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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kumbang Lembing (Coleoptera: Coccinellidae) merupakan salah satu dari 

kumbang yang berukuran kecil (0,25 – 1,5 cm), dan banyak anggota jenisnya. Famili 

Coccinellidae mempunyai lima subfamili dan dua subfamili paling populer di 

Indonesia ialah Coccinellinae dan Epilacninae. Sebagian besar famili Coccinellidae 

(larva dan dewasanya) berperan sebagai predator serangga berbadan lunak seperti 

kutu daun dan kutu sisik dan sebagainya. Sebagian bersifat fitofag (suka memakan 

tumbuhan), sering menjadi hama berbagai jenis tanaman budidaya (Amir: 2002: 1). 

 Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi 2010 Tanaman 

budidaya sayuran telah banyak dimanfaatkan petani sebagai  sarana untuk menambah 

nilai ekonomi. Petani menanam berbagai jenis tanaman sayuran misalnya sawi, 

selada, bayam, tomat, terung, oyong, cabai, dan lainnya. Gangguan hama yang sering 

menyerang tanaman sayuran. Menurut Zulkarnain (2016: 130), salah satu yang 

menjadi hama tanaman buncis yaitu Kumbang Lembing dari jenis Epilachna yang 

sering disebut juga kumbang daun, daun-daun buncis yang terserang hama Epilachna 

ini berlubang-lubang. Pada serangan berat seluruh helaian daun dapat tersisa tulang 

daunnya saja, dan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat (kerdil). Kumbang 

Lembing memiliki beberapa peranan salah satunya yaitu sebagai predator bagi 

serangga lain. 
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 Menurut Pracaya (2007: 202) Kumbang Lembing berperan sebagai predator 

dan sebagai hama yaitu, pemakan Aphis, pemakan Aspidiotus destructor, pemakan 

bermacam-macam materi (omnivora) dan pemakan daun (herbivora). Kumbang 

Lembing berperan sebagai pemangsa dari berbagai jenis hama pertanaman sayuran, 

seperti aphis, kutu daun, tungau, kumbang tepung, kutu sisik kapas. Salah satu contoh 

spesies Kumbang Lembing yaitu Coccinela aquata yang berperan sebagai pemangsa 

Aphis sp. (Siwi, 1991: 120). Di samping itu Kumbang Lembing juga berperan sebagai 

hama pertanaman sayuran. Kumbang Lembing menyerang daun dengan 

meninggalkan mesofil daun dan berlubang, setelah daun-daun rusak Kumbang 

Lembing akan menyerang tangkai daun. Salah satu spesies Kumbang Lembing yang 

menjadi hama pertanaman terung adalah Epilachna sp. (Siwi, 1991: 120). 

 Permasalahan di bidang pertanian salah satunya yaitu Kumbang Lembing,  

Kumbang Lembing sebagai hama dan predator. Kumbang Lembing merupakan salah 

satu kelompok binatang yang merupakan hama utama bagi banyak jenis pertanaman 

sayuran yang dibudidayakan manusia terutama pada pertanaman sayuran. Selain 

sebagai hama tanaman beberapa jenis Kumbang Lembing dapat menjadi pembawa 

atau vektor penyakit tanaman yang berupa virus atau jamur. Akan tetapi menurut 

Pradhana dkk (2014: 59), tidak semua serangga berdampak negatif karena ada juga 

serangga yang memiliki dampak positif. Sebagian serangga bersifat sebagai predator, 

parasitoid, atau musuh alami.  

Pengendalian hama Kumbang Lembing sangat penting dilakukan pada 

pertanaman sayuran. Penggunaan pestisida pada tanaman justru akan memicu ledakan 

populasi hama. Timbulnya resistensi pada serangga merupakan dampak negatif dari 
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pemakaian insektisida. Selain itu berkurangnya keanekaragaman serangga akibat 

organisme bukan sasaran terkena pestisida tersebut. Padahal untuk mengurangi 

kerusakan akibat hama dapat digunakan agen hayati atau pengendali hama secara 

alami. Penyebab tingginya tingkat keanekaragaman Coccinellidae predator pada suatu 

habitat ditentukan oleh berbagai faktor seperti bioekologi, kondisi lingkungan dan 

pengelolaan ekosistem (Yaherwandi, 2005: 14). Ditambahkan oleh Hamid (2009: 30) 

bahwa keanekaragaman dan kelimpahan serangga secara umum pada suatu habitat 

tidak hanya ditentukan oleh kemampuan serangga tersebut untuk dapat hidup tetapi 

juga ditentukan oleh sumber daya yang tersedia, salah satunya adalah mangsa atau 

inang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kahono (2010: 77), dijumpai 

Kumbang Lembing spesies dari Henosepilachn vigintioctopunctata pada lima jenis 

inang yaitu Takokak, Leunca, Tomat, Terung, dan Kecubung menunjukkan bahwa 

jenis Kumbang Lembing ini cukup luas memakan inang suku Solanaceae. Kumbang 

Henosepilachna pusillanima dijumpai memakan daun tanaman sayur Belustru dan 

buah Timun, cara memakan daun oleh Kumbang Lembing Henosepilachna 

pusillanima pada tanaman ini seperti pada umumnya jenis Kumbang Lembing yang 

memakan daun tanaman famili dari Cucurbitaceae yaitu merusak daun dengan tipe 

kerusakan yang khas, membuat lingkaran garis potongan yang memotong tulang daun 

berbentuk garis melengkung untuk menjaga agar cairan pertahanan daun tidak masuk 

ke area daun tempat kumbang sedang makan. 

 Serangga ordo Coleoptera salah satunya famili Coccinellidae memiliki peran 

yang penting dalam ekosistem pertanaman sayuran dan didukung dengan 
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keanekaragaman ordo Coleoptera yang besar di alam. Berdasarkan latar belakang di 

atas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Keanekaragaman Kumbang Lembing (Coleoptera: Coccinellidae) pada 

Pertanaman Sayuran di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi untuk Pengayaan 

Materi Entomologi”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Produksi sayuran kurang optimal menyebabkan hama menjadi berkurang. 

2. Petani melakukan penyemprotan menggunakan insektisida sintetis. 

3. Lahan untuk pertanaman sayuran kurang memadai mengakibatkan 

keanekaragaman Kumbang Lembing berkurang. 

1.3 Pembatasan Masalah 

1. Lokasi penelitian adalah kawasan pertanaman sayuran yang terdapat di 

Kecamatan Paal Merah Kota Jambi yang terdiri dari pertanaman sayuran di 

Kelurahan Eka Jaya, Kelurahan Talang Bakung, Kelurahan Paal Merah, 

Kelurahan Lingkar Selatan, dan Kelurahan Payo Selincah. 

2. Sampel adalah semua Kumbang Lembing dewasa (imago) yang ditangkap 

menggunakan pengambilan secara langsung (hand collecting), dan teknik 

jaring (sweep net) pada siang hari. 

3. Identifikasi berdasarkan ciri morfologi. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, adapun rumusan masalah yang 

diangkat adalah “Bagaimana keanekaragaman jenis Kumbang Lembing (Coleoptera: 
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Coccinellidae) pada pertanaman sayuran di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi untuk 

pengayaan materi entomologi?”. 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah “Untuk menganalisis keanekaragaman 

jenis Kumbang Lembing (Coleoptera: Coccinellidae) pada pertanaman sayuran di 

Kecamatan Paal Merah Kota Jambi untuk pengayaan materi entomologi” 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan adalah: 

1. Menambah informasi dan penyediaan data tentang keanekaragaman Kumbang 

Lembing (Coleoptera: Coccinellidae) pada pertanaman sayuran di Kecamatan 

Paal Merah Kota Jambi untuk pengayaan materi entomologi. 

2. Sebagai salah satu materi pengayaan mata kuliah entomologi. 

1.7 Definisi Operasional 

 Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka dibuat definisi operasional 

sebagai berikut: 

1. Keanekaragaman jenis Kumbang Lembing 

Keanekaragaman jenis Kumbang Lembing adalah keanekaragaman yang 

dapat diambil untuk menandai jumlah spesies dalam suatu daerah tertentu atau 

sebagai jumlah spesies diantara jumlah total individu dari seluruh spesies 

yang ada. 

2. Kumbang Lembing 

Kumbang Lembing merupakan kumbang yang memiliki ciri khas dengan 

sayap seperti perisai (elytra), memiliki warna badan yang sangat cerah bentuk 
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kumbang setengah bola atau cembung bagian perut (ventral) datar.  kepala 

kecil, sebagian ditarik dalam prothorax atau tertutup dibawah protonum, 

sayap mukanya (elytra) menutup badan. 

3. Pertanaman sayuran 

Pertanaman sayuran pada penelitian ini adalah areal atau hamparan yang 

ditanami berbagai jenis sayuran yang terdapat pada kawasan Kecamatan Paal 

Merah Kota Jambi. 


