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PENDAHULUAN 
 Curinus coeruleus Mulsant merupakan kumbang yang didatangkan langsung 

dari Hawaii untuk menekan populasi hama kutu loncat Heteropsylla cubana pada 

tahun 1986 yang sangat ganas. Pada saat itu hama ini populer di Indonesia, karena 

merusak sebagian besar tanaman lamtoro yang ditanam sebagai penaung pada 

perkebunan kopi dan coklat. Tanaman lamtoro merupakan salah satu komponen 

yang sering digunakan dalam wanatani antara lain sebagai penaung, tanaman sela 

dan tanaman penghijauan. Tanaman lamtoro bagi petani kopi sangat bermanfaat, 

karena tanaman kopi peka terhadap sinar matahari langsung terutama di daerah 

yang mempunyai musim kering yang tegas. Selain itu, tanaman naungan berfungsi 

sebagai pencegah erosi, menahan angin, pemulih kesuburan tanah kritis, menjaga 

kelembaban tanah (ketersediaan air tanah) dan bisa juga sebagai pakan ternak. 

Tanaman lamtoro yang gundul karena habis dimakan kutu loncat otomatis 

akan menurunkan produksi dan ukuran biji kopi. Oleh karena itu, untuk menjaga 

ekosistem yang seimbang akibat serangan kutu yang mengganas maka 

didatangkan C. coeruleus sebagai musuh alaminya. 

 Setelah berhasil dibiakkan di laboratorium, seiring berjalannya waktu 

keberadaaan C. coeruleus sudah ada di lapangan. Dalam perkembangannya 

ternyata kumbang ini tidak hanya memangsa hama kutu loncat Heteropsylla cubana 

saja tetapi dapat memangsa hama seperti kutu putih atau kutu dompolan 

Planococcus citri dan kutu perisai Aspidiotus destructor. Karena kumbang C. 

coeruleus ini memangsa lebih dari satu jenis hama maka layak di sebut sebagai 

kumbang yang rakus. 

 

SIAPAKAH Curinus coeruleus Mulsant ITU ? 
 C. coeruleus merupakan serangga pemangsa atau predator baru di 

Indonesia. Bentuk tubuhnya bulat berwarna biru tua metallic merupakan ciri khas 



kumbang ini. Imago dari C. coeruleus ini menyukai telur, nimfa dan imago kutu, 

sedangkan larvanya hanya menyukai telur dan nimfa saja. Predator ini memiliki sifat 

kanibalisme baik antar larva, larva terhadap telur maupun dewasa terhadap larva 

dan telur. Maka layak saja bila kumbang sahabat petani ini di sebut sebagai 

kumbang yang rakus. 

Kumbang C. coeruleus  diklasifikasikan sebagai berikut : 

 Phylum : Arthropoda 

 Kelas : Insekta 

 Ordo : Coleoptera 

 Famili : Coccinellidae 

 Genus : Curinus 

 Spesies : Curinus coeruleus Mulsant (Anonim, 2011) 

 
Morfologi dan Biologi Curinus coeruleus 
Stadia telur 

 Telur C. coeruleus berwarna putih mengkilap, berbentuk lonjong 

atau memanjang. Telur diletakkan secara terpisah dan sering pula 

secara berkelompok. Betina C. coeruleus meletakkan telur pada 

celah-celah atau lipatan. Kemampuan seekor kumbang betina 

menghasilkan telur sebanyak 50-100 butir telur. Rata-rata fase telur 

bervariasi 5-7 hari.  

 

Stadia larva 

Larva yang baru menetas mulai bergerak mencari mangsa. 

Apabila tidak segera diketemukan telur mangsanya, maka 

telur induknya juga dapat dimangsa. Larva instar pertama 

berwarna abu-abu sesudah berganti kulit warnanya menjadi 

hitam dengan bulu agak kasar.  Larva mengalami tiga kali berganti kulit atau empat 

instar. Hampir tiap tiga hari sekali  berganti kulit. Larva instar pertama 3-5 hari, 

instar kedua 3-5 hari, instar ketiga 3-5 hari dan instar keempat 4-5 hari. Total fase 

larva selama 13-20 hari.  Larva mempunyai sifat kanibalis yaitu mau memangsa 

individu lain dari jenis yang sama. 

 



Stadia pupa/kepompong 
Fase pra kepompong 2-3 hari dan kepompong berlangsung 

selama 5-7 hari. Pada saat menjelang kepompong, larva tidak 

aktif dan mulai menempelkan ujung abdomennya pada pucuk 

tanaman. Pada fase pra kepompong warnanya berubah 

menjadi abu-abu dan tidak memerlukan mangsa lagi. Untuk 

kepompong larva terakhir biasanya melekatkan ujung abdomenya sebagai 

tumbuhan untuk melepaskan kulit yang terakhir. Kepompong berwarna kekuning-

kuningan dengan bintik hitam di bagian sisi samping. 

 

Stadia imago 

Predator dewasa yang baru muncul berwarna kuning pucat, 

beberapa saat kemudian warna mulai berubah menjadi biru 

gelap. Umur imago betina 74 hari sedangkan jantan 71 hari. 

Panjang 4,90-5,20 mm, lebar 4,50-4,75 mm. Secara umum 

kumbang dewasa baik jantan maupun betina berwarna biru 

pekat atau biru gelap. Bentuk tubuhnya oval hampir separuh lingkaran dan bila 

dilihat dari bagian dorsal (atas), sedangkan bagian kepala dalam keadaan diam 

tidak jelas perbedaan jantan dan betina. Untuk lebih memudahkan dalam 

membedakan kumbang dewasa adalah saat sedang berkopulasi (kawin) dan 

diambil untuk mengetahui ciri-ciri khusus lebih lanjut dan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perbedaan imago jantan dan betina Curinus coeruleus. 

 Ukuran tubuh Bagian frontal kepala Antena 

Jantan (♂) Lebih kecil 

Clypeus, labrum, gena 

dan front berwarna 

kuning kemerahan / 

orange 

Ruas paling ujung lebih 

kecil dan ruas bagian 

tengah agak panjang 

Betina (♀) Lebih besar 

Clypeus, labrum, gena 

dan front berwarna biru 

pekat 

Ruas paling ujung lebih 

besar dan ruas bagian 

tengah agak pendek 

Sumber : Mahrub (1987) 

 



KEMAMPUAN C. coeruleus SEBAGAI PEMANGSA PADA BEBERAPA KUTU 
TANAMAN 

Apakah C. coeruleus mampu memangsa kutu yang lain selain kutu loncat 

lamtoro (H. cubana)? Berikut ini penjelasan periode mangsa, daya mangsa per hari 

dan lama hidup C. coeruleus pada berbagai inang kutu tanaman yang tersaji pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Periode mangsa, daya mangsa per hari dan lama hidup C. coeruleus pada 

berbagai inang kutu. 

Inang (kutu) 

Jumlah 

kutu yang 

dimangsa 

selama 

hidup 

Periode 

mangsa 

(hari) 

Daya 

mangsa 

per hari 

Lama 

hidup 

(hari) 

Stadium (hari) 

Larva Pupa Imago 

Aspidiotus destructor 481a 62,7a 7a 70,6a 20,3a 7,8 42,5a 

Planococcus citri 529,2a 52,2a 9a 58,5a 29,9b 3,2 25,4b 

Heteropsylla cubana 1798,9b 169,6b 10b 177,6b 22,9a 8,0 146,7c 

Ket : Huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata (uji BNT, α = 0,05) 

Sumber : Yasin (2006) 

 Jumlah kutu tanaman yang terbanyak dimangsa oleh C. coeroleus selama 

hidupnya adalah H. cubana sebanyak 1.798,9 ekor, sedangkan A. destructor dan P. 

citri rata-rata yang dimangsa C. coeruleus sebanyak 481 ekor dan 529,2 ekor. 

Dengan memperhatikan jumlah kutu tanaman yang dimangsa oleh C. coeruleus 

serta periode memangsa dari  C. coeruleus tersebut maka dapat diketahui rata-rata 

jumlah kutu tanaman yang dimangsa per hari dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 Daya memangsa = 	 	(
	 	( )  

 Periode memangsa = Stadium larva + stadium imago 

  = Lama hidup – stadium pupa 

 Berdasarkan rumus tersebut, periode memangsa dari C. coerulueus  pada A. 

destructor, P. citri  dan H. cubana berturut–turut 62,7, 55,2 dan 169,9 dari. Dengan 



demikian jumlah kutu tanaman masing-masing yang dimangsa C. coeruleus rata-

rata per hari secara berturut-turut adalah 7, 9 dan 10 ekor per hari. Keadaan 

tersebut dapat berarti bahwa daya mangsa C. coeruleus terhadap A. destructor dan 

P. citri tidak berbeda jauh dengan daya mangsa terhadap H. cubana. Menurut 

Supartha dan Susila (2001), meskipun H. cubana mampu meloncat, C. coeruleus 

mampu mengejarnya. Oleh karena itu, kalau kutu-kutu tanaman tersebut tidak dapat 

meloncat dan tidak lari niscaya C. coeruleus akan menangkapnya dengan lebih 

mudah. 

 Lama hidup C. coeruleus yang diberi mangsa kutu H. cubana lebih lama 

(177,6 hari) dibandingkan dengan yang diberi mangsa dua jenis kutu tanaman 

lainya (58,5-70,6 hari). Larva C. coeruleus yang memangsa P. citri mempunyai 

stadium yang paling panjang yaitu 29,9 hari. Hal ini terjadi kemungkinan karena 

perbedaan aktivitas fisiologis dalam tubuh C. coeruleus yang memangsa kutu yang 

berbeda. Stadium imago yang paling lama terdapat pada C. coeruleus yang diberi 

mangsa H. cubana. Dengan demikian peluang C. coeruleus untuk bereproduksi 

(berkembang biak) dan bermigrasi (berpindah tempat) lebih besar apabila kumbang 

tersebut diberi mangsa H. cubana. 

C. coeruleus tidak hanya memangsa kutu loncat lamtoro saja, tetapi juga 

memangsa dua jenis kutu yang lain. Sifat C. coeruleus yang dapat memangsa dua 

jenis inang atau kutu tanaman berarti C. coeruleus bersifat oligofagus. Oka dan 

Bahagiawati (1988) mengemukakan bahwa keadaan ini dapat menguntungkan bagi 

kelangsungan hidup C. coeruleus di alam. Bila salah satu inang atau kutu tanaman 

tersebut sudah tidak  tersedia lagi di alam, maka C. coeruleus masih bisa bertahan 

hidup pada kutu tanaman lain yang masih tersedia di sekitarnya sebagai inang 

alternatifnya. Karena kumbang C. coeruleus ini memangsa lebih dari satu jenis 

hama maka layak di sebut sebagai kumbang yang rakus. 
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