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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Keanekaragaman Kupu-kupu Nymphalidae 

 

 

 

Kupu-kupu (Ordo Lepidoptera) dikelompokan menjadi enam famili, yaitu 

Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae, Hesperiidae, dan 

Riodinidae.  Tiap-tiap kelompok spesies memiliki motif dan pola warna 

yang berbeda antara satu dengan lainnya (Wikipedia, 2013a).   

 

Keragaman Nymphalidae di alam mencapai 5.700 spesies yang terdiri dari 

12 Sub-famili dan 600 genus (Wikipedia, 2013b).  Jumlah spesies 

Nymphalidae yang sudah diketahui di Amerika yaitu 220 spesies, di Pulau 

Tioman Peninsular, Malaysia 26 spesies dan 102 spesies ditemukan di 

Canada (Quek et al., 1999).  Kupu-kupu Nymphalidae yang ditemukan di 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebanyak 8 spesies, di Taman 

Nasional Kerinci Seblat 14 spesies (Apriyanto et al., 1999).  Korenil dan 

Saroyo (2011) menyatakan di Gunung Manado Tua, Kawasan Taman 

Nasional Laut Bunaken, Sulawesi Utara ditemukan Nymphalidae sebanyak 

23 spesies dan di Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun, Kepulauan 

Riau sebanyak 20 spesies (Salmah et al., 2012).  Sedangkan jumlah kupu-

kupu Nymphalidae yang pernah ditemukan di Lampung seperti di Taman 
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Nasional Way Kambas 32 spesies (Novita, 2006), di Universitas Lampung 

ditemukan 14 spesies (Soekardi, 2007), dan di Gunung Betung ditemukan 

29 spesies (Wibowo, 2009). 

 

 

B. Karakteristik Famili Nymphalidae 

 
 

 

Famili Nymphalidae merupakan salah satu famili yang  jumlahnya banyak 

dan memiliki pola warna sayap yang  beragam.  Spesies pada famili 

Nymphalidae memiliki ukuran tubuh sedang hingga besar berkisar antara 25 

– 150 mm.  Sayap bagian depan berbentuk hampir segitiga dan sayap bagian 

belakang memanjang ke depan dan membengkok.  Beberapa spesies 

memiliki ekor pada bagian sayap bawah (Wikipedia, 2013b).  Famili 

Nymphalidae memiliki kemampuan terbang yang cepat dan kuat.  Kupu-

kupu famili Nymphalidae memiliki sayap yang beraneka warna.  Pada 

umumnya sayap tidak berekor dan memiliki warna coklat, jingga bercampur 

coklat atau hitam (Landman, 2001).  Pada bagian bawah sayap terlihat pudar 

dan menyerupai daun mati sehingga beberapa spesies memanfaatkannya 

sebagai bentuk kamuflase untuk menghindari predator.   

 

Pada umumnya famili Nymphalidae memiliki penyebaran yang luas dan 

menyukai tempat seperti hutan, daerah terang, dan ladang  (Salmah et al., 

2012).  Menurut Rahayu dan Adi (2012) habitat hutan karet didominasi oleh 

kupu-kupu Nymphalidae.  
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Sumber makanan kupu-kupu Nymphalidae adalah buah-buahan yang 

busuk disukai subfamili Satyrinae, Morphinae, dan Apaturinae.  Bangkai 

daging seperti kodok disukai subfamili Nyimphalinae dan subfamili 

Charaxinae.  Apaturinae menyukai kotoran dari burung, kotoran babi dan air 

seni (Mastrigt dan Rosariyanto, 2005).   

 

 

 

C. Klasifikasi Kupu-kupu Famili Nymphalidae 

 

 

 

Klasifikasi kupu-kupu famili Nymphalidae, menurut Borror et al. (1996). 

adalah : 

 

Kingdom  : Animalia 

Filum   : Arthropoda 

Subfilum  : Mandibulata 

Kelas   : Insecta 

Subkelas   : Pterygota 

Ordo   : Lepidoptera 

Subordo   : Rhopalocera 

Superfamili  : Papilionoidae 

Famili   : Nymphalidae 

  

Famili Nymphalidae terdiri atas 12 subfamili, yaitu Apaturinae, Biblidinae, 

Calinaginae, Charaxinae, Cyrestinae, Danainae, Heliconiinae, Libytheinae, 
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Limenitidinae, Morphinae, Nymphalinae, dan Satyrinae (Wikipedia, 2013a). 

Penjelasan masing-masing subfamili sebagai berikut: 

 

1. Apaturinae 

 

Apaturinae terdiri atas 19 genus dan jumlahnya kurang lebih 90 spesies. 

Nama lain dari kupu-kupu Apaturine adalah Emperors Butterflies atau 

kupu-kupu kaisar (Wahlberg et al., 2009).  Kupu-kupu ini memiliki 

sayap yang berwarna ungu, biru atau hijau dan memiliki kemampuan 

terbang yang sangat cepat.  Hampir semua spesies dari sub-famili ini 

memperoleh makanan berupa mineral yang berasal dari lumpur, buah 

busuk, air, bangkai maupun kotoran mamalia.  Tumbuhan inang dari 

Apaturinae adalah famili Ulmaceae seperti Trema cannabina dan 

Gironniera subaegualis.  Contoh Apaturinae adalah dari genus Neptis 

dan Euploea (Wikipedia, 2013b). 

 

2. Biblidinae 

 

 

Biblidinae terdiri atas 6 genus.  Anggota subfamili hampir memiliki 

kesamaan morfologi dengan Nymphalinae seperti di sepanjang  

punggung larva terdapat duri-duri dan tanduk pada bagian kepala 

(Ferguson, 2012).  Kupu-kupu Biblidinae merupakan kupu-kupu yang 

berukuran besar dan sebagian besar hidup di daerah neotropis.  Beberapa 

diantaranya memiliki bentuk sayap membulat dan ada pula yang 

meruncing.  Beberapa spesies kupu-kupu ini memiliki ekor pada sayap 

bawahnya. (Wikipedia, 2013b). 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Apaturinae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblidinae&action=edit&redlink=1
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3. Calinaginae 

 

 

 Subfamili Calinaginae hanya terdiri atas satu genus, yaitu Calinaga. 

Sebagian besar kupu-kupu ini memiliki warna dasar sayap hitam dengan 

garis atau bercak putih.  Famili Moraceae seperti Ficus globosa dan 

Ficus aurantiaceace merupakan tanaman inang dari Subfamili 

Calinaginae (Wikipedia, 2013b).  

 

4. Charaxinae 

 

 

 Kupu-kupu Charaxine memiliki kemampuan terbang yang sangat cepat 

dan jumlahnya cukup banyak di alam.  Charaxine memiliki ekor pada 

sayap belakangnya dan bentuk sayapnya menyerupai daun.  Sayapnya 

berwarna coklat dan hitam.  Tumbuhan inang Charaxine sangat beragam 

yaitu Anonna muricata dari famili Annonaceae, Erycibe tomentosa 

(famili Convolvulaceae), Cleistanthus sumatranus (famili 

Euphorbiaceae), Acacia auriculiformis (Fabaceae), Flacourtia rukam 

(Flacourtiaceae), Cinnamomum iners (Lauraceae), Syzgium glaucum 

(Myrtaceae), Piper aduncum (Piperaceae), Allophylus cobbe 

(Sapindaceae), Citrus grandis (Rutaceae), Santalaceae, Rhamnaceae dan 

Poaceae (Wikipedia, 2013b).  Jumlahya mencapai 400 spesies di dunia 

yang tersebar di Amerika Utara, China, Eropa, dan Australia. 

  

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Calinaginae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Charaxinae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Annonaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Convolvulaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Flacourtiaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Lauraceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Piperaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Sapindaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Santalaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Rhamnaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Poaceae
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5. Cyrestinae 

 

 

 Sebagian besar kupu-kupu Cyrestinae berukuran besar.  Pola sayap pada 

bagian depan terdapat bintik mata, sayap atas umumnya berwarna putih 

atau kuning dengan garis hitam dan sayap bawah berwarna hijau atau 

coklat kemerahan (Wikipedia, 2013b).    

 

6. Danainae 

 

 Anggota Danainae berukuran sedang dengan panjang rentang sayap 

antara 3,5-10 cm.  Sayap berwarna hitam, coklat, dan putih.  Beberapa 

spesies memiliki warna sayap biru dan kuning (Carter, 1995).  Jumlah 

Danainae yang telah diketahui mencapai 504 spesies di dunia yang 

tersebar di Asia Tenggara dan Amerika Utara.  Tanaman inang dari 

Subfamili ini meliputi Ficus aurantiaceae (Moraceae), Nerium oleander 

(Apocynaceae), Asclapis fruticosa (Asclepidaceae) seperti genus dari 

Danaus (Wikipedia, 2013b). 

 

7. Heliconiine 

 

 

 Kupu-kupu ini memiliki panjang rentang sayap antara 2,5-4,5 cm dan 

termasuk kupu-kupu tropis.  Warna sayapnya coklat hingga orange 

bahkan ada yang berwarna merah dan biru.  Subfamili ini tersebar di 

Amerika.  Tanaman inangnya adalah Passiflora foetida dari famili 

Passifloraceae (Wikipedia, 2013b). 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyrestinae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyrestinae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Danainae
http://id.wikipedia.org/wiki/Danainae
http://id.wikipedia.org/wiki/Danainae
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliconiinae&action=edit&redlink=1
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8. Libytheinae 

 

 

 Kupu-kupu subfamili Libytheinae memiliki ukuran tubuh yang kecil.  

Sayap bagian luar berwarna kecoklatan (Borror et. al, 1996).  Pada jantan 

warna sayapnya biru dan pada betina sayap berwarna coklat.  Dalam hal 

ini jantan memiliki warna yang lebih menarik dibandingkan betina 

tujuannya sebagai daya tarik (Mastrigt dan Rosariyanto, 2005).  Apabila 

sedang hinggap, sayap kupu-kupu ini tampak seperti daun kering. 

Tumbuhan inang dari  Libytheinae adalah famili dari Ulmaceae seperti 

Girronniera neurosa (Wikipedia, 2013b). 

 

9. Limenitidinae 

 

 

 Kupu-kupu ini memiliki ukuran tubuh sedang (Borror et al, 1996).  

Anggota Limenitidinae sering mengepakan sayapnya ketika terbang.  

Limenitidinae juga dikenal dengan sebutan aeroplanes butterflies.  

Warna sayapnya hitam yang dikombinasi dengan warna putih maupun 

merah bata.  Tumbuhan inang dari Limenitidinae seperti larva Neptis 

leucoporus adalah Famili Ulmaceae yaitu Girronniera neurosa 

(Wikipedia, 2013b).  

 

10. Morphinae 

 

 

 Kupu-kupu ini memiliki ukuran tubuh lebih besar dibandingkan dari 

subfamili lainnya dan cara terbangnya pelan.  Sayap anggota Morphinae 

berwarna biru, hijau, dan ungu (Pallister, 1999).  Mimosa pigra, 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Libytheinae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Libytheinae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limenitidinae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limenitidinae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limenitidinae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Morphinae&action=edit&redlink=1
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Allophylus cobbe merupakan tumbuhan inang dari sub-famili Morphinae 

(Wikipedia, 2013b). 

  

11. Nymphalinae 

 

 

 Subfamili Nymphalinae berukuran sedang dan jumlah yang banyak.  

Kupu-kupu ini memiliki rentang sayap yang bervariasi dan cara 

terbangnya lurus pada ketinggian yang rendah.  Sayap berwarna coklat, 

orange dan beberapa anggota lainnya berwarna hitam dan putih 

(Mastrigt dan Rosariyanto, 2005). Tumbuhan inang dari kupu-kupu ini 

antara lain Asystasia gangetica (Achantaceae), Rubiaceae, Poaceae, 

Moraceae, dan Rutaceae, (Wikipedia, 2013b). 

 

12. Satyrinae 

 

 

 Anggota subfamili ini memiliki ukuran tubuh sedang.  Di alam 

jumlahnya mencapai 2.000 spesies.  Sayap berwarna coklat, merah bata 

dan hitam.  Pada sayap luarnya terdapat titik mata atau eyespot 

(Mastrigt dan Rosariyanto, 2005).  Pada jantan sayap depan dan 

belakang terdapat pola nyata.  Tumbuhan inangnya antara lain Poaceae, 

Araceae, Arecaceae dan Selaginellaceae (Wikipedia, 2013b).  

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nymphalinae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Satyrinae&action=edit&redlink=1


14 

 

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keanekaragaman dan 

Kemelimpahan Kupu-kupu   

  

 

 

Besar kecilnya jumlah individu dalam suatu populasi dipengaruhi oleh 

kondisi suatu lingkungan.   Faktor ekstrinsik merupakan faktor yang 

menentukan keberlangsungan kehidupan kupu-kupu terdiri dari biotik dan 

abiotik.  Faktor intrinsik dapat berupa persaingan intraspesifik (Kurniawan, 

2000).  Faktor-faktor tersebut antara lain: 

 

a. Faktor Ekstrinsik  

 

 

1.  Biotik 

 

1.1   Pakan 

 

Kehidupan kupu-kupu dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya 

tumbuhan sebagai pakan yang terdiri dari pakan larva dan pakan 

imago (Soekardi, 2007).  Tumbuhan inang adalah tempat larva 

mendapatkan nutrisi dan zat-zat kimia.  Larva kupu-kupu akan 

memakan tumbuhan yang khas, karena setiap kupu-kupu 

memiliki tumbuhan pakan yang berbeda (Suhara, 2009).   

 

Sedangkan pada saat imago (dewasa), kupu-kupu mendapatkan 

sumber makanan berupa nektar bunga.  Sebagian besar kupu-kupu 

akan mengunjungi bunga yang memiliki warna cerah terutama 

kuning, merah, dan biru (Davies, 2008).  Selain nektar, kupu-

kupu juga mengkonsumsi cairan yang berasal dari bangkai 

hewan, buah-buahan yang telah busuk,  air seni dan kotoran 
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burung  atau hewan lainnya.  Tipe dan jumlah makanan dapat 

mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, tingkah 

laku dan sifat-sifat morfologi kupu-kupu (Rahayu dan Devy, 

2012).   

 

1.2 Predator  

Adanya organisme lain seperti predator dapat mengancam 

keberadaan kupu-kupu (Suhara, 2009).  Kupu-kupu merupakan 

mangsa dari predator seperti burung, kelelawar, reptil (kadal, 

cicak), mamalia, dan amfibi.  Telur, larva, atau pupa juga menjadi 

makanan bagi Arthropoda dan golongan vertebrata lainnya 

(Scoble, 1995).  Salah satu faktor yang mempengaruhi fluktuasi 

dalam perkembangbiakan kupu-kupu adalah predator (Smart, 

1975).    

 

1.3 Siklus hidup 

Siklus hidup merupakan lamanya waktu perkembangan serangga 

mulai dari telur hingga serangga tersebut meletakkan telur untuk 

pertama kalinya.  Apabila siklus hidupnya pendek maka 

perkembangan populasi serangga akan sernakin cepat (Dadang, 

2006).  Siklus hidup kupu-kupu terdiri atas empat stadium yaitu 

telur, larva, pupa dan imago. 
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2. Abiotik  

 

 

2.1 Suhu  

Suhu tubuh kupu-kupu akan berubah sesuai dengan suhu 

lingkungannya sehingga disebut organisme berdarah dingin 

(poikilotermal).  Kupu-kupu dapat hidup pada kisaran suhu antara 

18
0
-38

0
C.  Pada suhu 30

0
 C kupu-kupu dapat terbang, sedangkan 

apabila suhu tubuhnya mencapai 42
0
C maka kupu-kupu akan mati 

(Guppy dan Shepard, 2001).  Sayap pada kupu-kupu dapat 

berfungsi sebagai thermoregulator, yaitu pengatur suhu tubuh.  

Ketika udara dingin, kupu-kupu akan berjemur dan merentangkan 

sayapnya untuk menghangatkan tubuhnya (Simanjuntak, 2000). 

 

2.2 Kelembaban 

Dalam menjaga perkembangan telur, kupu-kupu memerlukan 

kelembaban yang optimal (Mikula, 1997).  Apabila kelembaban 

pada suatu daerah terlalu tinggi atau rendah maka  perkembangan 

telur akan terhambat bahkan terhenti.  Pada fase pupa kupu-kupu 

membutuhkan kelembaban yang stabil sehingga dapat 

mendukung perkembangan pupa.  Kupu-kupu dapat hidup pada 

kelembaban kurang dari 85%.   

 

2.3 Cahaya Matahari 

Kupu-kupu memulai aktivitasnya pada pagi hari antara pukul 

08.00-14.00 WIB ketika matahari cukup untuk menyinari dan 
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mengeringkan sayapnya.  Ketika cuaca berkabut dan hujan, kupu-

kupu akan menunda aktivitasnya untuk mencari makan.  Aktivitas 

makan juga terjadi pada sore hari antara pukul 15.00-17.00 namun 

tidak terlalu aktif seperti pada pagi hari.  Pada pukul 18.00 sore 

semua kupu-kupu telah beristirahat.   Kupu-kupu memiliki suhu 

tubuh yang stabil di daerah beriklim tropis dibandingkan dengan 

kupu-kupu pada daerah yang beriklim subtropis.  Di daerah 

subtropis kupu-kupu lebih sering menghabiskan waktunya untuk 

berjemur (basking).  Kupu-kupu memerlukan intensitas cahaya 

yang cukup agar dapat mengepakkan sayapnya untuk terbang 

mencari makan dan beraktivitas  (Preston dan Preston, 1999). 

   
 

 

E. Gambaran Umum Pulau Tegal dan Pulau Puhawang Kecil, Teluk 

Lampung 

 

1. Pulau Tegal  

 

Pulau Tegal terletak di desa Gebang, Pesawaran, Lampung.  Pulau ini 

terletak pada koordinat 05
o
34’05’’ LS dan 105

o
16’31’’ BT dan memiliki 

luas lebih dari 98 Ha (Gambar 1b). Pulau Tegal merupakan pulau yang 

juga memiliki teluk-teluk kecil, seperti Teluk Bajo dan Teluk Pengantin.  

Topografi Pulau Tegal berupa pantai pasir putih yang landai (Sebelah 

Barat, Selatan, Timur, dan Utara), pantai berbatu (sebelah Timur Laut, 

Tenggara, Barat Daya, dan Barat Laut).  Wilayah daratannya berupa 

dataran (dekat pantai) hingga berupa lerengan bukit.  Pulau ini adalah 
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pulau yang berpenghuni dengan jumlah kepala keluarga sekitar 15.  

Larasati (2003) menyatakan kawasan ini  memiliki herba yang berbunga 

sepanjang tahun sehingga pulau tersebut sesuai untuk habitat kupu-kupu.  

 

2. Pulau Puhawang Kecil 

  

 Pulau Puhawang Kecil terletak di perairan Teluk Lampung, Lampung.  

Pulau ini berada pada 05
o
40’28’’ LS dan 105

o
14’34’’ BT (Gambar 1c).  

Pulau yang termasuk ke dalam Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten 

Pesawaran, Propinsi Lampung memiliki luas  kurang dari 11 Ha dan 

hanya dihuni oleh pengelola pulau.  Di pulau ini terdapat berbagai 

macam tumbuhan.  Pulau ini terkenal dengan keindahan di bawah lautnya 

yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan.  Tumbuhan yang 

menyusun kawasan hutan pantai yaitu Ketapang (Terminalia catappa), 

Waru laut (Hibiscus tiliaceus) serta kelapa yang umumnya mendominasi.  

Selain itu, pulau ini juga banyak ditumbuhi pohon-pohon besar dan rapat 

juga ditumbuhi bakau.  Pulau Puhawang Kecil dapat dicapai dengan 

mengunakan perahu dari Mutun selama kurang lebih 2 jam atau dari 

dermaga Ketapang dengan perahu boat.  (Widodo, 2013). 

 

 


