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ABSTRAK 

 

SURVEI POPULASI RELATIF BELALANG KEMBARA ORIENTAL 

(Locusta migratoria manilensis Meyen) DALAM FAMILI ACRIDIDAE DAN 

PENENTUAN FASE TRANSFORMASINYA PADA PERTANAMAN TEBU 

 

Oleh 

Rendy Julian Saputra 

Belalang kembara (Locusta migratoria manilensis Meyen, Orthoptera: Acrididae) 

adalah salah satu jenis hama yang sangat merusak pertanaman tebu dan 

menyebabkan kerugian ekonomi. Hama ini memiliki tiga fase transformasi yang 

khas, yaitu fase soliter, transisi (transient), dan gregarius. Untuk mengurangi 

dampak serangan belalang kembara, maka diperlukan upaya untuk mengantisipasi 

terjadinya ledakan populasi belalang kembara. Untuk itu dilaksanakan survei di 

PT Gunung Madu Plantations (PT GMP) Lampung Tengah antara bulan Juli 

sampai Agustus 2016 yang bertujuan untuk mengidentifikasi populasi relatif 

belalang kembara dan belalang famili Acrididae lainnya yang ada pada 

pertanaman tebu di PT GMP serta menganalisis fase transformasi belalang 

kembara dengan pemeriksaan spesimen secara visual dan menghitung rasio antara 

panjang femur-caput (F/C ratio) dan elitra-femur (E/F ratio). Pelaksanaan survei 

dilakukan pada empat vegetasi pada areal pertanaman tebu, yaitu: tebu muda, tebu 

tua, rumput, dan lahan bera. Hasil survei ditemukan berbagai jenis belalang famili 

Acrididae yaitu dari sub-famili Oedipodinae, Acridinae, Catantopinae, 

Cyrtachanthacridinae, dan Oxyinae. Sub-famili belalang kembara (Oedipodinae) 
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mendominasi daripada sub-famili belalang Acrididae lainnya. Berdasarkan kedua 

metode penentuan fase transformasi yang digunakan mengindikasikan bahwa 

mayoritas belalang kembara pada hamparan yang disurvei berada dalam fase 

soliter. 

Kata kunci: Acrididae, belalang kembara, fase tranformasi, populasi, rasio F/C 

dan E/F 

Rendy Julian Saputra 
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MOTTO 

 
 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 

(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
 
 
 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu 
dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat.”  

(QS. Al-Mujaadalah: 11) 
 
 
 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan 
boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah 

mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” 
(QS. Al-Baqarah: 216) 

 
 
 

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya 
itu adalah untuk dirinya sendiri.” 

(QS. Al-Ankabut: 6) 
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“To every action there is always opposed an equal reaction.” 
(Isaac Newton) 

 
 
 

“Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di samudra yang 
dalam.” 

(Soekarno) 
 
 
 

 “Tahu bahwa kita tidak tahu apa yang kita ketahui dan tahu bahwa 
kita tidak tahu apa yang tidak kita ketahui, itulah pengetahuan 

sejati.” 
(Copernicus) 

 
 
 

“Jika saya diberi waktu delapan jam untuk menebang pohon, saya 
akan menggunakan yang enam jam untuk mengasah kapak.” 

(Abraham Lincoln) 
 
 
 

 “Bahkan jalan buntu pun masih menyediakan jalan keluar, jika kita 
mau putar balik.” 

(Rendy Julian Saputra) 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu jenis hama serangga yang merusak pertanaman tebu dan dapat 

menyebabkan kerugian besar adalah belalang kembara (Locusta migratoria 

manilensis Meyen, Orthoptera: Acrididae). Hama ini merusak tanaman dari jenis 

rerumputan seperti padi, jagung, tebu, sereh, bambu, dan juga palem dan pisang. 

Belalang kembara, termasuk di dalam Famili Acrididae, Ordo Orthoptera. Di 

Indonesia, belalang kembara merupakan satu-satunya spesies belalang yang 

mengalami fase transformasi dari sebanyak 51 spesies anggota famili Acrididae 

yang tercatat sebagai hama di Indonesia (Luong-Skovmand, 1999). 

Pada saat-saat tertentu, apabila kondisi iklim memungkinkan populasi 

belalang kembara dapat berkembang pesat di beberapa daerah di Indonesia. 

Daerah-daerah yang pernah mengalami ledakan populasi belalang kembara antara 

lain: Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi, Lampung, Nusa Tenggara 

Timur dan Sumatra bagian selatan (Tjandrakirana et al., 1994). Dari berbagai 

daerah yang terdapat di Indonesia, salah satu daerah yang berpotensi terjadi 

ledakan populasi adalah Provinsi Lampung. 

Pada tahun 1997-2001, belalang kembara di Provinsi Lampung dilaporkan 

menyebabkan kehilangan hasil padi padi, jagung dan palawija lainnya. Puncak 

serangan belalang kembara di Lampung pernah terjadi pada bulan Mei 1998 

mencapai luas 6.818 ha pada lahan padi dan jagung. Pada tanaman perkebunan, 
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serangan belalang kembara mencapai total luas serangan 9.213 ha dengan wilayah 

terparah pada lahan tebu PTPN di Sungkai Utara, Sungkai Selatan, dan Kotabumi 

(5.735 ha) diikuti oleh lahan tebu milik PT Gunung Madu Plantations (GMP) 

seluas 2.163 ha (Sudarsono, 2003). Kerugian akibat letusan belalang kembara 

selama 5 tahun (1998-2002) mencapai Rp 12 milyar (Untung et al., 2003). 

Menurut Kalshoven (1981), belalang kembara memiliki tiga fase 

transformasi yaitu fase soliter, transisi (transient), dan gregarius. Pada fase soliter, 

populasi belalang kembara berada pada tingkat populasi rendah, cenderung 

berperilaku individual dan tidak rakus. Pada fase ini belalang kembara 

menimbulkan kerusakan, namun tingkat keparahannya tidak tinggi (Yunus, 2015). 

Pada fase transient, populasi belalang kembara berada pada tingkat populasi yang 

cukup tinggi dan membentuk kelompok-kelompok kecil. Sedangkan pada fase 

gregarius populasi belalang kembara telah bergabung dan membentuk gerombolan 

besar yang sangat merusak dan merugikan. Pada fase ini gerombolan belalang 

kembara dapat bermigrasi besar-besaran dan menjadi sangat merusak (Yunus, 

2015). 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan fase 

transformasi belalang kembara adalah rasio antara panjang femur-caput (F/C 

ratio) dan elitra-femur (E/F ratio). Penelitian Luong–Skovmand (1999) dengan 

mempelajari belalang kembara Afrika (Locusta migratoria migratorioides R. & 

F.) menunjukkan bahwa belalang kembara yang berada dalam fase gregarius 

memiliki sayap yang lebih panjang sehingga belalang kembara memiliki rasio E/F 

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan fase transien atau soliter. Selanjutnya 

penelitian yang dilaksanakan oleh Sudarsono et al. (2005) telah mengkonfirmasi 
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bahwa belalang kembara yang dipelihara dalam rumah kaca dalam kepadatan 

tinggi (30 pasang per kurungan berukuran 45 x 45 x 90 cm) memiliki rasio E/F 

2,26 + 0,004 dan merupakan ciri morfologis fase gregarius. 

Jika suatu wilayah pertanian atau perkebunan berada dalam situasi waspada 

terhadap kemungkinan terjadinya ledakan populasi belalang kembara, salah satu 

kegiatan yang diperlukan untuk mengantisipasinya adalah dengan melakukan 

sampling populasi belalang kembara pada hamparan pertanian. Berdasarkan 

sampling ini selanjutnya diidentifikasi apakah populasi belalang kembara yang 

ada pada suatu wilayah sudah berada pada fase transien, yaitu fase sebelum 

terjadinya populasi gregarius. Apabila koloni-koloni pada suatu wilayah telah 

berada dalam fase transien sebaiknya segera dilakukan tindakan pengendalian, 

jika perlu secara kimiawi, untuk mencegah berkembangnya fase gregarius yang 

sangat sulit dikendalikan. 

Cara visual yang dapat digunakan untuk menentukan fase belalang kembara 

adalah dengan memperhatikan ukuran tubuh, warna tubuh, panjang relatif sayap, 

dan bentuk pronotumnya. Menurut Kalshoven (1981) pada fase soliter belalang 

kembara berwarna agak hijau, bagian pronotumnya menonjol, ukuran badan lebih 

besar, dan panjang sayap depannya relatif pendek. Untuk fase transien 

pronotumnya datar dan panjang sayapnya lebih panjang daripada fase soliter. 

Sedangkan fase gregarius belalang kembara berwarna jingga kekuningan dengan 

bagian atas hitam, pronotum berbentuk seperti pelana dan sayapnya relatif lebih 

panjang. 

Sebagaimana diuraikan di atas, tindakan pengendalian belalang kembara 

sebaiknya dilakukan ketika populasinya berada dalam fase transien atau sebelum 
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mencapai fase gregarius. Namun yang menjadi masalah, populasi belalang 

kembara dalam fase transien lebih sulit ditentukan atau diidentifikasi jika 

dibandingkan dengan fase gregarius yang secara morfologis sangat berbeda dan 

jumlahnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, diperlukan metode yang handal 

untuk mengidentifikasi keberadaan fase transien dalam suatu hamparan agar 

tindakan pengendalian tidak terlambat. Jika belalang kembara sudah berada pada 

fase gregarius, maka pengendalian sudah terlambat dan tidak efektif. 

Identifikasi fase populasi belalang kembara dapat dilakukan dengan 

pemeriksaan spesimen secara visual dengan memperhatikan ukuran tubuh, warna 

tubuh, panjang relatif sayap, dan bentuk pronotumnya. Dengan metode ini, 

seluruh belalang yang tertangkap diperiksa apakah termasuk spesies belalang 

kembara dan selanjutnya dapat dikelompokkan berdasarkan morfologi dan 

ukurannya: soliter (ukuran terbesar), transien (ukuran sedang), dan gregarius 

(ukuran terkecil dengan warna coklat). Mengingat metode ini dilakukan secara 

visual, terdapat kemungkinan adanya kekeliruan dalam hasil identifikasi dan 

kurang akurat. Oleh karena itu, diperlukan metode identifikasi fase populasi 

belalang kembara yang lebih bersifat kuantitatif, dalam hal ini menggunakan 

indikator rasio F/C dan E/F yang dikembangkan oleh Luong-Skovmand (1999). 

Dengan metode ini belalang kembara yang tertangkap ditentukan nilai rasio 

Femur/Caput (F/C) dan Elitra/Femur (E/F) untuk menentukan fase belalang yang 

ada. 

Mengingat belalang kembara hanya merupakan salah satu jenis belalang 

yang berasosiasi dengan tanaman tebu maka perlu juga diketahui jenis-jenis 

belalang lain yang hidup pada pertanaman tebu. Selain itu, perlu diketahui juga 
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bagaimana proporsi relatif belalang kembara dibandingkan dengan belalang-

belalang Acrididae lainnya sehingga diperoleh gambaran informasi dominansi 

relatif belalang kembara. Oleh karena itu, pada tahap awal pengembangan teknik 

identifikasi fase transformasi populasi belalang kembara ini terdapat beberapa 

pertanyaan pokok yang perlu diketahui jawabannya, yaitu: 

(1) Jenis-jenis belalang Acrididae apakah yang berasosiasi dengan pertanaman 

tebu pada lahan PT GMP Lampung Tengah ? 

(2) Jenis belalang Acrididae apakah yang paling dominan pada hamparan tebu 

PT GMP dan bagaimana proporsinya dibandingkan dengan jenis-jenis 

belalang Acrididae lainnya ? 

(3) Apakah identifikasi menggunakan identifikasi secara visual (berdasarkan 

warna tubuh dan bentuk pronotum) memberikan hasil yang sama dengan 

indikator rasio F/C dan E/F ( Luong-Skovmand, 1999) ? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

(1) Mengidentifikasi jenis-jenis belalang Acrididae (sampai dengan tingkat sub-

famili) yang terdapat pada hamparan pertanaman tebu di lahan PT GMP 

Lampung Tengah. 

(2) Mengetahui dominansi dan proporsi populasi jenis-jenis belalang Acrididae 

yang terdapat pada hamparan pertanaman tebu di lahan PT GMP Lampung 

Tengah. 

(3) Mengetahui fase transformasi populasi belalang kembara kembara pada 

hamparan tebu dengan menggunakan dua metode identifikasi, yaitu dengan 
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metode visual (berdasarkan warna tubuh dan bentuk pronotum) dan dengan 

menggunakan indikator rasio F/C dan E/F (Luong-Skovmand, 1999). 

1.3 Kerangka Pemikiran 

Belalang merupakan salah satu serangga yang termasuk dalam ordo 

Orthoptera. Pada umumnya jenis belalang yang banyak dijumpai pada lahan 

pertanian adalah dari famili Acrididae. Menurut Kalshoven (1981), beberapa 

spesies Acrididae penting di Indonesia adalah belalang kembara (L. m. 

manilensis), belalang kayu (Valanga spp.), belalang patanga kembara 

(Nomadacris succincta), belalang leher-genting (Gastamargus marmoratus), 

belalang mancung (Acrida turita), belalang mancung biru (Tagasta marginella), 

belalang mancung rumput (Atractomorpha crenulata), belalang setan (Aularches 

miliaris), dan belalang garis hijau (Oxya spp.). Dari sekian banyaknya spesies 

belalang Acrididae yang sering ditemukan, belalang kembara merupakan spesies 

yang menjadi sorotan karena kemampuannya yang dapat menghancurkan 

hamparan pertanaman saat terjadi ledakan populasi. 

Beberapa spesies belalang yang hidup bersama di dalam suatu habitat akan 

membentuk komunitas yang saling berinteraksi. Spesies yang akan memenangkan 

kompetisi adalah spesies yang memiliki keunggulan sifat-sifat biologis dan 

perilaku (Untung, 1996). Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya populasi 

relatif suatu spesies dibandingkan dengan spesies-spesies lainnya. Pada dasarnya 

belalang memiliki sifat polifag, yaitu dapat memakan banyak jenis tanaman yang 

dijadikan inangnya. Hal ini menyebabkan belalang dapat memperoleh sumber 

makanan dari inang yang lain, jika tanaman inang yang sebelumnya telah habis. 

Salah satu tanaman inang yang sangat digemari belalang adalah pertanaman tebu. 
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Selain pertanaman tebu, terdapatnya populasi gulma dari jenis rumput-rumputan 

yang merupakan sumber makanan alternatif bagi belalang-belalang yang 

berasosiasi pada suatu vegetasi. Oleh sebab itu, tentunya terjadi kompetisi dalam 

perolehan sumber makanan yang berpengaruh terhadap kepadatan populasi suatu 

spesies belalang yang salah satunya adalah populasi relatif belalang kembara. 

Kepadatan populasi belalang kembara pada suatu hamparan pertanaman dapat 

memacu terjadinya peningkatan populasi. Hal tersebut yang nantinya 

menyebabkan terjadinya perubahan fase transformasi belalang kembara menjadi 

ke tingkat yang lebih membahayakan. 

Belalang kembara memiliki tiga fase transformasi yang dapat 

membedakannya dengan belalang-belalang lain yaitu fase soliter, transien, dan 

gregarius. Dalam penentuan fase transformasi belalang kembara terdapat dua 

metode yang dilakukan yaitu berdasarkan identifikasi visual (berdasarkan warna 

tubuh dan bentuk pronotum) dan indentifikasi berdasarkan indikator Luong-

Skovmand (1999). Penentuan fase transformasi menggunakan metode identifikasi 

visual memungkinkan tingkat kekeliruan yang lebih besar dibandingkan dengan 

identifikasi menggunakan kriteria Luong-Skovmand (1999) karena hanya 

mengandalkan visual dan perkiraan. Untuk mengurangi tingkat kekeliruan dalam 

identifikasi visual, pengamatan harus dilakukan dengan teliti dan seksama. 

Sementara itu, metode identifikasi dengan indikator Luong-Skovmand (1999) 

terbukti mampu menentukan fase transformasi belalang kembara lebih akurat dan 

tingkat kekeliruannya lebih kecil dikarenakan pengukuran dan perhitungan 

menggunakan alat bantu. Oleh sebab itu, kedua metode yang digunakan untuk 

mengidentifikasi fase transformasi belalang kembara akan memberikan hasil fase 
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transformasi dengan nilai yang tidak berbeda atau mungkin hanya terdapat sedikit 

perbedaan. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: 

(1) Pada hamparan tebu di lahan PT GMP terdapat beberapa jenis belalang 

Acrididae. 

(2) Pada hamparan pertanaman tebu, jenis belalang kembara merupakan spesies 

yang lebih dominan di antara jenis-jenis belalang Acrididae yang lain. 

(3) Identifikasi fase transformasi belalang kembara menggunakan metode 

identifikasi secara visual (berdasarkan warna tubuh dan bentuk pronotum 

belalang kembara) akan memberikan hasil yang tidak berbeda dengan 

metode indikator Luong-Skovmand (1999). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Tebu 

Tanaman tebu (Saccharum officinarum L.) merupakan tanaman perkebunan 

semusim. Tebu tumbuh di dataran rendah daerah tropika dan dapat tumbuh juga di 

sebagian daerah subtropika. Manfaat utama dari tanaman tebu adalah sebagai bahan 

baku pembuatan gula pasir (Yenti et al., 2011). Menurut Wijayanti (2008), tanaman 

tebu tergolong dalam famili Graminae atau Poaceae yaitu rumput-rumputan. 

Saccharum officinarum merupakan spesies paling penting dalam genus 

Saccharum sebab kandungan sukrosanya paling tinggi dan kandungan seratnya 

paling rendah. 

Banyak ahli berpendapat bahwa tanaman tebu berasal dari Irian, dan 

menyebar ke kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Burma dan India. 

Dari India kemudian dibawa ke Iran sekitar tahun 600 M dan selanjutnya oleh 

orang-orang Arab dibawa ke Mesir, Maroko, Spanyol dan Zanzibar. Beberapa 

peneliti berkesimpulan bahwa tanaman tebu berasal dari India, berdasarkan 

catatan-catatan kuno dari negeri tersebut. Bala tentara Alexander the Great 

mencatat adanya tanaman di negeri itu ketika mencapai India pada tahun 325 SM 

(Tjokroadikoesoemo dan Baktir, 2005). 
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Klasifikasi tanaman tebu menurut Steenis et al. (2006), adalah sebagai 

berikut : 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Poales 

Famili  : Poaceae 

Genus  : Saccharum 

Spesies : Saccharum officinarum L. 

Tanaman tebu mempunyai batang yang tinggi, tidak bercabang dan tumbuh 

tegak. Tanaman yang tumbuh baik, tinggi batangnya dapat mencapai 35 m atau 

lebih. Pada batang terdapat lapisan lilin yang berwarna putih dan keabu-abuan. 

Lapisan ini banyak terdapat sewaktu batang masih muda. Ruas-ruas batang 

dibatasi oleh buku-buku yang merupakan tempat duduk daun. Pada ketiak daun 

terdapat sebuah kuncup yang disebut mata tunas. Bentuk ruas batang dan warna 

batang tebu yang bervariasi merupakan salah satu ciri dalam pengenalan varietas 

tebu (Wijayanti, 2008). 

Tebu dapat tumbuh dari dataran rendah hingga dataran tinggi pada 

ketinggian 1400 m di atas permukaan laut (dpl), tetapi pada ketinggian mulai 

+1200 m (dpl) pertumbuhan tebu akan lambat. Curah hujan yang optimum untuk 

tanaman tebu adalah 1.5002.500 mm per tahun dengan hujan tersebar merata. 

Produksi yang maksimum dicapai pada kondisi yang memiliki perbedaan curah 

hujan yang ekstrim antara musim hujan dan musim kemarau. Suhu yang baik 

untuk tanaman tebu berkisar antara 240
o
 C hingga 300

o
 C, dengan kelembaban 
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nisbi yang dikehendaki adalah 6570%, dan pH tanah 5,57,0. Kecepatan angin 

yang optimum untuk pertumbuhan tebu kurang dari 10 km/jam, karena angin 

dengan kecepatan lebih dari 10 km/jam akan merobohkan tanaman tebu (Tim 

Penulis PTPN XI, 2010). 

Brazil, India, China merupakan tiga negara terbesar penghasil tebu di dunia. 

Pada tahun 2011, produksi tebu di Brazil mencapai 734 juta ton, diikuti India 342 

juta ton dan China 115 juta ton. Sedangkan negara Indonesia berada pada posisi 

sebelas dengan produksi tebu sebesar 24 juta ton (FAOSTAT, 2011). 

Dari berbagai provinsi yang terdapat di Indonesia, salah satu provinsi yang 

menjadi sentra budidaya tanaman tebu adalah Provinsi Lampung. Provinsi 

Lampung pada tahun 2012 memiliki produksi tebu rakyat hanya berasal dari 

empat kabupaten saja yaitu Kabupaten Lampung Utara dengan produksi mencapai 

64,96% dari total produksi tebu di provinsi ini atau sebesar 23.392 ton gula 

hablur, Kabupaten Lampung Tengah dengan produksi sebesar 6.221 ton 

(17,28%), Kabupaten Way Kanan dengan produksi 5.270 ton (14,63%), dan 

Kabupaten Tulang Bawang dengan produksi 1.127 ton (3,13%) (Cakrabawa dan 

Nuryati, 2014). 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, berakibat pada 

meningkatnya kebutuhan lahan dan pangan. Hal tersebut menyebabkan luas areal 

usaha tani tebu sulit untuk dipertahankan karena harus bersaing dengan tanaman 

pangan bahkan beralih fungsi menjadi non-pertanian. Selain itu, semakin 

banyaknya masalah hama dan penyakit yang muncul, dapat menurunkan 

produktivitas tanaman tebu. Salah satu hama penting pada pertanaman tebu adalah 
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Belalang kembara. Belalang jenis ini dapat menjadi penyebab menurunnya 

produksi tebu secara drastis yang sangat sulit ditanggulangi. 

2.2 Belalang Kembara 

Pada tahun 1998 terjadi ledakan populasi hama belalang di beberapa 

wilayah di Indonesia. Selama tahun 1998 Provinsi Lampung mengalami 

kerusakan yang paling serius. Salah satu komoditas utama yang diserang oleh 

belalang kembara adalah tanaman tebu (Sudarsono, 2003). Belalang kembara 

yang termasuk dalam genus Locusta mempunyai beberapa sub-spesies yang 

wilayah penyebarannya berbeda-beda. Struktur tubuh belalang kembara terdiri 

dari tiga bagian yaitu kepala (caput), dada (thorax) dan perut (abdomen), 

mempunyai satu pasang antena, dua pasang sayap dengan tiga pasang kaki 

(Sitompul, 2005). 

Klasifikasi belalang kembara menurut Kalshoven (1981), adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insekta 

Ordo  : Orthoptera 

Famili  : Acrididae 

Genus  : Locusta 

Species : Locusta migratoria manilensis Meyen 

Belalang kembara, memakan daun-daun tanaman sehingga mengurangi luas 

permukaan daun dan mengganngu fungsi fisiologis dari tanaman yang diserang. 

Kerusakan daun ini berpengaruh terhadap produktivitas tanaman tersebut. Jika 
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serangan belalang ini dalam jumlah populasi yang tinggi, daun tanaman jagung 

yang diserang akan habis dimakannya (Surachman dan Suryanto, 2007). Belalang 

kembara menyerang daun, hanya menyisakan tulang daun dan batang, bahkan 

pada kondisi tertentu memakan tulang daun dan batang sehingga dapat merusak 

tanaman hingga 90% (Roe, 2000). Gejala serangan belalang tidak spesifik, 

bergantung kepada tipe tanaman yang diserang dan tingkat populasi. Daun 

biasanya bagian pertama yang diserang. Hampir keseluruhan daun habis termasuk 

tulang daun, jika serangannya parah (Pabbage et al., 2007). 

Ciri-ciri morfologi belalang kembara yaitu: terdiri dari tiga bagian yaitu 

kepala (caput), dada (thorax) dan perut (abdomen), perutnya bersegmen, 

mempunyai satu pasang antena, dua pasang sayap dengan tiga pasang kaki. 

Antena agak pendek, tidak melebihi panjang tubuh. Sayap depan agak keras dan 

sayap belakang tipis. Nimfa berwarna hijau, imago hijau dan sayapnya coklat. 

Panjang tubuh belalang kembara yang didapatkan pada fase nimfa 2-4 cm dan 

imago 4,6-6,8 cm (Oktaria et al., 2013). Menurut Kalshoven (1981), panjang 

tubuh belalang kembara dewasa berkisar antara 4 sampai 7 cm. 

Siklus hidup belalang kembara rata-rata 76 hari, sehingga dalam setahun 

dapat menghasilkan 45 generasi di daerah tropis, terutama di Asia Tenggara. Di 

daerah subtropis, serangga ini hanya menghasilkan satu generasi per tahun. 

Belalang kembara mengalami tiga fase pertumbuhan populasi yaitu fase soliter, 

fase transien, dan fase gregaria. Pada fase soliter, belalang hidup sendiri-sendiri 

dan tidak menimbulkan kerusakan bagi tanaman. Pada fase gregaria, belalang 

kembara hidup bergerombol dalam kelompok-kelompok besar, berpindah-pindah 

tempat dan merusak tanaman secara besar-besaran. Perubahan fase dari soliter ke 
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gregaria dan dari gregaria kembali ke soliter dipengaruhi oleh iklim, melalui fase 

yang disebut transien (Pabbage et al., 2007). Pada fase soliter bentuk belalang 

kembara pronotumnya menonjol, dan ukuran tubuh cenderung lebih besar. 

Sedangkan fase gregarius, pronotum berbentuk datar dan ukuran tubuhnya lebih 

kecil (Gambar 1) (Kalshoven, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Pronotum belalang kembara pada fase: S. soliter; dan G. gregarius 

 (Kalshoven, 1981). 

 

Imago betina yang berwarna coklat kekuningan siap meletakkan telur 

setelah 520 hari, tergantung kepada suhu lingkungan sekitar. Seekor betina 

mampu menghasilkan 67 kantong telur yang diletakkan di dalam tanah dengan 

jumlah telur 40 butir per kantong. Imago betina hanya membutuhkan satu kali 

kawin untuk meletakkan telur-telurnya dalam kantong-kantong tersebut. Imago 

jantan yang berwarna kuning mengkilap berkembang lebih cepat dibandingkan 

dengan betina. Lama hidup dewasa adalah 11 hari (Pabbage et al., 2007). 
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2.3 Belalang Famili Acrididae 

Belalang merupakan serangga herbivora yang termasuk dalam ordo 

Orthoptera dan sub-ordo Caelifera. Orthoptera termasuk serangga terestrial dan 

dapat hidup dimana saja di seluruh dunia kecuali di bagian terdingin dari 

permukaan bumi, lebih dari 20.000 spesies yang sudah diketahui, Orthoptera 

biasanya hidup pada habitat padang rumput yang diikuti dengan tumbuhan 

kacang-kacangan dan tanaman lainnya dengan komunitas tumbuhan yang 

beranekaragam dengan sedikit semak belukar dan pepohonan yang tidak terlalu 

banyak (Resh dan Carde, 2003). Serangga ini memiliki alat mulut bertipe 

mengginggit, antena lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor 

pendek. Femur belakangnya umumnya panjang dan kuat yang cocok untuk 

melompat. Jenis belalang yang sering ditemukan di daerah Asia Tenggara 

khususnya Indonesia adalah belalang yang termasuk dalam famili Acrididae.  

Menurut Mawardi et al. (2015), melaporkan bahwa Famili Acrididae 

merupakan famili yang mendominasi di dalam suatu ekosistem di suatu wilayah. 

Famili Acrididae yang banyak ditemui yaitu Acridinae dengan spesiesnya 

Aiolopus thalassinus tamulus, Phlaeoba autennata dan Phlaeoba infumata; 

Catantopinae dengan spesiesnya Apalacris varicornis, Traulia azureipennis dan 

Xenocatantops humilis; Oedipodinae dengan spesiesnya Gastrimargus 

marmoratus dan Gastrimargus musicus; Oxyinae dengan spesiesnya Oxya 

japonica japonica dan Pseudoxya diminuta. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Serangga
https://id.wikipedia.org/wiki/Herbivora
https://id.wikipedia.org/wiki/Ordo
https://id.wikipedia.org/wiki/Orthoptera
https://id.wikipedia.org/wiki/Antena_(biologi)
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ovipositor&action=edit&redlink=1
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III. BAHAN DAN METODE 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada hamparan pertanaman tebu di lahan PT GMP, 

kemudian proses identifikasi dilaksanakan di Laboratorium Hama Arthropoda, 

Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Penelitian 

dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan Agustus 2016. 

3.2 Bahan dan Alat 

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain sampel belalang 

kembara, sampel jenis-jenis belalang famili Acrididae dan alkohol 70%. 

Sedangkan alat yang akan digunakan ialah jala ayun (sweep net), plastik, 

mikroskop stereo, kaca pembesar (lup), buku kunci identifikasi, kamera, 

penggaris dan alat tulis. 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Sampling belalang kembara pada penelitian ini dilaksanakan pada empat 

jenis hamparan vegetasi yang terdapat di lingkungan perkebunan tebu PT GMP 

yaitu tebu muda, tebu tua, rumput, dan lahan bera. Vegetasi tebu muda yang 

dipilih adalah vegetasi dengan umur tanaman tebu kurang dari tiga bulan dengan 

kondisi tanah masih gembur, tajuk tanaman tidak sepenuhnya menutupi tanah, dan 

cukup banyak ditumbuhi rumput di dalam pertanaman. Vegetasi tebu tua yang 

dipilih adalah vegetasi dengan umur tanaman di atas enam bulan dimana kondisi 
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tanah sudah mulai padat dan rumput di sekitar pertanaman lebih rimbun daripada 

di dalam pertanaman. Vegetasi rumput yang diamati adalah vegetasi yang 

ditumbuhi rumput dan bukan merupakan lahan budidaya. Vegetasi lahan bera 

yang dipilih berupa vegetasi yang terdiri dari berbagai macam tumbuhan yang 

tumbuh pada lahan yang sedang tidak ditanami tebu atau diistirahatkan. Pada 

keempat vegetasi yang dijadikan sampling tersebut dilakukan pengulangan 

sebanyak tiga kali pada lokasi yang berbeda, sehingga total petak sampel yang 

disampling adalah dua belas petak sampel. 

3.3.1 Penetapan Petak Sampel 

Pada penelitian ini, kegiatan sampling dilakukan antara bulan Juli hingga 

bulan Agustus 2016. Metode penetapan titik sampel yang digunakan ialah metode 

sampel terpilih (purposive sampling). Titik sampel ditentukan secara langsung dan 

tidak secara acak. Pada penelitian ini, di setiap hamparan vegetasi ditentukan 10 

titik sampel dengan masing-masing titik sampel berukuran 2x10 m. Pemilihan 

titik sampel disesuaikan dengan kondisi hamparan pertanaman tebu dari berbagai 

jenis vegetasi. Luas hamparan vegetasi yang disurvei berkisar 1-2 ha. 

Pada vegetasi tebu muda, rumput dan lahan bera titik sampel yang 

ditentukan berada di dalam petak sampel (Gambar 2). Khususnya pada vegetasi 

tebu muda, tanaman tebu berumur kurang dari tiga bulan dengan tinggi tanaman 

sekitar 0,5 m. Namun, pada vegetasi tebu tua titik sampel yang ditentukan hanya 

terletak di bagian tepi hamparan vegetasi tebu tua (Gambar 3). Hal ini karena 

tidak memungkinkan untuk melakukan sampling pada bagian dalam vegetasi tebu 

tua yang sudah sangat rapat. Tanaman tebu pada vegetasi tebu tua berumur lebih 

dari enam bulan dengan tinggi tanaman berkisar antara 1-1,5 m. 
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Gambar 2.  Skema titik sampel vegetasi tebu muda, rumput, dan lahan bera. 
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Gambar 3.  Skema titik sampel vegetasi tebu tua. 

3.3.2 Pengumpulan Spesimen 

Pengumpulan spesimen pada penelitian ini dilakukan pada pagi atau sore 

hari dengan menggunakan jala ayun (sweep net) sebanyak 20 ayunan ganda pada 

setiap titik sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengayunkan jala ayun 
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tiap melangkah sebanyak 1 kali ayunan ganda pada titik sampel yang telah ditetapkan 

sebanyak 10 langkah. Serangga-serangga yang tertangkap dimasukkan kedalam 

plastik kemudian diberi alkohol 70%. Kemudian, setiap hasil tangkapan diberi 

label berdasarkan titik sampel untuk mempermudah dalam analisis. 

3.3.3 Identifikasi Spesimen 

Serangga yang diperoleh dipilah dan hanya diambil jenis belalang dari 

famili Acrididae, kemudian identifikasi dilakukan dengan membandingkan 

morfologi spesimen dengan Kalshoven (1981), Tan (2012) dan Tan dan 

Kamaruddin (2014). Identifikasi dilakukan sampai tingkat sub-famili, untuk 

membedakan jenis belalang kembara dengan jenis-jenis belalang lainnya. Proses 

identifikasi dilakukan menggunakan kaca pembesar atau mikroskop stereo untuk 

melihat perbedaan karakteristik antar spesies belalang. 

3.3.4 Analisis Data 

Untuk menentukan fase transformasi belalang kembara dilakukan dengan 

dua metode yaitu dengan metode identifikasi secara visual (berdasarkan warna 

tubuh dan bentuk pronotum) dan identifikasi berdasarkan indikator 

LuongSkovmand (1999). Proses penentuan pada kedua metode hanya dilakukan 

pada belalang kembara yang telah dewasa. Belalang kembara yang telah dewasa 

dapat dilihat berdasarkan sayapnya yang telah tumbuh sempurna. 

Pada penentuan dengan metode identifikasi secara visual, belalang 

kembara dikelompokkan berdasarkan ukuran badan spesimen belalang. 

Pengelompokan tersebut antara lain : ukuran terbesar (soliter), ukuran sedang 

(transien), dan ukuran terkecil (gregarius). Selanjutnya dilakukan pengamatan 
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pada morfolgi bagian tubuh belalang terutama warna dan bentuk pronotumnya 

menggunakan lup. 

Sedangkan untuk mengetahui rasio F/C dan E/F dilakukan analisis dengan 

mengukur panjang sayap depan (E), panjang femur tungkai belakang (F), dan 

lebar maksimum kepala (C) pada setiap spesimen belalang kembara dewasa yang 

didapat. Data ukuran (F), (E), dan (C) yang telah diperoleh digunakan untuk 

menghitung rasio F/C dan E/F. Penghitungan nilai rasio F/C dan E/F diilakukan 

dengan cara panjang femur tungkai belakang (F) dibagi dengan lebar maksimum 

kepala (C) dan panjang sayap depan (E) dibagi dengan panjang femur tungkai 

belakang (F) per masing-masing individu belalang kembara dewasa. Setelah 

didapat nilai rasio F/C dan E/F per masing-masing individu kemudian dihitung 

rata-rata rasio F/C dan E/F dari keseluruhan belalang kembara yang didapat 

berdasarkan vegetasi yang telah ditentukan dan berdasarkan keseluruhan vegetasi. 

Selanjutnya, nilai rasio F/C dan E/F tersebut digunakan untuk menentukan fase 

populasi belalang kembara dengan menggunakan koefisien kriteria 

LuongSkovmand (1999) seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Ciri morfologis tiga fase dari populasi belalang kembara Afrika (L. 

m. migratorioides) (LuongSkovmand, 1999). 

 

Rasio Bagian 

Tubuh 

Jenis 

Kelamin 

Fase Transformasi 

Soliter Transien Gregarius 

E/F 
Jantan 1,40  1,79 1,79  2,09 2,09  

Betina 1,40  1,81 1,81  2,18 2,18  

F/C 
Jantan 3,67  4,00 2,95  3,67  2,95 

Betina 3,46  4,00 2,85  3,46  2,85 

Keterangan: E = panjang sayap depan; F = panjang femur tungkai belakang; 

C = lebar maksimum kepala.
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V. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di hamparan pertanaman tebu PT 

GMP Lampung Tengah dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada hamparan pertanaman tebu di lahan PT GMP Lampung Tengah 

sekurang-kurangnya ditemukan lima sub-famili belalang yang termasuk 

dalam famili Acrididae, yaitu: Oedipodinae, Acridinae, Catantopinae, 

Cyrtachanthacridinae, dan Oxyinae. 

2. Jenis belalang yang dominan pada hamparan pertanaman tebu yang disurvei 

adalah sub-famili Oedipodinae yang di dalamnya terdapat spesies belalang 

kembara. Jumlah spesimen setiap sub-famili yang ditemukan adalah: 

Oedipodinae (212 ekor), Acridinae (147 ekor), Catantopinae (165 ekor), 

Cyrtachanthacridinae (153 ekor), dan Oxyinae (11 ekor). 

3. Berdasarkan penentuan fase belalang secara visual, belalang kembara yang 

berada pada fase soliter, transien, dan gregarius berturut-turut adalah 

90,32%; 8,87%; dan 0,81%. Sementara itu, hasil analisis berdasarkan 

indikator Luong-Skovmand (1999) menghasilkan belalang kembara soliter 

76,61%; transien 20,97%; dan gregarius 2,42%. Meskipun secara numerik 

kedua metode tersebut memberikan hasil yang berbeda tetapi keduanya 

menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu bahwa mayoritas belalang 

kembara pada hamparan yang disurvei berada dalam fase soliter. 
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