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Abstrak—Arthropoda herbivora banyak ditemukan di
berbagai habitat, termasuk ekosistem padi sawah. Arthropoda
herbivora yang berpotensi hama dapat menimbulkan kerugian
bagi para petani. Oleh karena itu digunakan modifikasi habitat
pada ekosistem sawah dengan penggunaan trap crop berupa padi
varietas ciherang membentuk perimeter mengelilingi main crop
tanaman padi varietas IR-64 dan akan dibandingkan dengan
lahan padi tanpa menggunakan modifikasi habitat. Kedua lahan
pertanian tersebut memiliki perbedaan, oleh karena itu
penelitian ini bertujuan mengetahui
pengaruh habitat
termodifikasi lahan padi sawah (oryza sativa) menggunakan trap
crop
terhadap
perbedaan
komposisi
dan
tingkat
keanekaragaman arthropoda herbivora. Pengambilan sampel
Arthropoda herbivora dilakukan menggunakan sweep net setiap
10 HST (Hari Setelah Tanam) sampai dengan panen disesuaikan
dengan fase pertumbuhan padi. Komposisi taksa dari kedua
lahan baik main crop maupun lahan dengan modifikasi habitat
memiliki kehadiran beberapa taksa yang berbeda, dan
dominansi peran yang berbeda setiap fase pertumbuhan padi.
Berdasarkan indeks Shannon-wiener nilai keanekaragaman di
kedua lahan pada setiap fase pertumbuhan padi adalah
tergolong sedang. Indeks kesamaan komunitas Morishita Horn
antara kedua lahan didapatkan nilai 0,75.
Kata
Kunci—Arthropoda
herbivora,
keanekaragaman, komposisi dan trap crop.
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I. PENDAHULUAN

KOMODITAS

pangan yang sangat penting di Indonesia
adalah beras. Lebih dari 95 persen penduduk Indonesia
menggunakan beras sebagai bahan pangan pokok. Jawa,
Madura dan Bali adalah pulau-pulau yang berperan sebagai
sentra produksi beras di Indonesia. Hama sering menjadi
kendala dalam budidaya padi. Ada lebih dari 800 jenis hama
yang menyerang padi. Serangan hama
menyebabkan
produksi beras turun hingga 24% [1].
Hama tanaman padi sebagian besar adalah serangga
herbivora [2]. Salah satu usaha untuk mengurangi jumlah
hama yaitu dengan penerapan konsep pengendalian hama
terpadu. Pengendalian hama terpadu pada awalnya muncul
akibat penggunaan pestisida kimia yang berlebihan pada
pertanian. Setelah pesitsida sintetis dikembangkan banyak
kalangan yang berpendapat bahwa masalah hama telah selesai

dan diperkirakan bahwa pada suatu saat hama yang biasa
merusak tanaman hanya dapat ditemukan di museum.
Pestisida sintetis semakin dikembangkan dan penggunaannya
semakin luas yang mengakibatkan timbulnya resistensi, residu
yang berbahaya bagi kesehatan manusia, munculnya hama
baru, dan pencemaran terhadap lingkungan. Oleh karena itu
dilakukan modifikasi terhadap sistem pengendalian hama.
Salah satu jenis pengendalian hama tanaman yaitu dengan
menanam tanaman perangkap (trap crop) [3].
Strategi
‘tolak-tarik’
(‘push-pull’
strategy)
pada
penggunanan trap cropping system merupakan salah satu
teknik pengendalian hama yang berprinsip pada komponen
pengendalian nontoksik, sehingga dapat diintegrasikan
dengan
metode-metode
lain
yang
dapat menekan
perkembangan populasi hama. Strategi ini juga dapat
meningkatkan peran musuh alami, terutama parasitoid dan
predator pada pertanaman [4][5][6]. Dengan demikian,
strategi ini berguna dalam PHT yang mengutamakan
pengurangan pestisida, sehingga teknik pengendalian hayati
dengan konservasi musuh alami dapat digunakan sebagai
komponen tambahan dalam menekan populasi
hama
[7][8][9].
Salah satu tanaman perangkap yang pernah digunakan
sebagai tanaman perangkap hama padi yaitu tanaman purun
tikus (Eleocharis dulcis). Hal ini disebabkan tumhuhan
Eleocharis dulcis sangat disenangi oleh penggerek batang padi
putih sebagai tempat meletakkan kelompok telurnya [10].
Dalam penelitian ini digunakan padi varietas IR-64 sebagai
tanaman budidaya. Padi varietas IR-64 merupakan padi yang
tahan terhadap serangan hama wereng coklat biotipe 1 dan 2
tetapi tidak tahan terhadap hama pengerek batang. Sedangkan
untuk tanaman perangkap digunakan yaitu padi varietas
ciherang. Hal ini dikarenakan padi varietas ciherang sangat
disukai oleh arthropoda herbivora dibanding dengan IR-64
dikarenakan morfologi daun dan batangnya yang lebih tebal.
Dalam hal ini padi varietas ciherang bersifak sebagai penarik
Arthropoda herbivora agar Arthropoda herbivora mau
meletakkan telurnya pada tanaman perangkap dibanding
dengan tanaman budidaya. Selain itu juga untuk meningkatkan
peran musuh alami (predator) dan parasitoid.
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Penggunaan varietas
v
ciheran
ng sebagai tan
naman perangk
kap
sellain yang telah disebutkan yaaitu umur padi varietas
v
Ciheraang
lebbih lama dibaanding dengan
n padi varietaas IR-64 sebaagai
tannaman budidaaya. Hal ini menyebabkan
n padi varieetas
Cihherang dapat melindungi taanaman budid
daya hingga fase
f
pannen tanaman budidaya. Dengan
D
dasarr tersebut maaka
dillakukan penelittian pengaruh habitat
h
termod
difikasi lahan padi
p
saw
wah (oryza sativa)
s
mengg
gunakan trap
p crop terhad
dap
perrbedaan komposisi dan tingk
kat keanekarag
gaman arthropo
oda
herrbivora di desaa Purwosari Keecamatan Purw
wosari Kabupaaten
Pasuruan.
Penelitian ini bertujuan
b
untuk mengetahui pengaruh habitat
terrmodifikasi lah
han padi sawaah (oryza sativva) menggunak
kan
traap crop terh
hadap perbed
daan komposiisi dan ting
gkat
keaanekaragaman arthropoda heerbivora. Hasil yang didapatk
kan
darri penelitian in
ni diharapkan mampu memb
berikan inform
masi
jennis Arhropoda hebivora yang
g menyerang taanaman padi paada
settiap fase pertu
umbuhannya. Selain itu un
ntuk memberik
kan
infformasi dasar tentang
t
efektifiitas dari trap crop sebagai saalah
sattu pengendalian
n hama terpadu
u.
II. METODOLO
OGI PENELITIIAN
A. Waktu dan Tempat
Te
Penelitiian
P
Penelitian ini akan dilakuk
kan selama 6 bulan melip
puti
keggiatan penentu
uan dan persiaapan lahan, pengolahan lah
han,
penngambilan sam
mpel, dan identiifikasi Arthrop
poda herbivora.
B. Penentuan La
ahan
L
Lahan yang digunakan
d
padaa penelitian in
ni ada dua, yaaitu
lahhan pertama untuk
u
tanaman
n budidaya paadi menggunak
kan
paddi varietas IR
R-64 dan lahaan kedua yaittu lahan deng
gan
moodifikasi habittat menggunaakan trap cro
op padi varieetas
cihherang. Masing
g- masing lahaan budidaya, diibedakan menjadi
3 ppetak. Spesifikaasi untuk setiap
p petak lahan adalah
a
sama yaaitu
denngan luas 10m
m x 7 m.
C. Pengambilan
n Sampel
P
Pengambilan sampel
s
dilakuk
kan dengan men
nggunakan sweeep
nett atau jaring ayun dengan
n ukuran panjang 71 cm dan
d
diaameter 28 cm, yang dilengkaapi dengan peg
gangan sepanjaang
74 cm. Cara men
nggunakan sweeep net yaitu deengan memegaang
d ujung lingk
karan menyentuh
ujuung sweep net dengan erat dan
tannaman yang ad
da di depan, kemudian
k
sweeep net diayunk
kan
1800 atau bentu
uk setengah lin
ngkaran. Sweeep net diayunk
kan
denngan terus berjalan sepanjjang lahan seesuai pola yaang
meewakili seluruh
h lahan yang ak
kan diamati. Di vegetasi pend
dek
ayuunan sweep neet harus sedalaam mungkin, sedangkan untuk
veggetasi tinggi ayunan
a
cukup dalam sebataas untuk menjaaga
teppi atas dan tepi bawah.
P
Pengambilan sampel
s
Arthro
opoda dilakukaan secara berk
kala
settiap 10 HST (H
Hari setelah Tanam).
T
Pengam
mbilan dilakuk
kan
sekkali setiap pen
ngambilan yaittu pada pagi hari
h
pukul 05.00
WIIB - 09.00 WIB.
W
Berdasark
kan bentuk daan ukuran lah
han,
sam
mpling dapat dilakukan
d
seccara efisien den
ngan membentuk
pola sampling beerbentuk huruff “Z” atau zig- zag. Jaring ay
yun
weep net) diayu
unkan memben
ntuk setengah lingkaran selaama
(sw
sam
mpling. Setelaah satu petak
k lahan selesaai, maka sem
mua
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arthropooda yang telahh terkumpul dimasukkan ke ddalam toples
sesuai kkode masing- m
masing lahan.
D. Pem
mbuatan Spesim
men
Arthroopoda yang teelah tertangkapp, kemudian ddisortir untuk
dilakukkan pengoleksiian. Pengolekssian Arthropooda ada dua
cara yaaitu koleksi keering dan koleeksi basah. Kooleksi kering
untuk A
Arthropoda yaang berukuran besar dengann sayap tipis
dan beermembran yan
ang tidak tereeduksi, sedanggkan koleksi
basah aadalah untuk A
Arthropoda yaang berukurann kecil yang
sayapnyya tebal dan tellah mengalamii reduksi atau m
modifikasi.
E. Idenntifikasi Arthroopoda
Samppel Arthropoda yang tellah diperolehh kemudian
diidentiifikasi sampai pada tingkat ffamili dan morrfospesies di
Laborattorium Zoologgi Jurusan B
Biologi Instituut Teknologi
Sepuluhh Nopemberr Surabaya. Identifikasi dilakukan
mengguunakan buku kuunci identifikaasi karangan Boorror (1996),
Naumannn (1991), Liliies (1991), dann Jumar (2000)). Komposisi
dan keaanekaragaman Arthropoda yyang diperolehh dilihat dari
fase perrtumbuhan paddi mulai dari ffase vegetatif (0-60 HST),
generatiif (70-80 HST)), dan reprodukktif (90-100 HS
ST).
F. Anaalisa Data
Penellitian ini dianaalisis secara deeskriptif kuantitatif dengan
menghuubungkan anntara kompossisi taksa ddan tingkat
keanekaaragaman Arthhropoda herbivvora pada keduua lahan dan
dibandin
ingkan kesamaaan kedua lahaan tersebut. Annalisis secara
deskripttif perlu ada suatu angka atau nilai komposisi dan
keanekaaragaman arthhropoda herbivvora, caranya yyaitu dengan
menghiitung
1. Keanekaraggaman Shannoon- Wiener
(1)
Proporsi spesiees ke-I dalam saampel total
Pi : P
H’: Inndeks keanekaaragaman Shannnon- Wienner
2. Kemerataan
n jenis
(2)
Kemerataan jennis
E :K
H': IIndeks keanekaaragaman Shannnon- Wiener
S : JJumlah jenis
3. Kesamaan K
Komunitas Moorisita-Horn
CM
bni)
MH = 2∑ (ani x b
()
(da + db
b) aN x bN

(3)

H = koefisien M
Morisita – Hornn
CMH
ani = jumlah tottal individu ppada tiap- tiapp spesies di
komunitas a
= jumlah tootal individu ppada tiap- tiapp spesies di
bni
komunitas b
aN = jumlah indiividu di komunnitas a
= jumlah inndividu di komuunitas b
bN
= Σ ani2 / aN
aN2
da
= Σ bni2 / bN
N2
db
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Gam
mbar. 1. Komposiisi taksa arthropod
da herbivora pada lahan
l
main crop

Gam
mbar. 2. Komp
posisi taksa arthro
opoda herbivora pada lahan deng
gan
modifikasi habitat

III. HASIL DAN
D
DISKUSII
A.

Komposisi Taksa
T
Arthropo
oda Herbivora
Penelitian ini dilakukan pad
da lahan pertaanian padi saw
wah
yanng menggunaakan modifikasi habitat yan
ng dibandingk
kan
denngan lahan peertanian tanpa modifikasi hab
bitat, yaitu lah
han
denngan modifikaasi habitat men
nggunakan trap
p crop dan lah
han
tannpa menggunaakan trap crop
p di desa Purw
wosari, Pandaaan,
Pasuruan. Trap crop yang digunakan
d
yaittu tanaman padi
p
varrieatas ciherang dengan main
n crop yaitu padi varietas IR-64.
Dim
mana trap cro
op ditanam meenggunakan siistem barrier atau
a
meengelilingi ma
ain crop tau tanaman bud
didaya. Trap cop
c
dittanam diluar main
m
crop den
ngan jarak kurrang lebih 40 cm
denngan perbandiingan populasii 1:4. Penanam
man trap crop ini
berrtujuan untuk mengalihkan perhatian arthrropoda herbivora
darri main crop menuju
m
trap crop. Tanaman
n padi merupak
kan
inaang yang ideal untuk beberaapa spesies arrthropoda, kareena
tannaman padi merupakan habitat dan makanan bagi
b
artthropoda, terutaama arthropoda herbivora [11
1].
Penelitian ini menggunakan
m
jaring serangg
ga atau sweep net
unttuk menangkaap arthropoda, dengan 9 kali
k
pengambiilan
sam
mpel. Serang
gga yang teertangkap diaambil arhtopo
oda
herrbivoranya saj
aja. Arthropod
da herbivora yang
y
menemp
pati
habbitat lahan perttanian ada berb
bagai jenis den
ngan jumlah yaang
berrbeda, oleh karrena itu di baw
wah ini akan ditampilkan
d
graafik
kom
mposisi taksa di
d kedua lahan
n.
Gambar 1 dan
n 2 menunjukkaan bahwa kom
mposisi taksa yaang
dittemukan padaa lahan main
n crop seban
nyak 13 fam
mili,
seddangkan pada lahan main crop
c
+ trap crrop sebanyak 11
fam
mili. Famili dengan jumlah individu tertiinggi pada lah
han
maain crop maup
pun lahan trap
p crop yaitu faamili cicadellid
dae
denngan jumlah in
ndividu masin
ng-masing 256 dan 241. Fam
mili
ciccadellidae ini salah satuny
ya adalah serrangga herbivora
pem
makan daun deengan ukuran sangat
s
kecil yaang sering diseb
but
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dengan hama werengg. Oleh karenaa itu jumlah iindividu dari
famili inni melimpah ddi kedua lahan,, terutama padaa lahan main
crop yyang tidak dim
modifikasi deengan adanya trap crop,
sehinggga organisme dari famili ccicadellidae leebih banyak
ditemukkan pada lahann main crop. Dari grafik teersebut dapat
dilihat bbahwa kedua llahan didominaasi dengan tigaa famili yang
sama. S
Selain famili ccicadellidae teerdapat famili tettigonidae
dan fam
mili pyralidae pada lahan m
main crop + traap crop dan
famili ssatyridae pada lahan main crrop yang mem
miliki jumlah
individuu banyak.
Perbeedaan jumlah individu padda famili yangg ditemukan
pada kkedua lahan tterlihat jelas antara lain pada famili
Tetrigiddae, Acricidae,, Alydidae sertta Pentatomidaae. Selain itu
beberappa famili tidak ditemukan paada lahan mainn crop + trap
crop an
antara lain faamili Formiciddae, Chrysom
melidae serta
Pyrhocooridae yang hhanya ditemukkan pada lahann main crop
dalam juumlah sedikit.
Tabeel 1 menjelaskkan tentang koomposisi taksaa Arthropoda
herbivoora yang berhhasil ditemukann dan diidenttifikasi pada
lahan m
main crop dann trap crop. B
Berdasarkan taabel di atas,
dapat ddilihat bahwaa keberadaan tiap morfosppesies pada
masing--masing lahann berbeda. Adda beberapa m
morfospesies
yang hhanya ditemukkan di salah satu lahan tetapi tidak
ditemukkan dilahan yaang lainnya. Pada lahan trapp crop semua
morfosppesies yang dittemukan juga dditemukan pada lahan main
crop. Seedangkan padaa lahan main crop beberapa m
morfospesies
tidak dditemukan padda lahan trap crop diantarannya Locusta
migratooria, Altica sp.., serta Pyrhocoridae sp. 1.
Bebeerapa jenis arhttopoda herbivoora hanya ada ketika salah
satu fasse pertumbuhaan saja atau aada juga bebeerapa spesies
selalu dditemukan selaama fase pertum
mbuhan padi. H
Hal ini dapat
dilihat ppada tabel 5. F
Fase pertumbuhhan padi yang ddiamati yaitu
fase veggetatif (0-60 hst), fase reprodduktif (61-80 hhst), dan fase
generatiif (81-100 hst)).
Dom
minansi jumlahh individu yyaitu terlihat pada fase
vegetatiif, dimana ham
mpir semua fam
mili terdapat paada fase awal
pertumbbuhan padi inni. Setelah ituu di fase-fase selanjutnya
hanya dditemukan sediikit bahkan tiddak ditemukan sama sekali.
Jenis yyang mendom
minasi yaitu ddari famili Accricidae dan
Pyralidaae dimana jum
mlah individu yyang ditemukaan pada fase
vegetatiif banyak nam
mun hanya sediikit ditemukann di fase-fase
selanjuttnya. Hal ini ddikarenakan paada fase vegettatif tanaman
padi baaru saja terbenntuk daun dann malai muda yang masih
segar ddan banyak m
mengandung nuutrisi bagi fam
mili tersebut
maupunn famili lain yyang mendom
minasi pada faase vegetatif.
Sedangkkan pada fasee reproduktif dan generatiff, daun dan
malai m
mulai mengerinng sehingga terrjadi penurunann kandungan
nutrisi, yang menyebaabkan arhropodda herbivora peergi.
Jumlaah individu arrthropoda herbbivora di fasee reproduktif
dan genneratif lebih seedikit karena paada fase pertum
mbuhan padi
ini padii akan mengalaami perkembaangan kuncup bbunga, buah,
dan bij
iji. Sehingga pada fase rreproduktif leebih banyak
ditemukkan arthropodaa yang memakkan bagian taanaman padi,
terutam
ma bagian dauun dan bulirr padi contohhnya adalah
Leptocoorisa oratoriuus atau walanng sangit. Haal ini sesuai
dimana hama walanng sangit memiliki mikrohhabitat pada
bagian buah sedangkkan mikrohabiitat hama belaalang adalah
pada baagian daun. Poopulasi hama w
walang sangit berkembang
pesat paada saat tanam
man padi memassuki fase masaak susu,
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sedangkan hama belalang pada saat tanaman padi yang masih
berdaun muda. Arthropoda herbivora merupakan pemakan
tumbuhan yang mampu menempati semua tipe habitat (Meyer,
2001). Salah satu contoh arthropoda herbivora yaitu belalang
(Untung, 2006). Arthropoda herbivora yang jumlah
individunya banyak ditemukan pada lahan main crop maupun
trap crop yaitu Acrididae, Tettigoniidae, dan Pyralidae.
Anggota famili Acrididae merupakan famili yang aktif pada
siang hari, memakan bagian tanaman terutama daun. Famili
ini memiliki tipe mulut pengunyah, begitu juga dengan famili
tettigoniidae yang juga memakan tanaman (Kurnia, 2005).
Pada fase vegetatif jumlah arthropoda herbivora yang paling
banyak ditemukan yaitu famili tetigonidae dimana padi
mengalami pembentukan daun dewasa.
B. Keanekaragaman Arthropoda di Lahan Main Crop dan
Lahan Modifikasi Habitat
Pada tabel 2 terlihat adanya perbedaan komposisi taksa
pada setiap fase pertumbuhan padi pada kedua tipe lahan.
Terjadi perbedaan komposisi taksa dimulai dari ordo, famili
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hingga tingkatan morfospesies. Pada lahan main crop jumlah
taksa lebih banyak daripada lahan yang menggunakan
modifikasi habitat. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan
modifikasi habitat berupa trap crop mempengaruhi komposisi
taksa antara kedua lahan walaupun dalam jumlah kecil. Pada
tingkatan ordo hanya berselisih 1, pada tingkatan famili
berselisih 3 sedangkan pada tingkatan morfospesies berbeda 36 morfospesies pada setiap fase pertumbuhan padi. Perbedaan
komposisi taksa ini diakibatkan oleh pengaruh penggunaan
trap crop sebagai modifikasi habitat yang menyebabkan
berkurangnya jumlah Arthropoda herbivora yang bersifat
hama.
Selain itu pada tabel 2 menunjukkan indeks
keanekaragaman Shannon-Wiener pada tiap fase pertumbuhan
padi di kedua lahan, baik lahan main crop maupun lahan trap
crop. Nilai H’ pada semua fase di kedua lahan sama yaitu
berkisar antara 1-3 yang tergolong kategori keanekaragaman
sedang [14]. Nilai H’ dalam kategori sedang ini disebabkan
karena spesies yang ditemukan di kedua lahan tidak beragam.
Banyaknya spesies dalam suatu komunitas dan kelimpahan
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Tabel 2. Perbandingan jumlah individu taksa Arthropoda dan indeks biologi
antara kedua lahan
karakteristik

Main Crop
V

R

Trap Crop
G

V

R

keanekaragaman bahwa penggunaan trap crop sebagai
modifikasi
habitat
tidak
berpengaruh
terhadap
keanekaragaman Arhropoda Herbivora.

G

IV. KESIMPULAN/RINGKASAN

jumlah ordo

6

6

5

4

4

4

jumlah famili

11

7

6

10

5

3

jumlah
morfospesies
jumlah individu

22

11

9

19

5

3

823

152

108

727

45

18

H'

1,854

1,693

1,943

2,297

1,117

1,171

E

0,599

0,706

0,884

0,780

0,694

1,066

CMH

E-256

0,759

Ket: V = Vegetatif, R= Reproduktif, G= Generatif

dari masing- masing spesies tersebut menyebabkan semakin
kecil jumlah spesies dan variasi jumlah individu dari tiap
spesies atau ada beberapa individu yang jumlahnya lebih
besar, maka keanekaragaman ekosistem padi akan mengecil
pula [15]. Oleh karena nilai indeks keanekargaman tiap fase
pada kedua lahan berada pada kategori yang sama maka
penggunaan modifikasi habitat berupa trap crop tidak
berpengaruh terhadap tingkat keanekaragaman Athropoda
herbivora.
Indeks kemerataan pada lahan main crop maupun trap crop
hampir sama yaitu antara 0,5- 1,0. Nilai indeks kemerataan
yang hampir sama ini karena jumlah jenis yang ditemukan
pada lahan main crop dan trap crop hanya terpaut beberapa
morfospesies saja, begitu juga dengan nilai H’ di kedua lahan
yang sama-sama tergolong sedang. Jika dilihat perbandingan
Arthropoda herbivora pada kedua lokasi lahan, terdapat
beberapa spesies Arthropoda herbivora yang ditemukan baik
pada lahan main crop maupun main crop + trap crop. Suatu
lokasi yang memiliki persamaan jumlah jenis dengan lokasi
lain belum tentu dikatakan bahwa struktur komunitas tersebut
hampir sama. Indeks kesamaan komunitas dihitung untuk
mengetahui apakah antara kedua lokasi yang diamati hampir
sama atau tidak sama sekali.
Indeks kesamaan komunitas yang digunakan adalah
morishita-horn karena indeks ini dapat menghitung secara
kuantitatif, sehingga dapat mengetahui proporsi dan juga
kelimpahan individu [16]. Selain itu indeks Morishita-Horn
sangat peka terhadap spesies richness dan ukuran spesies,
sehingga perhitungannya akan sangat meyakinkan. Dari hasil
perhitungan indeks Morishita-Horn, kedua lahan menunjukkan
nilai kesamaan komunitas sebesar 0,75. Nilai tersebut
termasuk tinggi karena hampir mendekati sempurna yaitu 1.
Tingginya nilai indeks kesamaan komunitas di kedua lahan
disebabkan oleh lahan yang berdekatan, selain itu tipe habitat
yang homogen hanya terdiri atas lahan padi sawah sehingga
faktor yang ada pada lahan main crop juga ada pada lahan trap
crop. Salah satunya adalah faktor tepi atau jarak kedua lahan
yang hanya sekitar 50 cm, padahal arthropoda yang terambil
adalah arthropoda terbang yang mobilitasnya tinggi seperti
acrididae yang lompatannya hampir mencapai 1 meter. Nilai
kesamaan komunitas yang cukup tinggi dengan angka hampir
mendakati satu maka sesuai dengan perhitungan untuk indeks

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil
kesimpulan bahwa terdapat perbedaan komposisi taksa dari
kedua lahan baik main crop maupun main crop + trap crop.
Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberpa taksa tidak
ditemukan pada lahan main crop+trap crop, tetapi ditemukan
pada lahan main crop. Perbedaan komposisi dapat pula dilihat
dari jumlah ordo, jumlah famili, jumlah morfospesies serta
jumlah individu yang ditemukan.
Habitat termodifikasi menggunakan trap crop
tidak
memberikan pengaruh terhadap keanekaragaman Arthropoda
herbivora. Hal ini dapat dilihat dari indeks Shannon-wiener
nilai keanekaragaman di kedua lahan pada setiap fase
pertumbuhan padi adalah tergolong sedang. Selain itu dapat
dilihat dari Indeks kesamaan komunitas Morishita Horn antara
kedua lahan main crop dan main crop + trap crop didapatkan
nilai 0,75, dimana nilai ini cukup tinggi yang berarti
komunitas antara kedua lahan hampir sama. Saran yang dapat
diberikan yaitu penelitian ini perlu dilakukan penelitian
lanjutan dengan menggunakan tanaman penjebak lain yang
secara biologi dan ekonomis menguntungkan.
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