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Tri Pranadi' dan Sap lana Memposisikan "Pengelolaan Serangga " 

Tabel Lampiran I (lanjutan) 

Penciri Tahap revolusi gelombang 

Pertama Kedua Ketiga 
7 Status sos-ek-bud 

- Sosial - Rendah - - Rendah - Setara dengan 
- Ekonomi sedang - Rendah - industri 
- Budaya - Sedang tinggi - Sedang-

- Sed:mg - Rendah tinggi 
- Sedang-
Tinggi 

8 Politik Stabilitas Stabilitas Stabilitas pol-
pangan lokal pangan nasionaJ ek-sosbud-han-
dan politik dan globalisasi kam masyarakat 
pasar outarchy pasar 

9 Oegradasi Rendah - tinggi Tinggi Rendah -
limgkungan sedang 

10 Kaitan dengan Rendah - Rendah; tidak Tinggi; harus 
civil society sedang; tidak harus 

harus 

Diskusi 

Tidak ada pertanyaan / diskusi 
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Prosidmg Seminar Nasional Entom%gi dalam Perubahall Ungkungan dan Sosial 
Perhimpunall Hnlomolog; Indonesia 

Tanggap Fungsional Trichogramma pretiosum (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae) Pada suhu yang berbeda 

Adha Sari dan Damayanti Buchori 
Oepartemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, IPS 

Abstrak 

Parasitoid telur dari Famili Tri-::hogrammatidae telah banyak digunakan 
sebagai agens pengendalian hayati yang cukup berhasil di berbagai negara. 
Salah satu sebab pemilihan Trichogrammatidae adalah karena sifatnya yang 
polifag sehingga dianggap dapat cepat beradaptasi dan dapat mengatasi berbagai 
jenis hama di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh 
suhu terhadap kebugaran parasitoid dan pengaruh kepadatan telur inang terhadap 
keefektifan T pretiosum. Iumlah inang .(telur Corcyra cepahalonica dengan 
kepadatan 10, 20, 30, 40, 55 dan 80 bcitlr) dan suhu yang digunakan 18°e, 
25°e, 300 e diparasitkan selama 24 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tipe tanggap fungsional pada suhu 300 e dan 18°e adalah tipe III, pada suhu 
25°C termasuk tipe II. Pada suhu 25°e menunjukkan jumlah telur inang yang 
terparasit paling tinggi. Lama perkembangan dipengaruhui oleh suhu, lama 
perkembangan terpendek pada suhu 300 e dan terpanjang pada suhu 18°C. 

Kata kunci : Tn·chogrammma pretiosum. Corcyra cephaionica. Slli1U, kepadatan inang 

Pendahuluan 

Pemanfaatan parasitioid telur sebagai agens pengendalian hayati saat ini 
mendapat perhatian yang serius terutama dalam kaitannya dengan pengernbangan 
teknologi altematif (non-pestis ida) bagi pengendalian hama. Parasitoid telur dari famili 
Trichogrammatidae (e.g. Trichogramma spp. dan Trichogrammatoidea spp.) 
merupakan parasitoid telur generalis yang telah cukup banyak dikembangkan di luar 
negeri sebagai agens pengendalian hayati. Oi Indonesia, walaupun penggunaan 
Trichogramma dan Trichogrammatoidea telah dilakukan oleh beberapa instansi 
semenjak 10 tahun terakhir, penelitian-penelitian tersebut tidak banyak yang 
menyentuh berbagai aspek dasar yang sangat menentukan keberhasilan lapangan, 
seperti taksonomi parasitoid, teori nisbah kelamin dan tanggap fungsional. 

Keberhasilan penggunaan parasitoid untuk menekan populasi hama di lapangan 
dipengaruhi kebugaran parasitoid tersebut. Indikator kebugaran parasitoid meliputi 
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keperidian, la.m~ hidup, sikl~ ~dup, kemampuan terbang dan meneari inang (Buehori 
1995). ParasltOld mempunyal sifat poikiloterm yakni suhu tubuhnya sangat tergantun 
suhu li.ngkungan. Akibatnya indikator kebugaran parasitoid tersebut sangat dipengalUh~ 
suhu Imgkungan. Hal tersebut hams diperhatikan dalam praktek perbanyakan massal 
maupun pelepasan parasitoid ke lapang. 

Parasitoi~ yang efektif mempunyai sifat mampu mengendalikan inangnya 
sebanyak mungklfl. Hubungan antara kepadatan inang dengan persentase parasitisasi 
merupakan hal penting dalam memahami interaksi inang-parasitoid (Strong 1989 dalam 
S.ugiura .dan Osawa 200?).. Mempelajari kepadatan inang yang optimal mampu 
dlken?ahkan su~tu. pardSltOld merupakan langkah awal dalam memahami tanggap 
fungslonal parasltOid tersebut. Tanggap fungsional dapat memberikan gambann yang 
baik tentang dinamika interaksi inang-parasitoid (Oaten dan Murdoch 1975 dalam 
Wang dan Ferro 1998) yang merupakan salah satu faktor ekologi serangga. 

Penelitian terhadap pengaruh suhu dan kepadatan inang terhadap keberhasilan 
hidup dan peningkatan keefektifan parasitoid belum pernah dilakukan, sedangkan 
pengetahuan tersebut sangat penting untuk mencapai keberhasilan pembiakan massal 
dan teknik pelepasan ke lapang. Penelitian terSebut sarna pentingnya dengan penelitian 
yang telah dilakukan sebelumnya yakni penelitian terhadap biologi Telenomus sp. (Sari 
1997) dan kisaran inang (Buehori et. aI1997). 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh sOOu terhadap kebugaran 
parasitoid dan pengaruh kepadatan telur inang terhadap keefektifan T pretioswn 

Bahan dan Metode 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Bioekologi Parasitoid dan Predator, 
Departem:!n Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian 
Bogor. 

Pemeliharaan Serangga Inang (Corcyra cephaJonica) 

Untuk pembiakan massal parasitoid ini digunakan serangga inang altematif 
yaitu C. cephalonica karena sangat mudah penanganannya. Imago jantan dan betina C. 
cephalonica yang didapat dari gudang pakan temak dimasukkan dalam kotak peneluran 
berbentuk silinder yang terbuat dari karton (diameter 8 dan tinggi 20 em). Bagian atas 
dan bawah karton ditutup dengan kawat kassa 25 mesh. Setiap hari, telur-telur yang 
di~asilkan diambil dengan menggunakan kuas dan dikumpulkan dalam eawan petri 
(diameter 10 em Pyrex). Sebagian telur ditaburkan dalam wadah plastik tempat 
pemeliharaan larva (berukuran 34 x 26 x 7 em), yang pada bagian atas tutupnya diberi 
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kain kassa 25 mesh. Wadah pemeliharaan tersebut berisi pakan ayam dan dedak (I :2). 
Sebagian telur lagi digunakan untuk pemeliharaan Trichogramma. 

Perbanyakan Parasitoid Telur Trichogramma pretioswn 

Parasitoid yang digunakan dalam penelitian ini merupakan parasitoid stok dari 
laboratorium yang telah dikembangbiakan sampai generasi ke 20. Parasitoid telur yang 
d'b'akkan tersebut dikoleksi dari lapang berasal dari telur Heliothis armigera pada 
t~n~man jagung. Parasitoid yang dikoleksi tersebut kem~dian dikemb.an~an 
dalam tabu:lg berukuran 3 x IS em yang teJah diolesi madu dl d~larr.ny~. Plas-Plas 
(terbuat dari karton manila berukuran I x 10 em) yang telah dltempeh te!ur-telur 
inang (dengan gum arabic) berumur :s; 24 jam dimasukkan ke dalam tabu~g untuk 
diparasitisasi selama 24 jam. Tia~ h~i ~ias dig~~ti dengan yang baru. Plas yan~ 
sudah diparasit (wama telur menJadl hltam) dlslmpan pada suhu ruang sampal 

imago yang baru muneul. 

Studi Hubungan antara kepadatan inang dan laju parasitisasi (tanggap 
fungsional) Parasitoid TricllOgramma pretioswn di Laboratorium 

Enam kepadatan populasi inang C cephalonica, yaitu 10, 20,30,40, 55,. d~ 80 
dipaparkan pada sepasang Trichogramma masing-masing dalam gela:> ~bung (tlnggl .15 
em diameter 3 em) selama 24 jam. Semua tabung perlakuan dlslmpan pada tlga 
per'lakuan soou yaitu 18°C, 25°C, dan 30°C. Perlakuan diulang 10 kali.. Me~e 
diekstrak dari Wang & Fen'o (1998). Jumlah parasitoid yang muncul dlcatat, dan 
dihitung nisbah kelaminnya. Data dari pengujian ini diplotkan pada ~fik tan~p 
fungsional dan tipe tanggap fungsiona! dihitung dengan menggunakan DISC Equation 

(Wang and Ferro, 1998). 

HasH dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan arltara kepadatan inang dan 
laju parasitisasl (tanggap fungsional) Trichogram.ma pretios~. . Be~b~y~ 
kepadatan inang tampak diikuti oleh meningkatnya tmgkat parasltlsasl. Halln1 telJadl 
padR semua perlakuan sOOu (Gambarl, 2, dan 3) .. Jadi dala;n hal ini, perlakuan s~~ 
hanya mempengarOOi bentuk kurva tanggap fungslOnal, sedangkan trend yang ~elJadl 
umumnya sarna untuk semua perlakuan suhu: . yai~u p~itisasi akan menm~t 
mengikuti pertambahan kepadatan in(1.ng. ParasltlSasl T pre~lOsum pa~~ su~u 25 C, 
tampak lebih tinggi dibandingkan pada suhu 18°C dan 30 C. Parasltlsasl terendah 

terlihat pada suhu 30°C. 

37 



/' 

38 

Ad ho Sori dan D. Buc ha n ' Tanggap f ungsianal Trichagramma pret iosum ____ _ __ _ 

35 

30 

25 
'0; 
co 20 en 
:p 
'0; 
~ 15 
co 
c. 

10 

5 

0 
0 20 

Tipe III: 3aNoll+0.069aNo 
a=(-11240.89+2150. 71 NOjl(1+4759.04NOj 

40 60 80 
Kepadatan inang 

100 

• Aktual 

--Model 

Gambar I. Hubungan antara kepadatan inang dan rata-rata parasitisasi 
Tpretiosum pad a suhu 18°C 
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Gambar 2. Hubungan antara kepadatan inang dan parasitisasi pada suhu 25°C 
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Gambar 3. Hubungan antara kepadatan inang dan rata-rata parasitisasi 
Tpretiosum pada suhu 30°C 

Dalam kaitannya dengan tipe tanggap fungsional, anal isis regresi logistik antara 
kepadatan inang dengan telur inang terparasit, memperIihatkan bahwa tanggap 
fungsional pada suhu 25° C adalah tanggap fungsional tipe II. Hal ini ditunjukkan oleh 
koefisien linear (PI) yang negatif, sedangkan pada suhu 18 °C dan 30°C, tanggap 
fungsional termasuk ke dalam tipe ill dimana nilai PI positif dan P2 negatif. ([abel I). 
Pada Fungsi Respon Type ill, ada beberapa parameter yang harus diduga, yaitu b, c, d 
dan Th. Parameter b, c, d berguna untuk menduga nilai a (laju parasitisasi). Nilai a juga 
akan merupakan fungsi dari No (kepadatan inang), artinya pada kepac1atan inal'\g yang 
berbeda, nilai a akan berbeda Pendugaan parameter dilakukan dengan menggunakan 
metode Regresi Non Linier 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju parasitisasi T pretiosum akan 
berbeda pada suhu dan kepadatan yang berbeda. Pada suhu 25 ° C , dimana tipe 
Tanggap Fungsional adalah tipe II, parasitisasi meningkat seiring dengan peningkatan 
jumlah inang, namun peningkatan akan menurun pada kisaran tertentu (decreasing 
curve/inverse density dependent). Berdasarkan model perilaku, spesies paJ'asitoid yang 
memperlihatkan tanggap fungsional tipe II diperkirakan tidak mampu mengatur 
populasi hama yang menjadi inangnya .. Dari Tabel I, tampak bahwa pada suhu 25°C, 
laju para:;itisasi adalah konstan (0.0383(jam), sedangkan pada suhu 18 dan 30, laju 
pemarasitan akan berubah tergantung pada kepadatan inang ([abel 2 dan Gambar 4 dan 
5). Sehingga berapapun jumlah inang, maka laju pemarasitannya akan tetap sarna. 
Artinya tidak ada perubahan tanggap parasitoid terhadap kepadatan inang. 
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Tabel I . Analisis regresi logistik proporsi terparasit pada suhu 18, 25, dan 
30° C dengan kepadatan inang yang berbeda 

Suhuffipe Parameter koefisien Se Chi- P-value 
tanggap square 

fungsional 

18° C/IlI Titik potong (Po) -0,2950 0,4427 0,44 0,5051 
Linear (P I) 0,0858 0,0360 5,69 a,Ol7l 
Kuadratik (P2) -0,00239 0,000853 7,86 0,0050 
Kubik (P3) 0,000016 5,953E-6 7,30 0,0069 

25 ° C/ll Titik potong (Po) 2,5861 0,5343 23,63 0,0000 
Linear (PI) -0, 1305 0,0415 9,90 0,0017 
Kuadratik (P2) -0,0028 0,000957 8,66 0,0033 
Kubik (P3) 0,00002 6,957E-6 9,93 0,0016 

30 ° C/IlI Titik potong (Po) 0,3325 0,4790 0,48 0,4876 
Linear (PI) 0,0996 0,0385 6,69 0,0097 
Kuadratik (P2) -0,00400 0,000914 19,09 0,0000 
Kubik (P3) 0,000032 6,403E-6 24,83 0,0000 

Ket: Tipe II jika nilai PI , P2 negatif Tipe IIIjika PI positif, P2 negatif 

Dalam kaitannya dengan masa penanganan inang, secara umum terlihat bahwa, 
masa penanganan inang akan menurun dari suhu 18°C ke 25°C dan kemudian 
meningkat secara drastis pada suhu 30°C (Tabel I). Bertluktuasinya lama penanganan 
inang ini menunjukkan perubahan perilaku parasitoid menurut suhu. Penanganan inang 
yang lebih lama memperlihatkan bahwa gerakan parasitoid lambat dalam memarasit 
inangnya. Dalam kaitannya dengan suhu, Wang & Fero (1998), menjelaskan bahwa 
perbedaan suhu akan mempengaruhi perilaku parasitoid dalam memarasit inangnya. 
Pada suhu rendah, aktivitas parasitoid cenderung akan lebih lambat, dan kemudian akan 
meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Namun demikian suhu yang terlalu 
tinggi justru akan menurunkan aktivitas parasitoid karena parasitoid akan lebih cepat 
kehilangan banyak cairanjika terus aktifbergerak 
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Tabel2. Nilai penduga parameter laju pencarian (a) dan masa penanganan 
inang (Th) berdasarkan model persamaan Disc equition atau 
persamaan cakram, hubungan antara, parasitisasi dengan kerapatan 
inang pada suhu yang berbeda pada tipe ill, a =d+bNII +eN, untuk 
suhu 18 dan 30°C 

Suhu("C) Tipe aGam'l) ThGam) rz 
18 1lI _a 0,06987 0,937 

25 · II 0.0383 0,0534 0,739 

30 '" a 0,14059 0,908 

Tabel3. Laju pemarasitan (a. jam'l) pada tanggap fungsional tipe III 
dibawah suhu 18° C dan 30" C 

Suhu Kerapatan inang (butir telur) 

("C) 10 20 30 40 55 80 

18 0,22 0,33 0,37 0,39 0,41 0,42 

30 0,35 0,94 1,13 1,23 1,31 1,38 

Secara keseluruhan, hasil dari Uji Tanggap Fungsional ini menunjukkan bahwa 
kemampuan T pretioswn untuk dapat memarasit inangnya akan berubah-ubah 
tergantung pada suhu dan kepadatan. Jadi, tanggap Trichogramma terhadap keberadaan 
inangnya tidak akan konstan. Hal yang serupa juga dijumpai oleh De Clerq et aI., 2000 
bahwa suhu yang akan meningkatkan kapasitas Trichogramma adalah suhu 18 dan 30, 
tetapi justru pada suhu 25, pengaruh Trichogramma pada inangnya tidak akan begitu 
berarti, karena ketidak mampuan Trichogramma untuk tanggap terhadap perubahan 
kepadatan inang, 

Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kepadatan inang dan laju 
parasitisasi (tanggap fungsional) Trichogramma pretiosum. Parasitisasi T pretioswn 
pada suhu 25°C, tampak lebib tinggi dibandingkan pada suhu 18°C dan 30°e. 
Parasitisasi terendah terlihat pada suhu 30 0e. Laju parasitisasi T pretioswn akan 
berbeda ::>ada suhu dan kepadatan yang berbeda. Tanggap fungsional pada suhu 30°C 
dan 18°C adalah tipe III, pada suhu 25°C termasuk tipe II. 

42 

Prosiding Seminar Nasional EnlOmologi dalam Perubahan Lingkungall dan Sosial 
Perhimpunan Rnlomologi Indonesia 

Daftar Pustaka 

Alba, M.e. 1988. Trichogrammatids in The Philippines. Philipp. Ent. 7(3): 253-271. 

Buchori D. 1995. Eksplorasi parasitoid telur pada Spodoptera exigua dan kemungkinan 
pemanfaatannya dalam mengatasi ulat bawang, Spodoptera exigua. Laporan 
Akhir Penelitian Perguruan Tinggi. Bogor: Institut Pertanian Bogar. 

Buchori D, Pudjianto, Sari A. 1997. Pengaruh perbedaan inang pada bionomi 
Telenomus spodopterae Dodd. (Hymenoptera: Scelionidae) : dampak 
terhadap biologi dan kebugaran. Bul. HPT 9(2): 8-18. 

Godfray, H.C.1. 1994. Parasitoids: Behavioral and Evolutionary Ecology. Princeton 
University Press : Princeton, New Jersey 

Nagarkatti, S. dan Nagaraja H. 1977. Biosystematics of Trichogramma and Tricho
grammatoidea Species. Ann. Rev. Entomol, 22: 157-176. 

Nurindah dan Bindlll S. 1989. Studies on Trichogramma spp. (Hymenoptera: . 
Trichogrammatidae) in the control of Heliothis armigera (Hubner) 
(Lepidoptera : Noctuidae). Biotrop. Spec. Publ. 36: 165-173 

Sugiura G, Osawa N. 2002. Temporal response of parasitoids to the density of the 
leafi"oller Eudemia gyrotis (Lepidoptera: Tortricidae) on barberry Myrica 
rubra (Myricaceae). Environ Entomol 31(6): 988-994. 

Sari A. 1997. Perkembangan dan biologi reproduksi Telenomus spodopterae 
(Hymenoptera: Scelionidae) pada inang Spodoptera exigua (Hbn.) 
(Lepidoptera; Noctuidae). [skripsi]. Bogor: Jurusan Hama dan Penyakit 
Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. 

Wang B, Ferro DN. 1998. Functional responses of Trichogramrrza ostriniae 
(Hymenoptera: Trichogrammatidae) to Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: 
Pyralidae) under laboratory and field conditions. Environ Entomol 27(3): 
752-758 

43 

111 

, 
I 






