
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Morfologi Capung

Capungdiklasifikasikankedalam kingdom animalia, kelasinsekta,

ordoodonata, danmemiliki 2 sub ordoyakni sub ordoAnisoptera (dragonflies)

dansubordoZygoptera (damselflies) (Triplehorn, 2005). Patty (2006) menyatakan

capung diberi nama Odonata oleh Fabricius pada tahun 1793. Nama tersebut

diambil dari bahasa Yunani: odonta-gnata yang berarti rahang bergigi.Capung

termasuk kelompok insekta atau serangga yang memiliki ciri-ciri terdiri atas tiga

bagian, a) kepala (caput), b) dada (toraks), c) perut (abdomen) (Gambar 2.1).

Gambar 2.1.Morfologinimfadan imago capung, 1) NimfacapungFamiliLibellulidae (a. Kepala, b.
Mata, c. Kaki, d. Perut/Abdomen,e.Ekor/cercus), 2) Imago capung (a. kepala, b. dada
(toraks), c. perut (abdomen).

a) Kepala (Caput)

Kepala capung ukurannyarelatif besar dibanding tubuhnya, bentuknya

membulat/memanjang ke samping dengan bagian belakang berlekuk ke dalam.

Bagian yang sangat menyolok pada kepala adalah sepasang mata majemuk yang

besar yang terdiri dari banyak mata kecil (ommatidium). Diantara kedua mata

majemuk terdapat sepasang antena pendek, halus seperti benang (Patty, 2006).
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Capung memiliki sepasang mata, tiap matanya memiliki sekitar 30 ribu

lensa berbeda. Dua mata nyaris bulat, masing-masing hampir separuh ukuran

kepalanya,denganukuranmata yang demikiancapungmemilikiwilayahpandang

yang luasdandapatmengetahuikeadaan yang adadibelakangnya(Ansori, 2013).

Mulut capung berkembang sesuai dengan fungsinya sebagai pemangsa,

bagian depan terdapat labrum (bibir depan), di belakang labrum terdapat sepasang

mandibula (rahang) yang kuat untuk merobek badan mangsanya. Di belakang

mandibula terdapat sepasang maksila yang berguna untuk membantu pekerjaan

mandibula, dan bagian mulut yang paling belakang adalah labium yang menjadi

bibir belakang (Patty, 2006).

b) Dada (Toraks)

Bagian dada (toraks) terdiri dari tiga ruas adalah protoraks, mesotoraks,

dan metatoraks, masing-masing mendukung satu pasang kaki. Menurut fungsinya

kaki capung termasuk dalam tipe kaki raptorial yaitu kaki yang dipergunakan

untuk berdiri dan menangkap mangsanya. Sayap capung bentuknya khas yaitu

lonjong/memanjang dan tembus pandang, kadang-kadang berwarna menarik

seperti coklat kekuningan, hijau, biru, atau merah. Lembaran sayap ditopang oleh

venasi, para ahli mengidentifikasi dan membedakan capung dengan melihat

susunan venasi pada sayap (Patty, 2006).

c) Perut (Abdomen)

Abdomen terdiri dari beberapa ruas, ramping dan memanjang seperti ekor

atau agak melebar. Ujungnya dilengkapi tambahan seperti umbai yang dapat

digerakkan dengan variasi bentuk tergantung jenisnya (Patty, 2006).



2.2. Jenis Capung

2.2.1. CapungBesar(Sub Ordo Anisoptera)

MenurutSigitet al. (2013) untukmembedakan sub

ordoanisopteradapatdilihatdaribentukmata, sayap, tubuh, sertaperilakuterbangnya.

Sub ordoAnisopteramemilikibentukmata yang menyatu, bentuktubuh yang

lebihbesardaripadacapungjarum,

bentuksayapdepanlebihbesardaripadasayapbelakang,

danposisisayapterentangsaathinggap.

Menurut Department of EnvironmentClimate Change and Water (NSW)

(2009) jenis jenis capung terdiri atas dua sub ordosalahsatunya yakni, Sub Ordo

Anisoptera terdiri atas beberapa famili yakni Famili Austropetaliidae, Aeshnidae,

Brachytronidae, Telephlebiidae, Lindeniidae, Gomphidae, Petaluridae,

Synthemistidae, Gomphomacromiidae, Pseudocorduliidae, Cordulephyidae,

Austrocorduliidae, Macromiidae, Corduliidae, Libellulidae.

2.2.2.CapungJarum (Sub Ordo Zygoptera)

MenurutSigitet al. (2013) untukmembedakan sub

ordotersebutdapatdilihatdaribentukmata, sayap, tubuh, sertaperilakuterbangnya.

Sub OrdoZygopteramemilikibentukmataterpisah, bentuktubuhcenderunglebih

ramping, bentukkeduasayapsamabesar,

posisisayapsaathinggapyaknidilipatkandiatastubuhnya.

Sub ordo zygopteraterdiri atas beberapa famili yakni Famili Lestidae,

Hemiphlebiidae, Chorismagrionidae, Synlestidae, Megapodagrionidae,

Chlorocyphidae, Calopterygidae, Lestoideidae, Diphlebiidae, Isostictidae,
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Platycnemidae: Disparoneurinae, Coenagrionidae (Department of

EnvironmentClimate Changeand Water (NSW), 2009).

2.3. SiklusHidupCapung

Siklushidupcapungdimulaidaritelurberadadi dalam airdanakanmenjadi

predator untukorganismeakuatikkecilpadafasenimfa. Berbagaispesiesdapat

menempatihabitatair tawar, termasukair terjun, sungai, danau, kolam, rawa -

rawadan muara(West, 2006). Nimfa diperkirakan terdiri dari 10-13 instar (fase

pertumbuhan berulang dan ekdisis (pergantiankulit)) (Ansori, 2008). Setelah ganti

kulit 10-15 kali menjadi nimfa tua (Mature) (Sigit et al., 2013).Nimfa memangsa

jentik-jentik nyamuk, ikan-ikan kecil dan lain-lain.

Nimfa memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan bentuk dewasanya,

yaitu mempunyai sepasang mata yang besar, kaki yang berkembang dengan baik

dan bagian mulut yang dipergunakan untuk menangkap dan mengigit mangsanya.

Ketika telah mencapai titik tumbuh maksimal, nimfa akan merayap menuju

kepermukaan air dan menempel pada sebuah kayu, batang, atau objek lainnya

untuk melakukan pergantian kulit yang terakhir.Imago yang baru terbentuk ini

akan mengalami pengerasan dan pewarnaan kulit dalam waktu yang relatif

lambat, beberapa spesies memerlukan waktu satu sampai dua hari untuk

melakukan proses ini (Ansori, 2008).Hinggaakhirnyamenjadiimago.Seluruh

proses siklustersebutdapatberlangsungdalamwaktuenambulan,

tetapibagikebanyakanspesiesmembutuhkanwaktusatuatauduatahun.

Capung damselflies (Zygoptera) hanyadapathidupbeberapaminggu,

sedangkancapungdragonflies

(anisoptera)dapatbertahanhiduphinggatigaatauempatminggudan di



Inggrisjarangsekali yang dapathiduphinggaduabulan, halinikarenabanyak yang

matikarenapredasi, kelaparan,

ataucuacaburukuntukmerekaataupunmerekasalingmemangsasaatterbang(Caroline,

2005).

Capungmemiliki karakter istimewa yaitu dapat melakukan perkawinan di

udara. Sebelum kawin, capung jantan akan membengkokkan perutnya ke arah

depan dan menyalurkan spermatozoa ke dalam organ seperti kantung kemih pada

sternite kedua dari perut.Dalam perkawinan, capungjantan menggunakan terminal

classper yang dimillikinya untuk memegang capung betina pada daerah sekitar

leher, capung betina kemudianmembengkokkan perutnya ke arah depan menuju

ke sternite kedua dari perut capung jantan, yang merupakan tempat terjadinya

transfer spermatozoa ke tubuh betina yang sebenarnya. Mekanisme ini tidak

ditemukan pada serangga ordo lain (Ansori, 2008).

Capung (dragonflies) merupakan  insekta hemimetabola. Nimfa hidup di

air dan perilakunya sangat berbeda dengan hewan

dewasa.Bentukcapungmemilikiwarna-warna yang

terangdanlebihaktifbergerakdibandingkankebanyakaninsekta air yang hidup di

darat (terestial). Kondisi ini sebenarnya dipengaruhi banyak hal diantaranya

keadaan air, besar kecilnya arus air dan faktor-faktor ekologi lain (Mahajoeno et

al., 2001).

2.4. PerananCapung

Capung mempunyai manfaat bagi manusia. Di beberapa negara-negara

Asia Timur baru-baru ini telah terungkap bahwa capung dapat digunakan sebagai

pembasmi efektif terhadap nyamuk penyebab penyakit (penyakit malaria dan



demam berdarah) (Pratama, 2013).Capung dapat menangkap dan memakan kutu,

nyamuk, dan kepik (misalnya, Helopeltis) di udara(Hindayana et al., 2002a).

Capung besar mampu menangkap kupu-kupu kecil saat ia terbang di udara

(Hindayana et al.,

2002b).Inimenunjukkanindikatorbaikuntukperubahankomplekspadasatulingkunga

n (Dolny et al., 2012).

Bentuk capung yang anggun dan warna yang indah sering menjadikan

capung sebagai sumber inspirasi bagi para seniman lukis, perancang mode,

perhiasan, penulis lagu maupun puisi. Di Jepang, capung dilindungi dan tidak bisa

dilukai atau di bunuh, sebab capung menurut kepercayaan orang Jepang

merupakan simbol kesuksesan dan semangat serta penghubung jiwa orang yang

sudah meninggal (Pratama, 2013).

Capung juga dapat disebut sebagai indikator air

bersih(Ansori,2013).Taksonomi capung merupakan  model ideal untuk

menginvestigasi dampak pemanasan global dan pergantian iklim sehubungan

dengan riwayat evolusi mereka dan adaptasi terhadap iklim (Prasad,

2013).Terdapat hubungan yang sangat erat antara keanekaragaman genus dengan

oksigen terlarut dan nitrat pada musim hujan, demikian pula suhu dan

konduktivitas pada musim kemarau (Zulyanti et al.,2005).Dengan mengetahui

keanekaragaman penyusun suatu agroekosistem maka dapat dilakukan suatu

pengelolaan terhadap hama yaitu dengan peningkatan musuh alami (Ramlan,

2011).




