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Abstrak

Fig (Ficus carica L.) merupakan tanaman asli dari Asia Barat. Tanaman ini telah

dibudidayakan sejak tahun 500 SM. Masyarakat Indonesia mengenal Fig sebagai Tin. Tin baru

dibudidayakan di Indonesia sejak tahun 2005. Tanaman Tin seringkali dijadikan sebagai

tempat hinggap berbagai jenis serangga. Namun, di Indonesia belum pernah ada laporan

mengenai keanekaragaman serangga pada tanaman ini. Oleh karena itu perlu adanya suatu

penelitian mengenai serangga pada tanaman tin. Penelitian ini merupakan penelitian tahap

satu yang bertujuan  untuk mengetahui berbagai jenis serangga pengunjung tanaman tin dan

perilakunya. Perilaku serangga yang diamati adalah foraging rate. Penelitian ini dilaksanakan

di kebun milik  warga Desa Wonoasri Kabupaten Kediri. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu dengan metode VES (Visual Encounter Survey), pengamatan ini dilakukan

selama 570 menit mulai pukul 06.00 WIB.  Terdapat 6 spesies yang telah teridentifikasi. Dari

keenam spesies tersebut Drosophila sp, Agromyza phaseoli, dan Mantis religiosa merupakan

serangga yang memiliki Foraging rate tertinggi yaitu 0,09 bunga per menit.

Kata kunci—perilaku, serangga pengunjung, Fig

PENDAHULUAN

Fig (Ficus carica L.) merupakan tanaman asli dari Asia Barat. Tanaman ini telah

dibudidayakan sejak tahun 500 SM. Masyarakat Indonesia mengenal Fig sebagai Tin. Tin baru

dibudidayakan di Indonesia sejak tahun 2005. Fig adalah anggota dari genus Ficus, yang

termasuk dalam famili Moraceae (mulberry). Ficus adalah genus besar dengan sekitar 2.000

spesies pohon, semak, dan spesies pohon anggur tropis dan yang subtropis didistribusikan di

sekitar bagian hangat dari dunia [1].

Fig berhabitus pohon dan dapat tumbuh hingga 10m dengan batang lunak berwarna cokelat

dan memiliki daun yang cukup besar dan berlekuk dalam. Bunga tin tidak tampak karena

terlindung oleh dasar bunga yang menutup sehingga biasanya disebut  bunga syconium yang

terlihat seperti buah. Yang disebut buah sebetulnya adalah dasar bunga yang membentuk

bulatan [2].

Tanaman Tin seringkali dijadikan sebagai tempat hinggap berbagai jenis serangga.

Serangga yang datang pada tanaman sering disebut serangga pengunjung. Serangga pengunjung

yang menguntungkan adalah sebagai pollinator. Serangga pengunjung juga berpotensi membuat

kerugian bagi tanaman yaitu sebagai hama yang akan memakan bagian bagian tubuh tanaman

dan atau juga sebagai vector penyakit [3].

Namun, di Indonesia belum pernah ada laporan mengenai keanekaragaman serangga pada

tanaman ini. Oleh karena itu perlu adanya suatu penelitian mengenai serangga pada Tanaman

Tin. Penelitian ini merupakan penelitian tahap satu yang bertujuan  untuk mengetahui berbagai

jenis serangga pengunjung tanaman Tin dan perilakunya. Perilaku serangga yang diamati adalah

foraging rate.
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METODE PENELITIAN

Studi pendahuluan ini dilaksanakan pada bulan Juli di kebun milik warga di Desa Wonoasri.

Pengamatan dilakukan selama 570 menit secara bertahap. Pengamatan dilakukan pada seluruh

bagian tanaman kecuali pada bagian akar. Serangga yang teramati ditangkap menggunakan

insect net, kemudian dimasukan pada botol koleksi. Identifikasi serangga dilakukan hingga

tahap spesies di Laboratorium Zoologi Universitas Nusantara PGRI Kediri menggunakan

beberapa kunci determinasi: Mengenal kerabat kepik [4], dan Pengembangan pengendalian

hama terpadu [5].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak enam spesies serangga telah berhasil diidentifikasi. Perilaku serangga yang

diamati adalah foreging rate. Foraging rate merupakan sebagai jumlah kunjungan yang

dilakukan oleh satu spesies serangga selama jangka waktu pengamatan. Dari data yang telah

diperoleh, Mantis religiosa, Agromyza phaseoli, dan Drosophilla sp.  memiliki foreging rate

tertinggi yaitu 0,09 bunga/menit (Gambar 1)

Gambar 1 Foreging rate serangga pengunjung Ficus carica L

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat dua spesies serangga yang ditemui

pada hampir semua waktu pengamatan, yaitu Ormenaria sp. dan Epilachna varivestis yang

merupakan kelompok Lepidoptera dan Coleoptera. Diketahui bahwa Ormenaria sp. dan

Epilachna varivestis merupakan  kelompok serangga yang paling banyak ditemukan di

tanaman fig. Keberadaan serangga ini pada tumbuhan memiliki nilai negatif bagi tumbuhan itu

sendiri, yaitu sebagai hama.

Selain Ormenaria sp. dan Epilachna varivestis serangga hama tanaman fig lainnya yaitu

terdapat Drosophilla sp, dan Agromyza phaseoli yang merupakan ordo Diptera dan

Branchyplatis radians yang merupakan Ordo Hemiptera. Sedangkan serangga yang berperan

sebagai pengunjung yaitu Mantis religiosa dari Ordo Orthoptera.

Dari Gambar 1 dapat dilihat, bahwa Dari keenam spesies tersebut Drosophila sp, Agromyza

phaseoli, dan Mantis religiosa merupakan serangga yang memiliki Foraging rate tertinggi yaitu
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0,09 bunga per menit. Sedangkan Epilachna varivestis, Branchyplatis radians, dan Ormenaria

sp. merupakan serangga yang memiliki Foraging rate terendah yaitu 0,01 bunga per menit.

SIMPULAN

Tanaman fig memiliki hubungan simbiosis dengan serangga lokal. Hal ini terbukti dari adanya

kunjungan serangga pada tanaman fig. Beberapa serangga yang mengunjungi tanaman fig

memiliki foreging rate yang berbeda sehingga lama waktu kunjungan setiap serangga pada

tanaman fig berbeda pula. Data foreging rate ini dapa digunakan sebagai dasar penelitian

lanjutan untuk mengetahui berbagai potensi serangga bagi fig
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