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ABSTRACT 

Sycanus spp is an important predator insect in controlling plant pests 

especially in oil palm plants. These predatory insects have a variety of prey, 

especially from the ordo Lepidoptera such as catterpillar    (Setora nitens Walker). 

The study aimed to obtain biology information of Sycanus spp. local Riau using 

alternative of H. armigera larvae in laboratory. The research was conducted at 

PHT field Laboratory, Taman Karya street, Tuah Karya Village, Tampan district, 

Pekanbaru from August to December 2017. The observation parameters of growth 

and development of predator Sycanus spp in laboratory is egg stadia, nymph 

stadia, imago stadia and life cycle. H. armigera larvae can be used as alternative 

prey to multiply predators of Sycanus spp in the laboratory. The biology of 

Sycanus spp. which is reared with prey of H, armigera  larvae in the laboratory 

has a shaped egg cylindrical. The average of eggs produced a female adults tail is 

150,76 grains with a percentage hatch 71,9%. After incubation for 15,2 days, the 

eggs hatch into nymphs. Stadia nymph has a progression with length of instar life 

I, II, III, IV, and V are respectively 10,91; 10.16; 11.42; 13.30; and 20.30 days. 

Long life of male adults, which is 45,08 days longer than life of female adults, and 

45,06 day.  A female adults can produce 1-4 egg groups during one life cycle. The 

time required by the predator Sycanus spp. in one life cycle is 127,15 days. 

 

Keyword : Biology, Sycanus spp., Helicoverpa armigera Hubner. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pengembangan tanaman perkebunan dewasa ini semakin member harapan 

untuk kesejahteraan rakyat.Tumbuhnya berbagai industri yang membutuhkan 

bahan baku dari perkebunan kelapa sawit. Produksi kelapa sawit Indonesia selama 

3 tahun terakhir (2013-2015) mengalami peningkatan setiap tahunnya (Direktorat 

Jenderal Perkebunan, 2014). Peningkatan produksi kelapa sawit disebabkan 

terjadinya peningkatan luas areal tanam. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 

(2015) melaporkan bahwa luas areal dan produksi perkebunan kelapa sawit di 

Provinsi Riau setiap tahun juga mengalami peningkatan, pada tahun 2013 tercatat 
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luas areal kebun kelapa sawit Provinsi Riau 2.399.172 ha dengan total produksi 

sebesar 7.570.854 ton, sedangkan pada tahun 2014 luas lahan meningkat menjadi 

2.411.819 ha dengan produksi 7.761.293 ton dengan menggunakan sistem pola 

tanam monokultur. 

Sistem monokultur perkebunan kelapa sawit menciptakan kondisi 

lingkungan yang mendukung bagi peningkatan populasi hama pemakan daun. Hal 

ini menjadi pemicu ledakan hama ulat api seperti Setora nitens (Lisanti dan 

Wood, 2009).  

Serangan ulat api S. nitens berdampak pada penurunan produksi hingga 70% 

pada satu kali serangan dan 93% pada serangan kedua dalam tahun yang sama, 

sehingga diperlukan pengendalian yang tepat untuk mencegah penurunan 

produksi kelapa sawit akibat serangan hama ulat api S. nitens (Pahan, 2008). 

Pengendalian ulat pemakan daun kelapa sawit umumnya diatasi dengan 

menggunakan insektisida kimia sintetik (Prawirosukarto, 1997 dalam Sinaga dkk., 

2015). Menurut Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (1989) aplikasi pestisida 

sintetik yang kurang bijaksana dapat menimbulkan dampak negatif yang 

berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Salah satu alternatif untuk mengurangi 

penggunaan insektisida adalah dengan pengendalian hayati menggunakan musuh 

alami seperti predator Sycanus spp. 

Sycanus spp. Dohrn (Hemiptera : Reduviidae) merupakan salah satu predator yang 

umum ditemukan di perkebunan kelapa sawit. (Norman et al., 1998). Nena (2010) 

menyatakan bahwa daya predasi Sycanus spp adalah 46,8% dengan rata-rata 

jumlah mangsa 1 ekor ulat api Setothosea asigna per hari. 

Populasi Sycanus spp di lapangan cukup rendah di lapangan akibat 

penggunaan insektisida secara terus menerus. Penggunaan musuh alami sebagai agen 

hayati dengan memerlukan serangga predator dalam jumlah yang sangat besar. 

Teknik perbanyakan predator terkendala oleh sulitnya menyediakan  mangsa 

secara terus menerus dalam jumlah besar sehingga menyebabkan pelepasan 

serangga predator ke lapangan masih sulit dilakukan. Oleh karena itu, 

perbanyakan serangga predator dengan mangsa alternatif yang mudah diperoleh, 

mudah diperbanyak, dan murah harganya menjadi solusi alternatif untuk 

perbanyakan massal serangga predator (Sahid et al., 2016). Salah satu mangsa 

alternatif yang dapat digunakan dalam perbanyakan massal predator yaitu larva 

Helicoverpa armigera Hubner. 

Helicoverpa armigera Hubner merupakan serangga yang dianggap sebagai 

hama pasca panen. Larva H. armigera mudah diperbanyak dan mudah dipelihara. 

Keberhasilan pemanfaatan predator dalam mengendalikan hama ulat api 

S. nitens ditentukan oleh pengetahuan dasar tentang berbagai aspek biologi 

predator Sycanus spp. Informasi ini sangat penting untuk pembiakan dan 

pengelolaan predator Syacanus spp local Riau dalam upaya pengendalian hama 

ulat api (Setora nitens Walker) dengan konsep augmentasi.  

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi biologi               

Sycanus spp. lokal Riau yang diberi mangsa alternatif larva Helicoverpa armigera 

Hubner. di laboratorium. 

 

METODELOGI 
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Penelitian dilaksanakan di Laboratorium PHT Lapangan, Jalan Taman 

Karya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Penelitian ini  

dilaksanakan dari bulan Agustus sampai Desember 2017. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sycanus spp, larva H. 

armigera, air, kapas, daun  pakis kawat, tissue dan kain kasa. 

Alat-alat yang digunakan adalah Termohygrometer, kotak pemeliharaan 

serangga diameter atas 16,5 cm, bawah 16,5 cm dan tinggi 10 cm, gelas plastik 

diameter atas 6,5 cm, bawah 5,5 cm, dan tinggi 4 cm, kaca pembesar (Lup), hand 

sprayer, gunting, pinset, kuas, kertas label, kertas grafik, kamera, mistar dan alat 

tulis. 

Penelitian menggunakan metode observasi dengan mengamati 

pertumbuhan dan perkembangan predator Sycanus spp yang diberi mangsa larva 

H. armigera di laboratorium. Data hasil pengamatan ditabulasi dan ditampilkan 

dalam bentuk tabel dan gambar, serta dianalisis secara deskriptif. 

Pelaksanaan penelitian  meliputi : 1) Sycanus spp. dipelihara di 

laboratorium pada suhu rata-rata 28,6oC dan kelembaban 76,6%, 2) sebanyak lima 

pasang imago predator Sycanus spp yang diperoleh dari hasil perbanyakan di 

laboratorium PHT lapangan di pelihara dalam kotak pemeliharaan serangga dan di 

beri mangsa larva H.armigera untuk  memperoleh telur, 3) Telur yang dihasilkan 

imago betina di inkubasi, 4) Larva H. armigera yang digunakan diperoleh dari 

perbanyakan di laboratorium. Larva H. armigera yang digunakan selama 

pemeliharaan stadia nimfa hingga imago adalah larva instar 3-4 untuk nimfa 

Sycanus spp. instar 1-3 dan  larva instar 3-4 untuk nimfa Sycanus spp. instar 4-5 

dan imago, 5) Sebanyak 70 nimfa yang baru menetas diambil dari kelompok telur 

yang menetas pada hari yang sama secara acak dan masing-masing nimfa 

dipelihara dalam gelas plastik yang diberi larva H. armigera sebagai mangsanya. 

Kapas basah dimasukkan untuk mempertahankan kelembaban optimum dan 

sebagai sumber air  bagi Sycanus spp. Potongan daun pakis kawat diletakkan pada 

bagian bawah tutup wadah sebagai tempat berlindung buatan. Nimfa Sycanus spp 

dipelihara hingga stadia imago yang siap digunakan untuk pengamatan keperidian 

Sycanus spp.  

Parameter yang diamati  adalah stadia telur Sycanus spp, stadia nimfa 

Sycanus spp, stadia imago Sycanus spp, dan kemampuan bertelur imago betina 

Sycanus spp. Pengamatan dilakukan setiap hari. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Stadia Telur Sycanus spp. 

Imago betina Sycanus spp. meletakkan telurnya secara berkelompok yang 

tersusun rapi dengan pola baris miring, kelompok telur dilapisi cairan perekat 

untuk merekatkan telur  membentuk paket telur (Gambar 1a). Sycanus spp 

membutuhkan waktu 60-90 menit untuk meletakkan telurnya. Telur yang 

dihasilkan imago berbentuk silindris, memiliki ukuran dengan panjang ± 3 mm 

dan lebar ± 0,5 mm (Gambar 1b).  

 

 

 
± 0,5 mm 
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Gambar 1. Telur Sycanus spp 

                   (a) kelompok telur dan 

                      (b) telur setelah dipisah 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, mengitelur Sycanus spp yang fertil 

mengalami tiga tahap perubahan warna sebelum menetas. Telur yang baru 

diletakkan oleh imago Sycanus spp. betina berwarna coklat muda dengan tutup 

telur berwarna cokelat muda (Gambar 2a). Setelah 15 hari peletakan telur,warna 

telur berubah menjadi merah kecokelatan dan tutup telur menyusut. Sehari 

kemudian telur menetas secara bersamaan (Gambar 2b). 

 

 

Gambar 2. Perubahan warna telur 

(a)  telur yang baru 

diletakkan dan (b) telur setelah 15 hari 

 

Hasil penelitian untuk periode inkubasi dan daya menetas telur Sycanus 

spp dengan mangsa larva H.armigera  di dapat dilihat pada Tabel 2. Pengamatan 

dilakukan terhadap lima pasang imago Sycanus spp., setiap pasang diambil satu 

kelompok telur sehingga diperoleh lima kelompok telur.

 

Tabel 1. Periode inkubasi dan daya menetas telur Sycanus spp. pada pemeliharaan 

di laboratorium 

Kelompok telur 
Jumlah 

(butir) 

Menetas 

(ekor) 

Menetas     

(%) 

Inkubasi telur 

(hari) 

1 132 113 86,6 15 

2 101 90 89,1 17 

3 60 46 76,7 15 

4 40 21 52,5 14 

5 74 41 55,4 15 

Total 407 311 359,3 76 

Rataan  81,4 62,2 71,9 15,2 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata periode inkubasi telur                      

Sycanus spp. dari lima kelompok telur yang diamati adalah 15,2 hari.                     

Sycanus spp. memiliki periode inkubasi telur yang hampir sama dengan S. 

collaris, S. dichotomus dan S. aurantiacus yang juga diberi pakan larva T. molitor 

(a) (b) 

(a) (b) 
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yaitu, berkisar antara 15-19 hari pada suhu 24-28oC dan kelembaban 55-90% 

(Ibrahim dan Othman, 2011; Syari et al., 2011; Sahid et al, 2016).. Stanley (1980) 

menyatakan bahwa kondisi lingkungan yang berubah sepanjang harinya dapat 

mempengaruhi lama stadia telur serangga, beberapa spesies tertentu dapat 

dipercepat dengan suhu tinggi, dan pada suhu rendah perkembangannya dapat 

tertahan. 

Rata-rata jumlah telur yang dihasilkan Sycanus spp. dalam satu kelompok 

telur adalah 81,4 butir. Lebih besar dari hasil penelitian Purwaningrum (2006) 

yang menyatakan bahwa S. annulicornis yang dipelihara dengan mangsa C. 

cephalonica dapat menghasilkan telur sebanyak 65,14 ± 18,47 butir telur.  

Hasil pengamatan pada tabel 1 juga dapat dilihat bahwa daya menetas telur 

Sycanus spp. cukup tinggi, yaitu 52,5% hingga mencapai 89,1% dengan rata-rata 

71,9 %, sehingga tingkat keberhasilan untuk perbanyakan secara massal cukup 

tinggi. Penelitian Sahid et al., (2016) menyatakan bahwa sekali bertelur,  S. 

annulicornis yang dipelihara dengan mangsa larva T. molitor dapat menghasilkan 

banyak keturunan, yaitu mencapai     81 ± 40 butir telur dengan daya menetas 

telur 74,74 ± 18,77 %. 

  

Stadia Nimfa Sycanus spp. 

Nimfa Sycanus spp. menetas pada hari yang sama. Nimfa yang baru 

menetas masih lemah dan berkumpul di sekitar kelompok telur selama lebih 

kurang dua hari untuk memakan sisa-sisa telur yang telah menetas (Gambar3). 

Cahyadi 2004 dalam Purwaningrum (2006)  menyatakan bahwa nimfa yang baru 

menetas biasanya berkumpul dan menetap di sekitar paket telur dengan memakan 

sisa-sisa telur yang telah menetas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Nimfa Sycanus spp. 

                  yang baru menetas 

 

Nimfa Sycanus spp. memiliki morfologi yang berbeda-beda setiap 

perkembangannya. Nimfa instar I berwarna kuning-kekuningan dan terdapat 

bintik hitam kecil pada abdomennya (Gambar 4a). Nimfa instar II berwarna jingga 

polos dan terdapat bintik hitam kecil pada bagian femur, tibia dan abdomennya 

(Gambar 4b). Nimfa instar III berwana jingga polos dengan bintik hitam pada 

bagian toraks, femur, tibia dan abdomen. Pada bagian toraks terdapat celah sayap 

(calon sayap) yang berukuran kecil dan berwarna hitam          (Gambar 4c). Nimfa 

instar IV berwarna jingga tua dengan bintik hitam pada bagian toraks, femur, 

tibia, abdomen dan celah sayap (Gambar 4d). Instar V berwarna jingga tua dengan 

bintik hitam pada bagian toraks, femur, tibia, dan sebagian abdomennya. Celah 
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sayap bertambah ukuran hingga ke bagian abdomen     (Gambar 4e). Sycanus spp. 

membutuhkan lima kali pergantian kulit untuk mencapai stadia imago. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Cahyadi 2004 dalam Purwaningrum (2006) yang 

menyatakan bahwa nimfa Sycanus mengalami lima instar perkembangan sebelum 

mencapai stadia dewasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Perkembangan nimfa  

                   Sycanus spp.  (a) 

                   nimfa instar I, (b) nimfa 

                   instar II, (c) nimfa instar 

                   III, (d) nimfa instar IV, 

                   (e) nimfa instar V 
 

Berdasarkan hasil pengamatan, proses pergantian kulit (ekdisis) nimfa  

ditandai dengan         tidak adanya aktifitas predator           Sycanus spp. seperti 

memangsa yang berlangsung selama 15-20 menit. Proses ini dimulai dengan 

menyobek kulit bagian toraks hingga bagian abdomen (Gambar 5). Rangka luar 

lama yang sudah dilepas disebut (eksuvia). Penelitian Sahid et al., (2016) 

menyatakan bahwa proses pergantian kulit S. auranticus berlangsung sekitar 15-

25 menit. Pada waktu pergantian kulit, nimfa tidak aktif bergerak dan sangat 

lemah.  

 

  

 

 

 

 

Gambar 5. Proses pergantian kulit 

                  nimfa Sycanus spp. 

 

Hasil penelitian untuk ukuran dan lama stadia  nimfa Sycanus spp. dengan 

mangsa larva   H.armigera  di laboratorium dapat dilihat pada Tabel 2. 

Pengamatan dilakukan terhadap 70 nimfa  Sycanus spp. yang baru menetas. dan 

terhadap 10 nimfa pada masing-masing instar nimfa. 

 

Tabel 2. Ukuran dan lama instar nimfa Sycanus spp. pada pemeliharaan di 

laboratorium 

         Instar nimfa 

Panjang Lebar Lama hidup nimfa 

Rataan ± SE 

(mm) 

Rataan ± SE 

(mm) 

   Rataan ± SE 

(hari) 
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Instar I 2 ± 0,08 1 ± 0,04 10,91 ± 0,01 

Instar II 4 ± 0,19 2 ± 0,08 10,16 ± 0,03 

Instar III 8 ± 0,33 3 ± 0,14 11,42 ± 0,05 

Instar IV 11 ± 0,57 4 ± 0,20 13,30 ± 0,03 

Instar V 17,5 ± 0,90 5,6 ± 0,30 20,30 ± 0,06 

                Total    

 
65,37 ± 0,18 

 

 

 

 

Nimfa Sycanus spp. memiliki ukuran  dengan panjang tubuh dan  lebar 

tubuh yang berbeda setiap tahap perkembangannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin bertambahnya instar nimfa, maka semakin bertambah ukuruan tubuh 

nimfa. Tabel 3 menunjukkan bahwa periode keseluruhan stadia nimfa berlangsung 

selama 65,37 ± 0,18 hari. Periode stadia nimfa                 Sycanus spp. yang diberi 

mangsa larva H.armigera berbeda dengan nimfa S. annulicornis yang diberi 

mangsa larva S. litura yang hanya berlangsung selama 58,31 ± 6,49 hari dan 

nimfa S. dichotomus yang diberi mangsa larva P. xylostella yang berlangsung 

selama 85,65 ± 2,71 hari (Purwaningrum, 2006; Zulkefli et al., 2004). Hal ini 

diduga karena perbedaan nutrisi esensial pakan yang diberikan dan kondisi 

lingkungan yang berbeda. Hagen (1987) menyatakan bahwa nutrisi essensial 

adalah sumber makanan yang mengandung nutrisi yang dapat mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan organisme pradewasa.  

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa lama periode hidup nimfa Sycanus spp. 

instar I lebih lama dan nimfa instar II. Hal ini diduga karena nimfa instar I belum 

mengenali mangsanya dan memiliki aktifitas yang lebih lambat. Rendahnya 

kemampuan nimfa Sycanus spp. untuk menangkap dan  membunuh   mangsa juga 

mempengaruhi lama periode nimfa. Bellow & Fisher (1999) menyatakan bahwa 

berkembangnya stadia nimfa predator maka aktivitas predator yang dicerminkan 

dengan masa pencarian, masa penanganan, masa pengisapan semakin singkat. Hal 

tersebut disebabkan fotoreseptor (indera penglihatan) dan kemoreseptor (senyawa 

kimia) predator semakin berkembang dalam mendeteksi keberadaan mangsa.  

Hasil penelitian mortalitas dan persentase keberhasilan untuk stadia nimfa 

Sycanus spp. dengan mangsa larva H. armigera di laboratorium dapat dilihat pada 

Tabel 3. Pengamatan dilakukan terhadap nimfa Sycanus spp. pada masing-masing 

instar nimfa.

Tabel 3. Mortalitas dan persentase keberhasilan nimfa Sycanus spp. pada 

             pemeliharaan di laboratorium 

    Nimfa 

Sampel 

pengamatan  

(70 ekor) 

Mortalitas 

(%) 

Persentase    

keberhasilan (%) 

        Instar I 66 5,71 94,28 

        Instar II 63 4,28 90 

        Instar III 62 1,42 88,57 

        Instar IV 61 1,42 87,14 
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        Instar V 60 1,42 85,71 

        Total 

 

14,25 85,71 
 

Tabel 3 menunjukkan bahwa mortalitas nimfa Sycanus spp. terjadi pada 

instar II, III, IV, dan V dengan persentase berturut-turut adalah 5,71%, 4,28%, 

1,42%, 1,42%, 1,42% dan jumlah keseluruhan mortalitas nimfa sebesar 14,25%. 

Mortalitas pada nimfa Sycanus spp. instar II, III, IV, dan V disebabkan karena 

nimfa mengalami kegagalan dalam proses pergantian kulit (molting), beberapa 

nimfa mati saat proses pergantian kulit berlangsung, sedangkan nimfa lainnya 

mengalami cacat fisik sehingga pergerakannya menjadi lambat dan akhirnya mati 

karena tidak dapat memangsa. Hal ini diduga karena terhambatnya peranan 

hormon dalam metamorphosis Sycanus spp. Hormon yang berperan dalam 

metamorfosis terdiri dari tiga macam yaitu, hormon otak, hormon molting 

(ekdison), dan hormon juvenil (Saunders, 1980).  

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa sebanyak 70 ekor nimfa  instar I 

Sycanus spp. yang dipelihara dengan mangsa larva H. armigera, 60 ekor nimfa 

instar V berhasil mencapai stadia imago. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persentase keberhasilan stadia nimfa Sycanus spp. menjadi imago  cukup tinggi 

yaitu mencapai 85,71%. Hal ini menunjukkan bahwa Sycanus spp. memiliki 

kesesuaian terhadap mangsa yang diberikan, sehingga tingkat keberhasilan untuk 

perbanyakan secara massal di laboratorium cukup tinggi. Nena (2010) 

menyatakan bahwa kesesuian terhadap mangsa merupakan proses dari 

pemangsaan oleh predator, mangsa yang diterima oleh predator memiliki kualitas 

dan kuantitas gizi serta rasa yang enak bagi kelangsungan hidupnya. Tujuan dari 

pembiakan massal musuh alami adalah untuk menghasilkan musuh alami dengan 

mudah, dalam jumlah yang besar, biaya yang murah dan waktu yang relatif 

singkat (Sinaga, 2008). 

Sycanus spp. membunuh larva H. armigera dengan gerakan yang cepat, 

Sycanus spp. menangkap larva H. armigera dengan menusukkan stiletnya (alat 

penghisap) dan mengeluarkan cairan yang mengandung toksin (racun) untuk 

melumpuhkan larva                H. armigera. Tubuh larva H.armigera yang telah 

diisap cairannya akan berubah warna menjadi hitam dan mengering (Gambar 6). 

Penelitian Sinaga (2011) menyatakan bahwa predator menusukkan stiletnya 

dengan mengeluarkan cairan saliva yang beracun ke dalam tubuh mangsa 

sehingga mangsa tidak bergerak lagi. Apabila cairan tubuh mangsa telah diisap, 

larva tampak mengering. 

 

 
Gambar 6. Predator Sycanus spp 

                  memangsa larva 

                  H. armigera 

Stadia Imago Sycanus spp. 
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Imago Sycanus spp. yang baru beralih dari stadia nimfa berwarna kuning 

jingga pada bagian kepala, toraks, dan abdomen, sayap transparan dan terdapat 

warna putih pada bagian tungkai (Gambar 7a). Imago yang baru terbentuk tidak 

dapat bergerak selama 15-30 menit karena mengalami sklerotisasi. Imago 

Sycanus spp. yang telah mengalami sklerotisasi akan berubah dalam waktu 

kurang lebih tiga jam, berwarna hitam pada bagian kepala, toraks, dan tungkai, 

sedangkan sayapnya berwana jingga kecoklatan dengan tanda kuning berbentuk 

segitiga pada bagian tengah sayap depan yang mampu membantunya untuk 

terbang (Gambar 7b). Hal ini sesuai dengan penelitian Nena (2010) yang 

menyatakan bahwa dewasa Sycanus spp.  memiliki tubuh berwarna hitam dengan 

tanda segitiga kuning di bagian tengah sayap depan. 

 

Hasil penelitian ukuran tubuh imago Sycanus spp dengan mangsa larva H. 

armigera di laboratorium dapat dilihat pada Tabel 4. Pengamatan dilakukan 

terhadap 10 imago jantan dan imago betina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Imago Sycanus spp. 

(a) baru berganti kulit  

(b) setelah 3 jam  

 

 

 

 

 

Tabel 4. Ukuran dan lama hidup imago jantan dan betina Sycanus spp. pada 

              pemeliharaan di laboratorium 

        Imago 

Panjang       Lebar  
           Lama hidup 

                Imago 

Rataan ± SE 

(mm) 

      Rataan ± SE 

     (mm) 

           Rataan ± SE 

                 (hari) 

        Jantan    23,00 ± 1,18         7,80 ± 0,41            45,08 ± 0,16 

        Betina     27,33 ± 1,35        11,14 ± 1,54            45,06 ± 0,15 

 

Tabel 4 menujukkan bahwa imago betina mempunyai ukuran yang lebih 

besar dibandingkan dengan imago jantan (Gambar 8). Selain ukuran tubuh, imago 

betina dan jantan juga dibedakan dengan melihat ujung abdomen imago. Imago 

(a) (b) 
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betina memiliki ujung abdomen yang meruncing (Gambar 9a), sedangkan imago 

jantan memiliki ujung abdomen yang mendatar (Gambar 9b). Sesuai dengan 

pendapat Zulkefli et al., (2004) yang menyatakan bahwa imago jantan dan betina 

dapat dibedakan dari ukuran tubuh dan bagian abdomennya, imago jantan lebih 

kecil dibandingkan dengan imago betina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Perbedaan ukuran tubuh 

                 imago Sycanus spp.  

                 (a) betina dan (b) jantan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Abdomen imago  

                  Sycanus spp. (a) 

                  betina dan (b) jantan  

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa imago jantan dan betina memiliki 

kelangsungan tidak jauh berbeda atau hampir sama.  

Beberapa spesies Sycanus yang dipelihara dengan mangsa yang sama, memiliki 

kelangsungan hidup yang lebih lama, yaitu 39 ± 5 hari untuk S. annulicornis 

(Sahid et al., 2016),   79,60 ± 4,50 hari untuk S. dichotomus (Syari et al., 2011), 

dan 82 ± 11,7 hari untuk S. aurantiacus (Yuliadhi et al., 2015). Hal ini diduga 

oleh kondisi lingkungan berbeda yang mempengaruhi lama hidup Sycanus.  

Sebanyak 60 ekor nimfa yang berhasil menjadi imago, 28 ekor adalah 

imago jantan dan 32 ekor adalah imago betina. Persentase sex rasio jenis kelamin 

jantan : kelamin betina adalah 46,67 % : 55,33 %. Hampir sama dengan pendapat 

Jumar (2000) yang menyatakan bahwa perbandingan kelamin serangga umumnya 

adalah 1 : 1 yang artinya peluang serangga jantan dan serangga betina yang 

bertemu kemudian melakukan kopulasi akan lebih tinggi sehingga reproduksi 

serangga tersebut akan tinggi, akan tetapi faktor internal dan faktor eksternal, 

yaitu suhu, kelembaban, angin, makanan dan faktor hayati dapat mempengaruhi 

perbandingan kelamin serangga tersebut.

 

Tabel 5. Kemampuan bertelur dan praoviposisi Sycanus spp. pada pemeliharaan di  

laboratorium 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Pengamatan Rataan ± SE  

 Kemampuan bertelur (butir telur / ekor)    150,76 ± 3,83 

 Praoviposisi (hari)      19,27 ± 0,27 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa imago betina Sycanus spp. dapat 

menghasilkan telur sebanyak 150,76 ± 3,83 butir / ekor. Selama siklus hidupnya, 

imago betina Sycanus spp. dapat menghasilkan 1-4 kelompok telur (Gambar 26), 

sedangkan masa praoviposisi imago betina Sycanus spp. adalah 19,28 ± 0,27 hari 

setelah kopulasi. Yuliadhi et al., (2015) menyatakan bahwa S. auranticus yang 

dipelihara dengan mangsa larva T. molitor dapat menghasilkan 5-11 kelompok 

telur dalam sekali hidupnya dengan waktu peletakan telur yaitu, 8-14 hari 

setelahkopulasi.

 

 

 

 

Gambar 10. Kelompok telur yang dihasilkan predator betina Sycanus spp. 

 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, Sebanyak 25 pasang imago 

Sycanus spp. yang diamati terdapat satu imago betina yang mampu menghasilkan 

telur paling  

 

 

 

banyak yaitu, sebanyak empat kelompok telur. Sebanyak 25 pasang imago 

tersebut, rata-rata imago  

betina Sycanus spp. mampu meletakkan kelompok telurnya dengan jumlah 1-4 

kelompok telur. Rambe (2018) yang menyatakan bahwa imago betina 4 kelompok 

telur dalam sekali siklus hidupnya. 

 Sycanus spp. yang diberi mangsa larva H. armigera dapat meletakkan 1- 4       

Terdapat 3 imago betina yang tidak menghasilkan telur. Hal ini karena imago 

betina Sycanus spp. mati sebelum menghasilkan telur. 

 

Daur Hidup Sycanus spp. 

Berdasarkan hasil pengamatan, siklus hidup Sycanus spp. dengan mangsa 

larva H. armigera di laboratorium dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 11.
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Tabel 6. Daur hidup Sycanus spp. pada pemeliharaan laboratorium 

Stadia    Rataan ± SE (Hari) 

Inkubasi telur                        15,2  ± 0,14 

         Lama nimfa            

         Instar I                       10,91 ± 0,01 

         Instar II                       10,16 ± 0,03 

         Instar III                       11,42 ± 0,05 

         Instar IV                       13,30 ± 0,03 

         Instar V                       20,30 ± 0,06 

Praoviposisi                       19,28 ± 0,27 

Imago betina                       45,06 ± 0,15 

         Total                     127,15 ± 1,48 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa siklus hidup imago jantan Sycanus spp. dan 

imago betina Sycanus spp. berturut-turut adalah 127,15 hari. Berbeda dengan 

penelitian Syari et al., (2011) yang menyatakan bahwa secara keseluruhannya 

waktu perkembangan hidup S. dichotomus yang dipelihara dengan pakan larva C. 

cephalonica adalah 122,8 ± 2,3 hari. Hal ini menunjukkan bahwa larva H. 

armigera memiliki kualitas dan kuantitas yang baik untuk mempercepat 

perkembangan predator Sycanus spp. Nutrisi yang baik dibutuhkan serangga 

untuk tumbuh dan berkembang, sebagai sumber energi, perbaikan jaringan dan 

reproduksi. Kebutuhan nutrisi serangga pada umumnya adalah protein, air, lemak, 

karbohidrat dan beberapavitamin.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkubasi telur 
16 hari 
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 Gambar 11. Daur hidup predator Sycanus spp.      

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Biologi Sycanus spp. yang dipelihara dengan mangsa larva H. armigera di 

laboratorium memiliki telur berbentuk silindris berukuran panjang ± 3 mm dan 

lebar ± 0,5 mm. Rata-rata jumlah telur  yang dihasilkan 1 ekor imago betina 

adalah 150,76 butir/ekor dengan persentase menetas 71,9 %. Setelah diinkubasi 

selama 15,2 hari, telur menetas menjadi nimfa. Stadia nimfa memiliki 5 tahap 

perkembangan dengan lama hidup, yaitu nimfa instar I yaitu 10,91 hari, instar II 

yaitu 10,16 hari, instar III yaitu 11,42 hari, instar IV yaitu 13,30 hari dan instar V 

yaitu 20,30 hari. Lama hidup imago jantan dan imago betina tidak jauh berbeda 

hampir sama, 

 yaitu jantan 45,08 hari dan betina 45,06 hari. Imago betina dapat 

menghasilkan 1-4 kelompok telur selama satu siklus hidupnya. Waktu yang 

dibutuhkan predator Sycanus spp. dalam satu daur hidupnya adalah 127,15 hari. 

Saran 

Instar I 
10,91 hari 

 

 

 

Instar II 

10,16 hari 

 

 

Instar V 
20,30 hari 
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13,30 hari 

 

Betina 
45,06 hari 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, larva H. armigera dapat 

digunakan sebagai mangsa alternative untuk memperbanyak predator     Sycanus 

spp. di laboratorium. 
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