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Eurema blanda merupakan kupu-kupu dari famili Pieridae yang bersifat
oligofagus atau dapat memakan beberapa spesies tanaman pakan larva dari famili
yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan
pola peletakan telur dan perkembangan larva kupu-kupu E.blanda pada dua
macam tanaman pakan larva. Dua spesies tanaman pakan yang digunakan yaitu
tanaman kaliandra (Calliandra surinamensis) dan tanaman ketepeng (Cassia
alata).  Penelitian ini dilakukan di Taman Kupu–kupu Gita Persada yang terletak
di Gunung Betung, Lampung.  Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai
Maret 2016. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu eksperimen dengan
mengamati pola peletakkan telur dan perkembangan larva yang menggunakan dua
macam tanaman pakan larva pada kandang penangkaran.  Analisis data di lakukan
dengan cara deskriptif kuantitatif, korelasi, dan uji independent samples test.
Hasil penelitian menunjukkan kupu-kupu E. blanda meletakkan telur-telurnya
secara berkelompok di daun termuda pada kedua tanaman pakan larvanya.
Kelompok telur yang terdapat pada tanaman kaliandra dan tanaman ketepeng
berbeda nyata (p = 0,007) setelah di uji menggunakan uji T.  kelompok telur pada
kaliandra yaitu 1-3 kelompok dengan rata-rata jumlah telur per kelompok yaitu
31,50 ± 6,85 butir sedangkan pada tanaman ketepeng 1-2 kelompok dengan rata-
rata jumlah telurnya yaitu 40,84 ± 11,02 butir.  Rata-rata panjang telur berbeda
nyata (p = 0,005) pada tanaman kaliandra yaitu 1,31 ± 0,06 mm sedangkan pada
tanaman ketepeng 1,28 ± 0,03 mm.  Rata-rata diameter telur tidak berbeda nyata
(p = 0,569) pada tanaman kaliandra yaitu 0,75 ± 0,11 mm dan pada tanaman
ketepeng yaitu 0,76 ± 0,09 mm. Lama rata-rata perkembangan larva kupu-kupu
E. blanda hingga menjadi pupa berbeda nyata (p = 0,001) pada tanaman kaliandra
selama 8,92  ± 1,04 hari sedangkan pada tanaman ketepeng selama 11,08 ± 0,72
hari. Rata-rata fekunditas induk betina E. blanda tidak berbeda nyata (p = 0,84)
pada tanaman kaliandra yaitu 113,40 ± 54,86 butir sedangkan pada tanaman
ketepeng yaitu 106,20 ± 54,04 butir. Hubungan korelasi antara panjang larva dan
lebar kepala larva pada kedua tanaman pakan larva memiliki hubungan yang kuat
dengan nilai r = 0,617–0,714.

Kata kunci : Eurema blanda, Telur, Larva, Kaliandra, Ketepeng
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I. PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang 

 
 

Keragaman kupu-kupu yang ada di Indonesia terdapat 4.000-5.000 spesies 

(Endarwati,2005). Di pulau Bali dan Jawa kupu-kupu yang ada sudah tercatat 

sebanyak 600 spesies (Shalihah dkk, 2012). Di Sumatera belum terdapat data 

yang lengkap. Diperkirakan kupu-kupu yang terdapat di pulau Sumatera 

sekitar 1.000 spesies (Soekardi dkk, 2001). 

Kupu-kupu dari famili Pieridae tersebar pada daerah yang memiliki iklim 

tropis. Famili Pieridae yang tersebar didunia mencapai 1.275 spesies yang 

terdapat pada Indo-Australia. Iklim tropis yang dimiliki Indonesia sangat 

cocok untuk habitat kupu-kupu Eurema blanda dari famili Pieridae (Happner, 

2008). 

E. blanda yang memiliki warna terang dengan corak kekuning–kuningan dan 

memiliki bintik coklat pada bagian sayapnya. Kupu-kupu ini memiliki ciri 

khas pada sayapnya yaitu tiga spot bercak yang ada pada bagian pangkal 

sayap depan, oleh karena itu kupu-kupu ini sering disebut Three Spot Grass 

Yellow (Putri, 2004). 
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Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup E. blanda yaitu ketersediaan 

pakan dan keadaan habitat yang sesuai pada suatu wilayah (Judarwanto, 

2011). Larva kupu-kupu E. blanda dijadikan sumber makanan oleh predator. 

Pada daerah tropis predator utama kupu-kupu E. blanda adalah semut 

(Schreiner dan Nafus, 1997). 

Tanaman kaliandra dan tanaman ketepeng merupakan tanaman pakan larva 

untuk E. blanda, kedua tanaman tersebut ditemukan pada hutan konservasi 

Taman Kupu-kupu Gita Persada (Soekardi, 2008). Tanaman kaliandra 

merupakan pohon kecil berbentuk semak dengan ketinggian 4-6 m 

(Tangendjaja, 1992). Tanaman ketepeng merupakan tanaman perdu yang 

mempunyai ketinggian sampai 5 m (Rosdiana, 2015). 

Penelitian tentang E. blanda telah dilakukan oleh Mariadi (2015) yaitu 

Identifikasi predator telur dan larva lupu-kupu Eurema blanda pada tanaman 

ketepeng dan dilakukan juga oleh Fallupi (2015) yaitu Siklus hidup dan 

perkembangan kupu-kupu Eurema blanda pada tanaman ketepeng. 

Sedangkan penelitian tentang perbandingan pola peletakkan telur dan 

perkembangan larva E. blanda pada dua spesies tanaman pakan larva belum 

pernah diteliti. Hasil yang diharapkan akan berguna dalam informasi 

penangkaran kupu-kupu ini dalam menunjang kegiatan ekowisata. 
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B. Tujuan Penelitian 

 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui perbandingan pola peletakan telur dan jumlah telur yang di 

letakkan kupu-kupu E. blanda pada tanaman kaliandra (Calliandra 

surinamensis) dan tanaman ketepeng (Cassia alata). 

2. Mengetahui perkembangan larva kupu–kupu E. blanda pada tanaman 

kaliandra (C. surinamensis) dan tanaman ketepeng (C. alata). 

 
 
 

C. Manfaat Penelitian 

 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perbandingan 

pola peletakan telur dan perkembangan larva kupu–kupu E. blanda pada dua 

spesies tanaman pakan larva dan bermanfaat dalam pengembangan ekowisata. 

 
 
 

D. Kerangka Pemikiran 
 
 

E.blanda merupakan kupu-kupu dari famili Pieridae yang memiliki warna 

kuning dan bintik coklat pada sayapnya. E. blanda bersifat oligofagus atau 

dapat memakan beberapa tanaman pakan larva dari famili yang sama. 

Penurunan populasi yang terjadi dialam dikarenakan tumbuhan pakan larva 

dan tumbuhan pakan untuk imago/dewasa sudah mulai berkurang. Untuk 

mempertahankan E.blanda agar tetap ada adalah dengan cara konservasi. 
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Untuk menunjang pelaksanaan konservasi perlu dipelajari bioekologi 

organisme yang akan dikonservasi. 

Perbandingan pola peletakan telur dan perkembangan larva dari E. blanda 

pada dua spesies tanaman pakan yang merupakan aspek biologi yang akan 

diamati pada penelitian ini.  

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu eksperimen dengan 

menggunakan dua macam tanaman pakan larva yang masing-masing 10 

polybag yang akan diletakkan berkelompok pada kandang penangkaran.  

Parameter yang akan diamati meliputi posisi telur pada daun muda tanaman 

pakan, waktu yang dibutuhkan untuk meletakkan telur, dan jumlah telur 

dalam kelompok yang diletakkan pada tanaman pakan. Pengamatan pada 

larva meliputi posisi larva yang ada pada tanaman pakan,perkembangan larva 

pada tanaman pakan,posisi akhir larva memasuki prepupa,dan waktu yang 

dibutuhkan untuk menjadi pupa. 

Pengamatan telur yang akan dilakukan meliputi morfologi, warna, dan 

diameternya. Sedangkan pengamatan larva dilakukan setiap dua hari meliputi 

panjang tubuh dan lebar kepala. 

Hasil penelitian ini akan mengetahuiperbandingan pola peletakan telur dan 

perkembangan larva E. blanda pada tanaman pakan kaliandra dan tanaman 

pakan ketepeng yang akan digunakan sebagai dasar untuk membudidayakan 

E. blanda guna menunjang ekowisata dan konservasinya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 

A. Klasifikasi Kupu–kupu Eurema blanda 
 
 

Menurut Borror dkk., (1992), klasifikasi kupu–kupu E. blanda yaitu : 

Kingdom   : Animalia 

Phyllum   : Arthropoda 

Class   : Insecta 

Ordo   : Lepidoptera 

Famili   : Pieridae 

Genus   : Eurema 

Species   : Eurema blanda 

 
 
 

B. Morfologi Kupu–kupu Eurema blanda 
 
 

Ciri khas kupu-kupu E. blanda yaitu memiliki tiga spot bercak pada bagian 

pangkal sayap depan. Di ujung atas sayap terdapat warna coklat sebagai ciri 

utama. Karena ciri khas yang dimiliki oleh E. blanda maka kupu-kupu ini 

sering disebut Three Spot Grass Yellow(Putri, 2004). 
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C. Siklus Hidup Kupu-kupu Eurema blanda 
 
 

Kupu–kupu termasuk serangga holometabola atau serangga yang mengalami 

metamorfosis sempurna.  Kupu–kupu memiliki empat fase hidup yang 

berbeda yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa (Preston-Mafham,1988). Telur 

pada kupu-kupu memiliki warna yang berbeda-beda setiap jenisnya. Menurut 

Tan (2015), siklus hidup kupu-kupu E. blanda stadium telur, larva, pupa, dan 

dewasa dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

a. Telur 
 
 

Telur kupu–kupu Eurema blanda memiliki ukuran 1,3-1,4 mm dengan 

bentuk tabung lonjong dan berwarna putih. Telur diletakkan pada bagian 

bawah tanaman pakannya (Gambar 1). Masa stadium telur berbeda–beda 

setiap jenisnya, E. blanda akan menetas menjadi larva membutuhkan 

waktu 2-3 hari (Tan, 2015).  Menurut Anggaraeni (2014) telur yang 

dihasilkan kupu-kupu E. blanda mencapai 100 butir. 

 

 

 

 

 

 

A     B 

 

Gambar 1. Telur E. blanda dengan pola berkelompok 

(A. Tan, 2015, B. Dokumen pribadi, 2016) 
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b. Larva 
 
 

Larva memiliki ukuran sekitar 2–3 mm. Fase larva merupakan fase 

dimana kupu–kupu sangat intensif untuk makan dan akan mengalami 

fase pergantian kulit. E. blanda mempunyai 5 instar pada stadium larva, 

pada instar larva 1 E. blanda memiliki warna putih pada bagian tubuhnya 

dan warna coklat gelap pada bagian kepala (Gambar 2) (Tan, 2015). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  A         B 

 

Gambar 2. Larva E. blanda instar 1 perbesaran 6 x  

(A. Tan, 2015, B. Dokumen pribadi, 2016) 
 
 

Pada tahap instar 2, larva E. blanda mempunyai warna kekuningan 

dengan bagian kepala bewarna coklat gelap. Panjang larva pada tahap 

instar 2 yaitu 7-8 mm (Gambar 3) (Tan, 2015). 
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A         B 

 

Gambar 3. Larva E. blanda instar 2 dengan perbesaran 4 x  

(A. Tan, 2015, B. Dokumen pribadi, 2016) 
 
 

Instar 3 memiliki warna pada bagian kepala coklat tua dan warna pada 

tubuhnya yaitu kekuningan. Panjang tubuh pada instar 3 yaitu 10-11 mm 

(Gambar 4) (Tan,2015). 

 

 

 

 
 
 

A          B 

 

Gambar 4. Larva E. blanda instar 3 dengan perbesaran 3 x  

(A. Tan, 2015, B. Dokumen pribadi, 2016) 
 
 

Larva instar 4 memiliki bagian tubuh bewarna hijau kekuningan dengan 

kapsul kepala bewarna hitam. Panjang tubuh dari larva instar 4 yaitu 17 

mm (Gambar 5) (Tan,2015). 

. 
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A     B 

 

Gambar 5. Larva E. blanda instar 4 dengan perbesaran 2 x 

(A. Tan, 2015, B. Dokumen pribadi, 2016) 
 
 

Instar 5 mempunyai panjang 25-26 mm dengan warna bagian tubuhnya 

hijau gelap dan bagian kepala agak kebiruan (Gambar 6) (Tan, 2015). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A       B 

 

Gambar 6. Larva E. blanda instar 5 dengan perbesaran 2 x 

(A. Tan, 2015, B. Dokumen pribadi, 2016) 
 
 

c. Pupa 
 
 

Jika larva sudah tumbuh secara sempurna maka larva akan berhenti 

makan dan mulai akan memasuki fase pupa atau kepompong (Gambar 7). 

Pada fase ini larva akan beristirahat karena pada fase ini akan 

membentuk sel–sel yang menjadi imago. Pupa Eurema blanda memiliki 

kepala yang runcing dengan tanduk yang bewarna putih kekuning-
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kuningan. Panjang pupa Eurema blanda yaitu sekitar 18-19 mm (Tan, 

2015). 

 

 
 

 

 

 

A     B 

 

Gambar 7. Pupa E. blanda dengan perbesaran 2 x 

(A. Tan, 2015, B. Dokumen pribadi, 2016) 
 
 

d. Imago 
 
 

Dari fase pupa akan keluar kupu–kupu dewasa yang memiliki warna dan 

bentuk yang sangat indah (Gambar 8). Kupu–kupu E. blanda memiliki 

warna kuning dengan bintik coklat pada sayapnya.  Setelah keluar dari 

pupa, kupu–kupu tidak langsung terbang. Kupu–kupu harus menunggu 

sampai sayapnya benar–benar kering dan siap untuk terbang (Achmad, 

2002;Salmah dkk.,2002). E. blanda memiliki tanda marjinal hitam 

bagian sayapnya (Anggraeni dkk, 2014). 
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Gambar 8. Kupu-kupu E. blanda (Dokumen pribadi, 2016) 
 
 
 

D. Klasifikasi dan Biologi Tanaman Kaliandra (Calliandra surinamensis) 
 
 

Menurut Heyne (1987) tanaman kaliandra memiliki klasifikasi sebagai 

berikut :  

Regnum   : Plantae 

Divisio   : Magnoliophyta 

Classis (Kelas)  : Magnoliopsida 

Ordo (Bangsa)  : Fabales 

Famili (Suku)  : Fabaceae  

Genus (Marga)  :  Calliandra 

Spesies (Jenis)  : Calliandra surinamensis, Hassk 

Tanaman kaliandra berasal dari Amerika tengah dan banyak ditemukan mulai 

dari Mexico Selatan sampai negara bagian barat laut.  Terdapat sekitar 50 

jenis tanaman kaliandra yang ada di Indonesia salah satu contohnya  

C. surinamensis. Tanaman kaliandra merupakan tumbuhan liar yang biasanya 

dapat ditemukan dipinggiran jalan. Tanaman kaliandra dapat dimanfaatkan 

untuk biopestisida (Tangendjaja et al, 1992). 
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Tanaman kaliandra merupakan pohon kecil, berbentuk semak dengan 

ketinggian sekitar 4-6 m (Gambar 9). Pada habitat yang sesuai kaliandra 

dapat tumbuh sampai 12 m dengan diameter batang 30 cm. Daun berwarna 

hijau gelap, kanopi melebar kesamping dan sangat padat, tipe daun 

merupakan daun majemuk yang berpasangan, bunga berwarna merah dengan 

panjang 4-6 cm, sedangkan buahnya berwarna coklat kehitaman dengan 

panjang 8-11 cm dan lebar 12 cm, biji kaliandra berbentuk elips dan piph 

(Tangendjaja et al, 1992). 

Kandungan yang ada pada tanaman kaliandra yaitu protein, tanin, saponin, 

flavonoid, dan glikosida (Nurahmadhan, 2010). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Tanaman kaliandra (Calliandra surinamensis) 

(Dokumen pribadi, 2016) 
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E. Klasifikasi dan Biologi Tanaman Ketepeng (Cassia alata) 
 
 

Tanaman ketepeng tumbuh liar pada daerah yang lembab dan merupakan 

tanaman perdu yang berukuran besar. Tanaman ketepeng (C. alata) memiliki 

batang berwarna coklat kotor dengan tinggi mencapai 5 meter. Daun ketepeng 

cina merupakan daun majemuk, menyirip genap, anak daun berjumlah antara 

8 hingga 24 pasang. Bentuk daun bulat panjang dengan ujung tumpul. Tepi 

daun rata, dan pangkal daun membulat. Panjang daun antara 3,5-15 cm, dan 

lebar 2,5-9 cm. Pertulangan daun menyirip, tangkai pendek dan warna daun 

hijau. Ketepeng cina memiliki daun dengan ukuran yang besar-besar.  Bunga 

tanaman ketepeng memiliki warna pada bagian bawahnya kuning dan ujung 

kuncup pada tandan bewarna coklat muda (Gambar 10). 

 

Menurut Plantamor (2015) klasifikasi Tanaman Ketepeng (Cassia alata) 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom   : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Sub Kelas  : Rosidae 

Ordo  : Fabales 

Famili  : Fabaceae 

Genus  : Cassia 

Spesies  : Cassia alata L 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Fabaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Cassia
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Gambar 10. Tanaman ketepeng (Cassia alata) (Dokumen pribadi, 2016) 

 
 
 

F. Kupu-Kupu Eurema blanda di Taman Kupu–Kupu Gita Persada 

Eurema blanda merupakan kupu-kupu dari famili Pieridae. E. blanda salah 

satu jenis kupu-kupu Sumatera yang telah dikonservasi di Taman Kupu-kupu 

Gita Persada. Tanaman pakan E. blanda yang ada di Taman Kupu-kupu Gita 

Persada yaitu tanaman kaliandra dan ketepeng. Penanaman tanaman pakan 

telah dibudidayakan di Taman Kupu-kupu Gita Persada untuk proses 

keberlangsungan hidup kupu-kupu Eurema blanda (Soekardi, 2008). 
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III. METODE PENELITIAN 

 
 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Taman Kupu–kupu Gita Persada yang terletak di 

Desa Tanjung Gedong, Kelurahan Kedaung, Gunung Betung, Kecamatan 

Kemiling, Kotamadya Bandar lampung, Provinsi Lampung. Penelitian 

dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2016.  

 
 

B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi kamera yang berfungsi 

untuk mendokumentasikan kupu–kupu. Polybag yang berfungsi untuk 

menanam tanaman pakan larva. Penggaris untuk mengukur panjang tubuh 

larva. Mikrometer untuk mengukur panjang dan diameter telur. Mikroskop 

stereo untuk melihat telur dengan perbesaran yang ditentukan. Kandang 

penangkaran yang berfungsi untuk tempat kupu-kupu melakukan aktivitas 

harian dan aktivitas peletakan telur. Kotak penangkaran berfungsi untuk 

penangkaran larva dari stadium awal sampai memasuki prepupa. 

Bahan yang digunakan meliputi kupu–kupu Eurema blanda, tanaman 

ketepeng, dan tanamankaliandra yang akan diletakkan pada dua kelompok 

tanaman pakan larva. 
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C. Tahapan Penelitian 
 
 

1. Penelitian di Kandang Penangkaran 

 
 

E. blanda dimasukkan kedalam kandang penangkaran sebanyak lima 

kupu-kupu betina dan lima kupu-kupu jantan dan dibiarkan untuk 

melakukan perkawinan. Setelah kawin, kupu betina meletakkan telurnya 

pada tanaman pakan larva kaliandra atau pada tanaman pakan larva 

ketepeng yang sudah disiapkan pada kandang penangkaran. Penelitian ini 

meliputi pengamatan posisi telur pada daun muda tanaman pakan larva, 

waktu yang dibutuhkan untuk meletakkan telurnya, jumlah telur yang 

diletakkan pada daun tanaman pakan larva, posisi larva yang ada pada 

tanaman pakan, perkembangan larva pada tanaman pakan, posisi akhir 

larva memasuki prepupa, dan waktu yang dibutuhkan untuk menjadi 

pupa. 

 
 

2. Jumlah Telur dan Posisi Telur 

 

Posisi telur pada saat diletakkan oleh induk betina akan 

didokumentasikan untuk hasil penelitian.  Jumlah telur yang dihasilkan 

oleh induk betina pada setiap daun kaliandra dan daun ketepeng dihitung 

dan didokumentasikan. Telur yang ada diukur menggunakan mikrometer 

dan dilihat dibawah mikroskop stereo.  
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3. Perkembangan Larva  

 

Perkembangan larva yang diamati adalah pola larva pada daun tanaman 

pakan larva, mengukur panjang tubuh E. blanda yang ada pada daun 

tanaman pakan larva, cara makan larva, posisi kepala terhadap daun pada 

saat makan, posisi akhir dari larva untuk memasuki tahap prepupa, dan 

lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi pupa. 

 
 

D. Analisa Data 
 
 

Analisa data dilakukan secara deskriptif kuantitatif, korelasi, dan uji 

Independent samples test untuk mengetahui berapa banyak telur yang 

dihasilkan. Pola peletakkan telur dan perkembangan larva akan disajikan 

dalam bentuk tabel. Posisi telur dan jumlah telur akan disajikan dalam 

bentuk tabel dan gambar. 
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E. Bagan Alir Penelitian 
 
 

Bagan alir penelitian akan digambarkan pada bagan dibawah ini : 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Gambar 11. Bagan alir penelitian 

 

Persiapan penelitian : 

 Menyediakan tanaman pakan 

Eurema blanda yaitu tanaman 

kaliandra (Calliandra 

surinamensis) dan tanaman 

ketepeng (Cassia alata) 

masing-masing 10 polybag 

 Melepaskan 5 pasang kupu-

kupu Eurema blanda 

dikandang penangkaran untuk 

dikawinkan 

 

Pengamatan pola peletakan telur pada 

tanaman pakan: 

 Jumlah kelompok telur pada 

tanaman pakan 

 Posisi telur pada daun tanaman 

pakan larva 

Morfologi dari telur : 

 Diamati dengan mikroskop 

stereo 

 Mengukur panjang dan diameter 

telur menggunakan mikrometer 

 Dokumentasikan 

 

Pengamatan perkembangan larva pada 

dua spesies tanaman pakan larva : 

 Pola komunal dari larva 

Eurema blanda 

 Ukuran panjang larva dan lebar 

kepala 

 Cara makan larva pada daun 

 Posisi kepala larva terhadap daun 

pada saat makan 

 Posisi akhir larva memasuki 

prepupa pada tangkai daun 

 Lama waktu yang dibutuhkan 

untuk menjadi pupa 

 

Perbandingan pola peletakan telur dan 

perkembangan larva kupu-kupu 

Eurema blanda (Lepidoptera : Pieridae) 

pada dua spesies tanaman pakan di 

Taman Kupu-kupu Gita Persada 

Morfologi daun : 

 Luas daun tanaman pakan 

 Warna daun tanaman pakan 

 Perbedaan daun muda dan daun 

tua 

 

Pengamatan fekunditas induk betina 

E. blanda pada tanaman pakan : 

 Fekunditas pada kedua tanaman 

pakan 

 Kelulushidupan larva 

 Jumlah telur yang dihasilkan oleh 

induk 
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V. KESIMPULAN 

 
 

A. Kesimpulan 
 
 

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah : 
 
 

1. Kupu-kupu Eurema blanda meletakkan telurnya secara berkelompok di 

daun termuda pada kedua tanaman pakan larvanya dengan rata-rata 

jumlah kelompok telur yang berbeda nyata (p = 0,007) pada tanaman 

kaliandra yaitu 31,50 ± 6,85 butir sedangkan pada tanaman ketepeng 

yaitu 40,84 ± 11,02 butir. 

2. Lama rata-rata perkembangan larva kupu-kupu E. blanda hingga 

menjadi pupa berbeda nyata (p = 0,001) pada tanaman kaliandra selama 

8,92  ± 1,04 hari sedangkan pada tanaman ketepeng selama 11,08 ± 

0,72 hari. 

3. Korelasi antara panjang larva dan lebar kepala larva pada kedua 

tanaman pakan larva memiliki hubungan yang kuat dengan nilai  

r = 0,617 – 0,714 

4. Rata-rata fekunditas induk betina E. blanda tidak berbeda nyata  

(p = 0,84) pada tanaman kaliandra yaitu 113,40 ± 54,86 butir sedangkan 

pada tanaman ketepeng yaitu 106,20 ± 54,04 butir. 
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B. Saran 
 
 

Tanaman pakan larva kupu-kupu E. blanda memiliki beberapa jenis 

tanaman pakan dua di antaranya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

tanaman kaliandra dan ketepeng.  Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

pada tanaman pakan larva kupu-kupu E. blanday ang lainnya untuk 

mengetahui perbandingan pola peletakkan telur dan perkembangan larva 

pada setiap tanaman pakan yang berbeda. 
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