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ABSTRAK

PUPASI DAN KARAKTERISTIK MORFOLOGI PUPA
KUPU-KUPU Troides helena DAN Pachliopta aristolochiae

(LEPIDOPTERA: PAPILIONIDAE)

Oleh

Emilia Apriyanti

Troides helena dan Pachliopta aristolochiae mengalami siklus hidup seperti
kupu-kupu pada umumnya, yaitu dimulai dari fase telur, larva, pupa, dan imago.
Pupa merupakan fase yang sangat penting karena berhubungan erat dengan
pembentukan struktur morfologis dan fisiologis serangga dewasa.  Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pupasi dan karakteristik morfologi pupa
kupu-kupu T. helena dan P. aristolochiae.  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Januari – Maret 2016 di Taman Kupu-kupu Gita Persada Lampung.  Penelitian
dilakukan dengan metode observasi dimana hewan uji yang digunakan adalah
larva instar terakhir dan pupa hasil penangkaran. Penelitian di awali dengan
pengamatan pupasi, selanjutnya pupa diamati struktur morfologi, berat, panjang,
lebar dan perubahan warna dengan menggunakan 10 pupa untuk masing-masing
spesies. Pupa juga diamati pembentukan organ dengan cara membedah pupa pada
hari ke 1, 3, 5, 7, 12, 16, dan 22 untuk T. helena, sedangkan untuk pupa P.
aristolochiae pada hari ke 1, 3, 5, 7, 10, 13, dan 16. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan uji t, analisis korelasi juga
dilakukan untuk mengetahui hubungan panjang benang dan berat pupa. Hasil
analisis uji t menunjukkan bahwa lama pupasi T. helena berbeda nyata dengan P.
aristolochiae ( = 0,03), selanjutnya untuk berat dan ukuran tubuh sangat berbeda
nyata dengan nilai < 0,001.  Hasil analisis korelasi antara panjang benang dan
berat pupa menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat kuat untuk pupa T.
helena (r = 0,94) dan pupa P. aristolochiae menunjukkan korelasi yang kuat (r =
0,60). Pupa T. helena dan P. aristolochiae mempunyai bentuk yang sama yaitu
obtekta yang dilengkapi dengan tonjolon pada bagian belakang caput, thorax dan
abdomen. Pupa T. helena berwaran hijau atau coklat muda, sedangkan pupa P.
aristolochiae berwana coklat terang bercampur putih dan oranye. Fase pupa T.
helena 6 hari lebih lama dibandingkan P. aristolochiae (23,10 hari : 17,10 hari).

Kata kunci: Troides helena, Pachliopta aristolochiae, pupasi, pupa, dan morfologi
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar belakang 

 

 

Papilionidae merupakan salah satu famili yang termasuk dalam sub ordo 

Rophalocera yang mempunyai spesies yang beranekaragam, biasanya ukuran 

panjang tubuh berkisar antara 5 - 28 cm dengan warna mencolok.  

Papilionidae disebut dengan swallowtail karena sebagian besar anggotanya 

mempunyai ekor yang muncul dari vena keempat sayap belakang dan vena 

protokol (Salmah dkk., 2002). 

 

Famili Papilionidae diperkirakan mempunyai anggota sebanyak 700 spesies 

yang tersebar diseluruh dunia (Smart, 1991).  Papilionidae yang ditemukan di 

bantaran sungai Batanghari kota Metro sebanyak 4 spesies (Noor & Zen, 

2015), sedangkan yang ditemukan di Taman Kupu-Kupu Gita Persada 

sebanyak 19 spesies (Martinus, 2015). 

 

Spesies yang termasuk anggota famili Papilionidae antara lain adalah Troides 

helena dan Pachliopta aristolochiae.  Kedua spesies tersebut memakan 

Aristolochia tagala pada fase larva (Soekardi, 2005; Chin, 2014).  T. helena 

merupakan salah satu spesies yang masuk dalam daftar Appendix II CITES 

sejak tahun 1979 ( Soehartono & Mardiastuti, 2003), sedangkan P. 



2 
 

aristolochiae menurut IUCN dikategorikan sebagai jenis kupu- kupu yang 

tidak terancam karena populasinya yang masih banyak di alam (IUCN, 2015). 

 

T. helena dan P. aristolochiae mempunyai perbedaaan morfologi pada setiap 

fase metamorfosis, misalnya pada fase pupa.  Fase pupa merupakan fase 

istirahat makan, dimana dalam fase ini terjadi proses pembentukan serangga 

yang sempurna (Soekardi, 2007).  Pupa T. helena dan P. aristolochiae 

mempunyai bentuk obtecta (Mardiana dkk., 2001; Barua & Slowik, 2007). 

 

Fase pupa diawali dengan aktifnya hormon prothoracicotropic (PTTH) yang 

memicu larva untuk berhenti makan.  Pupa merupakan fase yang sangat 

penting karena berhubungan dengan pembentukan struktur morfologis dan 

fisiologis serangga dewasa.  Otot, sayap, dan alat genitalia berkembang secara 

penuh pada fase ini (Mehta, 1933; Chapman, 1998; Gullan, 2010).  Lama 

masa pupasi sangat dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik (Guillott, 

2005). 

 

Penelitian mengenai siklus hidup kupu-kupu T. helena dan P. aristolochiae 

sudah banyak dilakukan, namun informasi mengenai pupasi dan karakteristik 

morfologi pupa kupu-kupu T. helena dan P. aristolochiae masih sangat 

terbatas.  Oleh karena itu, penelitian ini sangat diperlukan agar dapat memberi 

informasi mengenai pupasi dan karakteristik morfologi pupa kupu-kupu T. 

helena dan P. aristolochiae. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pupasi dan karakteristik 

morfologi pupa dari kupu-kupu Troides helena dan Pachliopta aristolochiae  

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pupasi 

dan karakteristik morfologi pupa dari kupu-kupu Troides helena dan 

Pachliopta aristolochiae yang bermanfaat dalam membantu budidaya serta 

pelestarian keberadaan spesies kupu-kupu ini. 

 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

Kupu-kupu merupakan bagian dari kekayaan hayati yang harus dijaga 

kelestariannya.  Kupu-kupu memiliki nilai penting bagi manusia maupun 

lingkungan, seperti nilai ekonomi, ekologi, estetika, pendidikan, endemis, 

konservasi dan budaya.  Secara ekologis, kupu-kupu juga berperan dalam 

mempertahankan keseimbangan ekosistem dan memperkaya keanekaragaman 

hayati di alam. 

 

Spesies kupu-kupu yang ada di Indonesia diantaranya adalah T. helena dan P. 

aristolochiae.  Pengetahuan mengenai siklus hidup T. helena dan P. 

aristolochiae sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan ilmiah karena kupu-

kupu tersebut memiliki keunikan pada setiap fase metamorfosisnya, misalnya 

yaitu pada fase pupa.  Pupa merupakan fase yang sangat penting karena di 
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dalamnya terjadi perkembangan struktur morfologis dan fisiologis serangga 

dewasa seperti pembentukan tagma, segmentasi, otot, alat genital, dan syaraf.  

Fase pupa juga merupakan fase kritis dalam perkembangan serangga yang 

sangat dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. 

 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian yaitu mempersiapkan hewan uji 

berupa 34 larva instar terakhir.  Pengamatan tahapan pupasi dan karakteristik 

morfologi pupa dilakukan terhadap 10 ekor larva instar terakhir yang berbeda 

untuk masing-masing spesies.  Pengamatan dilakukan terhadap morfologi 

umum pupa yaitu berupa berat, panjang, lebar, diameter dan perubahan warna 

pupa.  Pengamatan tersebut dilengkapi dengan dokumentasi dari setiap sisi 

pupa untuk melihat perubahan dan perbedaan pupa dari masing-masing 

spesies. 

 

Selanjutnya untuk pengamatan organ pupa dilakukan pembedahan pupa pada 

hari ke 1, 3, 5, 7 dan seterusnya setiap ada perubahan morfologi pada pupa 

sampai kupu-kupu keluar dari pupa dengan cara membuka satu pupa lalu 

mengamati bagian dalam pupa.  Pengamatan organ pupa juga dilengkapi 

dengan dokumentasi.  Hasil yang diperoleh berupa data pupasi dan 

karakteristik morfologi pupa T. helena dan P. aristolochiae yang diharapkan 

dapat menjadi salah satu sumber informasi ilmiah dan selanjutnya dapat 

membantu dalam upaya konservasi dan budidaya kupu-kupu.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Biologi Troides helena  

 

 

1. Morfologi Imago Troides helena  

 

 

Troides helena atau yang sering disebut dengan kupu-kupu raja helena 

merupakan kupu-kupu yang termasuk dalam famili Papilionidae dan 

kelompok kupu-kupu sayap burung (birdwing butterflies).  T. helena 

merupakan kupu-kupu yang berukuran besar dan mempunyai sayap yang 

menarik (Nurjanah, 2010). 

 

T. helena termasuk ke dalam kupu-kupu yang bersifat dimorfis yaitu 

mempunyai ukuran dan ciri yang berbeda antara imago jantan dan betina 

(Soekardi, 2005).  Menurut Larasati (2015), imago T. helena betina 

mempunyai sayap depan berwarna hitam dan sayap belakang berwarna 

kuning dengan garis tepi hitam dan bagian tengah mempunyai bercak hitam.  

Imago jantan mempunyai sayap depan berwarna hitam dan sayap belakang 

berwarna kuning dengan garis tepi hitam dan bagian tengah tanpa bercak 

hitam (Gambar 1).  Ukuran rentang sayap imago jantan yaitu 9,8 - 13,8 cm, 

sedangkan imago betina yaitu 11 - 15 cm (Peggie, 2011). 
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Gambar 1. Imago T. helena jantan (kiri) dan betina (kanan) 

Sumber: Rudiyanto (2015) 

 

 

2. Klasifikasi Troides helena 

 

Klasifikasi kupu-kupu T. helena menurut Landman (2001) adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Lepidoptera 

Famili  : Papilionidae 

Genus  : Troides 

Spesies  : Troides helena L. 

 

 

3. Siklus hidup Troides helena 

 

Siklus hidup T. helena (Gambar 2) terdiri dari fase telur, larva, pupa, dan 

imago.  Menurut Mardiana dkk. (2001), siklus hidup T. helena berbeda-beda 
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tergantung tempatnya, misalnya di Sukabumi selama 86,9 hari, penangkaran 

IPB sekitar 70 ± 18,55 hari, dan di penangkaran Taman Kupu-kupu Gita 

Persada 71,4 ± 2, 95 hari (Larasati, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siklus hidup Troides helena 

Sumber: Butterfly Circle Cheeklist (2015) 

 

 

T. helena mempunyai bentuk telur yang bulat, berwarna merah-oranye yang 

semakin lama berwarna kuning, kemudian berwarna coklat saat akan 

menetas.  Telur berukuran 1,5-2,0 mm dengan permukaan licin dan dilapisi 

oleh cairan kuning sebagai perekat pada substrat (Mardiana dkk., 2001).  T. 

helena dapat bertelur selama 6 hari dengan jumlah 4-6 butir telur per hari 

dengan puncak bertelur pada hari ketiga (Larasati, 2015).  Jumlah telur yang 

dihasilkan imago betina dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

ukuran tubuh betina, gangguan dari jantan, banyaknya predator, kelimpahan 

sumber nektar, suhu dan kelembaban (Nurjanah, 2010). 
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Mardiana dkk. (2001) menyatakan bahwa larva T. helena berbentuk 

eruciform dengan 3 pasang kaki pada thorax dan 5 kaki semu pada 

abdomen.  Larva berwarna coklat dengan tonjolan lunak dan seberkas garis 

putih yang melintang di bagian abdomen diantara ruas ke-3 dan ke -4.  

Larva mempunyai kelenjar bau dan kelenjar sutera, sutera digunakan untuk 

membuat tali pengikat prepupa atau pupa (Borror dkk., 1996). 

 

Larva instar 1 dan instar 2 berwarna coklat dengan berbagai tonjolan tubuh 

berwarna jingga.  Larva instar 3 dan 4 berwarna lebih gelap dengan tonjolan 

tubuh berubah dari jingga menjadi putih dan terdapat garis putih pada 

bagian tengah badan.  Pada instar 5 semua bagian larva berwarna coklat 

gelap dan garis putih yang melintang menjadi terlihat lebih jelas (Larasati, 

2015). 

 

Larva yang telah mencapai pertumbuhan maksimal akan berhenti makan, 

kulit keriput, tubuh memendek, dan kemudian mencari tempat berlindung 

terdekat untuk melekatkan diri pada ranting atau daun dengan anyaman 

benang sutera.  Pada saat tersebut, larva telah memasuki fase prepupa dan 

melepaskan kulit terakhirnya dan membentuk pupa (Soehartono & 

Mardiastuti, 2003). 

 

Pada awal fase pupa, kulit pupa lunak berwarna hijau-kekuningan dan 

kemudian menjadi keras setelah hari kelima.  Pupa T. helena berbentuk 

obtekta dan mengalami fase pupa sekitar 27-32 hari (Mardiana dkk., 2001).  

Setelah fase pupa selesai, kupu-kupu baru akan menetas dengan membuka 

bagian atas pupa sambil memegang daun atau ranting menggunakan kaki 
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depan kemudian menarik diri dan keluar dari pupa (Mastrigt & Rosariyanto, 

2005). 

 

 

B. Biologi Pachliopta aristolochiae 

 

1. Morfologi Imago Pachliopta aristolochiae 

 

Pachliopta aristolochiae adalah salah satu kupu yang menarik dan telah 

dibudidayakan di Taman Mini Indonesia Indah (Dewi, 2003), Taman Kupu-

Kupu Wana Wisata Curug Cilember, Bogor (Azharuddin, 2006), dan Taman 

Kupu-kupu Gita Persada, Lampung (Soekardi, 2005).  P. aristolochiae juga 

dapat ditemukan di kebun raya Bogor (Peggie & Amir, 2006). 

 

P. aristolochiae atau yang lebih dikenal dengan common rose merupakan 

kupu-kupu yang mempunyai warna tubuh  merah bercampur hitam.  Pada 

kupu- kupu jantan terdapat berkas-berkas rambut di bagian belakang sayap 

yang berfungsi sebagai tempat dikeluarkannya feromon.  Sayap P. 

aristolochiae berwarna hitam dengan pola putih keabuan dan bercak merah 

disekitar tepi sayap belakang, sayap belakang tersebut memiliki ekor 

(Gambar 3).  Panjang rentang sayapnya berkisar antara 80-110 mm (Haribal, 

1992). 
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Gambar 3. Imago Pachliopta aristolochiae jantan (kiri) betina (kanan) 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2015) 

 

 

2. Klasifikasi Pachliopta aristolochiae 

 

Klasifikasi Pachliopta aristolochiae menurut Zipcodezoo (2015) adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Lepidoptera 

Famili  : Papilionidae 

Genus  : Pachliopta 

Spesies  : Pachliopta aristolochiae Fabricius 

 

 

3. Siklus hidup Pachliopta aristolochiae 

 

Pachliopta aristolochiae meletakkan telur-telurnya dengan cara 

melengkungkan tubuhnya ke arah daun, baik pucuk daun, ujung daun muda, 

maupun permukaan daun kemudian mengeluarkan telur-telur tersebut dari 

tubuhnya (Gunesti, 2010).  Telur yang diletakkan berjumlah 8-10 telur 
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dalam rentang waktu 5 menit.  Fase telur ini berlangsung selama ± 4 hari 

(Barua & Slowik, 2007).  Telur P. aristolochiae berbentuk bulat dan 

berwarna jingga (Gunesti, 2010). 

 

Larva yang baru menetas berwarna merah pucat.  Larva ini disebut larva 

instar I dan berlangsung selama ± 2 hari.  Pada saat memasuki instar II, 

larva menjadi berwarna hitam kecoklatan dan terdapat 12 pasang tonjolan di 

bagian dorsal tubuhnya.  5 tonjolan pertama berwarna merah, tonjolan ke 6 

berwarna coklat keputihan dan 6 pasang tonjolan terakhir berwarna merah 

kehitaman.  Tonjolan-tonjolan tersebut berukuran 2 mm (Barua & Slowik, 

2007). 

 

Instar III  berwarna hitam dan masih ditutupi 12 tonjolan pada bagian atas 

tubuhnya.  Instar ini berlangsung selama 4 hari dengan ukuran panjang 

tubuh mencapai 2,8 cm dan lebar 3,4 mm.  Selanjutnya yaitu instar IV, larva 

berwarna hitam gelap dengan tonjolan berwarna merah pada bagian atas 

tubuh, dan berwarna hitam pada bagian samping tubuhnya.  Tonjolan atau 

duri semu ke 6 berwarna putih.  Instar IV berlangsung selama ± 6 hari 

dengan panjang tubuh 4 cm dan lebar 8 mm (Barua & Slowik, 2007). 

 

Fase selanjutnya yaitu fase pupa, pupa merupakan metamorfosis yang 

terjadi sebelum menjadi imago (Rifai, 2004).  Pupa P. aristolochiae 

berwarna coklat terang bercampur putih, oranye, dan ditandai dengan bercak 

coklat tua pada sisi dorsal.  Pada sisi ventral berwarna coklat terang dengan 

garis berwarna keputihan (Barua & Slowik, 2007).  Setelah fase pupa 
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selesai, kupu-kupu akan keluar dari pupa.  Siklus hidup P. aristolochiae 

(Gambar 4) berlangsung selama 32-44 hari (Gunesti, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siklus hidup Pachliopta aristolochiae 

Sumber: Bashar dkk. (2014) 

 

 

C. Pupasi dan Pupa 
 

 

Larva yang telah siap memasuki fase pupa akan terlebih dulu mengalami 

pupasi.  Larva yang akan memasuki pupasi menunjukkan tanda-tanda antara 

lain nafsu makan berkurang dan sisa metabolisme disekresikan dalam bentuk 

cairan koloid berwarna hijau pekat.  Setelah siap, larva akan mencari tempat 

yang cocok untuk melekat, kemudian membentuk benang sutera untuk 
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menggantungkan diri.  Lama masa pupasi ini berlangsung selama 2 sampai 3 

hari (Achmad, 2002). 

 

Lama masa pupasi dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik.  Faktor biotik 

dapat berupa parasit atau predator, sedangkan faktor abiotik dapat berupa 

kelembaban udara dan temperatur (Vejar, 2004).  Faktor-faktor tersebut sangat 

mempengaruhi berhasil atau tidaknya masa pupasi yang merupakan fase kritis 

dalam perkembangan serangga sebelum menetas menjadi serangga dewasa 

(Gillott, 2005). 

 

Fase pupa merupakan masa istirahat makan yang didalamnya terjadi proses 

pembentukan serangga yang sempurna (Soekardi, 2007).  Menurut Division of 

Entomology Commonwealth Scientific and Industrian Research Organization 

(1991), pupa dari famili Papilionidae berbentuk eksposit atau memanjang.  

Pada bagian kremaster terdapat bantalan sutera yang berguna untuk melekatkan 

tubuh pada dahan atau daun.  Pada bagian atas menggantung dengan benang 

yang dilekatkan pada dahan atau ranting. 

 

Ukuran pupa setiap spesies kupu-kupu sangat bergantung pada ukuran panjang 

tubuh larva instar 5.  Semakin besar ukuran larva maka semakin besar pula 

ukuran pupa.  Warna pupa disesuaikan dengan tempat dimana ia menempel.  

Warna hijau apabila ia menempel pada ranting tanaman dan berwarna coklat 

keabuan apabila ia menempel pada kandang penangkaran (Helmiyetti dkk., 

2013). 
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Warna pupa yang disesuaikan dengan warna batang atau media tempat larva 

menempel pada masa prepupa berguna sebagai kamuflase dari lingkungannya 

(Hazel & West, 1979; Stefanescu, 2004).  Menurut Larasati (2015), warna 

pupa Troides helena yaitu hijau dan coklat muda, sedangkan pupa Papilio 

polytes dan Papilio memnon yaitu hijau dan coklat keabuan (Helmiyetti dkk., 

2012).  Pada akhir fase pupa, permukaan dorsal pupa akan membelah dan 

muncullah kupu-kupu dewasa (Soekardi, 2007). 

 

Pupa merupakan fase yang sangat penting dalam metamorfosis karena pada 

fase ini berkembang organ tubuh yang akan digunakan pada waktu menjadi 

imago, organ-organ tersebut berupa antena, kaki, mata majemuk, organ genital, 

dan sayap (Putra, 1994).  Selama fase pupa, larva mengalami perubahan bentuk 

yang sangat berbeda dari bentuknya semula.  Pada dasarnya, tubuh larva 

dihancurkan oleh cairan pencernaan dan tubuh kembali dibentuk menggunakan 

sel-sel khusus yang saling berhubungan, dimana sel-sel tersebut saling 

membentuk jaringan tubuh yang baru (Regina, 2008).  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari hingga Maret 2016 di kandang 

penangkaran Taman Kupu-Kupu Gita Persada yang terletak di Desa Tanjung 

Gedong, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang pemeliharaan 

sebagai tempat pemeliharaan larva dan pupa, kertas label untuk memberi 

tanda pada pupa, penjepit untuk menggantungkan pupa, timbangan digital 

untuk mengukur berat pupa, penggaris untuk mengukur panjang dan lebar 

pupa, jangka sorong untuk mengukur diameter pupa, dan kamera untuk 

mengambil gambar pupa. 

 

Bahan-bahan yang digunakan adalah larva instar terakhir dari Troides helena 

dan Pachliopta aristolochiae, tanaman Aristolochia tagala sebagai pakan 

larva, dan alkohol 70% untuk sterilisasi tempat agar terhindar dari parasit dan 

predator. 
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C. Cara Kerja 

 

 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan kerja, yaitu: 

 

1. Persiapan hewan uji 

 

Hewan uji yang digunakan berupa masing-masing 17 ekor larva instar 

terakhir T. helena dan P. aristolochiae, diperoleh dengan cara 

penangkaran.  Larva instar terakhir yang dibutuhkan untuk pengamatan 

pupasi yaitu 10 ekor larva untuk masing-masing spesies, selanjutnya pupa 

yang terbentuk digunakan untuk pengamatan morfologi, sedangkan untuk 

pengamatan pembentukan organ pupa menggunakan 7 pupa untuk masing-

masing spesies. 

 

2. Pengamatan pupasi 

 

Pengamatan pupasi dilakukan dengan mencatat tahapan-tahapan yang 

terjadi dari awal pupasi hingga menjadi pupa.  Pengamatan dilengkapi 

dengan pencatatan waktu yang dibutuhkan sampai terbentuknya pupa. 

 

3. Pengukuran panjang pupa 

 

Pupa diukur panjang dan lebarnya menggunakan penggaris, dan 

selanjutnya diukur diameternya menggunakan jangka sorong.  Pengukuran 

panjang juga dilakukan terhadap benang sutera yang digunakan pupa 

untuk menggantung. 
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4. Penimbangan berat pupa 

 

Penimbangan berat pupa dilakukan dengan menggunakan timbangan 

digital.  Masing-masing pupa ditimbang dan hasil penimbangan tersebut 

dibagi dalam dua kelompok.  Pembagian kelompok tersebut dilakukan 

untuk memprediksi jenis kelamin kupu-kupu yang menetas.  Pupa T. 

helena yang mempunyai berat > 5 g diprediksi betina, sedangkan yang 

mempunyai berat < 5 g diprediksi berjenis kelamin jantan.  Selanjutnya 

untuk pupa P. aristolochiae, pupa yang mempunyai berat > 0,8 g 

diprediksi betina dan pupa dengan berat < 0,8 g diprediksi jantan. 

 

5. Pengamatan morfologi pupa 

 

Pupa T. helena dan P. aristolochiae yang dijadikan bahan penelitian 

diamati struktur tubuhnya yaitu bentuk dan warnanya.  Pengamatan 

tersebut dilengkapi dengan pengambilan gambar atau dokumentasi pupa 

dari sisi ventral, dorsal, dan lateral. 

 

6. Pengamatan pembentukan organ pupa 

 

Pengamatan pembentukan organ pupa dilakukan pada hari ke 1, 3, 5, 7, 12, 

16 dan 22 untuk T. helena, sedangkan untuk P. aristolochiae yaitu pupa 

yang berumur 1, 3, 5, 7, 10, 13, 16 hari.  Pengamatan dilakukan dengan 

cara membuka pupa lalu mengamati perubahan bentuk yang terjadi yaitu 

berupa organ atau anggota tubuh.  Proses pengamatan tersebut dilengkapi 

dengan pengambilan gambar. 
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7. Pengamatan jenis kelamin kupu-kupu 

 

Pupa yang dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan berat tubuhnya 

kemudian diamati jenis kelamin setelah kupu-kupu keluar dari pupa.  

Pengamatan jenis kelamin dilakukan dengan melihat warna atau corak, 

ukuran dan ada tidaknya katup pada ujung abdomen kupu-kupu tersebut. 

 

D. Analisis data 

 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan parameter 

pengamatan berupa pupasi, panjang, lebar, diameter, warna pupa, panjang 

benang serta berat, kemudian dianalisis dengan uji t (Independent Sample 

Test).  Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui korelasi antara panjang 

benang dan berat pupa, sedangkan hubungan antara berat pupa terhadap jenis 

kelamin kupu-kupu dianalisis secara deskriptif.  
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E. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 5.  Diagram alir penelitian 

Persiapan hewan uji: 

 Mengumpulkan dan 

menangkarkan 

Larva instar terakhir 

T. helena dan P. 

aristolochiae  

 Masing-masing 17 

larva instar terakhir 

 Tersedianya bahan 

penelitian 

Berat pupa:  

ditimbang masing-masing pupa 

memakai timbangan digital 

(dikelompokkan menjadi 2 kelompok 

 

Morfologi pupa 

- Pencatatan warna 

- Pencatatan ciri-ciri pupa  

- foto pupa dengan menggunakan 

pembanding 

- pupa difoto dari sisi ventral, dorsal, 

dan lateral 
 

Pengukuran pupa: 

-Lebar 

-Panjang 

-Diameter 

Pupasi dan karakteristik morfologi pupa  

Troides helena dan Pachliopta aristolochiae 

Analisis data: 

Deskriptif  kuantitatif, uji t, korelasi 

Pembentukan organ pupa:  

-Pembedahan pupa 

T. helena: pupa yang berumur 

1,3,5,7,12,16,22 hari 

P. aristolochiae: pupa yang berumur 

1,3,5,7,10,13,16 hari 
 

Pengamatan jenis kelamin imago 

berdasarkan 2 kelompok pupa 

 

Pengamatan pupasi: 

-Tahapan pupasi sampai menjadi 

pupa 

- t (waktu yang dibutuhkan) 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : 

 

1. Pupasi kupu-kupu T. helena dan P. aristolochiae diawali dengan larva 

yang berhenti makan, kemudian mencari tempat yang cocok untuk 

menggantung, diam dan memendekkan tubuhnya, membuat benang, 

menggantungkan tubuhnya dan melepaskan kulit terakhirnya.  Pembuatan 

benang selama pupasi umumnya terjadi pada malam hari.  Lama pupasi T. 

helena yaitu 49,10 ± 3,78 jam, sedangkan lama pupasi P. aristolochiae 

yaitu 44,30  ± 2,26 jam. 

2. T. helena dan P. aristolochiae mempunyai pupa berbentuk obtekta yang 

dilengkapi dengan tonjolan pada bagian dorsal tubuhnya, tonjolan pada 

pupa T. helena berbentuk runcing sedangkan pada P. aristolochiae 

berbentuk pipih setengah lingkaran.  Pupa T. helena berwarna hijau atau 

coklat muda, sedangkan pupa P. aristolochiae berwarna merah pada hari 

pertama dan berwarna coklat terang bercampur putih dan oranye pada hari 

berikutnya.  Pupa menjadi berwarna gelap atau hitam ketika kupu-kupu 

akan keluar dari pupa.  Pupa T. helena berukuran panjang 4,47 ±0,55 cm 

dan lebar 2,47 ±0,30 cm, sedangkan pupa P. aristolochiae berukuran 
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panjang 2,50 ± 0,22 cm dan lebar 1,36 ± 0,17 cm.  Bagian dalam pupa T. 

helena dan P. aristolochiae masih berupa cairan pada hari pertama dan 

mulai terbentuk bakal kepala dan perut pada hari ke tiga.  Organ sayap T. 

helena terbentuk pada hari ke 16 dan P. aristolochiae pada hari ke 13.  

Lama fase pupa T. helena yaitu 23,10 ± 0,87 hari, sedangkan P. 

aristolochiae yaitu 17,10 ± 0,87 hari. 

 

B. Saran 

 

 

Penelitian mengenai karakteristik pupa Lepidoptera khususnya Papilionidae 

masih sangat sedikit sehingga penelitian-penelitian lain mengenai 

karakteristik pupa sangat diperlukan.  Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

tentang faktor yang mempengaruhi kelulushidupan serta predator pupa T. 

helena dan P. aristolochiae. 
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