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ABSTRAK 

Arthropoda dalam ekosistem memiliki peran antara lain sebagai hama, predator, pollinator, dan 

pengurai. Arthropoda merupakan salah satu organisme penting dalam menjaga keseimbangan 

ekosistem, salah satunya pada tajuk tanaman cabai rawit. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

kelimpahan dan keanekaragaman arthropoda pada tajuk tanaman cabai rawit di Desa Kuripan 

Lombok barat, telah dilakukan sejak bulan Mei 2018 sampai Juli 2018. Metode penelitian adalah 

metode deskriftif. Pengamatan menggunakan yellow pan trap mulai tanaman umur 45 HST 

dengan interval waktu 7 hari selama 10 kali pengamatan. Hasil penelitian didapatkan 7 famili 

arthropoda pada tajuk tanaman yaitu famili Ephydridae  28,49%, Coccilinedae, 19,08%, 

Acrididae, 13,41% , Noctuidae 12,10%, Lycosidae 11,29%, Carabidae 10,22% , dan Lygeaidae 

5, 38%. Indeks keanekaragaman tajuk tanaman pada tanaman cabai rawit lahan cabai,1,75, 

pematang, 1,76 dan lahan padi 1,85, termasuk dalam kategori rendah. 

Kata Kunci : cabai rawit, arthropoda, tajuk tanaman 

ABSTRACT 

Arthropods in ecosystems have roles such as pests, predators, pollinators, and decomposers. 

Arthropoda is one of the important organisms in maintaining the balance of the ecosystem, one 

of which is in the canopy of small chili. This study aims to look at the abundance and diversity of 

arthropods in the canopy of small chili in Kuripan village, West Lombok, which has been carried 

out since May 2018 until July 2018. The research method is descriptive method. Observation 

used yellow pan trap starting from plants aged 45 HST with intervals of 7 days for 10 

observations. The results showed that 7 families of arthropods in plant canopy were Ephydridae 

family 28.49%, Coccilinedae, 19.08%, Acrididae, 13.41%, Noctuidae 12.10%, Lycosidae 

11.29%, Carabidae 10.22%, and Lygeaidae 5, 38%. Plant canopy diversity index in chili land, 

1.75, embankment, 1.76 and 1.85 rice fields, included in the low category. 

Keywords: small chili, arthropods, plant canopy. 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang  

Cabai rawit merupakan salah satu tanaman hortikultura yang digemari masyarakat. Buah 

cabai rawit digemari karena memilki rasa pedas dan dapat merangsang selera makan. Selain itu, 

buah cabai memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin, antara lain kalori, protein, lemak, 

karbohidrat, kalsium, vitamin A, vitamin B1 dan vitamin C (Saptana, 2007). 



 Page 2 
 

 Cabai rawit merupakan komoditas sayuran yang memilki nilai ekonomi yang cukup 

tinggi, karena permintaan terhadap komoditas ini dari tahun ke tahun terus menigkat. Produksi 

cabai rawit di Nusa Tenggara Barat sendiri mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 

2014 sebesar 28,92 ribu ton (Badan Pusat Statistik NTB, 2014). Meskipun produksi cabai rawit 

lebih besar, namun fluktuasi produksi sepanjang tahun menimbulkan masalah dalam 

ketersediaan cabai rawit. 

 Tanaman cabai rawit berhubungan dengan organisme-organisme di sekitarnya, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu kelompok yang berhubungan dengan cabai 

rawit adalah kelompok arthropoda yang didalamnya ada kelompok hama, predator, parasitoid, 

pollinator, dan lain-lain bagi tanaman cabai rawit itu sendiri. Seluruh komponen ekosistem 

tersebut berhubungan satu sama lain. Guncangan ekosistem di sekitar cabai rawit dapat terjadi 

apabila salah satu komponen didominankan. Sehingga mempengaruhi kelimpahan dan 

keanekaragaman arthropoda di sekitar tanaman cabai rawit itu sendiri. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelimpahan dan keanekaragaman 

arhropoda tajuk tanaman pada tanaman cabai rawit di Desa Kuripan Lombok Barat.  

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan melakukan pengamatan 

secara langsung di lapangan dengan pemasangan perangkap. Perangkap yang digunakan adalah 

yellow pan trap. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Mei 2018 sampai bulan Juli  2018. 

Pengamatan dan pengambilan sampel dilaksanakan pada lahan penelitian di Desa Kuripan, 

Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

Alat dan Bahan Penelitian 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah linggis, mangkok kuning, meteran, 

pisau, gunting, alat tulis menulis, botol koleksi, gelas minuman, hand counter dan kamera. 

Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman cabai rawit, air 

steril, alkohol 70%, double tip, kertas label, buku kunci identifikasi serangga Borror (1992). 
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Persiapan penelitian 

Pembuatan plot pengamatan 

 Plot pengamatan di lokasi ditentukan dengan metode sistematik yaitu plot pengamatan 

ditentukan dengan metode diagonal dalam pertanaman cabai rawit dan garis lurus pada pematang 

dan pinggir padi. Terdapat 3 plot pengamatan dengan masing-masing menggunakan 5 perangkap 

yellow pan trap, plot 1 pada lahan pertanaman, plot 2 pada pinggir tanaman dekat semak-semak, 

dan plot 3 pada pinggir tanaman dekat dengan pertanaman padi. Pertanaman cabai yang diamati 

sebagai lokasi penelitian,  pada saat awal pengamatan berumur 1 bulan. 

Pengamatan  

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan 

langsung di lapangan  yang dilakukan sebanyak 10 kali dengan interval waktu 7 hari sampai 

panen. 

Parameter Pengamatan 

 Parameter yang akan di amati dalam penelitian ini antara lain:  

1. Indeks Keanekagaman arthropoda   

2. Indeks Kelimpahan 

3. Indeks kemerataan 

4. Indeks kemiripan spesies 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Populasi Arthropoda Pada Beberapa Habitat  

Tabel 4.1. Komposisi Dan Kelimpahan Arthropoda di Lahan Cabai Rawit Desa Kuripan-

Lombok Barat. 

Kelas 
Ordo FFaammiillii LLPP PP LLCC JJMMLL 

JML Peran 

Insekta 

Coleoptera CCoocccciilliinneeddaaee 2244 2222 2255 7711 

330 

Hama 

 
Carabidae 10 13 15 38 Predator  

Lepidotera NNooccttuuiiddaaee 1133 2200 1122 4455 
Hama 
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Orthoptera AAccrriiddiiddaaee 1166 1199 1155 5500 
Hama  

Hemiptera Lygaeidae 5 4 11 20 Hama 

Diptera Ephydridae 35 39 32 106 Polinator 

Arachnida Aranae Lycosidae 12 14 16 42 42 Predator 

 Total 115 131 126 372 372 
 

Ket. Lahan cabai (LC), P (Pematang), LP (Lahan padi). 

 Mayoritas arthropoda yang ditemukan pada penelitian ini memiliki peran ekologi sebagai 

hama. Arthropoda yang berperan sebagai hama terdiri dari famili  Coccilinedae, Acrididae, 

Noctuidaeda Lygaedidae. Arthropoda yang berperan sebagai predator terdiri dari famili 

carabidae dan lycosidae, sedangkan arthropoda yang berperan sebagai polinator bersal dari famili 

ephydridae.  

Kelimpahan arthropoda yang tertinggi diperoleh dari hasil penelitian di Desa Kuripan 

adalah jenis arthropoda yang berperan sebagai hama sebanyak 186 individu, arthropda yang 

berperan sebagai  predatornya berjumlah 80 individu, tidak berbanding lurus (linear) dengan 

kelimpahan hama yang ada. Sedangkan arthropoda yang berperan sebagai pollinator berjumlah 

106 individu.  Hal ini diduga karena perangkap yang digunakan adalah yellow pan trap sehingga 

predator yang terperangkap hanya predator yang berada di sekitar tajuk tanaman. 

 Populasi  arthropoda dari kelas insekta keseluruhan berjumlah 330 individu yang terdiri 

dari famili coccilinedae, acrididae, noctuidae, carabidae, lygaeidae dan ephydridae. Populasi 

terbanyak berada di habitat lahan pinggir (pematang) sebanyak 117 individu, diikuti habitat 

lahan cabai  sebanyak 110 individu dan habitat lahan padi sebanyak 103 individu.  

 Populasi arthropoda insekta juga banyak di jumpai dari famili Coccilinedae, yaitu 

sebanyak  71 individu. Hal ini diduga karena tersedianya makanan dari serangga ini. Borror 

(1992) menyatakan bahwa jenis kumbang ini merupakan pemakan tumbuh-tumbuhan, dan 

merupakan hama kebun yang serius. 

 Populasi arthropoda arachnida hanya ditemukan dari satu famili, yaitu famili lycosidae, 

yang berjumlah 42 individu, terbanyak pada lahan cabai. Hal ini diduga karena famili ini bersifat 

predator. Predator ini mangsa utamanya adalah wereng coklat, apabila mangsa utamanya tidak 

ada, serangga ini dapat berganti mangsa, sebab serangga ini memilki kemampuan beralih mangsa 

(switch respon) (Tulung,1999). 
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4.2.  Komposisi Dan Kelimpahan Arthropoda Menurut Fungsi Ekologi 

 

Grafik 4.1. Grafik Komposisi dan Kelimpahan Arthropoda Menurut Fungsi Ekologi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran ekologi dari arthropoda yang 

terkoleksi, dapat dikelompokkan menjadi arthropoda predator, hama, dan polinator. Arthropoda 

yang paling mendominasi yaitu dari kelompok hama. Hal ini disebabkan hama merupakan suatu 

komponen dominan dalam suatu agroekosistem dan dapat berpengaruh terhadap hasil pertanian 

(Martua, 2015). Selain itu ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan populasi serangga 

yaitu faktor internal ( kemampuan berkembang biak yang dipengaruhi oleh sex rasio antara 

serangga jantan dan betina, sifat mempertahankan diri, siklus hidup, dan umur imago) dan faktor 

eksternal ( faktor temperature, kelembapan, cahaya, warna, bau, angin, makanan, ruang, dan 

faktor hayati/musuh alami) (Natawigena, 1990). 

 Pada penelitian ini arthropoda yang paling melimpah adalah arthropoda dari famili 

ephydridae yang berperan sebagai polinator. Hal ini dikarenakan habitat tempat penelitian 

terdapat banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang sedang berbunga. Pada bentang lahan pertanian 

yang mempunyai jenis tanaman yang berbeda ternyata ditemukan pollinator yang lebih banyak 

dibandingkan dengan satu jenis tanaman (Widhiono dan Sudiana, 2015). Selanjutnya diikuti dari 

kelas Coccilinedae yang berperan sebagai hama. Kelimpahan dari hama disebabkan karena 

tersedianya makanan dari hama, disekitar lokasi penelitian juga terdapat tanaman lain seperti 

terung-terungan, jagung, dan kacang tanah yang dapat dijadikan inang alternatif dari serangga 
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tersebut. Borror (1992) menyatakan bahwa hama kumbang ini merupakan hama kebun yang 

serius dan pemakan tumbuh-tumbuhan.  

 Kelompok predator yang terkoleksi terdiri dari famili Carabidae dan Lycosidae. Namun 

populasi dari predator ini hanya sedikit yang terperangkap di yellow pan trap, hal ini 

dikarenakan kedua predator ini merupakan predator permukaan tanah. Menurut Borror (1992), 

kumbang Carabidae merupakan kumbang yang jarang terbang dan lebih sering berlari. 

Sedangkan laba-laba Lycosidae sedikit ditemukan di yellow pan trap karena laba-laba ini lebih 

banyak di permukaan tanah. Laba-laba ini merupakan salah satu kelompok laba-laba yang 

mencari makanan mereka di atas tanah (Borror, 1992). 

4.3.  Indeks Keanekaragaman  

 Ukuran Keanekaragaman yang digunakan adalah indeks keanekaragaman Shanon (H’) 

karena merupakan ukuran yang paling banyak digunakan.  Kriteria yang digunakan pada indeks 

keanekaragaman yang digunakan adalah, apabila H’<1 artinya keanekaragaman rendah, 1<H’<3 

artinya keanekaragaman sedang, dan apabila H’>3 maka keanekaragamannya tinggi (Fahrul, 

2007). 

Tabel 4.2. Indeks Keanekaragaman (H’) pada pertanaman cabai rawit dengan perangkap Yellow 

Pan Trap.  

Habitat  Indeks Shanon (H’) Kriteria 

Lahan cabai 1.87 Rendah 

Pematang  1.80 Rendah 

Lahan padi 1.79 Rendah 

  

 Indeks keanekaragaman di atas menunjukkan bahwa ketiga habitat lokasi pengamatan 

berada pada kriteria 1<H’<2, artinya ketiga lokasi tersebut memiliki nilai keanekaragaman 

sedang. Keanekargaman sedang ini berarti tingkat kestabilan ekositem tergolong rendah. Hal ini 

di sebabkan masih ada arthropoda yang memilki peran lain yang tidak terperangkap. Selain ini 

karena dalam pengamatan ini tidak digunakan pengamatan langsung sehingga masih ada 

arthropoda lain yang tidak teridentifikasi. Tingkat kestabilan ekosistem dipengaruhi oleh 

kompleksitas biota dan vegetasi yang menyusun rantai makanan maupun jaring-jaring makanan 

dalam suatu ekosistem (Wardani, 2015).  
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4.4.  Indeks Kelimpahan 

 Tabel 4.4. Indeks Kelimpahan Arthropoda Tajuk Tanaman di Desa Kuripan 

Famili Kelimpahan 

Coccinelidae 19,09 

Acrididae 13,44 

Noctuidae 12,10 

Lycosidae 11,29 

Carabidae 10,22 

Lygaeidae 5,38 

Ephydridae 28,49 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa artropoda yang memiliki nilai 

dominansi paling tinggi yaitu famili ephydridae, diikuti oleh famili coccilinedae.  

  Arthropoda dari famili ephydridae sebanyak 28,49%. Arthropoda ini  banyak 

terperangkap pada yellow pan trap karena merupakan serangga bersayap yang berpindah dengan 

terbang. Hal ini  juga dikarenakan banyaknya tanaman berbunga yang berada disekitar lokasi 

penelitian. Widhiono (2016) menyatakan bahwa semakin banyak tanaman yang berada pada 

suatu bentang lahan pertanian, semakin banyak pula polinator yang ditemukan. 

Arthropoda dari famili coccilinedae sebanyak 19,08%. Hal ini disebabkan karena 

tersedianya makanan dari serangga ini. Borror (1992), menyatakan bahwa kelompok kumbang 

ini merupakan pemakan tumbuh-tumbuhan dan merupakan hama kebun yang serius.  

Walaupun dalam grafik terlihat famili coccinelidae lebih dominan, namun nilainya masih bisa 

dikatakan merata dengan famili lain. Hal ini dikarenakan nilai dominansi coccinelidae masih 

relatif dekat dengan famili lainnya.  
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4.5. Indeks kemerataan (E) 

Kemerataan dihitung dengan indeks dari Pielou (dalam Maguran, 1988). Kemerataan 

berfungsi untuk mengetahui kemerataan setiap jenis dalam setiap komunitas yang dijumpai.  

Tabel 4.3. Nilai indeks kemerataan 

Habitat Indeks pilou (E) 

Lahan cabai  0.92 

Lahan pinggir (pematang) 0.93 

Lahan padi 0.96 

 Hasil analisis indeks kemerataan (E’) menunjukkan nilai kemerataan Arthropoda pada 

habitat lahan cabai 0,92, lahan pinggir 0,93, dan lahan padi 0,96. Indeks kemerataan yang 

mendekati artinya penyebaran arthropoda pada ketiga habitat semakin merata.  Menurut konsep 

kemerataan, jika nilai indeks yang diperoleh mendekati 1 (satu) berarti penyebarannya semakin 

merata ( Novriyanti, 2013).  

4.6. Indeks Kemiripan Spesies (Cs) 

 Indeks kemiripan spesies (Cs) digunakan untuk membandingkan jenis spesies yang ada 

pada masing-masing habitat. 

Tabel 4.4. Nilai indeks Kemiripan Spesies 

Habitat  Indeks Sorensen (Cs) 

Cabai dengan pematang 1 

Cabai dengan padi 1 

Padi dengan pematang 1 

 

Hasil indeks kemiripan spesies pada ketiga habitat, lahan dengan pematang, lahan dengan padi 

serta padi dengan pematang menunjukkan nilai 1 (satu), artinya ketiga lokasi memiliki kemiripan 

jenis yang sama, artinya terjadi aliran spesies antar habitat satu dengan yang lain. Nilai yang 

sama dari ketiga habitat ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu  faktor lingkungan dan jarak 

yang berdekatan antar habitat tiga lokasi pengamatan.  
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4.7. Dinamika populasi Arthropoda pada tajuk tanaman 

 

Grafik 4.2. Dinamika Populasi Arthropoda pada tajuk tanaman  

Grafik diatas menunjukkan bahwa terjadinya fluktuasi pada hama, predator dan pollinator. Hal 

ini dapat disebabkan karena ada factor-faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi 

arthropoda yang ada. Oka (1995), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepadatan suatu populasi dapat terjadi karena persaingan antar individu dalam suatu populasi 

atau dengan spesies lain, perubahan lingkungan kimia akibat adanya sekresi dan metabolisme, 

kekurangan makanan, serangan predator/parasit/penyakit dan emigrasi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat di ambil kesimpulan bahwa : 

1. Arthropoda tajuk tanaman yang dijumpai pada lokasi penelitian dengan kelimpahan tertinggi 

hingga kelimpahan terendah yaitu famili Ephydridae  28,49%, Coccilinedae, 19,08%, 

Acrididae, 13,41% , Noctuidae 12,10%, Lycosidae 11,29%, Carabidae 10,22% , dan 

Lygeaidae 5, 38%. 

2. Indeks Keanekaragaman Arthropoda pada tajuk tanaman cabai di desa Kuripan 1,75 pada 

lahan cabai, 1,76 pada pematang, 1,85 pada lahan padi sehingga termasuk dalam kategori 

rendah.  
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Saran 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan diadakan penelitian lebih lanjut mengenai kelimpahan 

dan keanekaragaman tajuk tanaman cabai rawit yang lebih terfokus pada musuh alami. 
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