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“Terkadang keberadaan kami di anggap sebagai musuh oleh petani, karena tidak pahamnya 
keberadaan dan peran kami di lapangan. Dianggap sebagai perusak tanaman mereka 
padahal peran kami membantu menekan perkembangan hama atau musuh petani” begitu 
ungkap laba-laba seandainya bias berucap dengan petani. 
 
Pendahuluan 

Musuh alami terdiri dari tiga golongan: predator, parasitoid, dan patogen. 

Predator merupakan hewan, baik serangga, laba-laba, hewan melata, amfibi mau 

pun mamalia yang memangsa hama. Parasitoid merupakan beberapa jenis serangga 

yang menjadikan hama menjadi inang untuk tumbuh. Biasanya parasitoid akan 

meletakkan telur pada tubuh hama dan pada saat telur itu menetas, nimfa akan 

hidup dan menjadi parasit yang tumbuh di dalam tubuh hama hingga hama tersebut 

mati. Patogen adalah organisme lain yang bisa menyebabkan hama menjadi sakit 

lalu mati. Beberapa jenis patogen yang dikenal adalah jamur, virus, nematoda, dan 

bakteri.  

 
Gambar 1. Beberapa jenis laba-laba (musuh alami) 

 

Perlu diketahui, semua jenis laba-laba merupakan musuh alami. Jadi bila 

terlihat ada laba-laba di lahan pertanian, sangat direkomendasikan untuk tidak 
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membunuhnya. Ada beberapa jenis laba-laba yang biasa ditemui di lahan pertanian, 

antara lain Argiope catenulata, Atypena formosana, Lycosa pseudoannulata, 

Oxyopes javanus Thorell, dan masih banyak lagi. Laba-laba bisa memakan hama 

serangga apa saja, dari kutu daun, ulat grayak, kupu-kupu, wereng, dll. Seekor laba-

laba bisa memakan 5-15 serangga dalam sehari. 

 

Faktor yang Berpengaruh terhadap Musuh Alami dalam Berbudidaya Tanaman 
Salah satu pendorong meningkatnya serangga pengganggu adalah 

tersedianya makanan terus menerus sepanjang waktu dan disetiap tempat.  

Budidaya tanaman monokultur dapat mendorong ekosistem pertanian rentan 

terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).  Untuk mewujudkan pertanian 

berkelanjutan maka tindakan mengurangi serangan OPT melalui pemanfaatan 

serangga khususnya musuh alami dan meningkatkan diversitas tanaman seperti 

penerapan tanaman tumpang sari, rotasi tanaman dan penanaman lahan-lahan 

terbuka dapat dilakukan karena meningkatkan stabilitas ekosistem serta 

mengurangi resiko gangguan OPT. Mekanisme-mekanisme alami seperti 

predatisme, parasitisme, patogenisitas, persaingan intraspesies dan interspesies, 

suksesi, produktivitas, stabilitas dan keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan 

untuk mencapai pertanian berkelanjutan. 

 Salah satu komponen PHT adalah pengendalian dengan menggunakan 

musuh alami. Teori mendasar dalam pengelolaan hama adalah mempertimbangkan 

komponen musuh alami dalam strategi pemanfaatan dan pengembangannya.  

Taktik pengelolaan hama melibatkan musuh alami untuk mendapatkan penurunan 

status hama disebut pengendalian hayati. Pemanfaatan musuh alami tidak 

menimbulkan pencemaran, dari segi ekologi tetap lestari dan untuk jangka panjang 

relatif murah. Pengendalian dengan memanfaatkan musuh alami atau secara 

biologis adalah kerja dari faktor biotis seperti parasitoid, predator dan patogen 

terhadap mangsa atau inang, sehingga menghasilkan suatu keseimbangan umum 

yang lebih rendah daripada keadaan yang ditunjukkan apabila faktor tersebut tidak 

ada atau tidak bekerja.  Pengendalian biologi merupakan salah satu pengendalian 

yang dinilai cukup aman karena mempunyai beberapa keuntungan yaitu : 1) 

selektivitas tinggi dan tidak menimbulkan hama baru, 2) organisme yang digunakan 

sudah tersedia dialam, 3) organisme yang digunakan dapat mencari dan 

menemukan inangnya, 4) dapat berkembang biak dan menyebar, 5) hama tidak 



 

 

menjadi resisten atau kalau terjadi sangat lambat, dan 6) pengendalian berjalan 

dengan sendirinya.  Pengendalian biologi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu 

: 1) pengendalian biologi alami yaitu pengendalian hama dengan musuh alami, 

tanpa campur tangan manusia, 2) pengendalian biologi terapan yaitu pengendalian 

hayati dengan campur tangan manusia. 

 

Klasifikasi Laba-laba Lycosa sp 
Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Arachnidae 

Ordo : Aroneceae 

Famili : Lycosidae 

Genus : Lycosa 

Spesies : Lycosa sp. 

 

Morfologi dan Biologi Laba-laba Lycosa sp 

Lycosa memiliki susunan mata yang khas, yaitu empat mata kecil pada 

deretan pertama (anterior), dua mata besar pada deretan kedua, dan dua mata 

sedang pada deretan ketiga (posterior). Tubuh laba-laba ini relatif besar dan 

berwarna coklat tua.  

Penelitian biologi Lycosa telah dilakukan oleh Gavarra & Raros (1975). Laba-

laba betina membentuk kantong telur 1-10 hari setelah perkawinan. Telur menetas 

kira-kira 10 hari kemudian. Laba-laba muda melekatkan diri pada bagian perut 

(abdomen) induknya selama kira-kira tiga hari dan selanjutnya memisahkan diri dari 

induknya dan hidup mandiri.  

Laba-laba betina dapat membentuk tiga kantong telur selama kehidupan 

dewasanya yang berumur kira-kira 134 hari. Tiap kantong mengandung 63 butir 

telur. Dari telur-telur tersebut dihasilkan 57 ekor laba-laba muda. Laba-laba muda 

yang dapat bertahan hidup hingga fase masak kelamin mencapai 50%. Jadi, dari 

seekor induk laba-laba betina dapat menurunkan 85 ekor laba-laba dewasa.  

Daur generasi, dari telur hingga dewasa yang bertelur berlangsung 116 hari 

dan dari telur sampai dewasa hingga mati, berlangsung 264 hari. Populasi laba-laba 

dewasa di alam terdiri atas sekurang-kurangnya dua generasi. Perkembangan laba-



 

 

laba muda menjadi dewasa melalui 6-10 kali pergantian kulit, pada yang betina 

sebanyak 8-9 kali dan pada yang jantan 7-8 kali.  

 

Jenis Mangsa dan Kemampuan Memangsa  

Lycosa tidak membuat sarang sebagai perangkap, tetapi menyerang 

mangsanya secara langsung. Oleh karena itu, Lycosa tergolong laba-laba buas (wolf 

spider). Kemampuan Lycosa memangsa serangga hama beragam menurut jenis dan 

umur mangsanya. Kemampuan Lycosa memangsa serangga hama utama wereng 

coklat kemampuannya memangsa nimfa dan imago 5-15 ekor/hari (Shepard et al. 

1987).  

 

Manfaat Musuh Alami di Lapangan 
Pemanfaatan musuh alami untuk 

mengendalikan populasi hama merupaka 

cara yang disediakan alam. Penggunaan 

musuh alami sendiri sudah dikenal ribuan 

tahun lalu. Beberapa penilitian menunjukkan 

bahwa keberhasilan penggunaan musuh 

alami untuk menekan populasi hama bisa 

lebih dari 50%. Beberapa kelebihan 

menggunakan musuh alami antara lain: 

a) Tidak memiliki efek samping yang 

buruk bagi alam. Penggunaan musuh alami 

berarti mendukung ekosistem yang ada di 

alam, dan bukannya merusak alam tapi 

membantu melestarikannya. 

b) Tidak ada kata resistensi hama. Tidak seperti penggunaan pestisida yang bisa 

membuat hama kebal terhadap pestisidanya, musuh alami akan selalu efektif. 

Laba-laba tetap akan memangsa wereng sampai kapan pun. Hama kutu daun 

tak akan pernah kebal terhadap serangan kepik.  

c) Pengendalian dapat berjalan dengan sendirinya. Organisme yang dimanfaatkan 

sudah ada di alam serta dapat mencari dan menemukan hama dengan 

sendirinya.  
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d) Biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Pada pertanian, biaya pengendalian 

hama merupakan salah satu biaya terbesar karena harga pestisida tidaklah 

murah. Menggunakan musuh alami dengan membiakkan sendiri organisme 

pemburu hama, biaya ini bisa ditekan (Lisa, 2017) 
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