk dalam daftar spesies langka yang



harus dilindungi. Upaya-upaya tersebut diantaranya dengan melakukan penangkaran dan

rekayasa habitat seperti di Taman Kupu-kupu Gita Persada Lampung. Selain bertujuan untuk

melestarikan, kegiatan tersebut berfungsi untuk memonitor aktifitas harian kupu-kupu,

sehingga informasi yang didapatkan tentang aktifitas hariannya lebih lengkap khususnya bagi

kupu-kupu T. helena.

Perilaku kupu-kupu T. helena di alam bebas berbeda dengan yang di dalam kandang

penangkaran, sebab kupu-kupu yang ditangkarkan di dalam kandang penangkaran memiliki

ruang gerak yang terbatas. Oleh sebab itu, dilakukan pengamatan perilaku kupu-kupu T.

helena khususnya perilaku kawinnya di dalam kandang penangkaran agar proses pengamatan

lebih mudah dilakukan.

Perilaku kawin yang ditunjukkan pada kupu-kupu menandakan bahwa kupu-kupu siap untuk

melakukan reproduksi. Pada umumnya, ada empat tahapan kawin pada serangga yaitu,

menemukan dan mengenali pasangan, percumbuan, kawin dan pasca kawin. Namun,

pengamatan perilaku kawin kupu-kupu T. helena belum pernah diteliti, seperti durasi, posisi

dan gerakan pada masing-masing tahapan kawin. Oleh karena itu dilakukan pengamatan

perilaku kawin kupu-kupu T. helena dikandang penangkaran.

Penelitian ini dimulai dengan menyiapkan kandang penangkaran. Bahan dinding kandang

penangkaran dari jaring dengan ukuran kandang 8 x 4 x 3 m. Di dalamnya sudah disiapkan

tanaman pakan larva, yaitu Aristolochia tagala dan tanaman pakan imago, yaitu bunga soka

dan bunga pagoda untuk menunjang kelangsungan hidupnya.



Untuk mencari larva T. helena dilakukan survei terlebih dahulu di dalam Taman Kupu-kupu

Gita Persada dengan metode jelajah. Setelah diperoleh larvanya, kemudian dipelihara di

dalam laboratorium penangkaran sampai tahap imago. Kupu-kupu T. helena jantan dan

betina ditempatkan secara terpisah supaya pada saat menetas tidak tercampur.

Setelah menetas, sepasang kupu-kupu T. helena dipindahkan ke dalam kandang penangkaran

untuk diamati perilaku kawinnya. Pengamatan perilaku kawin dimulai pada saat sepasang

kupu-kupu T. helena dimasukkan secara bersamaan ke dalam kandang penangkaran. Proses

pengamatan dilakukan dengan menggunakan handycam dan stopwatch. Parameter yang

diamati antara lain durasi, posisi dan gerakan pada masing-masing tahapan kawin.

Pengamatan ini diulang sebanyak tujuh kali.

Setelah pengamatan selesai, dilakukan pencatatan pada lembar pengamatan. Dari hasil

pengamatan tersebut, dapat diperoleh informasi mengenai perilaku kawin kupu-kupu T.

helena.


