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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. SEKILAS MENGENAI CAPUNG JARUM (ZYGOPTERA) 
DI PULAU LOMBOK 

Capung jarum (Zygoptera) yang berhasil didapatkan dari hasil 
penelitian dari berbagai titik sampling yang tersebar di Pulau 
Lombok pada tahun 2021 adalah cukup beranekaragam jenisnya. 
Total terdapat 14 spesies capung jarum dari 6 famili yang berhasil 
terdokumentasi di Pulau Lombok yaitu famili Coenagrionidae, 
Chlorocyphidae, Platycnemididae, Euphaneidae, Protoneuridae, dan 
Platystictidae. Famili Coenagrionidae menempati urutan pertama 
dengan jumlah spesies terbanyak ditemukan (7 spesies) disusul oleh 
Famili Chlorocyphidae 2 spesies, dan sisanya Famili Platycnemididae,  
Famili Euphaneidae, Famili Protoneuridae, dan Platystictidae masing – 
masing 1 spesies (Tabel 1.1).   

Tabel 1.1 Daftar Spesies Zygoptera di Pulau Lombok Hasil Temuan Tahun 
2021 

No. Nama Famili No. Nama Spesies  

1. Coenagrionidae 1. Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842) 

2. Agriocnemis femina (Brauer, 1868) 

3. Ischnura senegalensis (Rambur, 1842) 

4. Pseudagrion rubriceps (Selys, 1876) 

5. Pseudagrion pilidorsum declaratum (Lieftinck, 1936) 

6. Pseudagrion pruinosum (Burmeister, 1839) 

7. Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842) 

2. Chlorocyphidae 8. Libellago lineata (Burmeister, 1839) 

9. Rhinocypha pagenstecheri (Foerster, 1897) 

10. Rhinocypha sp. (Rambur, 1842) 

3. Platycnemididae 11. Copera marginipes (Rambur, 1842) 

4. Euphaneidae 12. Euphaea lara lombokensis (McLachlan, 1898) 

5. Protoneuridae 13. Nososticta emphyla (Lieftinck, 1936) 

6. Platystictidae 14. Drepanosticta berlandi (Lieftinck, 1939) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Platycnemididae
https://en.wikipedia.org/wiki/Platycnemididae
https://en.wikipedia.org/wiki/Platycnemididae
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B. SEBARAN TITIK SAMPLING PENELITIAN CAPUNG 
JARUM (ZYGOPTERA) DI PULAU LOMBOK 

Titik sampling yang diambil dalam pengamatan capung jarum 

adalah pada tiap kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok. 

Penentuan titik sampling/stasiun yang diambil pada tiap 

kabupaten/kota mengggunakan metode purposive sampling yaitu 

memilih titik-titik yang berpotensi terdapat capung jarum dengan 

memperhatikan kondisi habitat capung. Transek garis digunakan 

untuk menyusuri pinggiran sungai atau parit untuk mencari capung 

jarum. Data titik koordinat hasil pengambilan sampling di lapangan 

diperoleh menggunakan GPS pada Google map. Peta sebaran titik 

sampling di Pulau Lombok dibuat menggunakan Software ArcGis 

10.4.1 dari titik-titik sampling pada tiap kabupaten/kota (Gambar 

1.1). 

 

Gambar 1.1 Peta Sebaran Titik Sampling Distribusi Capung Jarum Di Pulau 

Lombok 
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BAB II 

CAPUNG JARUM (ZYGOPTERA) DI KOTA 

MATARAM 

A. LATAR BELAKANG 

Kota merupakan kawasan pemukiman yang berupa kumpulan 

rumah yang memiliki sistem tata ruang dengan berbagai fasilitas 

kehidupan warganya. Pembangunan kawasan perkotaan juga harus 

memperhatikan landscape alami.1 Kota Mataram merupakan ibu 

kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia yang terletak 

pada koordinat 08° 33′ LU – 080 38 LS dan 116° 04′ BB – 1160 08’ 

BT dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Barat 

dan Selat Lombok (BPS Kota Mataram, 2021). Luas Kota 

Mataram adalah 61,30 km2 dengan 6 kecamatan yang dimilikinya.  

Jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 429.651 jiwa serta 

kepadatan penduduk 7009 per km2 (BPS Prov. NTB, 2021). 

Walaupun memiliki wilayah yang terpadat penduduk dan 

pemukiman serta luas wilayah yang paling sempit di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram masih memiliki 

keanegaraman hayati yang tidak kalah dengan kota/kabupaten lain 

di Provinsi NTB. Kondisi lingkungan Kota Mataram tergolong 

cukup asri terutama di beberapa titik dan sudut kota.  

Ciri khas Kota Mataram adalah pada tanaman peneduh jalan 

“raksasa” yang menjulang tinggi ke atas di Jln. Langko dan Jln. 

Pejanggik dari jenis kenari dan mahoni yang menjadi habitat 

beberapa jenis spesies hewan seperti burung. Kondisi sungai di 

pinggiran Kota Mataram masih cukup asri dan bersih. Kondisi 

areal persawahan di beberapa wilayah di Kota Mataram juga masih 

cukup asri walaupun terus menyusut dengan pembangunan. Ciri 

penanda lainnya adalah dtemukannya berbagai jenis spesies capung 

jarum di berbagai sudut Kota Mataram seperti di sungai, parit, 

 
1 Ray March Syahadat et al., “Identifikasi Keanekaragaman Hayati Rth Di 

Kota Depok,” NALARs 17, no. 1 (2018). 

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Mataram_(city)&params=8_35_S_116_7_E_region:ID_type:city(437771)
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kolam dan sawah. Capung jarum merupakan bioindikator yang 

baik terhadap kualitas dari suatu perairan. 

Capung jarum atau dalam bahasa inggris yaitu “damselfly” 

masuk pada Sub ordo Zygoptera yang merupakan anggota dari 

Ordo Odonata, Kelas Insekta. Berbagai jenis capung jarum 

terindentifikasi di berbagai spot yang ada di Kota Mataram yang 

disesuaikan habitatnya. Daerah yang menjadi habitatnya adalah 

tersebar di berbagai titik, mulai dari yang dekat dengan perumahan 

sampai pada daerah yang jauh dari pemukiman, daerah yang panas 

dan terbuka sampai daerah teduh dan tertutup. Beberapa jenis 

capung jarum mendiami beberapa sudut kota mataram yang masih 

asri karena capung jarum memilih tinggal yang aman dan nyaman 

untuk kegiatan reproduksinya. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kondisi lingkungan (landscape, parameter fisika-

kimia) dari tiap stasiun pengamatan capung di Kota Mataram? 

2. Capung jarum jenis apa saja yang terdapat di masing-masing 

stasiun pengamatan capung di Kota Mataram? 

3. Bagaimana deskripsi dari masing-masing capung jarum yang 

ada di tiap stasiun pengamatan capung di Kota Mataram? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui kondisi lingkungan (landscape, parameter 

fisika-kimia) dari tiap stasiun pengamatan capung di Kota 

Mataram. 

2. Untuk mengetahui jenis capung jarum yang terdapat di masing-

masing stasiun pengamatan capung di Kota Mataram. 

3. Untuk mengetahui deskripsi dari masing-masing capung jarum 

yang ada di tiap stasiun pengamatan capung di Kota Mataram. 
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D. METODOLOGI 

Penelitian ini berjenis deskriptif eksploratif, yaitu 

mendeskripsikan jenis-jenis capung jarum yang ada di Kota 

Mataram. Teknik sampling dilakukan dengan purposive sampling, 

yaitu mencari titik-titik sampling (spot) berdasarkan studi literatur 

mengenai letak geografis atau landscape yang memungkinkan 

menjadi habitat beberapa capung jarum dari beberapa jenis yang 

berbeda untuk berkembang biak dengan baik. Pengambilan sampel 

dilakukan pada bulan Pebruari sampai bulan Juni 2021 (musim 

hujan). 

Lokasi pengambilan sampel (stasiun) dilakukan pada 7 titik 

dengan karakter yang berbeda yang ada di Kota Mataram yaitu:  

1. Areal persawahan di dekat Pantai Mapak Indah, Ampenan.  

2. Kolam kangkung yang berada area persawahan jalan lingkar 

Kota Mataram (samping kantor DPRD Kota Mataram). 

3. Wetland pada belakang area masjid Jempong Barat dan di area 

persawahan Pagutan Barat. 

4. Wetland di pinggir pantai Meninting, Kongok, Kecamatan 

Ampenan Utara. 

5. Sungai dan parit kecil di dekat RS. Harapan Keluarga, Selagalas, 

Kec. Turide. 

6. Parit di dekat Gereja Jemaat Betlehem, Gomong-Seruni.  

7. Kolam/telaga Taman Wisata Loang Balok, Kelurahan Tanjung 

Karang Kecamatan Sekarbela. 

Peta lokasi penelitian dan lokasi pengambilan sampel dibuat 

dengan menggunakan software ArcGis 10.4.1 berdasarkan titik 

koorditat sampel yang dibuat menggunakan google maps (Gambar 

2.1). Identifikasi dan penentuan nama spesies capung jarum 

menggunakan hasil penelitian terdahulu pada International 

Damselfly beserta klasifikasinya yang ditemukan pada tiap stasiun 

Fondation (IDF) , buku Capung Sumba , dan situs GBIF.org. 

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan sampel 

dan menghitung parameter fisika-kimia dari habitat capung jarum 
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Gambar 2.1 Peta Sebaran Titik Sampling Zygoptera di Kota Mataram 2021 

 

yang ditemukan yaitu:  

1. Thermohygrometer HTC-1 untuk mengukur suhu udara (0C) 

dan Kelembaban udara (%) secara digital. 

2. pH meter untuk mengukur pH air. 

3. Altimeter untuk mengukur ketinggian suatu tempat. 

4. Salinity meter untuk mengukur kadar garam suatu perairan 

(Stasiun IV dan VII). 

5. Soil tester untuk mengukur pH tanah sekitar sungai/kolam. 

6. Digital anemometer untuk mengukur kecepatan angin (knot). 

7. Google Map untuk menentukan titik koorditat sampel dan 

pembuatan peta. 

8. TDS meter untuk mengukur TDS (ppm), EC (µs/cm) dan suhu 

air (0C). 

9. Jangka sorong untuk mengukur panjang badan dan abdomen 

dari capung jarum. 
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10. Kamera untuk mengambil gambar capung, habitat, dan canopi 

11. Kertas dan ballpoint untuk mencatat spesies capung jarum yang 

didapati dan berbagai parameter hasil pengukuran. 

12. Tabel identifikasi spesies capung jarum yang pernah ditemukan 

di Nusa Tenggara Barat.  

 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

Ordo Odonata (capung) yang merupakan anggota dari Kelas 

Insekta pada Filum Arthropoda. Capung merupakan hewan 

karnivora dan sekaligus merupakan predator bagi serangga lainnya.   

Odonata dibagi menjadi 2 kelompok yaitu Anisoptera (capung 

besar) dan Zygoptera (Capung jarum). Anisoptera memiliki ciri yaitu 

secara fisik lebih besar dan panjang dibandingkan dengan capung 

jarum (Zygoptera) (Gambar 2.2)2. Selain itu, pada saat istirahat, 

sayap capung Zygoptera berada di atas tubuh secara vertikal, 

berbeda halnya dengan kelompok Anisoptera yang menjatuhkan 

sayapnya (horizontal) saat beristirahat. Siklus hidup Zygoptera 

dimulai dari pada telur yang di dalam air dan memakan hewan yang 

lebih kecil (predator) dari tubuhnya, bernafas menggunakan insang 

hingga memasuki fase imago (dewasa) yang hidup di daratan atau 

terbang di udara3. 

Kota Mataram masih memiliki berbagai tipe area yang cocok 

untuk menjadi habitat beberapa capung jarum. Pada daerah yang 

panas dan terbuka misalnya pada kolam kangkung di jalan lingkar, 

merupakan habitat yang cocok untuk spesies Ischnura sp. dan 

Agriocnemis sp. yang mampu hidup di area dengan suhu tinggi dan 

kanopi yang kecil. Pada daerah yang dingin dengan kanopi lebar 

yaitu pada daerah sungai dengan air jernih yang terdapat di 

Selagalas misalnya merupakan habitat yang cocok untuk jenis 

capung jarum dari spesies Pseudagrion sp. Canopy cover memiliki 4 

tingkatan yakni: Class I yaitu dengan area penutupan 0-25%, Class 

 
2 K.-D.B Dijkstra, “ADDO -- African Dragonflies and Damselflies 

Online,” ADDO, last modified 2016, http://addo.adu.org.za/. 
3 KEHATI, “Capung” (Jogjakarta: KEHATI Jogja, 2017), 

http://kehati.jogjaprov.go.id/detailpost/capung. 
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Gambar 2.2 Morfologi Capung Jarum (Zygoptera) 

                                     Sumber: Dijkstra (2016) 
Keterangan:    

Abd  : Abdomen 
Antehumerals  : Antehumeral stripes 
Ax   : Antenodal cross-vein(s) 
Cerci   : Superior appendages 
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Cux  : Cubital cross-vein(s) = Ac, Anal crossing 
Epiproct   : Inferior appendage (Anisoptera) 
Fw   : Forewing(s) 
Hamule   : Posterior hamule (Macromiidae, Libellulidae) 
Humerals  : Humeral stripes 
Hw   : Hindwing(s) 
Paraprocts  : Inferior appendages (Zygoptera) 
Pt   : Pterostigma(s) 
Px   : Postnodal cross-vein(s) 
S   : Abdominal segment(s) 

Thorax   : Synthorax4 

 

II yaitu dengan area penutupan 26-50%, Class III dengan area 

penutupan 51-75%, dan Class IV dengan area penutupan 76-

100%5.  

Pada sungai yang terletak di pinggiran Kota Mataram, masih 

tergolong asri dengan berbagai tumbuhan yang membentuk 

tutupan kanopi yang rapat. Daerah sungai pada pinggiran Kota 

Mataram yang masih asri yaitu pada sungai di wilayah Selagalas, 

Sayang-sayang, dan di Petemon. Sementara itu, sungai yang 

melintas pada bagian tengah Kota Mataram, kondisinya cukup 

memperihatinkan akibat pencemaran dan minimnya tumbuhan 

yang tumbuh di sepanjang pinggir sungai. Kurangnya pengetahuan 

dan rendahnya kesadaran lingkugan menjadi penyebab warga 

membuang sampah dan limbah ke sungai. Sungai menjadi salah 

satu sumber daya yang rentan terhadap pencemaran limbah 

domestik . 

 

F. HASIL PENELITIAN 

Dari hasil pengambilan data pada 7 stasiun diperoleh beberapa  

 
4 Ibid. 
5 M.E. Buckley, J.W.B., Capilla, B.R., Maimunah, S., Adul, Armadyanto, 

Boyd, N., Cheyne, S.M., Iwan, Husson, S.J., Santiano, Salahudin, Ferisa, A., 

Namaskari, N., Van Veen, F., & Harrison, Biodiversity, Forest Structure & 

Conservation Importance of the Mungku Baru Education Forest , Rungan , Central 

Kalimantan , Indonesia July 2018, 2018; J.A. Hendriks, “A Preliminary Study of 

Odonata Communities in a Mixed-Mosaic Habitat Structure in Central 

Kalimantan , Indonesia,” 2020. 
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jenis capung dengan beberapa spesies berbeda sesuai dengan 

karakter lingkungannya. Pada stasiun I hingga IV dari hasil 

pengamatan memiliki spesies yang sama, namun dengan tingkat 

kemelimpahan yang berbeda. Pada stasiun V memiliki spesies yang 

tidak dimiliki pada stasiun I-IV namun beberapa diantaranya 

terdapat pada stasiun VI. Spesies pada stasiun VII tidak dimiiliki 

oleh stasiun lain. 

1. Stasiun Pengamatan I-IV 

Pada stasiun pengamatan I-IV pembahasannya digabung 

dikarenakan jenis spesiesnya diperoleh sama yakni terdapat 3 

spesies. Stasiun pengamatan I-IV yaitu: Areal persawahan di 

dekat Pantai Mapak Indah – Kec. Ampenan (Stasiun I), Kolam 

kangkung dan padi yang berada area persawahan jalan lingkar 

(Stasiun II), Wetland pada belakang area masjid Jami’ Al- Ijtihad 

Jempong Baru – Kec. Sekarbela dan area persawahan di 

Pagutan Barat (Stasiun III), dan Wetland di pinggir area pantai 

Meninting - Kecamatan Ampenan Utara (Stasiun IV) (Gambar 

2.3 - Gambar 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Landscape Stasiun I. Sumber: Data pribadi 2021 
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Gambar 2.5 Landscape Stasiun III. Kiri: Wetland area belakang Masjid Al- 

Ijtihad, Jempong baru – Kec. Sekarbela, Kanan: Area Persawahan 

di Pagutan Barat, Kec. Mataram. Sumber: Data pribadi 2021 

 Gambar 2.4 Landscape Stasiun II Sumber: Data pribadi 2021 
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Gambar 2.6 Landscape Stasiun IV. Kiri: Wetland area pinggir pantai 

Meninting-Kec. Ampenan Utara, Kanan: Area pinggir Muara 

Sungai Meninting.  Sumber: Data pribadi 2021 

 

Stasiun I merupakan daerah terbuka berlokasi di area 

persawahan padi yang berdekatan dengan Pantai Mapak Indah, 

Ampenan. Suhu pada saat pengambilan sampel cukup tinggi 

yakni maks. 330C dengan kelembaban 90% kecepatan angin 

maksimal 2.0 knot.  Pada saat pengambilan sampel, kondisi 

sawah padi dalam keadaan pasca panen. Kehadiran manusia 

dan tingkat kebisingan di lokasi pengambilan sampel berada 

pada level sedang yakni orang-orang yang melintas di jalan yang 

menuju dan keluar dari Pantai Mapak Indah.  

Stasiun II merupakan daerah terbuka yang mempunyai 

landscape persawahan padi dan kangkong yang berlokasi di 

pinggir jalan daerah lingkar selatan Kota Mataram, sekaligus 

berdekatan dengan kantor pemerintahan yaitu kantor DPRD 

Kota Mataram, Kantor Bahasa, kantor BNN, dan beberapa 

sekolah negeri. Pada saat pagi dan siang hari memiliki 

perbedaan suhu dan kecepatan angin yang signifikan (2.1 knot) 

dan mempengaruhi kehadiran jenis spesies capung jarum yang 

berbeda. Tingkat kebisingan pada lokasi stasiun antara sedang-

tinggi bergantung pada tingkat keramaian kendaraan yang 

berlalu lalang. Kehadiran manusia di aeral persawahan 
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tergolong rendah, hanya beberapa individu saja yang berada di 

lokasi untuk kegiatan memancing dan memetik kangkung.  

Stasiun III berada pada lokasi daerah yang cukup terbuka 

dengan landscape persawahan di hiasi dengan tanaman wetland 

seperti tanaman talas dan genjer (Limnocharis flava L.), beberapa 

tanaman merambat seperti ubi-ubian, rumput-tumputan dan 

tanaman-tanaman herba yang tumbuh liar. Lokasi pengambilan 

sampel di kelilingi oleh beberapa perumahan BTN yaitu: 

Perumahan Pagutan Permai, Perumahan Aura Mutiara dan 

BTN Pagesangan Indah Raya dan berdekatan dengan Rangga 

Taxi. Suhu pada saat siang hari yaitu 27 0C, kelembaban 70% 

dan kecepatan angin maks 5 knot. Tingkat kehadiran manusia 

di lokasi pengambilan sampel yakni rendah hanya sesekali 

orang yang berlalu Lalang dan petani yang membersihkan 

sawahnya. 

Pada Stasiun IV berlokasi di dekat Pantai Meninting, 

Kongok, Kec. Ampenan Utara dan berbatasan dengan muara 

Sungai Meninting. Lokasi pengambilan sampel merupakan 

daerah yang cukup terbuka namun agak teduh dengan landscape 

wetland di hiasi dengan tanaman kangkong, rumput-tumputan 

dan tanaman-tanaman herba yang tumbuh liar. Beberapa 

pohon yang menyebabkan lokasi pengambilan sampel agak 

teduh yang berlokasi di pantai dan muara Sungai Meninting 

yaitu komunitas tumbuhan mangrove dan komunitas 

tumbuhan Barringtonia. Suhu pada saat siang hari yaitu 27 0C, 

kelembaban 70% dan kecepatan angin maks 25 knot. Tingkat 

kehadiran manusia di lokasi pengambilan sampel yakni rendah 

hanya sesekali orang yang berlalu Lalang keluar dan masuk 

pantai.  

Hasil pengamatan spesies yang ditemukan pada stasiun 

pengamatan I-IV dapat dilihat sebagai berikut ini.  
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a. Ischnura senegalensis (Rambur, 1842) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7  Ischnura senegalensis Male. Sumber: koleksi pribadi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A B 

C 

Gambar 2.8  Ischnura senegalensis. 
A. Young Female, B. Adult 
Female, C. I. senegalensis 
dalam proses mating (ket: 
atas: male, bawah: female).  
Sumber: koleksi pribadi 2021 

 

3,1 cm 



15 

 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Ischnura  

Spesies : I. senegalensis (Rambur, 1842)6 

Jenis spesies ini paling banyak ditemukan pada 

berbagai kondisi atau parameter lingkungan, baik pada pagi 

hari dengan cuaca dingin maupun siang hari dengan cuaca 

panas, namun lebih dominan pada saat terik matahari. 

Relung spesies ini adalah suka bertengger pada bagian atas 

tanaman wetland (kangkung, padi, rumput-rumputan, dan 

sebagainya). Spesies ini termasuk predator tangguh 

dikalangan capung jarum di habitatnya (Gambar 2.9). 

Ukuran tubuh betina sedkit lebih panjang (mm) 

dibandingkan dengan ukuran tubuh jantan, yakni 3,2 cm 

untuk jantan dan 3,5 cm untuk betina.  Makanan utama 

capung jarum ini adalah serangga kecil seperti lalat dan 

sebagainya (Gambar 2.10).  

 

 
6 GBIF Secretariat, “Ischnura Senegalensis (Rambur, 1842)” (GBIF, 2021), 

https://www.gbif.org/species/1423286. 

Gambar 2.9 Seekor capung jarum dewasa Ischnura senegalensis 
(female) sedang memangsa capung jarum 
Agriocnemis femina female. Sumber: koleksi pribadi 
2021. 
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b. Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Agriocnemis pygmaea. A,D -  jantan dewasa, B –  

betina, C - A. pygmaea  kopulasi (mating).    

Sumber: Koleksi pribadi 2021 

 

A B 

C 

D 

Gambar 2.10 Beberapa jenis serangga kecil yang menjadi makanan 

capung jarum Sumber: Koleksi pribadi 2021 

2,2 cm 

2,3 cm 
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Klasifikasi: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Agriocnemis  

Spesies : A. pygmaea (Rambur, 1842)7 

Populasi spesies ini cukup signifikan pada pagi hari 

dengan ciri khas ujung abdomen yang berwarna kuning 

pada kelamin jantan dan pada betina agak kehijauan 

(Gambar 2.11). Relung spesies ini di lokasi sampling adalah 

suka bertengger pada dahan tanaman kangkung, rumput 

tanaman wetland yang pendek dan bertengger pada bagian 

bawah batang padi. A. pygmaea lebih menyukai daerah yang 

agak teduh dibandingkan daerah panas seperti pada 

Ischnura senegalensis yang menyukai darah panas. Ketika 

siang hari, capung ini akan bersembunyi pada dahan dan 

ranting tanaman yang teduh. Spesies ini merupakan 

predator bagi serangga kecil seperti lalat yang lebih kecil 

dari ukuran tubuhnya. 

c. Agriocnemis femina (Brauer, 1868) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 GBIF Secretariat, “Agriocnemis Pygmaea (Pyg...Pdf,” 2021, 

https://www.gbif.org/species/1423162. 

Gambar 2.12 Agriocnemis femina, kiri: male, kanan: female. 

Sumber: Koleksi pribadi 2021 

 

2 cm 
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Klasifikasi: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Agriocnemis  

Spesies : A. femina (Brauer, 1868)8 

Capung jarum kecil ini mempunyai ciri khas yakni pada 

thoraxnya untuk female berwarna merah-orange dan putih 

keabuan untuk kelamin jantan (male) ketika sudah dewasa. 

Capung jarum ini paling banyak ditemukan pada pagi hari 

dengan cuaca yang tidak terlalu panas sampai sore hari. 

Pada siang hari ketika cuaca terik, capung ini bersembunyi 

pada bagian bawah tanaman yang teduh. Relung spesies ini 

adalah suka bertengger pada bagian bawah tanaman wetland 

(kangkong, padi, rumput-rumputan, dan sebagainya). 

Spesies ini kadang-kadang ditemukan memangsa 

(predator) capung jarum jenis lain yang ukurannya lebih 

kecil dari ukuran tubuhnya misalnya memangsa A. pygmaea. 

Makanan utama dari capung jarum jenis ini adalah 

serangga-serangga kecil seperti lalat yang hinggap pada 

ujung tanaman padi (Gambar 2.9).  

Hasil pengamatan parameter fisika dan kimia serta 

relung spesies capung jarum yang terdapat pada stasiun I-

IV dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini. 

 

 

 
8 GBIF Secretariat, “Agriocnemis Femina Brauer, 1868,” last modified 

2021, https://www.gbif.org/species/1423134. 



19 

 

Tabel 2.1 Hasil pengamatan parameter fisika-kimia dan relung dari 

masing-masing spesies  capung jarum yang ditemukan 

No. Nama 
spesies 

Waktu 
penga
matan 

Suhu 
udara 
(0C) 

Kelem
baban 
udara 
(%) 

Relung Foto spesies 

1. 

Ischnura 
senegalensis  

11.00 -
11.30 
WITA 

26-33 75-90 Sebagai 
predator bagi 
serangga dan 
capung jarum 
lain. Hinggap 
di atas batang 
kangkung dan 
rumput dekat 
kolam/sawah 
kangkong. 

 

 

2. 

Agriocnemis 
pygmaea 

07.30-
08.00 
WITA 

23-26 71-85 Hinggap lebih 
banyak pada 
batang bawah 
tanaman. 
Lebih sering 
dilihat pada 
rerumputan.  
 

 

3. 

Agriocnemis 
femina 

07.30-
08.00 
WITA 

23-26 71-85 Hinggap lebih 
banyak pada 
batang bawah 
tanaman. 
Lebih sering 
dilihat pada 
rerumputan. 
Sering 
dimangsa 
oleh capung 
jarum I. 
senegalensis 

 
 

 

2. Stasiun Pengamatan V 

Pada stasiun pengamatan V berlokasi di dua titik yang 

lokasinya berdekatan, landscape yang mirip dan spesies yang 

ditemukan sama. Dua titik itu adalah: 1) Parit kecil yang 

melintas di Kawasan Rumah Sakit Harapan Keluarga (RSHK) 

(titik koordinat -8.578557, 116.147050), dan 2) Sungai kecil 
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(Anak Sungai Ancar) yang melintas di Jalan Ahmad Yani - 

Selagalas, Kec. Turide (dekat RS. Harapan Keluarga) dengan 

titik koordinat -8.582546, 116.146911 (Gambar 2.13-2.14). 

Stasiun V merupakan daerah tertutup dengan ketinggian 40 

mdpl yang memiliki landscape yang berbeda dengan stasiun 

pengamatan sebelumnya (stasiun I-IV), ditutupi oleh canopy 

yang lebar yang berasal dari tanaman di sepanjang sungai. 

Tanaman tersebut antara lain nyamplung (Calophilum inopilum) 

dan beraneka ragam jenis bambu (Bambusa sp., Gigantochloa sp. 

dsb.). Dengan keunikan landscape tersebut menyebabkan spesies 

capung yang ditemukan pun berbeda dengan stasiun 

sebelumnya yang ada di Kota Mataram.  

 

 
 

Gambar 2.13 Peta Stasiun V. Sumber: Google Map 2021 
 

Stasiun V berbatasan dengan areal persawahan dan rumah 

sakit besar di sebelah utara (RS Jiwa), di sebelah timur 

berbatasan dengan persawahan dan perumahan Graha Permata 

Stasiun V 
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Kota Selagalas, sebelah barat berbatasan dengan SMPN 12 

Kota Mataram dan perumahan warga selagalas, dan sebelah 

selatan berbatasan dengan persawahan dan lebih ke selatan lagi 

terdapat komplek pertokoan bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

Gambar 2.14 Stasiun V dari luar 
A - Parit kecil di bawah rimbunan pohon bambu pada area halaman 

RSHK. B - Sungai kecil di pinggir jalan Jl. Ahmad Yani (B).          
Sumber: Data pribadi 2021 
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Kualitas lingkungan pada stasiun V cukup bagus ditandai 

dengan pengukuran parameter fisika-kimia walau di sungai 

didapati banyak sampah dari bahan plastik dan karet yang 

mengapung. Pada saat pengamatan di lokasi dilakukan jam 

12.30 WITA di ketinggian 40 mdpl dengan suhu dan 

kelembaban relatif konstan akibat canopy yang menutupinya 

dengan sempurna. Pada saat sampling, suhu lingkungan tercatat 

antara 28,7 0C dan kelembaban antara 77 %. pH air sungai 

relative mendekati netral yaitu 7.26. Pengukuran dengan alat 

Total Dissolved Solids (TDS) dan Electrical Conductivity (EC) 

meter tercatat masing-masing 94 ppm dan 188 µs/cm. Luas 

penutupan canopy pada titik samping yaitu berada pada Class 

IV dengan area penutupan 76 -100% (Gambar 2.14).  

Tingkat kebisingan pada lokasi sampel yakni berada pada 

kategori sedang, yaitu meskipun berada pada lokasi yang 

berdekatan dengan pinggir jalan besar (Jl. Ahmad Yani), namun 

suara kendaraan yang sampai pada titik sampling tidak terlalu 

besar dan tidak sampai mempengaruhi aktivitas spesies capung 

di dalamnya. Hal ini karena letak sungai yang berada pada posisi 

rendah dan suara terhalang oleh pepohonan. Begitu pula 

tingkat kebisingan di aliran parit di area RSHK Mataram cukup 

rendah karena lokasi yang jauh berada dari Gedung rumah sakit 

dan berbatasan dengan sawah yang lokasinya tertutup.  

Tingkat kehadiran manusia pada lokasi sampling di kedua 

titik pada stasiun V terbilang cukup rendah. Pada saat 

pengambilan sampel di anak Sungai Ancar pinggir jalan besar 

(Jl, Ahmad Yani) terlihat warga mengambil bambu yang 

mungkin hanya beberapa minggu sekali untuk kegiatan acara 

tertentu atau orang yang memancing ikan dan belut tetapi tidak 

terlihat saat pengambilan sampel. Pada pengamatan di parit 

kecil yang melintas di area RSHK Mataram, terlihat hanya 

sesekali petani yang menyeberangi parit kecil tersebut yang 

hendak pergi dan pulang dari sawahnya. 
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Hasil pengamatan spesies yang ditemukan pada Stasiun 

Pengamatan V adalah sebagai berikut ini.  

 

a. Libellago lineata (Burmeister, 1839) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikasi:  

Gambar 2.15 Landcape Stasiun V yang ditutupi oleh beberapa jenis pohon 
kanopi kategori Class IV. (A) Sungai kecil di pinggir jalan di jl. Ahmad Yani. 

(B) Parit kecil di area halaman Rumah Sakit HK.  
Sumber: koleksi data pribadi 2021 

A B 

Gambar 2.16 Capung jarum Libellago lineata dewasa terlihat tampak 

asik hinggap di atas daun dan batang kayu di atas anak Sungai Ancar 

pada Stasiun V. Kiri: Male, Kanan: Female.  

Sumber: koleksi data pribadi 2021 

Sumber: koleksi data pribadi 
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Klasifikasi  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Chlorocyphidae 

Genus : Libellago (Selys, 1840) 

Spesies : Libellago lineata (Burmeister, 1839)9 

 

Capung jarum ini memiliki ciri-ciri unik yaitu 

ukurannya yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan 

capung jarum jenis lainnya. Panjang tubuhnya dari kepala 

sampai ujung abdomen hanya setengah dari panjang ibu 

jari orang dewasa namun lebih gemuk pada abdomen 

sehingga menyerupai capung Anisoptera. Warna tubuh 

capung L. lineata tergolong unik dan khas dan berbeda 

antara capung jantan dan betina. Pada capung jantan 

warnanya lebih menyolok, di bagian kepala (caput) yakni 

pada mata berwarna hitam di atas dan warna hijau chartreuse 

di bagian bawah. Pada bagian thorax berwarna kuning 

dengan garis-garis hitam dan keseluruhan kaki berwarna 

hitam. Pada bagian sayap terdapat 3 warna, yakni ujung 

pangkal sampai agak tengah berwarna agak kekuningan, 

pada bagian tengah berwarna transparan dengan urat 

berwarna hitam, dan sedikit di bagian ujung berwarna 

hitam. Pada abdomen, capung jantan memiliki abdomen 

yang ramping berwarna orange di segmen ke- 1- ke-5/6 dan 

di segmen ke-6 hingga akhir (ke-9/10) berwarna hitam dan 

di bagian anal appendages (ekor) bercabang 2 (heterocercal).  

Pada capung betina warna tubuhnya lebih gelap, di 

bagian kepala (caput) yakni pada mata berwarna hitam di 

 
9 GBIF Secretariat, “Libellago Lineata Burmeister, 1839,” 2021, 

https://www.gbif.org/species/1426830. 

https://www.gbif.org/species/1426830
https://www.gbif.org/species/1426830
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atas dan warna hijau chartreuse dibagian bawah. Pada bagian 

thorax berwarna kuning gelap dengan garis-garis hitam 

serta keseluruhan kaki berwarna hitam. Pada bagian sayap 

berwarna transparan dengan urat berwarna hitam dan di 

bagian ujung terdapat pterostigma berwarna putih. Abdomen 

capung female lebih gemuk dibandingkan dengan male dan 

berwarna kuning dipadukan dengan garis warna hitam di 

keseluruhan segmen (1-9). Di bagian abdomen segmen ke-

9 berbentuk agak bulat karena terdapat ovipositor.  

Relung spesies ini adalah suka bertengger pada bagian 

atas tanaman yang berada di sepanjang aliran sungai dan air 

parit yang teduh. Capung female lebih menyukai bertengger 

di ranting pohon kering di posisi lebih atas. Capung male 

lebih menyukai bertengger di posisi yang rendah yaitu daun 

pohon yang mendekati air sungai atau ranting pohon yang 

lapuk yang mengapung di atas sungai. Spesies ini termasuk 

predator, makanan utama capung jarum ini adalah serangga 

kecil seperti lalat dan sebagainya. Ukuran Panjang spesies 

ini adalah antara 2.3-2.5 cm (Gambar 2.16). Cara terbang 

hewan ini cukup unik tidak seperti capung jarum pada 

umumnya yakni terbang sangat cepat mirip lebah dan pada 

hewan jantan bisa menari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.17 

Perbandingan ukuran panjang L. lineata dengan jari tangan. 
Sumber: data pribadi 2021 
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b.     Pseudagrion pilidorsum declaratum (Lieftinck, 1936) 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikasi: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies : Pseudagrion pilidorsum (Braurer, 1868) 

Subspesies: Pseudagrion p. declaratum (Lieftinck, 1936) in 

GBIF Secretariat (2021)10  

Ciri morfologi dari capung jarum Pseudagrion p. 

declaratum adalah pada jantan berwarna merah di bagian 

caput (mata majemuk) dan torak, pada bagian ujung 

anterior (frons, clypeus, dan labrum) berwarna kuning, dan 

abdomen berwarna hitam dengan ujung berwarna pink. 

 
10 GBIF Secretariat, “Pseudagrion Pilidorsum Declaratum Lieftinck, 1936,” 

last modified 2021, https://www.gbif.org/species/6243041. 

 

Gambar 2.18 Capung jarum Pseudagrion pilidorsum declaratum 
dewasa (male) terlihat tampak asik hinggap di atas ranting kayu 

di atas sungai pada Stasiun V. 
Sumber: koleksi data pribadi 2021 

4,52 cm 
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Sementara capung Pseudagrion p. declaratum betina memiliki 

ciri-ciri pada thorax dengan 2 baris warna 2 yakni coklat 

copper dan hijau muda chartreuse, pada caput memiliki warna 

coklat mustard dan abdomen berwarna hitam dengan sekat 

berwarna putih (Gambar 2.19). Capung jantan (male) 

cukup agresif mengitari wilayah sungai untuk mencari 

mangsa dan mencari betina (female) serta mempertahankan 

wilayahnya.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

c. Pseudagrion pruinosum (Burmeister, 1839) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Capung jarum Pseudagrion pilidorsum declaratum 

dewasa (female).  

Sumber: koleksi data pribadi 2021 

4,34 cm 

Gambar 2.20 Capung jarum Pseudagrion pruinosum dewasa 
(male) terlihat tampak asik hinggap di atas ranting kayu dan daun 

di atas cabang Sungai Ancar pada Stasiun V.  
Sumber: koleksi data pribadi 2021 



28 

 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies : Pseudagrion pruinosum (Burmeister, 1839)11 

 

Ciri khas dari japung jarum ini adalah ukuran tubuhnya 

hampir sama dengan capung jarum dari genus Pseudagrion 

lainnya, namun dengan corak warna yang berbeda. Pada 

capung jantan warnanya lebih menyolok, di bagian kepala 

(caput) yakni pada mata compound berwarna hitam di atas 

dan warna kemerahan di bagian bawah. Pada bagian ujung 

anterior (frons, clypeus, dan labrum) berwarna merah. Pada 

bagian mesothorax berwarna hitam keabuan. Pada bagian 

metathorax hingga abdomen pada segmen ke-2 dan di 2 

segmen terakhir pada abdomen berwarna putih keabuan. 

Keseluruhan kaki berwarna hitam - putih keabuan. Pada 

bagian sayap berwarna transparan dengan urat berwarna 

hitam dan di bagian ujung terdapat pterostigma. Pada 

abdomen memiliki 9 segmen, berwarna coklat muda dan di 

bagian anal appendages (ekor) bercabang 2 (heterocercal).  

Pada capung betina, di bagian kepala (caput) yakni 

pada mata majemuk berwarna hijau mustard di bagian atas 

dan agak keputihan di bagian bawah. Pada bagian thorax 

berwarna kuning-kehijauan mirip dengan warna mata 

majemuk.  Pada bagian sayap berwarna transparan dengan 

 
11 R A Dow, “Pseudagrion Pruinosum,” The IUCN Red List of Threatened 

Species 2020 (The IUCN Red List of Threatened Species 2020: 

e.T167212A138284491, 2020), https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-

1.RLTS.T167212A138284491.en. 
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urat berwarna hitam dan di bagian ujung terdapat 

pterostigma berwarna hitam. 

d. Pseudagrion rubriceps (Selys, 1876) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.21 Capung jarum Pseudagrion rubriceps yang sedang 

mating. Ket. Atas: Male, Bawah: Female 

                 Sumber: koleksi data pribadi 2021 

 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies : Pseudagrion rubriceps (Selys, 1876) in GBIF 

Secretariat (2021)12 

 
12 GBIF Secretariat, “Pseudagrion Rubriceps Selys, 1876,” last modified 

2021, https://www.gbif.org/species/1422910. 
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Gambar 2.22 Peta sebaran capung jarum Pseudagrion rubriceps di 

Kawasan Dunia dan Asia. Sumber: GBIF Secretariat 2021 

 
Gambar 2.23 Peta sebaran capung jarum Pseudagrion rubriceps di 

Kawasan Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
Sumber: GBIF Secretariat 2021 

 

Capung jarum P. rubriceps memiiliki ciri khas tubuh 

berwarna dominan biru (thorax, abdomen) pada jantan 

dengan kepala berwarna kuning, sementara pada betina 

pada bagian thoraxnya berwarna kuning-kehijauan muda. 

Pada kaki berwarna dominan putih. Panjang tubuh 
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mencapai 3.6 cm sementara panjang sayap capung ini 

adalah 1.8 cm (Gambar 2.24). Seperti halnya capung 

jarum lain dari genus Pseudagrion yang ditemukan di stasiun 

V, hewan ini menyukai wilayah yang teduh dan ditutupi 

oleh canopy class IV dan air jernih yang mengalir sebagai 

tempat hidup dan bereproduksinya 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24 
Pengukuran panjang badan (kiri) dan sayap (kanan) dari spesies 

capung P. rubriceps.  
Sumber: Dokumen pribadi 2021 
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e. Copera marginipes (Rambur, 1842) 

 
 
Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Platycnemididae 

Genus : Copera (Kirby, 1890) 

 Spesies : Copera marginipes (Rambur, 1842) in GBIF  

  Secretariat (2021)13. 

Ciri fisik dari capung jarum Copera margninipes male 

adalah memiliki warna kuning bercampur hitam pada 

kepala dan thorax sementara pada kaki-kakinya berwarna 

kuning. Pada bagian mata berwarna hitam bergaris di 

 
13 GBIF Secretariat, “Copera Marginipes Rambur, 1842,” last modified 

2021, https://www.gbif.org/species/1423767. 

Gambar 2.25  

Sepasang capung jarum Copera 

marginipes yang sedang mating. 

Ket. Atas: Male, Bawah: Female 

Sumber: koleksi data pribadi 

2021 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Platycnemididae
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bagian atas dan hijau dibagian bawah. Pada capung C. 

marginipes betina, warnanya lebih gelap yakni warna kuning 

pada male digantikan dengan warna putih keabuan.  

Capung jarum ini memiliki ukuran tubuh yang lebih 

panjang dibandingkan pada capung jarum pada umumnya. 

Panjang capung ini pada hasil pengukuran mencapai 4 cm 

dan panjang sayapnya 1,7 cm (male). Pada ujung sayap 

terdapat pterostigma berwarna hitam.  

Capung ini menyukai tempat yang teduh dengan suhu 

udara yang relatif konstan. Hewan ini memiliki relung yakni 

hinggap pada dedaunan dan ranting kecil yang berada di 

sekitar perairan (parit, sungai, telaga) dan sebagai predator 

pada serangga kecil. Capung jantan lebih sering terlihat 

berpatroli di sepanjang aliran sungai atau parit, sementara 

capung jarum betina terlihat lebih pasif.  

  

3. Stasiun Pengamatan VI 

Pada stasiun pengamatan VI berlokasi di salah parit kecil 

yang melintas di Jalan R. Suprapto - Dasan Agung Baru, Kec. 

Selaparang (dekat Gereja Pantekosta) hingga berbelok ke Jalan 

Pemuda mengikuti parit dengan titik koordinat -8.581782, 

116.086939 (Gambar 2.26). Stasiun VI merupakan daerah 

terbuka di pinggir jalan besar di pusat Kota Mataram yang 

memiliki landscape yang berbeda dengan stasiun pengamatan 

sebelumnya (Stasiun I-V) (Gambar 2.27), ditutupi oleh kanopi 

yang cukup untuk membuatnya teduh pada siang hari (canopy 

kelas III) (Gambar 2.28) yang berasal dari tanaman tinggi di 

sepanjang jalan R. Suprapto. Tanaman tersebut antara lain 

Mangga (Mangifera sp.) dan Akasia (Acacia sp.,). Air yang 

mengalir yang mengisi parit dalam kategori bersih dan sangat 

jernih (Gambar 2.29). Dengan keunikan landscape tersebut 

menyebabkan spesies capung yang ditemukan pun lebih 

beranekaragam dibandingkan dengan stasiun sebelumnya. 

Stasiun VI berlokasi di dekat dengan lapak pedagang buah 

dan makanan. Di sebelah utara berbatasan dengan Gelanggang 
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Pemuda dan Olahraga Mataram dan SMKN 3 Mataram. Di 

sebelah Selatan dan timur berbatasan dengan Gereja 

Pantekosta dan Bumi Perkemahan Jaka Mandala dan Wisma 

Nusantara. Di sebelah barat berbatasan dengan Mataram 

Square Hotel, Dealer Honda, komplek pertokoaan, 

perkantoran, dan Polda NTB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stasiun VI 

Gambar 2.26 Peta Stasiun VI 
Sumber: Google Map 2021 

 

Gambar 2.27 Landscape pada Stasiun V 

Sumber: Data Pribadi 2021 
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Gambar 2.28 Canopy cover dengan kategori kelas III pada Stasiun VI 

Sumber: Data pribadi 2021 

Kualitas lingkungan pada stasiun VI terbilang cukup 

bagus walau dengan polusi udara karena berlokasi di parit di 

pinggir jalan besar Kota Mataram. Pengukuran parameter 

fisika-kimia seperti suhu udara berkisar 26-33 0C, kelembaban 

udara berkisar 77-89%, pH air sebesar 6.8, suhu air sebesar 

26.3 0C, luas penutupan canopy sekitar 70% (kategori III), dan 

kecepatan angin sebesar maks 10 knot. Tingkat kebisingan 

pada lokasi sampel yakni berada pada kategori cukup tinggi, 

yaitu berada pada lokasi yang berdekatan dengan pinggir jalan 

besar (Jl. R. Suprapto) dengan suara kendaraan yang berlalu 

lalang cukup tinggi. Tingkat kehadiran manusia pada lokasi 

sampling terbilang sedang, pada saat pengambilan sampel 

terlihat jarang warga yang berjalan kaki di pinggir jalan 

tersebut. 

Hasil pengamatan spesies yang ditemukan pada 

stasiun pengamatan V adalah sebagai berikut ini.  
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a. Pseudagrion pilidorsum declaratum (Lieftinck, 1936) 

 

 

Gambar 2.29 Pseudagrion p. declaratum male yang berwarna merah 

(bawah) dan kejernihan airnya pada Stasiun VI.  

Sumber: Data Pribadi 2021 

 

Klasifikasi:  

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo  : Zygoptera 

Family  : Coenagrionidae 

Genus  : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies  : Pseudagrion pilidorsum (Braurer, 1868) 

Subspesies   : Pseudagrion p. declaratum (Lieftinck,    

  1936) 
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Dari Gambar 2.29 terlihat bahwa air pada parit yang 

menjadi habitat dari capung jarum Pseudagrion ini sangat 

bersih dan jernih meskipun terletak di tengah Kota 

Mataram. Dengan adanya naungan canopy pohon di atas 

perairan ditambah dengan tanaman air yang hidup di 

sekitar sungai sebagai tempat bertengger dan bertelur 

menjadikannya mampu bertahan walau dengan tingkat 

kebisingan dan polusi udara disiang maupun di malam hari. 

Pada Gambar 2.30 terlihat bahwa seekor capung jarum 

yang masih muda, ditandai dengan kemampuan terbangnya 

masih rendah dan ditambah dengan warna yang pucat dan 

tubuh yang lemah/lembek. Capung muda lebih menyukai 

bertengger di dedaunan atau ranting yang tertutup agar 

terhindar dari predator. 

 

b. Pseudagrion rubriceps (Selys, 1876) 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies : Pseudagrion rubriceps (Selys, 1876) 

Gambar 2.30 Pseudagrion sp. yang masih muda pada Stasiun VI 

Sumber: Data Pribadi 
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Gambar 2.31 Pseudagrion rubriceps male yang berwarna biru 

(atas) pada Stasiun VI. Sumber: Data Pribadi 2021 
 

c. Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842) 

 
               Gambar 2.32 Agriocnemis pygmaea (male) pada Stasiun VI.  

Sumber: Data Pribadi 2021 
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 Klasifikasi: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Agriocnemis  

Spesies : A. pygmaea (Rambur, 1842) 

 

d. Agriocnemis femina (Brauer, 1868) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.33 Agriocnemis femina pada Stasiun VI. Kanan: Female, 

Kiri: Male. Sumber: Data Pribadi 

Klasifikasi: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Agriocnemis  

Spesies : A. femina (Brauer, 1868) 
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Salah satu keunikan Stasiun VI yaitu terdapatnya 2 

jenis capung jarum yang biasa hidup di daerah panas/ 

daerah terbuka dan capung jarum di daerah dingin/teduh 

sekaligus. Capung jarum yang biasa dijumpai di daerah 

teduh dan dingin adalah dari genus Pseudagrion yaitu 

Pseudagrion pilidorsum declaratum (Gambar 2.29) dan 

Pseudagrion rubriceps (Gambar 2.31). Sementara capung 

jarum yang biasa hidup di daerah panas yang dijumpai di 

Stasiun VI adalah dari genus Agriocnemis yaitu Agriocnemis 

pygmaea (Gambar 2.32) dan Agriocnemis femina (Gambar 

2.33). Pada Stasiun VI memiliki air yang jernih dan 

tumbuhan liar seperti rumput-rumputan yang tumbuh di 

sepanjang parit. Tumbuhan wetland di sepanjang parit 

Stasiun VI tersebut merupakan tempat bernaung dan 

berkembang biak dari berbagai capung jarum yang ada di 

sana. Pada saat menjelang sore hari capung jarum 

Pseudagrion pilidorsum declaratum dan Pseudagrion rubriceps akan 

terbang ke atas pohon untuk beristirahat atau ketika 

terdapat gangguan dari manusia yang akan menangkapnya. 

4. Stasiun pengamatan VII  

Pada stasiun pengamatan VII berlokasi di Kolam Taman 

Wisata Loang Balok, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan 

Sekarbela dengan titik koordinat -8.602924, 116.074944 

(Gambar 2.34). Stasiun VII merupakan kolam (air tawar di 

pinggir Pantai Loang Balok Kota Mataram dengan sejumlah 

vegetasi yang mengelilinginya yang menjadi canopy yang cukup 

untuk membuatnya teduh pada siang hari (canopy kelas III-IV) 

(Gambar 2.35 dan Gambar 2.36). Tanaman tersebut antara 

lain Trembesi (Samanea saman), Ketapang (Terminalia catappa), 

Palem Ekor Tupai (Wodyetia bifurcate), Kiara Payung (Filicium 

decipiens), dan Akasia (Acacia sp.,). Air yang mengalir yang 

mengisi kolam wisata dalam kategori bersih dan jernih. Dengan 

keunikan landscape tersebut menyebabkan spesies capung yang 

ditemukan pun berbeda dengan stasiun sebelumnya.  

Stasiun VII berlokasi di daerah wisata sehingga  banyak  di  



41 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dikunjungi oleh manusia. Di sebelah utara berbatasan dengan 

Sungai Beryok (Loang Balok) dan Lesehan Sukma Rasa II. Di 

sebelah Selatan Hutan Mangrove mini dan deretan warung ikan 

bakar. Di sebelah barat berbatasan dengan Pantai Loang Balok 

dan Selat Lombok. Di sebelah timur berbatasan dengan Jl. 

Lingkar Selatan.  

Kualitas lingkungan pada stasiun VII terbilang cukup 

bagus dengan polusi udara minim karena berlokasi di pinggir 

pantai dengan sesekali angin kencang meniup dan berbagai 

pohon peneduh yang menyerap polutan yang berasal dari 

pinggir jalan. Pengukuran parameter fisika-kimia pada tanggal 

15 Juli pukul 10.27 WITA, suhu udara berkisar 26.7 0C, 

kelembaban  udara  66%,  pH air sebesar 7,   suhu  air  sebesar 

27.9 0C,  TDS  3119 ppm,  EC 6339  µs/cm,  kecepatan  angin  

Gambar 2.34 Peta Stasiun VII (tanda merah) 

Sumber: Google Map 2021 
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Gambar 2.35 Landscape pada Stasiun VII. 

Sumber: Data Pribadi 2021 
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maks sebesar 2.6 knot, dan luas penutupan canopy sebesar 70-

90 % (kategori III-IV). Tingkat kebisingan pada lokasi sampel 

pada saat pengambilan sampel yakni berada pada kategori 

cukup rendah, yaitu dengan pengunjung yang relatif sedikit dan 

agak jauh dari pinggir jalan besar (Jl. Lingkar Selatan). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hasil pengamatan spesies capung jarum yang ditemukan 

pada stasiun pengamatan VII adalah hanya satu spesies yaitu 

capung biru (Pseudagrion microcephalum) (Gambar 2.37). Capung 

jarum ini mendiami beberapa titik/spot yang teduh di atas 

tanaman wetland di bawah pohon canopy yang ada di 

kolam/telaga pada Taman Wisata Loang Balok.  

Klasifikasi: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family  : Coenagrionidae 

Genus  : Pseudagrion 

Gambar 2.36 Canopy cover dengan kategori kelas III-IV pada Stasiun VII. 

Sumber: Data Pribadi 2021 
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Spesies  : Pseudargion microcephalum (Rambur, 1842)14 

 
Gambar 2.37 Capung jarum P. microcephalum (male) sedang 

bertengger di pinggir kolam di atas daun tanaman melati air yang telah 

menguning. Sumber: Koleksi pribadi 2021 
 

Capung jarum P. microcephalum (male) memiliki ciri-ciri unik 

yakni hampir keseluruhan tubuhnya (kepala, thorak, dan 

abdomen) berwarna biru langit, berbeda pada P. rubriceps yang 

memiliki warna kuning pada bagian caput (kepala). Panjang 

tubuhnya dari hasil pengukuran yakni 3.1 cm dan panjang sayap 

atas yakni 1.7 cm dan sayap bawah 1.5 cm (Gambar 2.38). 

Pada bagian kepala/caput memiliki mata compound dan postocular 

spot yang berwarna biru, sementara labrum dan anteclypeus 

berwarna putih. Pada bagian thoraxnya secara keseluruhan 

berwarna biru, hanya pada middorsal dan humeral stripe-nya yang 

berwarna hitam. Pada bagian kaki berwana hitam bercampur 

coklat muda. Abdomen capung ini berjumlah 9 segmen, 

dimana segmen ke-1 dan ke-2 serta segmen ke-8 dan ke-9 

berwarna biru. Sementara segmen ke-3 hingga segmen ke-7 

sedikit berwarna kehitaman di bagian atas dan berwarna biru di 

 
14 GBIF Secretariat, “Pseudagrion Microcephalum Rambur, 1842” (GBIF, 

2021), https://www.gbif.org/species/1422818. 
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bagian bawah. Pada capung female, warna tubuhnya menyerupai 

capung betina pada umunya yakni berwarna kuning mustard 

pada caput / kepala di bagian mata dan pada thorax di bagian 

middorsal dan humeral stripe-nya (Gambar 2.39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.38 

Pengukuran panjang capung jarum Pseudagrion microcephalum 
(male). Panjang Tubuh yaitu 3.1 cm (kiri atas), Panjang sayap 

atas (forewing) yaitu 1.7 cm (kanan atas), Panjang sayap bawah 
(hindwing) yaitu 1.5 cm (kiri bawah). 

Sumber: Koleksi pribadi 2021 
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Gambar 2.39 Capung jarum P. microcephalum yang sedang mating 

di atas tanaman wetland di pinggir Kolam Taman Loang Balok 

Mataram. Ket. Atas: male, Bawah: female. 

Sumber: Koleksi data pribadi 2021 

 

G. PEMBAHASAN 

Capung jarum (damselfly) yang ditemukan pada stasiun I-IV 

tergolong capung jarum yang mudah beradaptasi pada daerah yang 

cukup panas dengan area penutupan canopy berada pada kategori 

kelas I (0-25%) atau tidak terdapat lapisan canopy15. Spesies 

Ischnura senegalensis lebih menyukai daerah yang terbuka dan terik 

matahari dan terbang mengitari kolam, sawah, atau parit dan 

 
15 Buckley, J.W.B., Capilla, B.R., Maimunah, S., Adul, Armadyanto, Boyd, 

N., Cheyne, S.M., Iwan, Husson, S.J., Santiano, Salahudin, Ferisa, A., Namaskari, 

N., Van Veen, F., & Harrison, Biodiversity, Forest Structure & Conservation Importance 

of the Mungku Baru Education Forest , Rungan , Central Kalimantan, Indonesia July 2018; 

Hendriks, “A Preliminary Study of Odonata Communities in a Mixed-Mosaic 

Habitat Structure in Central Kalimantan, Indonesia.” 
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bertengger pada tanaman wetland. Spesies A. pygmaea dan A. femina 

lebih menyukai relung pada rerumputan di sekitar saluran air, 

kolam, sawah atau wetland. A. pygmaea dan A. femina aktif terbang 

dari pagi sampai siang hari dan muncul sepanjang tahun16.  

Segmen 1 sampai 7 pada abdomen capung A. pygmaea dan A. 

femina berwarna hitam di bagian dorsal dan hijau pucat di bagian 

ventral. Segmen terakhir pada abdomen capung male dewasa 

berwarna oranye-merah. Thorax capung male A. femina yang sudah 

tua pada bagian atas akan berubah warna menjadi putih salju, hal 

ini karena serbuk (pruinescence) berwarna putih yang melapisi 

thorax17. Pada female A. femina, memiliki warna merah dan terdapat 

cuping dibagian atas prothorax sedangkan pada A. pygmaea 

berwarna hijau dan cuping tidak terlihat. Variasi warna betina A. 

femina tergantung pada perubahan warna ontogenetic dan terkait 

dengan perkembangan seksual18.  

Corak sayap pada beberapa capung jarum di stasiun I-IV 

memiliki perbedaan dalam corak dan merupakan salah satu cara 

untuk mengidentifikasinya. Corak sayap A. pygmaea dapat dilihat 

pada Gambar 2.40, corak sayap A. femina (female) dapat dilihat 

pada Gambar 2.41, dan corak sayap A. femina (male) dapat dilihat 

pada Gambar 2.42. Identifikasi lanjutan untuk menentukan jenis 

suatu spesies dapat menggunakan analisis molekuar (DNA) dengan 

marker tertentu19.  Gen cytochrome c oxidase subunit I (COX1) pada 

DNA mitokondria A. pygmaea berjumlah 586 bp20.  

 
16 Wahyu Sigit Bambang Feriwibisono Magdalena Putri Nugrahani 

Bernadeta Putri ID Tabita Makitan Rahadi, Naga Terbang Wendit: Keanekaragaman 
Capung Perairan Wendit, Malang, Jawa Timur (IDS, 2013). 

17 Ibid. 
18 Shantanu Joshi and Deepa Agashe, “Ontogenic Colour Change, Survival, 

and Mating in the Damselfly Agriocnemis Pygmaea Rambur (Insecta: 
Odonata),” Ecological Entomology 45, no. 5 (2020). 

19 LIPI, “Mengenal Spesies Baru - YouTube” (LIPI, 2020), 
https://www.youtube.com/watch?v=DqQV06RlWJY. 

20 NCBI, “Agriocnemis Pygmaea Isolate TN2 Cytochrome c Oxidase 
Subunit I (COX1) - Nucleotide - NCBI,” last modified 2020, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MW135310.1. 
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Gambar 2.40 Corak sayap Agriocnemis pygmaea, atas: female, bawah:  male. 

Sumber: iNaturalist21 . 

 

Gambar 2.41 Corak sayap Agriocnemis femina female. 

Sumber: iNaturalist22 

 
21 INaturalist, “Wandering Midget (Agriocnemis Pygmaea) INaturalist,” 

2021, https://www.inaturalist.org/taxa/93558-Agriocnemis-pygmaea. 
22 INaturalist, “Variable Wisp (Agriocnemis Femina) · INaturalist,” 2021, 

https://www.inaturalist.org/taxa/93547-Agriocnemis-femina. 



49 

 

 
Gambar 2.42 Corak sayap Agriocnemis femina male. 

Sumber: iNaturalist23 

 

Pada stasiun V (Selagalas), lokasinya yang cukup strategis yang 

bisa berfungsi sebagai hutan atau paru-paru kota adalah sungai dan 

paritnya yang jernih namun dipenuhi beberapa sampah hasil 

pembuangan manusia, seperti  sampah dari bahan plastik dan karet 

yang mengapung di atasnya. Selain itu capung jarum yang hidup di 

dalamnya juga banyak yang hinggap di atas sampah-sampah 

tersebut dengan nyaman (Gambar 2.43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.43 Seekor capung jarum dari spesies Libellago lineata pada 

Stasiun V. Terlihat tampak asik hinggap di atas batang kayu diantara 

sampah plastik dan karet di atas sungai kecil (anak sungai Ancar) di pinggir 

jalan Ahmad Yani (A) dan di atas batang kayu di parit kecil di bawah 

rimbunan pepohonan bambu di area halaman Rumah Sakit HK (B). 

Sumber: koleksi data pribadi 2021 

 
23 Ibid. 

A B 
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Bahkan terlihat 2 capung jarum jantan pada salah satu spesies 

terlihat aktif sedang melakukan ritual tarian di atas sampah-

sampah yang mengapung di atas sungai jernih tersebut untuk 

memperebutkan betina (female) yang merupakan bagian dari 

perilaku hewan yang akan melakukan mating (perkawinan) 

(Gambar 2.44).  

 
 

 

 

 

 

Capung jarum Libellago lineata terbilang cukup jarang 

ditemukan di Pulau Lombok dan Nusa Tenggara Barat pada 

umumnya. Di Pulau Lombok spesies ini tercatat hanya pada 3 titik 

sebelumnya di situs gbif.org dan iNaturalist.org yakni di wilayah 

Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019 dan 202024. Pertama, 

tercatat di wilayah Peresak, Kec. Narmada-Kabupaten Lombok 

 
24 Secretariat, “Libellago Lineata Burmeister, 1839.” 

Gambar 2.44 Penampakan 2 ekor capung jarum jantan dewasa dari spesies 

Libellago lineata. Terlihat sedang terbang menari-nari di atas tumpukan 

sampah di atas anak Sungai Ancar Stasiun V untuk mempere-butkan 

betina dan telah siap untuk melaku-kan perkawinan. 

Sumber: koleksi data pribadi 2021 

 



51 

 

Barat pada koordinat Lat: -8.593775 Lon: 116.23027825. Kedua 

dan ketiga ditemukan di sekitar Narmada Park26 pada koordinat 

Lat: -8.596345 Lon: 116.205625 dan TWA Suranadi27 pada 

koordinat Lat: -8.569125 Lon: 116.232165. Di Pulau Sumbawa 

hanya tercatat ditemukan di dua titik yaitu di Kabupaten Sumbawa 

dan Kabupaten Dompu. Di berbagai negara ASIA28, capung L. 

lineata dapat ditemukan berbagai sungai dan aliran air dan 1 

laporan ditemukan di areal persawahan29. 

 
25 Gatsu Yoga, “Golden Gem from Peresak, Narmada, Kabupaten 

Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat” (INaturalist, 2020), 
https://www.inaturalist.org/observations/38658980. 

26 Colin Trainor, “Golden Gem from Narmada Park, Lombok Barat, Nusa 
Tenggara Barat, Indonesia on September 02, 2019 at 11_36 AM by Colin Trainor 
INaturalist,” 2019, https://www.inaturalist.org/observations/31972817. 

27 Ibid.; Muhammad Liwa Ilhamdi, Agil Al Idrus, and Didik Santoso, 
“Distribusi Capung Pada Daerah Jalur Air Sungai Di Taman Wisata Alam 
Suranadi,” Jurnal Pijar Mipa 14, no. 3 (2019). 

28 M. Hämäläinen, “Caloptera Damselflies from Fujian (China), with 
Description of a New Species and Taxonomic Notes (Zygoptera: 
Calopterygoidea),” Odonatologica 33, no. 4 (2004); M. Hämäläinen, “Notes on the 
Libellago Damselflies of the Andaman and Nicobar Islands, with Description 
of a New Species (Zygoptera: Chlorocyphidae),” Odonatologica 31, no. 4 (2002); 
Gurinder Kaur Walia, Neha Katnoria, and Jaspreet Kaur Gill, “ Chromosomes 
of Libellago Lineata Lineata (Chlorocyphidae: Odonata) ,” Indian Journal of 
Entomology 80, no. 3 (2018); Dwi Winarti et al., “Mineralogical and Geochemical 
Control of Altered Andesitic Tuff upon Debris Slide Occurences at Pelangan 
Area, Southern Mountain of Lombok Island, Indonesia,” Journal of Applied 
Geology 1, no. 1 (2016); Ahmed Zia et al., “Damselflies (Zygoptera: Odonata) of 
Pakistan: Part 1,” Journal of Insect Science 11 (2011); Paul Suparno, Miskonsepsi Dan 
Perubahan Konsep Dalam Pendidikan Fisika, 2013, 
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=857916; Hanns-Jürgen 
Roland, Thomas Sacher, and Nanette Roland, “New Records of Odonata for 
Cambodia – Results from a Trip through Various Places of the Country 
November 14 Th - December 1 St 2010,” International Dragonfly Fund - Report 35 
(2011); T. Gyeltshen et al., “Bibliography and Checklist of the Dragonflies and 
Damselflies of Bhutan,” Journal of Threatened Taxa 9, no. 1 (2017). 

29 Effi Yudiawati and Lusi Oktavia, “Keanekaragaman Jenis Capung 
(Odonata) Pada Areal Persawahan Di Kecamatan Tabir dan Di Kecamatan 
Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin,” Jurnal Sains Agro 5, no. 2 (2020). 
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Capung jarum pada subspecies Pseudagrion p. declaratum 

menurut data pada situs gbif.org. pada tahun 2001-2021 

merupakan subspecies asli Indonesia dan hanya terdapat pada 

kawasan sundaland (Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara). Ciri 

morfologi dari capung jarum ini adalah pada jantan berwarna 

merah di bagian torak dan ujung caudal serta berwarna kuning 

pada bagian ujung anterior (mata dan mulut dan wajah), dan 

berwarna hitam pada ekor). Capung ini cukup agresif mengitari 

wilayah sungai untuk mencari mangsa dan mencari betina serta 

mempertahankan wilayahnya. 

 

 

  Gambar 2.45 Peta sebaran capung jarum Pseudagrion pilidorsum 

declaratum di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pulau Lombok dan Pulau 

Sumbawa). Sumber: GBIF 202130 

 

Capung jarum Pseudagrion pruinosum dengan ciri khas dengan 

thorax berwarna putih-metalik dan ekor berwarna hitam keabuan 

serta ujung abdomen berwarna putih ini menurut catatan pada 

situs gbif.org/ pada tahun 2021 untuk di dunia hanya tersebar di 

Kawasan Asia Tenggara (Gambar 2.46).  Di Kawasan Nusa 

Tenggara capung jarum ini hanya tercatat di Pulau Lombok yaitu 

hanya di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 3 titik (Gambar 

2.47) yaitu di Taman Narmada, Pura Kaweri Narmada dengan titik 

 
30 Secretariat, “Pseudagrion Pilidorsum Declaratum Lieftinck, 1936.” 

https://www.gbif.org/
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koordinat Lat: -8.593438 Lon: 116.208513, dan di Kawasan 

TWA Suranadi31. Pada saat pengamatan, P. pruinosum bertengger 

di ranting dan daun muda yang tidak jauh dari atas permukaan air 

sungai untuk menunggu serangga kecil lewat yang akan menjadi 

mangsanya. Kehadiran capung jarum lain yang mengganggu 

membuatnya terbang mengitari sungai mencari tempat lain untuk 

bertengger. Seperti halnya capung jarum lain yang ditemukan pada 

stasiun V, capung ini menyukai wilayah yang teduh dengan canopy 

yang lebar dan air yang jernih untuk kegiatan reproduksinya. Dari 

semua stasiun penelitian yang ada di Kota Mataram, hanya 

ditemukan di stasiun V yang menjadi habitat dari capung jarum 

jenis ini. 

Stasiun VI yang berlokasi di Gomong-Mataram, tergolong 

unik karena pada lokasi yang terbuka di tengah kota terdapat 2 

(dua) capung jarum pseudagrion yang biasanya hanya bisa 

didapatkan pada wilayah sungai atau aliran air yang tertutup dan 

jauh dari keramaian. Stasiun VI memiliki parit yang jernih, terdapat 

sedikit naungan kanopi, dan herba liar yang tumbuh di sepanjang 

parit. Air parit bersih yang kemungkinan berasal dari pipa PDAM 

inilah yang menjadikan 2 (dua) capung pseudagrion (P. rubiceps dan 

P. pilidorsum declaratum) dapat bertahan hidup di tengah kota 

dengan kebisingan dan polusi udara.  Setiap makhluk hidup 

memiliki kisaran toleransi minimum untuk bertahan hidup dan 

berkembangbiak32. Lingkungan perairan merupakan salah satu 

indikator sensitif terhadap kehidupan capung33. 

 

 
31 K Ueda, “INaturalist Research-Grade Observations. INaturalist.Org,” 

2019, https://www.gbif.org/occurrence/2397672383; Colin Trainor, “Grey 
Sprite from Narmada Park, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara, 
Indonesia on September 02, 2019 at 11_55 AM by Colin Trainor · INaturalist,” 
2019, https://www.inaturalist.org/observations/31972803. 

32 Edi Muhamad Jayadi, Ekologi Tumbuhan (Sanabil, 2015). 
33 A. Dolný et al., “Dragonflies (Odonata) in the Bornean Rain Forest as 

Indicators of Changes in Biodiversity Resulting from Forest Modification and 
Destruction,” Tropical Zoology 24, no. 1 (2011). 
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Gambar 2.46 Peta sebaran capung jarum Pseudagrion pruinosum di 

Kawasan Dunia dan ASIA. Sumber: GBIF 202134 

  

 

 

 

 

 

 

Stasiun VII adalah yang paling unik, yaitu karena hanya 

terdapat 1 spesies capung jarum yang mendiami. Kolam Taman 

Loang Balok terletak di pinggir pantai namun memiliki air yang 

 
34 GBIF Secretariat, “Pseudagrion Pruinosum Burmeister, 1839,” 2021, 

https://www.gbif.org/species/1422924. 

Gambar 2.47 Peta sebaran capung jarum 

Pseudagrion pruinosum di 

Kawasan Pulau Lombok. 

Sumber Google Map 2021 
& Trainor (2019)   
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tawar dan didiami oleh capung Pseudagrion microcephalum. Menurut 

catatan dalam penelitian ini, capung ini hanya dijumpai pada 2 

lokasi di Pulau Lombok yaitu pada Kolam Taman Loang Balok 

– Kota Mataram dan Sungai Timba Dewa, Labuhan Haji Kab. 

Lombok Timur. Laporan  penelitian oleh Babu dan Sharma 

(2012)35 menunjukkan capung ini ditemukan sebuah kolam di 

India dan memiliki teritorialitas yang tinggi terhadap pejantan 

sejenis.  

 

H. KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Kondisi lingkungan pada 7 stasiun di Kota Mataram bervariasi, 

hal ini menentukan keanekaragaman jenis spesies yang 

didapatkan. 

2. Spesies capung jarum yang ditemukan pada 7 stasiun di Kota 

Mataram adalah sebanyak 9 spesies yaitu Ischnura senegalensis, 

Agriocnemis pygmaea, A. femina, Pseudagrion pilidorsum declaratum, P. 

rubriceps, P. pruinosum, P. microcephalum, Libellago lineata, dan 

Copera marginipes. 

3. Spesies Libellago lineata dan Pseudagrion microcephalum tergolong 

spesies capung jarum yang cukup sulit ditemui di Pulau 

Lombok, hanya dapat di jumpai 2 tempat saja. 

 

 

  

 
35 B Suri Babu and G Sharma, “On Some Aspects of Territoriality and 

Reproduction of Pseudagrion Microcephalum (Rambur) (Insecta: Odonata: 
Zygoptera: Coenagrionoidea),” Biological Forum 4, no. 1 (2012). 
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BAB III  

CAPUNG JARUM (ZYGOPTERA) DI KABUPATEN 

LOMBOK BARAT 

A. LATAR BELAKANG 

Kabupaten Lombok Barat merupakan kabupaten yang terletak 

di ujung barat dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan letak  

koordinat 115° 49,12’ 04” - 116° 20’15,62” Bujur Timur dan 8° 24’ 

33,82” - 8° 55’ 19” Lintang Selatan. Kabupaten ini berbatasan 

langsung dengan Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah dan 

Kabupaten Lombok Utara serta Samudera Hindia (Gambar 3.1)36. 

Kabupaten ini memiliki wilayah yang luas serta penduduk dan 

pemukiman yang relatif padat di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(NTB). Kabupaten ini memiliki keanegaraman hayati yang tidak 

kalah dengan kota/kabupaten lain di Provinsi NTB. Kondisi 

lingkungan Kabupaten ini masih tergolong cukup asri yang yang 

ditandai beberapa aspek yakni masih memiliki beberapa hutan dan 

pantai yang luas dan Taman Wisata Alam (TWA) yang dikelola oleh 

BKSDA NTB, di wilayah kota terlihat di jalan jalan nasional 

tanaman peneduh menjulang tinggi keatas yakni dari jenis kenari 

dan mahoni yang menjadi habitat beberapa jenis spesies hewan 

seperti burung. Kondisi areal persawahan dan perkebunan di 

beberapa wilayah di Kabupaten Lombok Barat juga masih cukup 

asri walaupun terus menyusut oleh beberapa pembangunan 

pemukiman dan perkantoran. Ciri penanda lainnya adalah 

dtemukannya berbagai jenis spesies capung jarum di berbagai 

wilayah Kabupaten Lombok Barat. Capung jarum merupakan 

bioindikator baik terhadap kualitas dari suatu perairan/wilayah. 

Capung jarum (English: damselfly) masuk pada Sub ordo 

Zygoptera yang merupakan anggota dari Ordo Odonata Filum 

Arthropoda. Berbagai jenis capung jarum terindentifikasi di 

berbagai spot yang ada di Kabupaten Lombok Barat yang 

 
36 BPS-Statistics Lobar, Lombok Barat Regency in Figures 2021 (West Lombok, 

2021). 
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disesuaikan habitatnya. Daerah yang menjadi habitatnya adalah 

tersebar di berbagai titik, mulai dari hutan, persawahan, wilayah 

yang dekat dengan perumahan sampai pada daerah yang jauh dari 

pemukiman, daerah yang panas dan terbuka sampai daerah teduh 

dan tertutup. Beberapa jenis capung jarum mendiami beberapa 

sudut Kabupaten Lombok Barat yang masih asri karena capung 

jarum memilih tinggal yang aman dan nyaman untuk kegiatan 

reproduksinya. 

 
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Barat37 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kondisi lingkungan (landscape, parameter fisika-

kimia) dari tiap stasiun di Kabupaten Lombok Barat? 

2. Capung jarum jenis apa saja yang terdapat di masing-masing 

stasiun di Kabupaten Lombok Barat? 

 
37 PA-Girimenang, “Peta Wilayah Yurisdiksi NKRI,” 2021, http://pa-

girimenang.go.id/profil-instansi/wilayah-yuridis. 
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3. Bagaimana deskripsi dari masing-masing capung jarum yang 

ada di tiap stasiun di Kabupaten Lombok Barat? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui kondisi lingkungan (landscape, parameter 

fisika-kimia) dari tiap stasiun di Kabupaten Lombok Barat. 

2. Untuk mengetahui jenis capung jarum yang terdapat di masing-

masing stasiun di Kabupaten Lombok Barat. 

3. Untuk mengetahui deskripsi dari masing-masing capung jarum 

yang ada di tiap stasiun di Kabupaten Lombok Barat. 

 

D. METODOLOGI 

Penelitian ini berjenis deskriptif eksploratif, yaitu 

mendeskripsikan jenis-jenis capung jarum yang ada di Kabupaten 

Lombok Barat. Teknik sampling dilakukan dengan purposive sampling, 

yaitu berdasarkan letak geografis atau spot yang memungkinkan 

terdapatnya capung jarum berkembang biak dengan baik 

berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh beberapa jenis capung 

jarum. Transek garis digunakan untuk menyusuri pinggiran sungai 

atau parit untuk mencari capung jarum. Pengambilan sampel 

dilakukan pada Bulan Januari – April 2021. 

Lokasi pengambilan sampel (stasiun) dilakukan pada 3 titik 

sampling yang ada di Kabupaten Lombok Barat yaitu:  

1. Areal persawahan dan aliran parit di Dusun Penyangget Desa 

Senteluk Kecamatan Batulayar.  

2. Sungai Batulayar, Kecamatan Batulayar. 

3. Sungai Batubolong, Kecamatan Batulayar. 

Peta lokasi penelitian dan lokasi pengambilan sampel dibuat 

dengan menggunakan software ArcGis 10.4.1 berdasarkan titik 

koorditat sampel yang dibuat menggunakan google maps (Gambar 

3.2). Identifikasi dan penentuan nama spesies capung jarum beserta 

klasifikasinya yang ditemukan pada tiap stasiun menggunakan hasil 
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penelitian terdahulu pada International Damselfly Fondation (IDF)38; 

buku Capung Sumba39, dan situs GBIF.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Peta sebaran titik sampling capung jarum di Kabupaten 

Lombok Barat 2021 

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan sampel dan 

menghitung parameter fisika-kimia dari habitat capung jarum yang 

ditemukan yaitu:  

1. Thermohygrometer HTC-1 untuk mengukur suhu (0C) udara 

dan Kelembaban udara (%). 

2. pH tester untuk mengukur pH air. 

3. Altimeter untuk mengukur ketinggian lokasi (mdpl) 

4. Lux meter untuk mengukur tingkat kecerahan suatu lokasi (lx). 

5. Digital anemometer untuk mengukur kecepatan angin (knot). 

 
38 Kosterin, “Odonata Briefly Observed on the Islands of Bali and 

Lombok, Lesser Sundas, Indonesia, in the Late February 2014.” 
39 Irawan & Rahadi (2018); buku World Catalogue of Odonata I oleh 

Steinmann (1997) 
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6. Google Map untuk menentukan titik koorditat sampel dan 

pembuatan peta. 

7. TDS meter untuk mengukur TDS (ppm), EC (µs/cm) dan suhu 

air (0C). 

8. Jangka sorong untuk mengukur panjang badan dan ekor dari 

capung jarum (cm). 

9. Kamera untuk mengambil gambar capung, habitat, dan kanopi 

10. Kertas dan ballpoint untuk mencatat spesies capung jarum yang 

didapati dan berbagai parameter hasil pengukuran. 

11. Tabel identifikasi spesies capung jarum yang pernah ditemukan 

di Nusa Tenggara Barat. 

 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

Ordo Odonata merupakan bangsa capung dan anggota dari 

kelas Insekta pada Filum Arthropoda. Capung merupakan hewan 

karnivora dan predator bagi serangga lainnya seperti lalat dan 

sebagainya. Ordo Odonata dibagi menjadi 2 group yaitu 

Anisoptera atau capung besar dan Zygoptera atau capung jarum. 

Secara morfologi, anisoptera memiliki tubuh lebih besar dan 

panjang dibandingkan dengan zygoptera. Mata majemuk dari 

capung zygoptera lebih kecil dan renggang satu sama lain 

dibandingkan dengan capung anisoptera yang memilki mata 

majemuk besar dan berdekatan.  

Siklus hidup Odonata (Anisoptera dan Zygoptera) termasuk 

metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidupnya dimulai dari pada 

masa telur, larva (nimfa), dan dewasa. Menurut Corbet40, Induk 

betina bertelur dengan membenamkan tubuhnya di dalam air 

beberapa sentimeter pada ranting pohon selama beberapa menit 

dan telur akan menetas menjadi nimfa dalam waktu 5-40 hari. Fase 

nimfa capung odonata di dalam air berlangsung sekitar 2 bulan dan 

memakan hewan di dalam air dan bernafas menggunakan insang. 

Fase imago (dewasa) adalah lanjutan dari fase nimfa ditandai 

dengan berganti kulit dan berpindah hidup di darat dan terbang di 

 
40 P S Corbet, “Biology of Odonata,” Annual Review of Entomology 25, no. 1 

(1980). 
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udara. Proses pematangan (maturasi) capung zygoptera pada fase 

imago berlangsung sekitar 3 minggu. Capung zygoptera memiliki 

masa hidup bervariasi selama fase reproduktif yaitu antara 1-2 

minggu hingga 5-8 minggu. Terdapat 3 (tiga) aktivitas perilaku 

seksual capung sebagai berikut: 1) Pre-kopulasi (tandem), yaitu 

bagian ujung abdomen (entelan) jantan memegang erat prothoraks 

dari betina, 2) kopulasi, yaitu betina menempelkan ujung abdomen 

(entelan) ke bagian organ genitalia jantan (segmen abdomen ke-1 

hingga ke-2), sementara ujung abdomen jantan (entelan) 

memegang erat bagian prothorak betina, 3) Oviposisi, yaitu ketika 

betina meletakkan telur di bagian substrat air, dimana jantan tetap 

memegang prothorak betina dengan ujung abdomen atau jantan 

mengawasi dari dekat41. 

Kabupaten Lombok Barat memiliki berbagai tipe area yang 

cocok untuk menjadi habitat dari beberapa zygoptera. Di wilayah 

yang panas dan terbuka misalnya pada persawahan di Dusun 

Penyangget, merupakan habitat yang cocok untuk spesies Ischnura 

sp. dan Agriocnemis sp. karena mampu hidup di area dengan suhu 

tinggi dan kanopi yang kecil. Pada wilayah yang sejuk dengan 

kanopi lebar, misalnya pada sungai di Batubolong dan Batulayar  

dengan air jernih merupakan habitat yang cocok untuk jenis capung 

jarum dari spesies Pseudagrion sp. dan Nososticta sp.  

 

F. HASIL PENELITIAN 

Dari hasil pengambilan data pada 3 stasiun sampling diperoleh 

beberapa jenis capung dengan beberapa spesies berbeda sesuai 

dengan karakter lingkungannya. 

1. Stasiun I (Areal Persawahan, Wetland, Kebun dan Aliran 

Air di Dusun Penyangget Desa Senteluk Kec. Batulayar). 
 

 
41 Geovanni Ribeiro Loiola and Paulo De Marco, “Behavioral Ecology of 

Heteragrion Consors Hagen (Odonata, Megapodagrionidae): A Shade-Seek 
Atlantic Forest Damselfly,” Revista Brasileira de Entomologia 55, no. 3 (2011); Uci 
Sugiman et al., “Perilaku Bertelur Dan Pemilihan Habitat Bertelur Oleh Capung 
Jarum Pseudagrion Pruinosum (Burmeister) (Odonata: Coenagrionidae),” Jurnal 
Entomologi Indonesia 16, no. 1 (2019). 
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Stasiun I merupakan perpaduan yang lengkap antara 

daerah terbuka dan daerah yang tertutup yang akan 

menyebabkan spesies capung jarum yang ditemukan bervariasi. 

Mulai dari daerah persawahan yang terbuka dan panas hingga 

area kebun dan aliran parit yang teduh dan banyak ditutupi 

pohon berkanopi (Gambar 3.3 - Gambar 3.4). Dusun 

Gambar 3.3 Berbagai macam tipe landscape yang menjadi habitat capung 

jarum pada Stasiun I. (A). Sawah, (B) Parit pinggir kebun, (C) Kebun, (D) 

Parit pinggir di jalan besar. Sumber: koleksi pribadi 

A B 

C D 
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Penyangget merupakan salah satu dusun di Desa Senteluk yang 

menjadi area dan tujuan wisata kulier dan wisata berkuda 

seperti Pantai Tanjung Bias dan Keboen Nyangget (Gambar 

3.5 - Gambar 3.6). Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai keanekaragaman hayati di dalamnya 

termasuk mengidentifikasi jenis-jenis capung jarum. 

 
 

Gambar 3.4 Berbagai macam Wetland pada Stasiun I. kanan: 

kangkong darat (Ipomoea sp.), Kiri: Rumput-tumputan (Graminae sp.) 

bercampur dengan kangkong air (Ipomoea aquatica).                

Sumber: Koleksi Pribadi 2021 
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Gambar 3.5. Destinasi Wisata Keboen Nyangget di Dusun Penyangget  

Desa Senteluk42. 

        

 
Gambar 3.6. Destinasi Pantai Tanjung Bias di Desa Senteluk. 

 Foto: Antara/Ahmad Subaidi43 

 
42 Fie, “_Keboen Nyangget_ Tawarkan Kenyamanan Bersantai Di Awal 

Tahun,” 2021, https://www.postkotantb.com/2020/12/keboen-nyangget-
tawarkan-kenyamanan.html. 

43 Mohamad Amin Madani, “Destinasi Wisata Kuliner Halal Tanjung Bias 
_ Republika Online,” 2019, 
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Kualitas lingkungan pada stasiun I cukup bagus dengan 

udara pedesaan dan polusi udara yang minim karena berlokasi 

di pedesaan yang memiliki sawah yang masih asri. Pengukuran 

parameter fisika-kimia seperti suhu udara berkisar 26-33 0C, 

kelembaban udara berkisar 77-89%, pH air sebesar 6.8, suhu 

air sebesar 27 0C. luas penutupan canopy pada area parit dan 

perkebunan sebesar 76% (kategori III) sementara pada wetland 

dan area sawah sebesar 0-25 % (kategori I). Kecepatan angin 

sebesar maks 30 knot. Tingkat kebisingan pada lokasi sampel 

bervariasi yakni berada pada kategori rendah-sedang, yaitu pada 

area sawah rendah dan lokasi wetland yang berdekatan dengan 

pinggir jalan dengan suara kendaraan yang berlalu lalang 

sedang. Tingkat kehadiran manusia pada lokasi sampling 

terbilang sedang, pada saat pengambilan sampel terlihat jarang 

warga yang berada pada area sawah dan berjalan kaki di pinggir 

jalan tersebut dekat wetland. 

Hasil pengamatan spesies capung jarum pada stasiun I 

sebagai berikut. 

a. Copera marginipes (Rambur, 1842) 
Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insekta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Platycnemididae 

Genus : Copera (Kirby, 1890) 

Spesies : Copera marginipes (Rambur, 1842)44 

 

 
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pqtvic283/destinasi-
wisata-kuliner-halal-tanjung-bias. 

44 Secretariat, “Copera Marginipes Rambur, 1842.” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Platycnemididae
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Gambar 3.7 

Perilaku Capung jarum Copera marginipes yang ditemukan di parit di 
Dusun Penyangget. Atas: Capung C. marginipes male sedang bertengger 
(perching), Bawah: Capung C. marginipes kondisi mating dalam posisi 

tandem (pre-kopulasi). Pada saat tandem, capung jantan memegang pro-
thorak betina  dengan ujung abdomen (appendages). 

Sumber: koleksi pribadi 2021 
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Gambar 3.8 Peta sebaran capung jarum Copera marginipes di dunia. 

 Sumber: GBIF 202145  

Capung jarum Copera marginipes pada jantan 

memiliki ciri khas tubuh yang unik. Pada bagian kepala: 

memiliki mata bagian atas berwarna hitam dan bagian 

bawah hijau; postocular spot berwarna kuning; frons 

berwarna hitam. Pada bagian kepala rostral / moncong: 

postclypeus, anteclypeus, labrum, mandible, labium, dan gena 

keseluruhan berwarna kuning. Pada bagian thorax: 

dorsal/median stripe dan humeral stipe berwarna hitam; ante 

humeral stripe dan lateral stripe  berwarna kuning. Pada betina, 

bagian thoraxnya agak sedikit berwarna coklat-kehijauan 

muda dengan garis-garis berwarna kuning. Panjang tubuh 

hasil pengukuran mencapai 4 cm (Gambar 3.9). Seperti  

halnya  capung   jarum  lain  dari  

 

 

 
45 Ibid. 

https://www.gbif.org/species/1423767
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       Gambar 3.9  

Ukuran panjang tubuh beberapa capung jarum. Copera marginipes 
(paling atas) dengan capung jarum lainnya di bawah yaitu No. 2 dari 

atas ke bawah: Ischnura senegalensis betina kemudian jantan, 
Agriocnemis pygmaea jantan kemudian betina, dan Agriocnemis 
femina jantan kemudian betina.  Sumber: Koleksi pribadi 2021. 

 

genus Copera yang ditemukan di stasiun I, hewan ini 
menyukai wilayah yang teduh dan ditutupi oleh canopy class 
IV dan air jernih yang mengalir sebagai tempat hidup dan 
bereproduksinya. Keunikan dari capung jarum ketika 
proses kawin adalah dengan membentuk tanda “love” dan 
betina membenamkan dirinya kedalam air saat meletakkan 
telurnya. 
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b. Pseudagrion pilidorsum declaratum (Lieftinck, 1936) 
Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies : Pseudagrion pilidorsum (Braurer, 1868) 

Subspesies: Pseudagrion p. declaratum (Lieftinck, 1936)46  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.10 Capung jarum Pseudagrion p. declaratum dewasa 

(male) terlihat tampak asik hinggap di atas ranting kecil di atas parit 

(kiri) dan di helai daun (kanan) pada Stasiun I di Dusun Penyangget, 

Desa Senteluk, Kec. Batulayar. 

Sumber: koleksi data pribadi 2021 

Ciri morfologi yang paling mencolok dari capung 

jarum Pseudagrion p. declaratum adalah warna merah darah 

pada jantan di bagian caput (mata) dan torak; pada bagian 

kepala (frons, clypeus, dan labrum) berwarna kuning, abdomen 

berwarna hitam, ujung abdomen berwarna pink. Pada 

 
46 Secretariat, “Pseudagrion Pilidorsum Declaratum Lieftinck, 1936.” 
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capung betina memiliki ciri-ciri pada thorax dengan 2 baris 

warna 2 yakni coklat copper dan hijau muda chartreuse, pada 

daerah kepala berwarna coklat mustard dan abdomen 

berwarna hitam dengan sekat berwarna putih. Capung 

jantan (male) adalah yang paling sering terlihat mengitari 

wilayah sungai untuk mencari makanan dan 

mempertahankan wilayahnya. 

c. Ischnura senegalensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Perilaku I. senegalensis di area Wetland Dusun Penyangget 

Desa Senteluk, Kec. Batulayar. (A). Proses mating (kopulasi), membentuk 

formasi roda (B). I. senegalensis betina sedang memangsa capung jarum 

lain yaitu Agriocnemis femina betina. Sumber: Koleksi pribadi 2021 

A B 

Gambar 3.11 Ischnura senegalensis di area Wetland Stasiun I di Dusun 
Penyangget Desa Senteluk, Ke. Batulayar. A. Male, B. Female. 

Sumber: koleksi pribadi 2021 

 

 

 

 

A B 
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Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Ischnura 

Spesies : I. senegalensis (Rambur, 1842)47 

Capung jarum I. senegalensis adalah capung jarum 

yang paling umum ditemukan di berbagai tempat yang 

terdapat air, karena mampu beradaptasi dengan baik 

diberbagai jenis kondisi lingkungan. Capung jarum ini 

dapat ditemukan baik pada pagi hari dengan cuaca sejuk 

(Gambar 3.13) maupun di siang hari dengan cuaca panas 

(Gambar 3.12). Hewan ini lebih dominan terlihat pada 

siang hari ketika capung jarum lain bersembunyi di dalam 

rerumputan atau tanaman wetland lainnya. Pada siang hari 

spesies ini adalah suka bertengger pada bagian atas 

tanaman wetland misalnya kangkung, padi, rumput-

rumputan, dan sebagainya. Capung jarum ini termasuk 

predator tangguh dengan kemampuan terbang yang lebih 

cepat dibandingkan capung jarum lain di habitatnya (A. 

pygmaea dan A. femina). Capung predator ini juga memakan 

capung jarum lain yang lebih kecil ukuran tubuhnya 

(Gambar 3.12B) dibandingkan dengan ukuran badannya 

selain memakan lalat kecil atau serangga kecil sebagai 

makanan utamanya (Gambar 3.14). Panjang capung ini 

adalah 3.1 cm dan pada betina umumnya lebih panjang. 

 

 
47 Secretariat, “Ischnura Senegalensis (Rambur, 1842).” 
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Gambar 3.13 Seekor Capung jarum Ischnura senegalensis male 
yang bertengger pada daun di atas parit yang teduh di Dusun 

Penyangget. Sumber: koleksi pribadi 2021. 

 

     
 
 
 
 
 
 

 

 
d. Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842) 

Klasifikasi: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Agriocnemis  

Spesies : A. pygmaea (Rambur, 1842)48 

 
48 Secretariat, “Agriocnemis Pygmaea (Pyg...Pdf.” 

Gambar 3.14 Beberapa jenis lalat dan kumbang kecil yang menjadi 
makanan capung jarum pada area persawahan.       

Sumber: Data pribadi 2021 

A B 
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Capung jarum yang terlihat pada Gambar 3.15 adalah 

capung jarum kecil A. pygmaea yang difoto pada pagi hari 

pada persawahan di Dusun Penyangget Desa Senteluk, 

Kec. Batulayar - Lombok Barat. Capung jarum yang 

ukurannya 2 cm ini warnanya terlihat menyatu pada 

tanaman padi memiliki ciri khas berwarna hijau dan pada 

jantan berwarna kuning/orange pada ujung abdomennya. 

Spesies ini lebih menyukai hinggap pada daun tanaman 

padi, rumput, kangkung, dan tanaman wetland lainnya. Pada 

siang hari di tanaman padi, hewan ini suka bertengger pada 

bagian tengah dan bawah batang padi untuk berlindung dari 

sinar matahari dan predator. A. pygmaea merupakan 

predator bagi serangga kecil seperti lalat dan nyamuk. 

C 

A B 

 

Gambar 3.15 

Capung jarum A. pygmaea 

pada area persawahan. (A). 

Male, (B). Female. C. 

Proses mating (perkai-

winan) dimana pada posisi 

atas jantan dan bawah 

betina. 

Sumber: Data Pribadi 2021 
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Ciri fisik utama capung jarum yang berukuran panjang 

2 cm ini adalah pada bagian kepala memiliki 2 warna, yakni 

kepala bagian atas berwarna hitam dan kepala bagian bawah 

berwarna hijau. Pada bagian thorax dijantan, terdiri dari 

median stripe berwarna hitam, antehumeral stripe berwarna 

hijau, humeral stripe berwarna hitam, dan lateral stripe 

berwarna hijau.  Pada bagian thorax dibetina, terdiri dari 

median stripe berwarna hitam, antehumeral stripe berwarna 

putih, humeral stripe berwarna hitam, dan lateral stripe 

berwarna putih kehijauan.  Wings pada capung ini berwarna 

transparan dengan vena (urat) sayap berwarna hitam dan 

pterostigma berwarna hitam. Kaki-kaki pada capung ini 

berwarna putih. Pada pengukuran abdomen, memiliki 10 

segmen, dimana pada segmen ke-1 hingga ke-7 berwarna 

hitam pada dorsal dan putih kehijauan pada ventral. Pada 

jantan, segmen abdomen ke-8 hingga ke-10 berwarna 

orange sedangkan pada betina tidak.   

 

e. Agriocnemis femina (Brauer, 1868) 

Klasifikasi: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Agriocnemis  

Spesies : A. femina (Brauer, 1868)49 

 

 

 

 
 

 
49 Secretariat, “Agriocnemis Femina Brauer, 1868.” 
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Gambar 3.16 

Capung jarum A. femina pada berbagai area di Stasiun I dengan ciri khas 

throrax pada jantan (male) adalah berwarna putih salju dan pada betina 

berwarna merah darah. (A) A. femina  male di area parit di pinggir jalan besar 

(Jl. Sandik Raya), (B) A. femina  female pada area wetland di Dusun 

Penyangget, (C) A. femina male di area wetland di Dusun Penyangget, (D)  

A. femina pada area parit di pinggir jalan besar (Jl. Sandik Raya).  

Sumber: Data pribadi 2021 
 

Capung jarum A. femina merupakan capung jarum kecil 

yang ukuran panjang tubuhnya serupa dengan A. pygmaea. 

Capung ini yang mempunyai ciri khas thorax berwarna putih 

salju pada jantan (male) dewasa, dan pada female berwarna 

merah darah ketika masih muda, dan berwarna hijau ketika 

sudah dewasa. Embelan bagian bawah capung jantan lebih 

panjang dari pada embelan bagian atas, itulah yang 

membedakannya dengan capung A. pygmaea. Pada betina 

memiliki cuping di bagian atas protoraknya. 

A B 

C D 
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A. femina paling banyak ditemukan pada rerumputan pada 

pinggir parit atau kolam dan pada tanaman air di daerah wetland. 

Capung ini akan bersembunyi pada bagian bawah tanaman air 

untuk berteduh pada siang hari ketika cuaca terik. Relung 

spesies ini adalah menyukai bertengger pada bagian bawah 

tanaman wetland, pada rerumputan, dan tanaman pendek lainnya 

di sekitar wetland. Spesies ini juga pemangsa (predator) capung 

jarum jenis lain misalnya memangsa A. pygmaea. Makanan utama 

dari capung jarum jenis ini adalah serangga-serangga kecil 

seperti lalat yang hinggap pada ujung tanaman hingga sesame 

capung jarum (Gambar 3.18). 

 

 

 

Gambar 3.18 Capung jarum A. femina (female) sedang memangsa 
capung jarum lainnya di area wetland dusun penyangget, Senteluk, 
Batulayar. Tingkat kecerahan warna pada tubuh dipengaruhi juga 

oleh suhu lingkungan.  Sumber: data pribadi 2021 
 

Gambar 3.17. Capung jarum A. femina yang diambil pada aliran parit di 
pinggir jalan besar (Jln. Sandik Raya) samping BTN Sandik Perdana. 

(A). Male unmature, thorak belum tertutup serbuk putih, embelan atas 
lebih panjang dibagian atas (B). Female mature, terdapat cuping di 

bagian prothorak dan warna merah sudah berubah menjadi hijau dan 
thorak mulai tertutup serbuk putih.  Sumber: data pribadi 2021 
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2. Stasiun II (Sungai di Desa Batulayar) 

Pada stasiun pengamatan II berlokasi di sungai kecil yang 

melintas di Jalan Raya Senggigi dan bermuara di Pantai Batulayar 

dengan titik koordinat -8.516860, 116.064800 (Gambar 3.19). 

Stasiun II merupakan daerah tertutup di dalam Desa Batulayar yang 

memiliki landscape hutan sekunder-perkebunan rakyat, ditutupi oleh 

canopy yang cukup untuk membuatnya teduh pada siang hari 

(kanopi kelas III) (Gambar 3.20) yang berasal dari tanaman tinggi 

di sepanjang sungai. Adapun batas wilayahnya adalah di sebelah 

utara Stasiun II terdapat hutan sekunder-perkebunan milik warga. 

Di sebelah timur terdapat perkampungan warga, masjid, 

minimarket dan villa. Di sebelah barat terdapat hutan-perkebunan 

milik rakyat kemudian hotel, restaurant, café, dan muara sungai ke 

selat Lombok. 

Kualitas lingkungan pada Stasiun II terbilang bagus karena 

berada jauh dari jalan raya dan pemukiman warga. Pengukuran 

parameter fisika-kimia seperti suhu udara berkisar 25-33 0C, 

kelembaban udara berkisar 77-80%, pH air sebesar 7, suhu air 

sebesar 26 0C, luas penutupan kanopi sebesar 76% (kategori IV). 

Tingkat kebisingan pada lokasi sampel yakni berada pada kategori 

rendah, karena berada jauh dari pemukiman warga. Tingkat 

kehadiran manusia pada lokasi sampling terbilang sedang, pada saat 

pengambilan sampel terlihat jarang warga yang berjalan kaki di 

sungai tersebut. 
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Gambar 3.19 Peta Stasiun II Di Sungai Batulayar. 

Sumber: Google Map 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hasil pengamatan spesies yang ditemukan pada Stasiun V 

Sungai Batulayar dari hasil pengamatan adalah ditemukan 2 spesies 

capung cantik sebagai berikut. 

 

Stasiun II 

Gambar 3.20 Landscape dan Canopy cover dengan kategori kelas III 

pada Stasiun II di Sungai Batulayar. Sumber: Data Pribadi 2021 

 



79 

 

a. Euphaea lara lombokensis (McLachlan, 1898) 

 

 
Gambar 3.21  Euphaea lara lombokensis  pada Stasiun II di Sungai  

Batulayar. Atas: Male, Bawah: Female 

Sumber: Data Pribadi 2021 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family  : Euphaneidae 

Genus  : Euphaea (Selys, 1840)  

Spesies            : Euphaea lara (Kruger, 1898)  

Subspecies  : Euphaea lara lombokensis (McLachlan, 1898)50 
 

 
50 Steinmann, World Cat. Odonata I. 
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Capung jarum pada species Euphaea lara menurut data pada 

situs gbif.org pada tahun 2001-2020 merupakan spesies asli 

Indonesia dan hanya terdapat pada kawasan Nusa Tenggara 

(Gambar 3.21). Ciri morfologi dari capung jarum ini adalah 

pada jantan berwarna hitam pada caput. Pada bagian thorax dan 

abdomen jantan berwarna hitam dipadukan dengan warna 

merah, pada sayap berwarna coklat-kemerahan. Pada capung 

betina memiliki warna thorax agak putih. Capung ini termasuk 

jinak jika didekati oleh manusia di wilayah sungai.  

Di Pulau Lombok, capung jarum subspecies Euphaea lara 

lombokensis ini tersebar merata hampir di setiap 

wilayah/kabupaten yakni di Lombok Barat, Lombok Tengah, 

Lombok Timur, dan Lombok Utara. Di Pulau Sumbawa 

tercatat terdapat pada 4 titik yaitu kabupaten Sumbawa 

sejumlah 3 titik dan Kabupaten Dompu sebanyak 1 titik. 

 

Gambar 3.22 Peta sebaran capung jarum Euphaea lara ldi kawasan 

Nusa Tenggara. 51 

 

 

 

 
51 GBIF Secretariat, “Euphaea Lara Krüger, 1898,” last modified 2021, 

https://www.gbif.org/species/10683652. 
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b. Pseudagrion pilidorsum declaratum (Lieftinck, 1936) 

 
Gambar 3.23  Capung jarum Pseudagrion pilidorsum declaratum 

dewasa (male) terlihat tampak asik hinggap di atas batu di sungai  

pada Stasiun II. Sumber: koleksi data pribadi 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24 Perilaku seksual 

Pseudagrion pilidorsum 

declaratum dewasa pada sungai di 

Stasiun II. Atas – posisi oviposisi 

(peletakan telur), Bawah - posisi 

tandem (pra-kopulasi). Sumber: 

koleksi data pribadi 2021 
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Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family  : Coenagrionidae 

Genus  : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies  : Pseudagrion pilidorsum (Braurer, 1868) 

Subspesies : Pseudagrion p. declaratum (Lieftinck, 1936)52  

Capung jarum merah atau yang memiliki nama latin 

Pseudagrion p. declaratum ini ditemukan juga di Sungai Batulayar 

dengan karakteristik landscape sungai jernih berbatu serta 

berkanopi mayoritas pohon bambu menjadi habitat dari 

capung cantik ini. Musim kemarau seperti di bulan juli 2021 

sungai ini kering dan hanya pada bagian hilir/muara yang 

memiliki air. Capung ini tergolong capung yang pemalu dan 

susah untuk ditangkap untuk diamati morfologinya. Pseudagrion 

p. declaratum male sangat berbeda warnanya dengan female dan 

capung male lebih sering terlihat mengitari wilayah sungai 

untuk mencari makan. 

 

3. Stasiun III (Sungai di Dusun Batubolong) 

Pada stasiun pengamatan III berlokasi di sungai kecil yang 

melintas di Jalan Raya Senggigi dan bermuara di dekat Pura Pantai 

Batubolong dengan titik koordinat -8.496720, 116.067038 

(Gambar 3.25). Dari pengamatan menggunakan peta, hulu atau 

mata air Sungai Batubolong berasal dari Desa Lembah Sari 

Kecamatan Batulayar. Stasiun III merupakan daerah tertutup di 

dalam Dusun Batubolong duduk yang memiliki landscape hutan 

sekunder-perkebunan rakyat, ditutupi oleh canopy yang cukup untuk 

membuatnya teduh pada siang hari (canopy kelas III) (Gambar 3.26) 

yang berasal dari tanaman tinggi di sepanjang sungai. Dengan 

 
52 Secretariat, “Pseudagrion Pilidorsum Declaratum Lieftinck, 1936.” 
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keunikan landscape tersebut diharapkan spesies capung yang 

ditemukan pun berbeda dengan stasiun sebelumnya. 

 

Gambar 3.25 Peta Stasiun III Di Sungai Batubolong. 
Sumber: Google Map 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26 Landscape Stasiun III Di Sungai Batubolong.               
Sumber: data pribadi 2021 

Stasiun III 
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Di sebelah utara Stasiun III terdapat hutan sekunder-

perkebunan milik warga. Di sebelah timur terdapat perkampungan 

warga, masjid, minimarket dan villa. Di sebelah barat terdapat 

hutan-perkebunan milik rakyat kemudian hotel, restaurant, café, dan 

muara sungai ke selat Lombok.  

Hasil pengamatan spesies yang ditemukan pada Stasiun 

Pengamatan III adalah sebagai berikut ini.  

 

a. Euphaea lara lombokensis (McLachlan, 1898) 

 
Gambar 3.27  Euphaea lara lombokensis  pada Stasiun III di Sungai  

Batubolong. Sumber: Data Pribadi 2021 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family  : Euphaneidae 

Genus  : Euphaea (Selys, 1840)  

Spesies  : Euphaea lara (Kruger, 1898) in GBIF  

Secretariat (2021).  

Subspecies  : Euphaea lara lombokensis (McLachlan, 1898)53 

 
53 Steinmann, World Cat. Odonata I. 
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Capung jarum cantik ini menurut data pada situs 

gbif.org pada tahun 2001-2020 merupakan subspesies asli 

Indonesia dan hanya terdapat pada kawasan Nusa Tenggara. Di 

Pulau Lombok, capung jarum subspesies Euphaea lara 

lombokensis tersebar merata hampir di setiap sungai bersih. Di 

Pulau Sumbawa spesies ini tercatat terdapat pada 4 titik 

(Gambar 3.28)54. Ciri morfologi dari capung jarum cantik ini 

adalah pada jantan berwarna hitam pada caput dan thorax 

berewarna coklat dengan garis-garis merah. Pada sayap 

berwarna coklat-kemerahan. Pada capung betina memiliki 

warna thorax putih menggantikan warna merah pada capung 

jantan. Capung jarum ini termasuk mudah untuk ditangkap 

dengan cara mendekati dengan pelan dan hati-hati.  

 

Gambar 3.28 Peta sebaran capung jarum Euphaea lara di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.  

b. Pseudagrion pilidorsum declaratum (Lieftinck, 1936) 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

 
54 Secretariat, “Euphaea Lara Krüger, 1898.” 
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Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family  : Coenagrionidae 

Genus  : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies  : Pseudagrion pilidorsum (Braurer, 1868) 

Subspesies  : Pseudagrion p. declaratum (Lieftinck, 1936) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Capung jarum Pseudagrion p. declaratum ini juga dijumpai 

hampir di setiap titik di Sungai Batubolong. Capung jarum 

merah ini termasuk mendominasi di Sungai Batubolong selain 

capung lara Euphaea lara lombokensis. Menurut data pada situs 

gbif.org. antara tahun 2001-2021, capung ini merupakan 

subspecies asli Indonesia dan hanya terdapat pada kawasan 

sundaland (Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara). Ciri utama 

morfologi dari capung jarum ini adalah pada jantan berwarna 

merah di bagian toraks dan di ujung abdomen berwarna pink 

serta berwarna kuning pada bagian ujung anterior/rostral (frons, 

postclypeus, anteclypeus, gena, mandible, labium, dan labrum), dan 

Gambar 3.29 

Kegiatan seksual capung jarum Pseudagrion pilidorsum declaratum 

di sungai pada Stasiun III. Nampak sepasang capung yang sedang 

oviposisi dan 1 ekor capung jantan terbang agonis (menyerang 

capung yang sedang oviposisi). Sumber: koleksi data pribadi 2021. 
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berwarna hitam pada ekor). Capung ini cukup agresif mengitari 

wilayah sungai di stasiun III untuk mencari makan sekaligus 

mempertahankan wilayahnya.  

c. Nososticta emphyla (Lieftinck, 1936) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30 

Capung jarum langka Nososticta emphyla dewasa (male) di Sungai 

Batubolong. (A) Pengamatan dari dekat warna dan ukuran tubuh. (B) 
Nososticta emphyla yang sedang hinggap (perching) di atas tanaman bunga 
liar lantana (Lantana camara) di pinggiran Sungai Batubolong pada Stasiun 
III. Perbedaan warna A dan B disebabkan oleh pencahayaan dan kualitas 
kamera.  Sumber: koleksi data pribadi 2021 

 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family  : Protoneuridae 

Genus  : Nososticta 

Spesies  : Nososticta emphyla (Lieftinck, 1936)55 

 
55 GBIF Secretariat, “Nososticta Emphyla Lieftinck, 1936.” 
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Ciri morfologi penanda utama dari capung jarum Nososticta 

emphyla adalah pada jantan berwarna ungu metalik dipadukan 

dengan garis warna hitam di bagian torak dan di 3 segmen 

terakhir abdomen berwarna ungu metalik. Kepala memiliki 

warna hitam bagian atas dan berwarna abu di bagian bawahnya. 

Abdomen berjumlah 10 segmen.  Panjang tubuh capung ini 

adalah 4.3 cm dan panjang sayap belakangnya 2.3 cm. Capung 

ini dijumpai pada 3 titik di Stasiun III yang salah satunya yakni 

pada koordinat -8.496710, 116.067087 dan pada titik tersebut 

capung bertengger pada tanaman Lantana (Lantana camara) dan 

Kirinyuh (Chromolaena odorata) yang tumbuh liar di pinggiran 

sungai. Capung ini cenderung pemalu dan akan terbang ke atas 

pohon yang lebih tinggi ketika akan ditangkap.  

d. Drepanosticta berlandi (Lieftinck, 1939) 

 

 
Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family  : Platystictidae 

Genus  : Drepanosticta 

Spesies  : Drepanosticta berlandi (Lieftinck, 1939)56 

 
56 V. Kalkman, “Drepanosticta Berlandi,” 2009, 

https://www.iucnredlist.org/species/163916/5667428. 

Gambar 3.31 Capung jarum Drepanosticta berlandi jantan muda di 
Sungai Batubolong. Sumber: Data pribadi 2021 
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Ciri utama capung Drepanosticta berlandi adalah memiliki 

tubuh yang relatif lebih panjang dari capung jarum lainnya yaitu 

±6 cm dengan panjang sayap 2.7 cm (Gambar 3.31). Warna 

dominan tubuh adalah warna hitam dengan warna putih segaris 

pada bagian metathorax. Capung D. berlandi yang ditemukan di 

Sungai Batubolong berjenis kelamin jantan. D. berlandi yang 

ditemukan belum mengalami maturasi yang sempurna, hal ini 

dilihat dari tubuh yang masih lemas dan warna biru pada ujung 

abdomen belum terlihat. Hewan ini menyukai terbang rendah 

di dalam semak-semak dan sensitif terhadap perubahan 

lingkungan. 

H. PEMBAHASAN 

Capung jarum (subordo: Zygoptera) yang ditemukan pada 3 

(tiga) daerah sampling di Kabupaten Lombok Barat cukup 

bervariasi. Capung Agriocnemis pygmaea, A. femina, dan Ischnura 

senegalensis merupakan capung jarum yang biasa ditemui di dareah 

sawah yang masih berair, pinggiran parit dan di rerumputan sekitar 

kolam atau sawah. Pseudagrion pilidorsum declaratum merupakan 

capung jarum yang umumnya dapat ditemukan pada wilayah sungai 

dan parit yang masih jernih dan teduh. Copera marginipes merupakan 

capung jarum yang hidup di daerah teduh dan dapat umumnya di 

temui pada tanaman herba di sekitar sungai dan parit. Euphaea lara 

lombokensis yang merupakan icon capung lombok dapat dengan 

mudah ditemui pada sungai dan parit berbatu yang berada di tengah 

hutan yang masih asri dan jernih. Dua capung terakhir yang 

ditemukan di Sungai Batubolong yaitu Nosocticta emphyla dan 

Drepanosticta berlandi tergolong capung langka ditemukan di 

kawasan nusa tenggara.  

Capung jarum Nososticta emphyla  menurut data pada situs 

gbif.org antara  tahun 1931-2019 merupakan spesies asli Indonesia 

dan hanya tercatat berada pada kawasan Nusa Tenggara (P. 

Lombok, P. Sumbawa, P. Sumba, dan Pulau Flores). Menurut data 
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gbif.org, spesies ini tercatat kehadirannya di 2 tempat yakni di 

Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara (Gambar 3.32)57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3.32  Peta sebaran capung jarum Nososticta emphyla  di Kawasan 

Nusa Tenggara (P. Lombok, P. Sumbawa, P. Sumba, dan Pulau Flores). 

Sumber: GBIF Secretariat (2021) 

Capung jarum Drepanosticta berlandi merupakan capung jarum 

yang pernah dinobatkan sebagai capung endemik di pulau lombok, 

sebelum akhirnya juga ditemukan di Pulau Sumba pada tahun 

201658. Selain di Sungai Batubolong, capung ini juga dapat 

ditemukan pada semak-semak di sekitar pinggiran sungai pada 

kawasan hutan sesaot. D. berlandi hanya dapat dijumpai pada wilayah 

yang keasriannya masih tinggi dengan kanopi yang lebar dan suhu 

yang teduh. Capung ini menyukai bertengger di bagian bawah 

semak-semak untuk mencari serangga kecil sebagai makanannya. 

Status IUCN baik pada capung D. berlandi maupun N. emphyla 

adalah DD (Data Deficient) artinya data pendukung untuk 

 
57 Secretariat, “Nososticta Emphyla Lieftinck, 1936.” 
58 Irawan and Rahadi, Capung Sumba Taman Nasional Manupeu Tanah Daru 

Dan Laiwangi Wanggameti. 

https://www.gbif.org/species/1421825
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menentukan status kepunahan spesies ini masih kurang59. Capung 

genus Drepanosticta (Famili Platystictidae) memiliki sifat cenderung 

menetap dengan kemampuan terbang yang rendah sehingga 

peluang untuk terjadinya spesies endemik sekaligus resiko 

kepunahannya tinggi60. 

I. KESIMPULAN 

Adapun beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan 

dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kondisi lingkungan (Landcape, Topografi, pH dan suhu air, 

TDS, dan EC) pada 3 stasiun di Kabupaten Lombok Barat 

cukup bervariasi, hal ini menentukan keanekaragaman jenis 

spesies yang didapatkan. 

2. Spesies capung jarum yang ditemukan pada 3 stasiun di 

Kabupaten Lombok Barat adalah sebanyak 8 spesies yaitu 

Agriocnemis pygmaea, A. femina, Ischnura senegalensis, Pseudagrion 

pilidorsum declaratum, Copera marginipes, Euphaea lara lombokensis, 

Nososcticta emphyla, dan Drepanosticta berlandi.  

3. Spesies Nososcticta emphyla, dan Drepanosticta berlandi tergolong 

langka dan sulit ditemui di Pulau Lombok karena sensitif 

terhadap perubahan lingkungan.  

 

  

 
59 Kalkman, “Drepanosticta Berlandi”; R.A. Dow, “Nososticta Emphyla” 

(IUCN REDLIST, 2020), 
https://www.iucnredlist.org/species/125508751/139429933. 

60 Amelia Nugrahaningrum and R.C. Hidayat Soesilohadi, “Variations of 
Movement, Dispersal, and Morphometrics among Subpopulations of Javan 
Endemic Damselfly, Drepanosticta Spatulifera (Odonata: Platystictidae) in 
Petungkriyono Forest,” Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology 6, no. 3 
(2021); Jan van Tol, “Phylogeny and Biogeography of the Platystictidae 
(Odonata),” Thesis, 2009, papers2://publication/uuid/25394FCC-1393-4EF8-
83E3-B7082FE7E0F8. 
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BAB IV 

CAPUNG JARUM (ZYGOPTERA) DI KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH 

A. LATAR BELAKANG 

Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten berada 

pada posisi paling tengah di Pulau Lombok, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB), Indonesia. Kabupaten ini terletak pada 

koordinat antara 11605’ sampai 11624’ Bujur Timur dan 824’ 

sampai 857’ Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 

1.208,39 km² (120.839 ha)61. Lombok Tengah berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan 

Kabupaten Lombok Utara serta Samudera Hindia (Gambar 4.1). 

Kabupaten ini memiliki wilayah yang terluas ke-2 setelah 

Kabupaten Lombok Timur di Pulau Lombok dan memiliki luas 

kawasan hutan 16,83 % dari luas daratan62. 

Menurut data topografi, di bagian utara Kabupaten Lombok 

Tengah memiliki beberapa kecamatan yang termasuk dataran tinggi 

di bawah kaki Gunung Rinjani diantaranya kecamatan Batukliang 

Utara dan Kecamatan Kopang yang udara sejuk dan daerah 

pariwisata alam63. Dari data iklim, kabupaten ini mempunyai iklim 

tropis dengan musim hujan cukup tinggi sepanjang tahun (4 mm-

319 mm pertahun). Kondisi lingkungan kabupaten ini masih 

tergolong cukup asri terutama pada daerah wisata diantaranya Air 

Terjun Benang Stokel, Air Terjun Benang Kelambu, Pantai Selong 

Belanak, Pantai Tunak (TWA Gunung Tunak), Pantai Tanjung 

Aan, dan beberapa mata air dan sungai yang menjadi aliran dari air 

terjun.  

Kondisi lingkungan asri terutama di kawasan sungai dan mata 

air merupakan habitat yang cocok dari berbagai jenis capung jarum. 

Capung jarum (English: damselfly) atau Zygoptera merupa- 

 
61 BPS-Statistics Loteng, Lombok Tengah Regency in Figures 2021, 2021. 
62 BPS-Statistics NTB, West Nusa Tenggara in Figures 2021, 2021. 
63 BPS-Statistics Loteng, Lombok Tengah Regency in Figures 2021. 
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Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Tengah. Sumber: 

BPS Kabupaten Lombok Tengah (2021)  

 

kan salah satu penanda biologis terhadap keadaan suatu 

perairan. Jika suatu sungai atau perairan masih terdapat capung 

jarum maka dapat dipastikan daerah tersebut masih terjaga 

kualitas perairannya.  Berbagai jenis capung jarum 

terdokumentasi di Kabupaten Lombok Tengah terutama di 

http://pa-girimenang.go.id/profil-instansi/wilayah-yuridis
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wilayah aliran sungai, mata air dan air terjun sebagai objek 

wisata. Capung jarum memilih tinggal ditempat yang aman dan 

nyaman untuk kegiatan reproduksinya yaitu perairan yang 

bersih dan jauh dari keramaian manusia. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kondisi lingkungan (landscape, parameter fisika-

kimia) dari tiap stasiun di Kabupaten Lombok Tengah? 

2. Capung jarum jenis apa saja yang terdapat di masing-masing 

stasiun di Kabupaten Lombok Tengah? 

3. Bagaimana deskripsi dari masing-masing capung jarum yang 

ada di tiap stasiun di Kabupaten Lombok Tengah? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui kondisi lingkungan (landscape, parameter 

fisika-kimia) dari tiap stasiun di Kabupaten Lombok Tengah. 

2. Untuk mengetahui jenis capung jarum yang terdapat di masing-

masing stasiun di Kabupaten Lombok Tengah. 

3. Untuk mengetahui deskripsi dari masing-masing capung jarum 

yang ada di tiap stasiun di Kabupaten Lombok Tengah. 

 

D. METODOLOGI 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, yaitu 

mendeskripsikan jenis-jenis capung jarum yang ada di Kabupaten 

Lombok Tengah. Penentuan stasiun pengamatan (sampling) yaitu 

berdasarkan letak geografis atau spot yang memungkinkan sebagai 

habitat dari beberapa jenis capung jarum. Setelah stasiun sampling 

ditentukan maka dilanjutkan dengan teknik sampling menggunakan 

transek garis yaitu dengan menyusuri aliran sungai atau mata air 

yang telah ditentukan kemudian melakukan dokumentasi dan 

identifikasi terhadap capung jarum yang diperoleh. Pengambilan 

sampel dilakukan pada Bulan Januari – Juli 2021. 
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Lokasi pengambilan sampel (stasiun) dilakukan pada 3 titik 

sampling yang ada di Kabupaten Lombok Barat yaitu:  

1. Area aliran Air Terjun Benang Setokel, Kecamatan Batukliang 

Utara, titik koordinat -8.57746, 116.32775 Pengambilan sampel 

pada bulan Januari 2021. 

2. Aliran Anak Sungai di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang 

Utara, titik koordinat -8.545233, 116.342188. Pengambilan 

sampel pada bulan Juli 2021. 

3. Aliran Anak Sungai di Desa Waja Geseng, Kecamatan Kopang, 

titik koordinat -8.585278, 116.365561. Pengambilan sampel 

pada bulan Juli 2021. 

Peta lokasi penelitian dan lokasi pengambilan sampel dibuat 

dengan menggunakan Software ArcGis 10.4.1 berdasarkan titik 

koorditat sampel (Gambar 4.2). Identifikasi dan penentuan nama 

spesies capung jarum beserta klasifikasinya yang ditemukan pada 

tiap stasiun menggunakan hasil penelitian terdahulu pada 

International Damselfly Fondation (IDF)64; buku Capung Sumba65, dan 

situs GBIF.org. 

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan sampel dan 

menghitung parameter fisika-kimia dari habitat capung jarum yang 

ditemukan yaitu:  

1. Thermohygrometer HTC-1 untuk mengukur suhu udara (0C) dan 

Kelembaban udara (%) secara digital. 

2. pH meter untuk mengukur pH air 

3. Altimeter untuk mengukur ketinggian suatu tempat. 

4. Digital anemometer untuk mengukur kecepatan angin (knot). 

5. Google Map untuk menentukan titik koorditat sampel dan 

pembuatan peta. 

6. TDS meter untuk mengukur TDS (ppm), EC (µs/cm) dan suhu 

air (0C). 

 
64 Kosterin, “Odonata Briefly Observed on the Islands of Bali and 

Lombok, Lesser Sundas, Indonesia, in the Late February 2014.” 
65 Irawan & Rahadi (2018); buku World Catalogue of Odonata I oleh 

Steinmann (1997) 
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7. Jangka sorong untuk mengukur panjang badan dan abdomen 

dari capung jarum. 

8. Kamera untuk mengambil gambar capung, habitat, dan kanopi 

9. Kertas dan pulpen untuk mencatat spesies capung jarum yang 

didapati dan berbagai parameter hasil pengukuran. 

10. Tabel identifikasi spesies capung jarum yang pernah ditemukan 

di Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2 Peta sebaran titik sampling capung jarum di Kabupaten 

Lombok Tengah 2021 
 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

Bangsa capung (Ordo: Odonata) merupakan salah satu 

anggota kelas insekta yang memiliki anggota yang cukup banyak. 

Data terbaru tahun 2021 menyebutkan, tercatat terdapat 6.329 

spesies capung di dunia saat ini66. Bangsa capung (dragonfly) 

 
66 Dennis R Paulson and Martin Schorr, “World Odonata List. University 

of Puget Sound” (University of Puget Sound, Tacoma - USA, 2021), 
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memiliki 2 kelompok besar yaitu capung besar (true dragonfly:  

subordo anisoptera) dan capung jarum (damselfly: subordo zygoptera). 

Pada kedua subordo capung tersebut memiliki perbedaan dalam 

morfologi dan perilaku, namun sama-sama merupakan karnivora 

dan predator yang tangguh dikalangannya. Secara umum, tubuh 

capung dibagi menjadi 3 bagian yaitu kepala, thorak, dan abdomen 

serta memiliki siklus hidup yang unik (Gambar 4.3 - Gambar 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 Morfologi dan Siklus Hidup Capung Jarum 

Sumber: Encyclopedia Britannica (2013) 

 
https://www.pugetsound.edu/academics/academic-resources/slater-
museum/biodiversity-resources/dragonflies/world-odonata-list2/. 
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Sifat predator terjadi baik ketika masih menjadi nimfa dalam 

air maupun ketika sudah dewasa (mature) hidup terbang di atas 

daratan67. Sebagian besar capung betina langsung melepaskan 

telurnya dalam air ketika masa reproduksi dan telur menetas 

menjadi nimfa. Sementara nimfa dapat bertahan lama dalam air dan 

dijadikan bioindikator terhadap kualitas suatu perairan, karena 

nimfa capung hanya dapat hidup di air yang bersih68. 

 

 
Gambar 4.4 Struktur Tubuh Capung Jarum 

Sumber: Encyclopedia Britannica (2013) 

Capung merupakan bagian dari anggota penyusun ekosistem 

yang keberadaannya sangat bermanfaat bagi kehidupan. Sifatnya 

sebagai predator sangat berguna untuk membasmi hama serangga 

di pertanian69. Ketika masih menjadi nimfa, capung juga berguna 

dalam memakan jentik-jentik nyamuk dalam air. Larva (nimfa) 

capung dalam air mengalami molting sekitar 8 hingga 17 kali dan 

menghabiskan waktu antara 3 minggu hingga lebih dari 8 tahun 

dalam air bergantung jenis spesies dan habitatnya. Spesies yang 

 
67 Philip S. Corbet, “‘Odonata’. Encyclopedia Britannica,” 2013, 

https://www.britannica.com/animal/Odonata. 
68 D. Buchori et al., Capung Kelola Sendang: Mengumpukan Yang Terserak, 

Merawat Yang Tersisa (Zoological Society of London, 2019). 
69 Ibid. 
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hidup di daerah tropis, fase larva menghabiskan waktu lebih sedikit 

dalam air. Tidak ada fase pupa (kepompong) pada capung, setelah 

fase nimfa selesai langsung masuk ke fase dewasa. Nimfa yang telah 

berganti kulit menjadi capung muda membutuhkan waktu hingga 

rata-rata 2 minggu untuk menjadi dewasa (mature)70.  

Kabupaten Lombok Tengah memiliki wilayah yang bersih dan 
asri yang cocok untuk menjadi habitat dari beberapa capung jarum. 
Topografi berupa dataran tinggi dan memiliki banyak sungai serta 
pepohonan yang lebat menjadikan habitat bagi nimfa capung yang 
menyukai suhu rendah. Capung dari genus Euphaea dan Rhinochypa 
merupakan contoh 2 spesies yang menyukai daerah yang dingin. 

 
F. HASIL PENELITIAN 

Dari hasil pengambilan data pada 3 stasiun sampling diperoleh 

beberapa jenis capung dengan beberapa spesies berbeda sesuai 

dengan karakter lingkungannya. 

1. Stasiun I, Area aliran Air Terjun Benang Stokel, 

Kecamatan Batukliang Utara 

Stasiun I merupakan daerah wisata alam yaitu air terjun 

yang menyuguhkan pemandangan yang indah yang berlokasi 

pada titik koordinat -8.57746, 116.32775 (Gambar 4.5). Air 

Terjun Benang Stokel memiliki landscape alam yang menarik dan 

asri, dimana memiliki vegetasi dengan tanaman yang masih 

rimbun dan air yang masih jernih (Gambar 4.6). Oleh sebab 

itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai  

keanekaragaman hayati di dalamnya  termasuk mengidentifikasi 

keberadaan capung jarum di dalamnya.  

 

 
70 Corbet, “‘Odonata’. Encyclopedia Britannica,.” 
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Gambar 4.5 Peta Map dan Satelit lokasi Stasiun I (Benang 

Stokel). Sumber: Google Map (2021) 
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          Gambar 4.6 Landscape Stasiun I. Sumber: Koleksi Pribadi (2021) 

 

Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Januari 2021. 

Kualitas lingkungan pada stasiun I cukup bagus dengan udara 

pegunungan yang berlokasi di wilayah ketinggian ÷400 mdpl 

yang tentunya jauh dari polusi udara yang minim. Parameter 

fisika-kimia seperti suhu udara berkisar 23-25 0C, kelembaban 

udara berkisar 70-80%, pH air ÷7, suhu air sebesar 22-23 0C. 

Luas penutupan canopy pada area air terjun berkisar antara 51-

75% (kategori III). Kecepatan angin berksiar antara 0.0 - 0.5 

knot. Tingkat kebisingan dan kehadiran manusia pada kawasan 

air terbilang kecil, yakni hanya pada hari-hari tertentu terdapat 

warga yang ramai datang berkunjung. 

Hasil pengamatan spesies capung jarum pada stasiun I 

sebagai berikut. 
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a. Euphaea lara lombokensis (McLachlan, 1898) 
 

 

 Gambar 4.7  Euphaea lara lombokensis  (male) 

     Sumber: Data Pribadi 2021 

 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Euphaneidae 

Genus : Euphaea (Selys, 1840)  

Spesies        : Euphaea lara (Kruger, 1898)  in GBIF  

                                              Secretariat (2021).  

Subspecies  : Euphaea lara lombokensis (McLachlan, 1898) 

 

Sesuai namanya, capung jarum pada subspecies Euphaea 

lara lombokensis adalah capung yang hampir tidak pernah 

absen di sungai-sungai bersih sehingga menjadi icon di Pulau 

Lombok. Menurut data yang ada, spesies ini merupakan 

spesies asli Indonesia dan hanya terdapat pada kawasan 

Nusa Tenggara. Ciri morfologi yang menonjol dari capung 

jarum ini adalah berwarna coklat kemerahan pada hampir 
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seluruh tubuhnya sementara pada bagian kepala berwarna 

hitam. Pada capung betina memiliki warna thorax agak 

putih. Capung ini menyukai hinggap pada bebatuan di 

sungai, dan ranting kecil yang ada di pinggir sungai. 

 

b. Copera marginipes (Rambur, 1842) 
 

 

 

Gambar 4.8 

Capung jarum Copera marginipes yang ditemukan pada area Air Terjun 
Benang Stokel, Kec. Batukliang Utara. Atas: Capung C. marginipes female, 
Bawah: Capung C. marginipes male. Sumber: Koleksi pribadi (2021) 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 
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Family : Platycnemididae 

Genus : Copera (Kirby, 1890) 

Spesies : Copera marginipes (Rambur, 1842) 

 

 

    Gambar 4.9 

 Peta sebaran capung jarum Copera marginipes di dunia.  

 Sumber: https://www.gbif.org/species/1423767  

 

Ciri tubuh Copera marginipes jantan yaitu memilki warna 

tubuh yang lebih cerah dibandingkan dengan betina. Pada 

tubuh bagian kepala memiliki mata di bagian atas berwarna 

hitam dan di bagian bawah berwarna hijau. Memiliki 

postocular spot berwarna kuning dan frons berwarna hitam. 

Pada bagian kepala rostral terdapat postclypeus, anteclypeus, 

labrum, mandible, labium, dan gena yang keseluruhan berwarna 

kuning. Pada bagian thorax dan prothorax terdiri atas: 

dorsal/median stripe dan humeral stipe berwarna hitam; ante 

humeral stripe dan lateral stripe  berwarna kuning. Pada capung 

betina, bagian thoraxnya berwarna coklat-kehijauan muda 

https://en.wikipedia.org/wiki/Platycnemididae
https://www.gbif.org/species/1423767
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dengan garis-garis berwarna kuning. Panjang tubuh hasil 

capung pada pengukuran mencapai 4 cm (Gambar 4.8). 

Capung   dari genus Copera menyukai wilayah yang teduh 

dan ditutupi oleh kanopi yang luas dan air jernih yang 

mengalir sebagai habitatnya. 
 

c. Pseudagrion pilidorsum declaratum (Lieftinck, 1936) 
 

  
 

Gambar 4.10  Capung jarum Pseudagrion pilidorsum declaratum 

dewasa (male) pada Stasiun I.  

Sumber: Koleksi data pribadi 2021 

 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies : Pseudagrion pilidorsum (Braurer, 1868) 

  Subspesies  : Pseudagrion p. declaratum (Lieftinck, 1936)  

Ciri utama dari capung jarum Pseudagrion p. declaratum adalah 

warna merah darah pada hampir di seluruh bagian tubuh 

(jantan) hewan ini. Pada bagian caput (kepala) yaitu mata, frons, 

clypeus, dan labrum berwarna kuning, thorax berwarna merah, 

abdomen berwarna hitam, sementara ujung abdomen berwarna 
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pink. Pada capung betina memiliki warna thorax dengan 2 baris 

warna 2 yakni coklat copper dan hijau muda chartreuse. Pada 

bagian kepala berwarna coklat mustard  dan ekor berwarna 

hitam dengan nodus berwarna putih. Capung Pseudagrion p. 

declaratum jantan (male) merupakan  yang paling sering terlihat 

menyusuri sungai.  

Pada lokasi Stasiun I juga dilakukan pengambilan sampel 

pada dasar sungai untuk melihat nimfa dari capung jarum yang 

ada di sana. Hasil dari dokumentasi dari berbagai nimfa capung 

jarum didapatkan dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

   

 
 
Gambar 4.11 Berbagai jenis nimfa capung jarum yang berhasil 

dikumpulkan pada Stasiun I. Atas – Famili 

Coenagrionidae, Bawah – Famili Euphaeidae. Sumber: 

Dokumentasi pribadi (2021) 
 

2. Stasiun II, Aliran Anak Sungai di Desa Aik Berik, Kecamatan 
Batukliang Utara. 

Stasiun pengamatan II berlokasi di salah satu mata air sekaligus 

anak Sungai Endakendak yang melintasi wilayah Desa Aik Berik 

Kecamatan Batukliang Utara (titik koordinat -8.545233, 

116.342188) (Gambar 4.12). Stasiun II merupakan daerah tertutup 

di pinggri Desa yang memiliki landscape hutan mini dengan ditutupi 
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oleh rimbunan pohon canopy yang cukup lebat yang cukup 

membuatnya teduh pada siang hari (kanopi kelas III) (Gambar 

4.13).  Adapun batas  wilayah pada Stasiun II jika dilihat dari satelit  

yaitu sebagai berikut: di sebelah utara terdapat hutan sekunder-

perkebunan milik warga dan sawah. Di sebelah barat terdapat 

perkampungan warga dan pabrik perusahaan air minum terkenal 

yaitu PT. Rinjani Tirta Abadi. Di sebelah timur terdapat terdapat 

hutan sekunder-perkebunan milik warga dan persawahan. Di 

sebelah selatan terdapat terdapat hutan sekunder-perkebunan milik 

warga dan beberapa rumah warga dan persawahan. Dari Gambar 

4.13 terlihat bahwa  

 

 

 

  

 

Gambar 4.12 Peta Map dan Satelit lokasi Stasiun II (tanda merah) 

Sumber: Google Map (2021) 
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Gambar 4.13 

Landcape dan 

Canopy pada 

Stasiun II 

Sumber: 
Dokumentasi 

Pribadi  (2021) 
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Stasiun II memiliki air yang jernih dan didukung oleh rimbunan 

pepohonan yang membuat suhu dan kelembaban di sekitar sungai 

cocok untuk perkembangbiakan capung jarum.  

Hasil pengukuran parameter lingkungan di Stasiun II yang 

diukur pada pukul 15.00 WITA adalah sebagai berikut (Tabel 4.1). 

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Parameter Lingkungan di Stasiun II Desa 

Aik  Berik, Kec. Batukliang Utara 

No. Parameter Hasil pengukuran  

1. Ketinggian  480 mdpl 

2. Tingkat kecerahan  100 lx 

3. Suhu udara 26 0C 

4.  Kelembaban udara 76% 

5. pH air 7 

6. Suhu air 22.9 0C 

7. Kecepatan Angin  0.0-01 knot 

 

Adapun hasil pengamatan terhadap spesies capung pada 

stasiun II Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara adalah 

sebagai berikut. 

a.  Euphaea lara  lombokensis (McLachlan, 1898) 

 

  

 

 

Gambar 4.14  Euphaea lara lombokensis di stasiun II (female) 

Sumber: Data Pribadi 2021 
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Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Euphaneidae 

Genus : Euphaea (Selys, 1840)  

Spesies        : Euphaea lara (Kruger, 1898)  in GBIF  

                                              Secretariat (2021) 

Subspecies  : Euphaea lara lombokensis (McLachlan, 1898) 

  

Capung jarum pada spesies Euphaea lara yang ditemukan 

di stasiun II lebih unik dibandingkan dengan stasiun lain 

yakni berwarna kuning-kehijauan pada bagian thorax, 

berbeda pada umumnya yang ditemukan berwarna coklat 

kemerahan. Capung ini paling sering ditemukan di sungai-

sungai bersih sehingga menjadi icon di Pulau Lombok. 

Berdasarkan data GBIF, spesies ini merupakan species asli 

Indonesia dan hanya terdapat pada kawasan Nusa Tenggara. 

Relung capung jarum ini adalah sebagai predator bagi 

serangga kecil sperti nyamuk dan menyukai bertengger pada 

bebatuan di sungai, dan di ranting kecil yang ada di pinggir 

sungai. 

b. Rhinochypa pagenstecheri (Forster, 1897) 

Klasifikasi :  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Chlorocyphidae 

Genus : Rhinocypha  
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Spesies    : Rhinocypha pagenstecheri (Foerster, 1897)71 

      Sinonim  

       : Rhinocypha lombockensis (McLachlan, 1898) 

Dalam penelitian ini, dari keseluruhan sampel lokasi 

yang ada di Pulau Lombok,  Capung jarum yang satu ini 

tercatat hanya ada di Stasiun II di Kabupaten Lombok 

Tengah. Capung ini memiliki kemiripan dengan spesies 

Rhinocypha sumbana dari segi ukuran, warna torak dan warna 

abdomen yang ditemukan di Pulau Sumba  (Gambar 4.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Rhinochypa pagenstecheri di stasiun II. Atas: R. 

pagenstecheri male. Bawah: R. pagenstecheri female  

Sumber: Data Pribadi 2021 

 
71 J van Tol, “Rhinocypha Pagenstecheri Foerster, 1897” (Global Species 

Database of Odonata, 2011), https://www.gbif.org/species/175738391. 
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Capung ini memiliki ciri-ciri panjang tubuh secara 

keseluruhan 2.7 cm (Gambar 4.15),  panjang sayap depan 

(forewing) 2.67 cm (Gambar 4.16), dan memiliki warna sayap 

yang netral/bening. Pada bagian kepala (caput), memiliki 

mata majemuk (compound eye) berwarna  hitam dibagian atas 

dan hijau chartreuse pada bagian bawah, serta labrum 

berwarna hitam. Pada bagian thorax (prothorax, mesothorax, 

dan metathorax), berwarna hitam dan kuning banana yang 

bergaris selang seling. Pada bagian abdomen memiliki 10 

segmen yang hampir keseluruhannya berwarna merah darah 

dengan nodus berwarna hitam. Segmen ke-1 pada abdomen 

berwarna kuning banana dan segmen ke-2 hingga ke-7 

berwarna merah dengan dan embelan (ovipositor) terletak 

pada segmen ke-8-9 pada female. Segmen abdomen ke-8 

hingga ke-10 berwarna hitam. Pada pertulangan sayap, Nodus 

terletak pada urutan ke-14 Antenodal cross-vein (Ax) dan 

Pterostigma (Pt) terletak pada urutan ke-21-24 dari (Px) 

(Gambar 4.17).  Kaki capung R. pagenstecheri berwarna hitam 

keabuan. 

 

 
 

 

Ovipositor  

Gambar 4.16 Pengukuran panjang sayap Rhinochypa pagenstecheri (betina)    

di stasiun II. Sumber: Dokumentasi Pribadi (2021) 
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Gambar 4.17 Struktur pertulangan sayap pada Rhinochypa     

pagenstecheri (betina) di Stasiun II.                      

       Sumber: Dokumentasi Pribadi (2021) 

 

3. Stasiun III, Aliran Anak Sungai di Desa Waja Geseng, 

Kecamatan Kopang. 

Pada stasiun III, pengamatan capung jarum dilakukan pada 

anak sungai yang melintasi wilayah Desa Waja Geseng, Kecamatan 

Kopang, Kabupaten Lombok Tengah (titik koordinat -8.585278, 

116.365561) (Gambar 4.18). Pengambilan sampel dilakukan pada 

pada bulan Juli 2021 sebanyak 1 kali. Lokasi ini dipilih sebagai 

tempat pengambilan sampel dikarenakan memiliki topografi dan 

landscape yang sesuai untuk habitat dari capung jarum.  

Daerah Stasiun III termasuk dataran tinggi yaitu berada pada 

ketinggian 400 mdpl dan bersuhu sejuk. terdapat banyak 

pepohonan kanopi yang tumbuh subur di sepanjang pinggir anak 

sungai ini dan berbatu (Gambar 4.19). Air pada anak sungai ini 

sangat bersih dan jernih. Tingkat kecerahan di tengah sungai yaitu 

berada sekitar 100-200 lx pada sore hari. Suhu dan kelembaban 

udara yang diukur pada sore hari yaitu 26.3 0C/72%. Suhu air, TDS 

dan EC yang diukur pada sore hari masing-masing yaitu sebesar 

26.1 0C, 97 ppm, dan 195 µs/cm (Tabel 4.2).  Adapun   tanaman 

Pterostigma (Pt) 

Nodus  Antenodal 

cross-vein (Ax) 

Postnodal cross-vein (Px) 
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Gambar 4.18 Peta Map dan Satelit lokasi Stasiun II (tanda merah) 

Sumber: Google Map (2021) 
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Gambar 4.19 

Landcape dari atas pada Stasiun III Lombok Tengah.  Tampak berbagai 

macam tanaman kanopi yang hidup di sepanjang aliran sungai di Desa 

Waja Geseng, Kecamatan Kopang bagian utara antara lain: Nyamplung 

(Calophyllum inophyllum), Kelapa (Cocos nucifera), Bambu (Bambusa 

sp.), Boro’ (Ceiba sp.), Paku-pakuan (Pteridophyta), Aren (Arenga 
pinnata) dan Pandan (Pandanus sp.). 

Sumber: Dokumentasi Pribadi  (2021) 
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yang tumbuh subuh di sepanjang jalur anak sungai pada Stasiun 

III (Waja Geseng) antara lain: Nyamplung (Calophyllum inophyllum), 

Kelapa (Cocos nucifera), Bambu (Bambusa sp.), Boro’ (Ceiba sp.), 

Paku-pakuan (Pteridophyta), Aren (Arenga pinnata) dan Pandan 

(Pandanus sp.).   

Gambar 4.20 Landcape dan canopy cover  kelas III pada Stasiun III 

Sumber: Dokumentasi Pribadi  (2021) 
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Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Parameter Lingkungan di Stasiun III 

Desa Weja Geseng, Kec. Kopang Pada Sore Hari 

No. Parameter Hasil pengukuran  

1. Ketinggian  400 mdpl 

2. Tingkat kecerahan  100 - 200 lx 

3. Suhu udara 26.3 0C/ 

4.  Kelembaban udara 72% 

5. pH air 7 

6. Suhu air 26.1 0C 

7. TDS (Total Dissolved Solid) 97 ppm  

8. EC (Electrity Conductivity) 195 µs/cm 

 

 Hasil pengamatan spesies capung jarum yang didapati pada 

Stasiun III adalah sebagai berikut. 

a. Euphaea lara lombokensis (McLachlan, 1898) 

 

Gambar 4.21  Euphaea lara lombokensis di stasiun III (male) 

Sumber: Data Pribadi 2021 
 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Euphaneidae 
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Genus : Euphaea (Selys, 1840)  

Spesies        : Euphaea lara (Kruger, 1898)  in GBIF  

                                              Secretariat (2021) 

Subspecies  : Euphaea lara lombokensis (McLachlan, 1898) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capung jarum Euphaea lara pada Stasiun III memiliki 

keunikan tersendiri dibandingkan dengan Stasiun lain pada 

Kabupaten Lombok Tengah pada khususnya dan pada 

kawan Pulau Lombok pada umumnya. Capung E. lara pada 

Stasiun III dijumpai 2 corak warna, yang pertama corak yang 

Gambar 4.22 Euphaea lara lombokensis di Stasiun III (female). Atas: 

Sedang  bertengger dan berjemur di atas daun bambu. 

Bawah: Pengamatan dari dekat. 

    Sumber: Data Pribadi (2021) 
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umumnya ditemukan diberbagai kawasan di Pulau Lombok, 

yaitu thorax yang  berwarna coklat kemerahan dengan garis-

garis berwarna hitam. Corak kedua yang ditemukan di 

Stasiun III dan jarang ditemukan ditempat lain yaitu E. lara 

dengan thorax yang berwarna kuning-keemasan dengan 

garis coklat kehitaman, sayap berwarna coklat, dan kepala 

yang berwarna hijau-kecoklatan (Gambar 4.21 dan Gambar 

4.22).  

Hewan ini lebih sering terlihat bertengger pada ranting 

kecil di tengah dan pinggiran sungai, dan sesekali bertengger 

di atas batu di pinggir atau di tengah sungai. Pada pagi hari 

hewan ini sering terlihat berjemur di sinar matahari yang 

intensitasnya tidak terlalu tinggi. Perbedaan mencolok antara 

hewan jantan dan betina selain pada warna thorax, bentuk 

embelan, yaitu panjang sayap betina sama dengan panjang 

abdomennya. Hewan betina lebih jarang terlihat dan 

biasanya bertengger pada ranting pohon yang lebih tinggi. 

Jika dikejar atau akan ditangkap maka capung ini akan 

terbang ke ranting pohon yang lebih tinggi. 

Panjang tubuh Euphaea lara (Kruger, 1898) dari hasil 

pengukuran menggunakan jangka sorong digital adalah 4.62 

cm untuk yang jantan dan 4.35 cm untuk yang betina 

(Gambar 4.23). Kemudian panjang sayap depan (fore-wing) 

pada jantan adalah 3.38 cm dan pada betina adalah 3.7 cm 

(Gambar 4.24). Panjang sayap betina hampir menyamai 

dengan panjang tubuh secara keseluruhan. 
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b. Copera marginipes  (Rambur, 1842) 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Gambar 4.23 Pengukuran panjang tubuh E. lara. Kanan: Panjang 

female 4.35 cm, Kiri: Panjang male 4.62 cm.  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2021) 

Gambar 4.24 Pengukuran panjang sayap E. lara. Kanan: Panjang 

male 3.38 cm, Kiri: Panjang female 3.70 cm.     
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2021) 
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Subordo : Zygoptera 

Family : Platycnemididae 

Genus : Copera (Kirby, 1890) 

Spesies : Copera marginipes (Rambur, 1842) in GBIF  

Secretariat (2021).  

 

 

 

 

Gambar 4.26 Capung jarum Copera marginipes (female) yang ditemukan 

sedang bertengger di tanaman air di pinggiran sungai pada Stasiun III: 

Aliran Sungai Waja Geseng, Kec. Kopang. Sumber: Koleksi pribadi 

(2021) 

1 CM 

1 CM 

Gambar 4.25 

Capung jarum Copera 
marginipes (male) 

yang ditemukan 

sedang bertengger di 

akar tanaman di 

pinggiran sungai pada 

Stasiun III: Aliran 

Sungai Waja Geseng, 

Kec. Ko-pang. Panjang 

tu-buh mencapai 4 cm. 

Sumber: Koleksi 
pribadi (2021) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Platycnemididae
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Ciri tubuh Copera marginipes yang menjadi pendanda 

spesies ini adalah memiliki 2 strip/garis pada bagian thorax 

dan kaki-kaki yang berwarna kuning. Pada  jantan strip 

kuning pada thorax dan kaki lebih cerah dibandingkan 

dengan betina. Secara rinci mengenai bagian thorax yaitu: 

dorsal/median stripe dan humeral stipe berwarna hitam; ante 

humeral stripe dan lateral stripe  berwarna kuning. Pada capung 

betina, bagian thoraxnya berwarna coklat-kehijauan muda 

dengan garis-garis berwarna kuning. Kepala memiliki mata 

di bagian atas berwarna hitam dan di bagian bawah 

berwarna hijau. Postocular spot berwarna kuning dan frons 

berwarna hitam. Corak warna rostral pada bagian kepala 

yaitu postclypeus, anteclypeus, labrum, mandible, labium, dan gena 

yang keseluruhan berwarna kuning. Panjang tubuh capung 

hasil pada pengukuran mencapai 4 cm. Capung   dari genus 

Copera menyukai wilayah yang teduh dan ditutupi oleh 

kanopi yang luas dan air jernih yang mengalir sebagai 

habitatnya 

 

G. PEMBAHASAN 

Capung jarum yang difokuskan untuk diteliti di Kabupaten 

Lombok Tengah adalah capung jarum khas dataran tinggi yang 

bersuhu dingin. Pada 3 daerah sampling yang diambil, capung jarum 

Euphaea lara lombokensis selalu hadir dalam setiap pengamatan. 

Capung dari famili Euphaneidae tersebut tersebar di seluruh mata 

air, sungai, atau parit yang masih bersih dan asri (hutan) yang ada 

di Pulau Lombok. Capung E. lara lombokensis dapat dijumpai mulai 

pada ketinggian 20-40 mdpl (Sungai Batubolong dan Sungai 

Batulayar, Lombok Barat; Sungai Bentek, Lombok Utara) hingga 

400 mdpl (Air terjun Benang Stokel, Sungai di Aik Berik dan Waja 

Geseng, Lombok Tengah; dan Kebun Raya Lemor, Lombok 

Timur). Capung Euphaeidae bertelur di air yang mengalir deras dan 

larvanya bersembunyi dibalik batu atau serasah di dasar 
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sungai/parit72. Memiliki larva dengan insang 3 pasang insang 

sakoid pada ujung abdomen dan 7 pasang insang pelengkap di 

samping perut (Gambar 4.8)73.  

Capung Euphaea lara lombokensis yang dijumpai di daerah 

sampling  Aik berik dan Waja Geseng memiliki tampilan berbeda 

dalam hal warna thorax dibandingkan dengan E. lara lombokensis di 

daerah lain di Pulau Lombok. Thorax capung E. lara lombokensis di 

lombok tengah adalah berwarna kuning keemasan sedangkan di 

lombok barat, lombok timur dan lombok utara berwarna merah 

kecoklatan. Pada capung Rhinochypa pagenstecheri yang dijumpai di 

Aik Berik juga dijumpai perbedaan pada warna sayap dengan R. 

pagenstecheri yang ditemukan di wilayah lombok utara dan lombok 

timur. R. pagenstecheri di wilayah lombok utara dan lombok timur 

ujung sayapnya berwarna hitam sedangkan R. pagenstecheri yang 

dijumpai di aik berik lombok tengah tidak ada pigmentasi (netral). 

Fenomena ini merupakan bentuk polimorfisme warna di antara 

kedua populasi capung74.   

Polimorfisme warna pada odonata telah umum diketahui pada 

odonata, dan didominasi pada betina75. Fenome polimorfisme 

warna pada odonata disebabkan oleh gen yang mengatur beberapa 

hal yaitu pigmentasi warna pada mata, tubuh dan sayap (genta 

okude, rio futayasi, villar. Terdapat 3 pigmen yang mengatur 

polimorfisme pada capung yaitu melanin, ommochromes, dan pteridines. 

Melanin mengatur kecerahan pada bagian sayap dan epidermis. 

Ommochromes memberikan warna pada mata majemuk, umumnya 

 
72 Albert George Orr, A Guide to the Dragonflies of Borneo. Their Identification 

and Biology. (Natural History Publications (Borneo), 2003). 
73 a. F. S. L. Lok and a. G. Orr, “The Biology of Euphaea Impar Selys 

(Odonata: Euphaeidae) in Singapore,” Nature in Singapore 2, no. March (2009): 
135–140. 

74 Genta Okude and Ryo Futahashi, “Pigmentation and Color Pattern 
Diversity in Odonata,” Current Opinion in Genetics and Development, 2021. 

75 Ryo Futahashi, “Color Vision and Color Formation in Dragonflies,” 
Current Opinion in Insect Science, 2016; Iago Sanmartín-Villar, Hao Miao Zhang, 
and Adolfo Cordero-Rivera, “Colour Polymorphism and Ontogenetic Colour 
Changes in Ischnura Rufostigma (Odonata: Coenagrionidae),” Odonatologica 45, 
no. 1–2 (2016). 
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memberikan warna merah pada sayap dan tubuh. Pteridines 

memberikan warna kuning muda, hijau dan biru pada capung serta 

dapat mengakibatkan capung mengalami fluoresense jika terkena 

sinar-UV (okude dan rio. Selain pigmen, suhu (temperatur) 

lingkungan juga mempengaruhi warna tubuh capung ke arah warna 

gelap yang bersifat reversibel. Selain pigmen dan temperatur, 

terdapat pengaruh lapisan wax (lilin) pada lapisan luar capung yang 

memantulkan sinar-UV ke warna keputihan dan kebiruan76. 

H. KESIMPULAN 

Adapun beberapa point dari kesimpulan hasil penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Kondisi lingkungan pada 3 lokasi sampling di lombok tengah 

yaitu ketinggian berada diantara 400- 480 mdpl, tingkat 

kecerahan 100-200 lx, suhu udara 26 0C, Kelembaban udara 72-

76%, ±pH 7, suhu air 22.9- 26.10C,  TDS 97 ppm, dan EC 195 

µs/cm. Hal ini menentukan keanekaragaman jenis spesies yang 

didapatkan. 

2. Spesies capung jarum yang ditemukan pada 3 stasiun dataran 

tinggi di lombok tengah adalah sebanyak 4 spesies yaitu 

Pseudagrion pilidorsum declaratum, Copera marginipes, Euphaea lara 

lombokensis, dan Rhinochypa pagenstecheri.  

3. Spesies Euphae lara lombokensis mendominasi jumlah disetiap 

stasiun pada 3 lokasi sampling di Lombok Tengah. Terjadi 

perbedaan warna dan corak tubuh pada spesies E. lara 

lombokensis dan R. pagenstecheri. yang ditemukan pada stasiun II 

dan Staisiun III di lombok tengah dibandingkan dengan daerah 

lain.  

 

  

 
76 Okude and Futahashi, “Pigmentation and Color Pattern Diversity in 

Odonata.” 
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BAB V 

CAPUNG JARUM (ZYGOPTERA) DI KABUPATEN 

LOMBOK TIMUR 

A. LATAR BELAKANG 

Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten berada pada 

posisi paling timur di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, Indonesia. Secara astronomis, kabupaten ini terletak pada 

koordinat 116°46’ dan 117°20’ Lintang Selatan, Serta 8°00’ - 9°00’ 

Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 2.679,88 km². Secara 

geografis, Kabupaten Lombok Timur berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara (di 

sebelah barat), sebelah selatan berbatasan dengan  Samudera 

Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Alas, sebelah utara 

berbatasan dengan Laut Jawa (Gambar 5.1). Kabupaten ini 

memiliki wilayah yang terluas di Pulau Lombok (33,88% luas 

wilayah Pulau Lombok) dan jumlah penduduk yang terbanyak yaitu 

1.325.240 jiwa. Luas wilayah hutan negara di Kabupaten Lombok 

Timur adalah 32.732 ha dan luas hutan rakyat adalah 3448 ha77.  

Menurut data topografi, Kabupaten Lombok Timur memiliki 

beberapa kecamatan yang termasuk dataran tinggi di bawah kaki 

Gunung Rinjani diantaranya kecamatan Montong Gading (408 

mdpl), Kecamatan Sembalun (1.200 mdpl) dan Kecamatan Suela 

(373 mdpl) yang memiliki udara sejuk dan menjadi destinasi 

pariwisata alam. Dari data iklim, kabupaten ini mempunyai iklim 

tropis dengan suhu terendah pada tahun 2020 yaitu pada Bulan Juli 

dan Agustus masing-masing sebesar 18,40 0C dan 17,90 0C; dan 

suhu tertinggi jatuh pada Bulan Oktober dan November masing-

masing sebesar 35,20 0C dan 35 0C. Curah hujan tertinggi hasil 

perhitungan pada Tahun 2020 yaitu pada Bulan Maret dengan 

curah hujan 304,00 mm dan curah hujan terendah pada Bulan 

Agustus 2,80 mm78. 

 
77 BPS-Statistics Lotim, “East Lombok Regency in Figure 2021,” 2021. 
78 Ibid. 
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Gambar 5.1 Peta Wilayah Kabupaten Lombok Timur.       

              Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur (2021) 

 

Kondisi lingkungan Kabupaten Lombok Timur masih 

tergolong cukup asri terutama pada daerah wisata alamnya yaitu  

Taman Nasional Gunung Rinjani yang menjadi icon dari Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dan wisata alam lainnya seperti Kebun Raya 

Lemor, Taman Wisata Joben (Otak Kokok), dan beberapa mata air 

dan sungai yang menjadi aliran dari air terjun.  

http://pa-girimenang.go.id/profil-instansi/wilayah-yuridis
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Kondisi lingkungan asri pada kawasan sungai dan mata air 

menjadi habitat yang cocok dari berbagai jenis capung jarum.  

Capung jarum atau zygoptera menjadi penanda biologis terhadap  

keadaan  suatu perairan. Perairan yang masih terdapat nimfa 

capung jarum maka dapat dipastikan daerah tersebut masih terjaga 

kualitas perairannya.  Berbagai jenis capung jarum berhasil 

terdokumentasi di Kabupaten Lombok Timur terutama di wilayah 

aliran air yang masih jernih seperti beberapa sungai, parit dan mata 

air. Capung jarum atau damselfly lebih memilih tinggal dan 

bereproduksi di perairan yang bersih dari pencemaran dan jauh dari 

keramaian manusia. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kondisi lingkungan (landscape, parameter fisika-

kimia) dari tiap stasiun di Kabupaten Lombok Timur? 

2. Capung jarum jenis apa saja yang terdapat di masing-masing 

stasiun di Kabupaten Lombok Timur? 

3. Bagaimana deskripsi dari masing-masing capung jarum yang 

ada di tiap stasiun di Kabupaten Lombok Timur? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui kondisi lingkungan (landscape, parameter 

fisika-kimia) dari tiap stasiun di Kabupaten Lombok Timur. 

2. Untuk mengetahui jenis capung jarum yang terdapat di masing-

masing stasiun di Kabupaten Lombok Timur. 

3. Untuk mengetahui deskripsi dari masing-masing capung jarum 

yang ada di tiap stasiun di Kabupaten Lombok Timur. 

 

D. METODOLOGI 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, yaitu 

mendeskripsikan jenis-jenis capung jarum yang ada di Kabupaten 

Lombok Timur. Menggunakan purposive sampling yaitu dipilih lokasi 

berdasarkan letak geografis dan topografi yang memungkinkan 
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terdapatnya capung jarum berkembang biak dengan baik 

berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh beberapa jenis capung 

jarum. Setelah stasiun sampling ditentukan maka dilanjutkan dengan 

teknik sampling menggunakan transek garis yaitu dengan  menyusuri 

aliran sungai, parit atau mata air yang telah ditentukan kemudian 

melakukan dokumentasi terhadap capung jarum yang diperoleh. 

Pengambilan sampel dilakukan antara Bulan Maret – Juli 2021. 

Lokasi pengambilan sampel (stasiun) dilakukan pada 4 titik 

sampling yang ada di Kabupaten Lombok Barat yaitu:  

1. Aliran parit di Desa Pohgading Timur, Kecamatan 

Pringgabaya, titik koordinat -8.579303, 116.632536. 

Pengambilan sampel pada Bulan Maret 2021. 

2. Aliran sungai di Desa Timba Dewa, Kecamatan Labuhan Haji, 

titik koordinat -8.656817, 116.559625. Pengambilan sampel 

pada bulan Juli 2021. 

3. Aliran  parit dan mata air di Kebun Raya Lemor, Kecamatan 

Suela, titik koordinat -8.510349, 116.566138. Pengambilan 

sampel pada bulan Juli 2021. 

Peta lokasi penelitian dan lokasi pengambilan sampel dibuat 

dengan menggunakan Software Arcgis 10.4.1 berdasarkan titik 

koorditat sampel yang dibuat menggunakan google maps (Gambar 

5.2). Identifikasi dan penentuan nama spesies capung jarum 

beserta klasifikasinya yang ditemukan pada tiap stasiun 

menggunakan hasil penelitian terdahulu pada laporan International 

Damselfly Fondation (IDF)79; buku Capung Sumba80, World Odonata 

I81, dan situs GBIF.org. 

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan sampel dan  

menghitung parameter fisika-kimia dari habitat capung jarum yang 

ditemukan yaitu: 

1. Digital Thermo-Hygrometer untuk mengukur suhu (0C) udara 

 
79 Kosterin, “Odonata Briefly Observed on the Islands of Bali and 

Lombok, Lesser Sundas, Indonesia, in the Late February 2014.” 
80 Irawan and Rahadi, Capung Sumba Taman Nasional Manupeu Tanah Daru 

Dan Laiwangi Wanggameti. 
81 Steinmann, World Cat. Odonata I. 
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Gambar 5.2 Peta Sebaran Titik Sampling Capung Zygopera di Kabupaten 

Lombok Timur 2021 

dan Kelembaban udara (%). 

1. pH tester untuk mengukur pH air. 

2. Altimeter untuk mengukur ketinggian lokasi stasiun. 

3. Digital anemometer untuk mengukur kecepatan angin (knot). 

4. Google Map untuk menentukan titik koorditat sampel dan 

pembuatan peta. 

5. TDS dan EC Meter untuk mengukur Total Dissolved Solid, 

Electrivity Conductivity dan suhu air (0C). 

6. Jangka sorong untuk mengukur panjang badan dan ekor dari 

capung jarum. 

7. Light meter untuk mengukur intensitas cahaya. 

8. Kamera untuk mengambil gambar capung, landscape, dan 

kanopi. 

9. Kertas dan ballpoint untuk mencatat spesies capung jarum yang 

didapati dan berbagai parameter hasil pengukuran. 
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10. Tabel identifikasi spesies capung jarum yang pernah ditemukan 

di Nusa Tenggara Barat. 

 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

Jumlah spesies dari Ordo Odonata (Zygoptera dan Anisoptera) 

saat ini adalah 6.337 spesies82, dan diperkirakan jumlah 

keseluruhannya adalah mendekati 7.000 spesies83. 

Keanekaragaman tertinggi capung (odonata) berada di daerah 

hutan hujan tropis, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Beberapa 

diantaranya endemik, dan beberapa diantaranya tersebar hingga 

kehampir seluruh daerah di dunia. Larva odonata yang habitatnya 

di air tawar merupakan bioindikator yang baik bagi kesehatan 

lingkungan dan konservasi lingkungan84. 

Capung termasuk kedalam hewan bermetamorfosis tidak 

sempurna karena tidak memiliki masa kepompong (pupa). Telur 

capung yang menetas dalam air akan menjadi nimfa / larva, 

bernafas dengan insang dan menjadi predator bagi ikan kecil dan 

hewan kecil lainnya di dalam air. Setelah menempuh beberapa 

lamanya di dalam air (beberapa minggu – bulan - tahun) akan segera 

berubah menjadi capung muda dengan cara naik ke atas darat di 

pagi hari atau malam hari. Capung muda akan berangsur-angsur 

menjadi capung dewasa dalam beberapa minggu ditandai dengan 

 
82 Dennis Paulson, Martin Schorr, and Cyrille Deliry, “World Odonata List. 

University of Puget Sound (Last Revision 20 Oct 2021),” 2021, 
https://www.pugetsound.edu/academics/academic-resources/slater-
museum/biodiversity-resources/dragonflies/world-odonata-list2/. 

83 Vincent J. Kalkman et al., “Global Diversity of Dragonflies (Odonata) in 
Freshwater,” Hydrobiologia, 2008. 

84 Buchori et al., Capung Kelola Sendang: Mengumpukan Yang Terserak, Merawat 
Yang Tersisa; Hana Šigutová, Jan Šipoš, and Aleš Dolný, “A Novel Approach 
Involving the Use of Odonata as Indicators of Tropical Forest Degradation: 
When Family Matters,” Ecological Indicators 104 (2019); Kalkman et al., “Global 
Diversity of Dragonflies (Odonata) in Freshwater”; Ilhamdi, Idrus, and Santoso, 
“Distribusi Capung Pada Daerah Jalur Air Sungai Di Taman Wisata Alam 
Suranadi”; Dolný et al., “Dragonflies (Odonata) in the Bornean Rain Forest as 
Indicators of Changes in Biodiversity Resulting from Forest Modification and 
Destruction.” 
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tubuh dan sayap yang lebih kokoh dan perubahan kematangan 

warna pada tubuhnya85.  

 

F. HASIL PENELITIAN 

Dari hasil pengambilan data pada 3 stasiun sampling diperoleh 

beberapa jenis capung dengan beberapa spesies berbeda sesuai 

dengan karakter lingkungannya. 

1. Stasiun I, Aliran parit di Desa Pohgading Timur, 

Kecamatan Pringgabaya. 

Stasiun I merupakan aliran air pada parit kecil yang 

melintas persis pada belakang kantor Desa Pohgading Timur  

dengan jeda sepetak kebun yang berlokasi pada titik koordinat 

-8.579303, 116.632536 (Gambar 5.3). Pengambilan sampel 

pada Bulan Maret 2021 yakni ketika musim hujan sehingga 

terdapat aliran air pada parit kecil tersebut. Meskipun diameter 

paritnya sangat kecil namun karena didukung oleh air yang 

jernih serta tanaman kanopi seperti bambu yang menutupi 

daerah tersebut menjadikannya daerah yang teduh dan sejuk 

(Gambar 5.4). Selain sepetak kebun dan kantor desa, stasiun I 

juga berbatasan dengan persawahan milik warga.  Di sekitar 

stasiun I juga terdapat perkebunan warga yang cukup luas dan 

asri.  

Pengambilan  sampel  dilakukan  pada  tanggal  6  Maret 

2021 pukul 11.15 WITA yaitu pada saat musim hujan dimana 

air mengalir pada  parit  dengan  volume  maksimal.  Kualitas 

lingkungan pada stasiun I cukup bagus dengan udara 

perkebunan dan persawahan yang berlokasi di wilayah 

ketinggian ÷20 mdpl dan berjarak sekitar 1 km dari bibir Pantai 

Krakat. Pengukuran parameter fisika-kimia seperti suhu udara 

28.5 0C, kelembaban udara 86%, pH air ÷7, pH tanah di sekitar 

parit 6-7, dan suhu air sebesar 27 0C. Luas penutupan canopy 

pada stasiun I berkisar antara 76-100% (kategori IV) . Kecepa- 

 
85 Corbet, “‘Odonata’. Encyclopedia Britannica,”; Corbet, “Biology of 

Odonata.” 
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 Gambar 5.3  Peta Satelit lokasi Stasiun I (tanda merah). Lokasi Stasiun 
berdekatan dengan kantor Desa Pohgading Timur. 
Sumber: Google Map (2021) 

tan  angin  di  dalam  kanopi berkisar antara 0.0 – 1.1 knot. 

Tingkat kebisingan dan kehadiran manusia pada kawasan air 

terbilang kecil, yakni hanya pada hari-hari tertentu terdapat 

warga yang melintas. 

Tabel 5.1 Hasil Pengukuran Parameter Lingkungan di Stasiun I Desa 

Pohgading Timur, Kec. Pringgabaya Pukul 11.15 WITA 

No. Parameter Hasil pengukuran  

1. Ketinggian  20 mdpl 

2. Tingkat kecerahan  200-300 lx 

3. Suhu udara 28.5 0C/ 

4.  Kelembaban udara 86% 

5. pH air 6-7 

6. Suhu air 27 0C 

7. Kecepatan Angin 0.0-1.1 knot  

8. Luas penutupan kanopi 76-100% (kategori IV) 
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Gambar 5.4a  Landscape Stasiun I. Kiri – Badan parit dengan kejernihan air 
dan rimbunan vegetasi yang menghiasinya, tampak seekor 
capung P. rubriceps sedang perching di atas daun. Kanan –
Tampak sepasang capung jarum P. rubriceps sedang 
ovoposisi (peletakan telur oleh betina di substrat tumbuhan 
air dengan menempel pada akar tanaman yang masuk ke 
badan air). Sumber: Koleksi Pribadi (2021) 
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   Gambar 5.4b  Tampilan landscape Stasiun I Desa Pohgading Timur dari 

kejauhan (view dari sawah). Stasiun I ditumbuhi oleh 

berbagai vegetasi besar diantaranya bambu, kelapa, dan 

nyamplung; dan vegetasi kecil seperti pisang, rumput gajah, 

berbagai tanaman rambat liar, dan talas. 

Sumber: Koleksi Pribadi (2021) 
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Gambar 5.5 
Beraneka ra-
gam tana-
man yang 
membentuk 
kanopi pada 
Stasiun I. 
Kanopi ini 
masuk pada 
ketegori IV 
(area penu-
tupan 76-
100%). 
Sumber: 
Dokumen-
tasi pribadi 
(2021) 
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Hasil pengamatan spesies capung jarum pada stasiun I 

sebagai berikut. 

a. Pseudagrion rubriceps (Selys, 1876) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5.6  Pseudagrion rubriceps  (male) sedang bertengger di 

atas daun tanaman di pinggir parit. 

     Sumber: Data Pribadi 2021 
 

Klasifikasi : 

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo  : Zygoptera 

Family  : Coenagrionidae 

Genus  : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies : Pseudagrion rubriceps (Selys, 1876) in 

GBIF Secretariat (2021) 

Capung jarum biru P. rubriceps memiiliki ciri khas 

berwarna dominan biru pada tubuhnya (thorax dan 

abdomen) namun kepala berwarna kuning (Gambar 5.7), 

hal inilah yang membedakan dengan P. microcephalum yang 

keseluruhannya berwarna biru termasuk kepala. Pada betina 

pada bagian thoraxnya berwarna kuning-kehijauan muda. 
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Pada kaki berwarna dominan putih. Panjang tubuh 

mencapai 3.6 cm sementara panjang sayap belakang (hind-

wing) capung ini adalah 1.8 cm (Gambar 5.8).  

 

 

  

Gambar 5.7 Pengamatan Pseudagrion rubriceps (male) 

dari dekat untuk melihat pola warna thorax, 
abdomen dan urat sayapnya. Panjang tubuh 

capung ini adalah 3.6 cm  

     Sumber: Data Pribadi 2021 
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Gambar 5.8  Pengukuran panjang tubuh Pseudagrion rubriceps  

(Kiri), dan panjang sayap belakangnya (hind-wing) 

(kanan) pada capung male. Panjang tubuh capung ini 

adalah 3.6 cm dan panjang sayap belakang 1.8 cm.  

     Sumber: Data Pribadi 2021 
 

Seperti halnya capung jarum lain dari genus pseudagrion 

yang ditemukan di wilayah lain di Pulau Lombok, capung ini 

menyukai wilayah yang teduh dan ditutupi oleh canopy class 

III-IV dan air jernih yang mengalir sebagai tempat hidup dan 

bereproduksinya (Gambar 5.9). Hewan jantan lebih sering 

terlihat dibandingkan dengan yang betina. Ketika capung ini 

mating (kopulasi), jantan akan berada pada posisi atas dan 

betina pada posisi di bawah.  Dalam proses kopulasi, 

embelan jantan akan melekat pada bagian atas prothorax 

betina, sementara embelan dan ovipositor dari betina akan 

dilekatkan pada bagian bawah 2 segmen pertama dari 

abdomen jantan, membentuk seperti tanda “love” atau 

“formasi roda” (Gambar 5.10 bagian atas). Pada saat capung 

siap untuk melepaskan telurnya, maka akan menuju di dekat 

permukaan air untuk mencari akar atau batang tanaman air 

untuk bertengger dan melepaskan 
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Gambar 5.10 Perilaku seksual pada Pseudagrion rubriceps. Atas – Sepasang P. 
rubriceps sedang kopulasi di atas pohon dengan “formasi roda”. 
Bawah - P. rubriceps  yang sedang oviposisi.  Ketika oviposisi dalam 
air, jantan pada posisi atas dan tegak berdiri dengan embelan 
dilekatkan pada prothorax betina, sementara betina pada posisi bawah 
dan membenamkan diri beberapa sentimeter dalam air untuk 
meletakkan telurnya dengan ovipositor pada akar tanaman.  Sumber: 
Data pribadi (2021) 
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telurnya di dalam air (Oviposisi). Ketika proses oviposisi, 

betina dapat bertahan beberapa menit di dalam air untuk 

melepaskan telurnya. 

b. Pseudagrion pilidorsum declaratum (Lieftinck,    

1936) 

 

Gambar 5.11 Pseudagrion p. declaratum male sedang bertengger 

(perching) di atas daun pada Stasiun I.  

Sumber: Data pribadi (2021) 

Klasifikasi:  

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo  : Zygoptera 

Family  : Coenagrionidae 

Genus  : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies  : Pseudagrion pilidorsum (Braurer, 1868) 
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Subspesies  : Pseudagrion p. declaratum (Lieftinck,    

1936) in GBIF Secretariat (2021)       
 

Dari Gambar 5.11 terlihat bahwa air pada parit yang 

menjadi habitat dari capung jarum Pseudagrion ini bersih dan 

jernih serta teduh yang menjadikannya nyaman untuk 

hidup disana. Dengan adanya naungan canopy pohon di atas 

perairan ditambah dengan berbagai jenis tanaman air yang 

hidup di sekitar parit sebagai tempat bertengger dan 

bertelur menjadikannya tempat ideal bagi capung ini. 

Capung jarum Pseudagrion p. declaratum yang terlihat pada 

Gambar 5.11 adalah capung jarum jantan dewasa, ditandai 

dengan warna yang merah darah, warna abdomen yang 

abu-kehitaman dan tubuh yang padat berisi. Capung jarum 

Pseudagrion p. declaratum betina umumnya jarang terlihat dan 

biasanya bertengger pada posisi lebih atas pada daun atau 

ranting pohon di atas parit/sungai. Capung jarum betina 

biasanya terlihat di bawah permukaan air pada saat 

melakukan mating/kopulasi.  

c. Copera marginipes (Rambur, 1842) 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Platycnemididae 

Genus : Copera (Kirby, 1890) 

Spesies  : Copera marginipes (Rambur, 1842) in GBIF 

Secretariat (2021).  
 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Platycnemididae
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Gambar 5.12 Copera marginipes (male) dewasa  sedang hinggap 

(perching) di atas ranting tanaman air pada Stasiun I.  

Sumber: Data Pribadi (2021) 
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Gambar 5.13 Pengukuran panjang Copera marginipes (male) dewasa.   Atas – 

Pengukuran panjang tubuh; Tengah – Pengamatan urat urat 

sayap; Bawah – Pengukuran panjang sayap  (fore-wing) 

Sumber: Data Pribadi (2021) 
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Capung jarum Copera marginipes memiliki ciri khas 

warna corak tubuh yang mirip dengan Copera vittate yang 

satu famili dengannya. Pada bagian caput (kepala), memiliki 

mata majemuk bagian atas berwarna hitam dan bagian 

bawah hijau; postocular spot berwarna kuning, dan frons 

berwarna hitam. Pada bagian rostral (moncong) di kepala 

terdapat: postclypeus, anteclypeus, labrum, mandible, labium, dan 

gena yang keseluruhan berwarna kuning. Pada bagian 

thorax: dorsal/median stripe dan humeral stipe berwarna hitam; 

ante humeral stripe dan lateral stripe  berwarna kuning. Pada 

bagian abdomen, terdiri dari 10 segmen yang dominansi 

berwarna hitam (segmen ke-1 sampai ke-7). Ujung 

abdomen pada segmen ke-8, 9, dan 10 hingga appendages 

berwarna putih, sementara pada C. vittata ujung abdomen 

berwarna putih dimulai pada segmen ke-9, 10, dan 

appendages.   

  

  

Gambar 5.14 C. marginipes (female) immature. Sumber: Data Pribadi (2021) 
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Pada betina yang sudah dewasa (mature), bagian 

thoraxnya agak sedikit berwarna coklat-kehijauan muda 

dengan garis-garis berwarna kuning, sementara betina 

immature (muda) yang ditemukan, thoraknya berwarna gelap 

dan garis-garis kuning belum terlihat (Gambar 5.14).  

 

2. Stasiun II Sungai Timba Dewa, Kelurahan Tanjung, 

Kecamatan Labuhan Haji 

Pengambilan sampel di Stasiun II dilakukan pada bulan Juli 

2021 pada saat musim kemarau atau debit sungai sedikit 

berkurang. Stasiun II merupakan aliran sungai berbatu yang 

mengalir di wilayah Timba Dewa hingga wilayah Kelayu Utara 

dengan titik koordinat -8.656817, 116.559625 (Gambar 5.15 – 

Gambar 5.16). Sungai Timba Dewa merupakan sungai kecil 

yang masih bersih dan akan menyatu dengan sungai besar yaitu 

Sungai Tebaban yang akan bermuara pada Pantai Suryawangi, 

Kecamatan Labuhan Haji.  Tanaman yang tumbuh di pinggir 

sungai Timba Dewa pohon besar seperti  Bambu, Kalapa, 

Ketapang, Nyamplung, Aren, dan Pepaya. Luas dan tipe 

penutupan kanopi pada bagian keseluruhan sungai adalah 

antara tipe I (0-25%) hingga tipe II (26-50%), dimana capung 

jarum lebih menyukai bertengger pada tanaman air seperti 

rerumputan dipinggir sungai dengan kanopi tipe IV (76-100%).  

Stasiun II berada ditengah-tengah kebun yang luas dengan 

vegetasi rapat menjadikannya ideal untuk capung jarum hidup 

dan bereproduksi. Pada badan sungai juga dijumpai beberapa 

spesies ikan yang sama seperti sungai yang dekat pantai/muara. 

Pada Stasiun II, merupakan sungai yang berukuran sedang 

dan melintas di tengah-tengah perkebunan warga dan 

berdekatan dengan SMPIT Darul Muhsin NW. Secara lebih 

luas, stasiun II disebelah utara berbatasan dengan perkebunan 

Kelayu Utara – Selong; sebelah barat berbatasan 
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Gambar 5.16 Peta Aliran sungai dan jalan raya pada Stasiun II, Timba Dewa, 

Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur 

Sumber: google map 2021 

Gambar 5.15 
Peta Satelit 
Stasiun II, 
Timba Dewa, 
Tanjung, 
Kecamatan 
Labuhan Haji 
Sumber: 
Google map 
2021 
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dengan pemukiman warga, sekolah, masjid, dan sejumlah toko 

di Kelayu Utara – Selong; disebelah timur berbatasan dengan 

perkebunan milik warga di Wilayah Tanjung - Labuhan Haji; 

dan disebelah selatan berbatasan dengan perkebunan dan 

pemukiman warga wilayah Tanjung -  Labuhan Haji.  

Pada hasil pengukuran parameter topografi dan fisika-

kimia yang diukur pada pukul 13.05 WITA (Tabel 5.3) yaitu: 

untuk ketinggian 40 mdpl, suhu air sungai berkisar 28.8 0C, pH 

air 7.20, suhu dan kelembaban udara 20 0C/56%, tingkat 

kecerahan 400 lx, TDS sebesar 263 ppm, EC sebesar 527 

µS/cm, dan kecepatan angin sebesar 0.0-0.2 knot.  
 

Tabel 5.2 Hasil Pengukuran Parameter Lingkungan di Stasiun II 

Sungai Tebaban, Timba Dewa, Kec. Tanjung di mulai 

Pukul 13.05 WITA 

No. Parameter Hasil pengukuran  

1. Ketinggian  40 mdpl 

2. Tingkat kecerahan  400 lx 

3. Suhu udara 28 0C/ 

4.  Kelembaban udara 56% 

5. pH air 7.20 

6. Total Dissolved Solid (TDS) 263 ppm 

7. Electrity Conductivity (EC) 527 µS/cm 

8. Suhu air 28 0C 

9. Kecepatan Angin 0.0-0.2 knot  

10. Luas penutupan kanopi Tipe I—II (0-50%) 

Hasil pengamatan spesies capung jarum pada stasiun II 

yaitu sebagai berikut. 

a. Pseudagrion pilidorsum declaratum (Lieftinck,    

1936) 

Klasifikasi:  

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo  : Zygoptera 



149 

 

Family  : Coenagrionidae 

Genus  : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies  : Pseudagrion pilidorsum (Braurer, 1868) 

Subspesies  : Pseudagrion p. declaratum (Lieftinck,    

                        1936) in GBIF Secretariat (2021) 

 
 

  

Capung jarum Pseudagrion p. declaratum merupakan 

capung jarum yang mendominasi di sungai Tebaban, Timba 

Dewa hingga ke parit-parit yang menjadi cabang dari sungai 

tersebut. Capung jarum ini terbang mengitari sungai dan 

bertengger di atas batu di tengah di pinggir sungai serta 

paling sering terlihat bertengger pada pinggiran sungai pada 

ranting dan tanaman air kecil yang tumbuh liar. Beberapa 

capung Pseudagrion p. declaratum terlihat dalam posisi tandem 

dan kopulasi di pinggiran sungai. Capung betina lebih 

terlihat ketika kopulasi dan memiliki corak warna mirip 

dengan capung jarum pseudagrion betina lainnya.  

 

 

Gambar 5.17 Capung jarum Pseudagrion pilidorsum declaratum male 

Sumber: koleksi data pribadi 2021 
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b. Pseudagrion pruinosum (Burmeister, 1839) 
Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Pseudagrion (Selys, 1876) 

 Spesies : Pseudagrion pruinosum (Burmeister, 1839) in       

GBIF Secretariat (2021)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.18 Capung jarum Pseudagrion pruinosum  male di 

Stasiun II Timba Dewa, Kec. Tanjung.        Sumber: 

koleksi data pribadi 2021 

 

Capung jarum P. pruinosum juga terlihat pada Stasiun 

III dengan berbagai ciri khas yang dimilikinya. Ukuran 

capung jarum ini hampir sama dengan capung jarum dari 

genus Pseudagrion lainnya, namun dengan corak warna yang 

berbeda. Capung jantan warnanya lebih menyolok, di 
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bagian kepala (caput) yakni pada mata majemuk berwarna 

hitam di atas dan warna kemerahan di bagian bawah. Pada 

ujung anterior tubuh capung (frons, clypeus, dan labrum) 

berwarna merah. Pada mesothorax berwarna hitam keabuan 

dan pada metathorax hingga abdomen pada segmen ke-2 

dan di 2 segmen terakhir pada abdomen berwarna putih 

keabuan. Kaki berwarna hitam-putih keabuan. Sayap 

berwarna transparan dengan urat berwarna hitam dan di 

bagian ujung terdapat pterostigma. Pada abdomen memiliki 

9 segmen, berwarna coklat muda dan di bagian anal 

appendages bercabang 2 (heterocercal). Pada capung betina, 

pada mata majemuk berwarna hijau mustard di bagian atas 

dan agak keputihan di bagian bawah. Di bagian thorax 

berwarna kuning-kehijauan mirip dengan warna mata 

majemuk.  

 

c. Copera marginipes (Rambur, 1842) 

 

Gambar 5.19 Capung jarum Copera marginipes  male di Stasiun II 

Timba Dewa, Kec. Tanjung                             

Sumber: koleksi data pribadi 2021 
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Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Platycnemididae 

Genus : Copera (Kirby, 1890) 

 Spesies : Copera marginipes (Rambur, 1842) in GBIF      

Secretariat (2021). 

Capung jarum Copera marginipes juga terlihat Stasiun II 

di bagian pinggiran sungai. C. margninipes male memiliki 

guratan warna kuning bercampur hitam pada kepala dan 

thorax sementara pada seluruh kakinya berwarna kuning. 

Mata berwarna hitam bergaris di bagian atas dan hijau di 

bagian bawah. 3 (tiga) segmen terakhir pada abdomen 

berwarna putih, sementara 7 segmen lainnya berwarna 

hitam. C. marginipes betina memiliki warna lebih gelap yakni 

warna kuning pada male digantikan dengan warna putih 

keabuan.  Capung jarum C. marginipes memiliki ukuran 

tubuh sedikit lebih panjang dibandingkan pada capung 

jarum genus pseudagrion pada umumnya. Panjang capung 

ini pada mencapai 4 cm dan panjang sayapnya 1,7 cm (male) 

dan memiliki pterostigma berwarna hitam pada sayap.  

Hewan ini memiliki relung di pinggiran sungai yang 

teduh hingga pada bagian pinggir atas sungai dan hinggap 

pada dedaunan dan ranting kecil. Capung merupakan 

predator pada serangga kecil. Capung jantan lebih sering 

terlihat terbang mengitari pinggi sungai sementara capung 

jarum betina terlihat lebih pasif.  

 

d. Libellago lineata (Burmeister, 1839) 

Klasifikasi: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

https://en.wikipedia.org/wiki/Platycnemididae
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Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Chlorocyphidae 

Genus : Libellago (Selys, 1840) 

Spesies : Libellago lineata (Burmeister, 1839) 

 

  
Gambar 5.20 Sepasang capung jarum Libellago lineata dewasa di 

Stasiun II Timba Dewa, Kec. Tanjung. Kanan – 

Female, Kiri – Male                                         Sumber: 

koleksi data pribadi 2021 

 

Capung jarum Libellago lineata memiliki ciri-ciri unik 

yaitu ukurannya yang relatif lebih pendek dan lebih berisi 

(gemuk) terutama di bagian abdomen dan caput. Panjang 

tubuh jantan dari kepala sampai ujung abdomen dari hasil 

pengukuran hanya 2.23 cm, sementara panjang sayap 

adalah 1.71 cm. Panjang tubuh betina dari kepala sampai 

ujung abdomen dari hasil pengukuran hanya 1.98 cm, 

sementara panjang sayap adalah 1.66 cm. Warna tubuh 

capung L. lineata pada capung jantan lebih mencolok 

dibandingkan dengan warna capung betinanya (Gambar 

5.20). Mata majemuk pada kepala berwarna hitam di atas 

dan warna hijau chartreuse di bagian bawah (Gambar 5.21).  

Thorax  berwarna  hijau kekuningan de ngan garis-garis 

hitam.  Pada abdomen, capung jantan memiliki abdomen 

yang lebih pipih dibandingkan dengan capung betina.   

https://www.gbif.org/species/1426830
https://www.gbif.org/species/1426830
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Warna  abdomen hitam dibagian bawah dan kuning di 

bagian atas pada segmen ke-2 hingga segmen ke-4 atau ke-

5; segmen ke-6 hingga akhir (ke-9/10) berwarna hitam. 

Kaki secara keseluruhan dari luar berwarna hitam, namun 

bagian dalam di femur berwarna hitam, sementara pada 

bagian tibia berwarna putih. Pada bagian sayap terdapat 3 

warna, yakni ujung pangkal sampai agak tengah berwarna 

agak kekuningan, pada bagian tengah berwarna transparan 

dengan urat berwarna hitam, dan sedikit di bagian ujung 

berwarna hitam.  

Warna tubuh pada capung betina L. linneata yang 

ditemukan di Stasiun II, Sungai Tebaban, Timba Dewa 

lebih gelap (Gambar 5.22). Mata  berwarna hitam diatas 

dan warna hijau chartreuse dibagian bawah. Pada bagian 

thorax berwarna abu-kehijauan dengan garis-garis hitam 

Gambar 5.21 

Morfologi capung          

L. lineata male pada 

berbagai sisi. Kanan atas 

– bagian dorsal 

abdomen. Kanan Bawah- 

bagian ventral abdomen. 

Sumber: Dokumentasi 
pribadi 2021 
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serta keseluruhan kaki berwarna hitam. Sayap berwarna 

transparan  dengan  urat berwarna  hitam  dan  di bagian  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ujung terdapat pterostigma berwarna hitam. Abdomen lebih 

gemuk dan bulat dibandingkan dengan male. Warna 

abdomen abu-kehijauan dipadukan dengan garis warna 

hitam di bagian atas pada keseluruhan segmen (1-9). 

Ovipositor terdapat pada segmen abdomen ke-9. 

Spesies ini memiliki relung sebagai predator bagi 

serangga kecil di sungai, posisi tengger capung jantan pada 

batu atau bagian atas tanaman yang berada di sepanjang 

aliran sungai atau batang pohon yang lapuk yang 

mengapung di pinggir sungai yang teduh. Sementara, 

capung female lebih tertutup dan posisi tengger di ranting 

pohon kering di posisi lebih atas atau di atas batu di tengah-

tengah sungai. Capung male lebih menyukai bertengger di 

posisi yang rendah yaitu daun pohon yang mendekati air 

sungai atau ranting pohon yang lapuk yang mengapung di 

atas sungai. Hewan ini memiliki cara terbang cukup unik 

tidak seperti capung jarum pada umumnya yakni terbang 

Gambar 5.22 Morfologi capung L. lineata female yang ditemukan di 

Sungai Tebaban, Timba Dewa, Kecamatan Tanjung. 

Sumber: Dokumentasi pribadi 2021 
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sangat cepat mirip lebah. Capung jantan memiliki ritual 

unik, yakni sepasang capung jantan akan menari-nari diatas 

sungai ketika memperebutkan capung betina.  

 

e. Pseudagrion rubriceps (Selys, 1876) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies : Pseudagrion rubriceps (Selys, 1876) in GBIF  

                   Secretariat (2021)  

 

Capung jarum Pseudagrion rubriceps juga terlihat Stasiun 

II yaitu di bagian pinggiran sungai bertengger pada rumput-

rumputan. Ciri khas Capung jarum P. rubriceps memiiliki 

tubuh berwarna dominan biru (thorax, abdomen) pada 

Gambar 5.23 

Capung          

Pseudagrion rubriceps 

male yang ditemukan di 

Sungai Tebaban, Timba 

Dewa, Kecamatan 

Tanjung. 

Sumber: Dokumentasi 
pribadi 2021 
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jantan dengan kepala berwarna kuning (Gambar 5.30), 

sementara pada betina pada bagian thoraxnya berwarna 

kuning-kehijauan muda. Kaki capung ini dominan 

berwarna putih. Panjang tubuh jantan mencapai ±3.6 cm 

dan panjang sayap capung ini adalah ±1.8 cm. Seperti 

halnya capung dari genus Pseudagrion lain, capung ini 

menyukai wilayah yang teduh dan ditutupi oleh canopy class 

III-IV dan air jernih yang mengalir sebagai tempat hidup 

dan bereproduksinya 

 

f. Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842) 

 

Gambar 5.24 Capung Pseudagrion microcephalum male sedang bertengger di 

salah satu tanaman air dipinggir Sungai Tebaban, Timba Dewa, 

Kecamatan Tanjung. 

Sumber: Dokumentasi pribadi 2021 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 
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Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies : Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842) in 

GBIF Secretariat (2021).  

Capung jarum Pseudagrion microcephalum yang 

ditemukan di Stasiun II, Sungai Tebaban, Timba Dewa 

(Gambar 5.24) merupakan lokasi kedua yang ditemukan di 

Pulau Lombok selain di Kolam Loang Balok – Kota 

Mataram. P. microcephalum memiliki ciri-ciri yakni hampir 

sama dengan capung P. rubriceps dalam hal corak warna 

kecuali pada bagian bagian kepala.  Keseluruhan tubuh P. 

microcephalum (kepala, thorak, dan abdomen) berwarna biru 

langit, berbeda pada P. rubriceps yang memiliki warna kuning 

pada bagian caput (kepala). Panjang tubuh dari ujung kepala 

hingga embelan yakni ±3.1 cm dan panjang sayap atas yakni 

±1.7 cm dan sayap bawah ±1.5 cm. Mata majemuk dan 

postocular spot berwarna biru, sementara labrum dan anteclypeus  

berwarna putih. Thoraxnya secara keseluruhan berwarna 

biru, dengan middorsal dan humeral stripe-nya yang berwarna 

hitam. Kaki berwarna hitam kecoklatan. Abdomen terdiri 

dari 9 segmen, dimana segmen ke-1 dan ke-2 serta segmen 

ke-8 dan ke-9 berwarna biru. Pada segmen ke-3 hingga 

segmen ke-7  abdomen sedikit berwarna kehitaman di 

bagian atas dan berwarna biru di bagian bawah. Sementara 

pada capung female, warna tubuhnya menyerupai capung 

betina genus pseudagrion pada umumnya yakni berwarna 

kuning mustard pada caput (kepala) di bagian mata dan pada 

thorax di bagian middorsal dan humeral stripe-nya.  
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g. Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikasi: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Agriocnemis  

Spesies : A. pygmaea (Rambur, 1842) 

Capung jarum yang terakhir ditemukan pada Sungai 

Tebaban, Timba Dewa adalah capung jarum kecil A. 

pygmaea yang ditemukan pada pinggiran atas sungai 

bertengger pada tanaman herba (Gambar 5.25). Capung 

jarum yang ukurannya ±2 cm dan sangat mirip dengan A. 

femina ini warnanya terlihat menyatu pada tanaman herba, 

memiliki ciri khas berwarna hijau pada thorax dan pada 

jantan berwarna orange/kuning pada ujung abdomennya. 

Gambar 5.25 Capung Agriocnemis pygmaea female di Stasiun II, Timba Dewa 

Sumber: Dokumentasi pribadi 2021 
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Spesies ini lebih menyukai hinggap pada daun tanaman 

herba dan semak, seperti rumput, padi, kangkung, dan 

tanaman wetland lainnya. Pada siang hari, hewan ini suka 

bertengger pada bagian tengah dan bawah batang padi 

untuk berlindung dari sinar matahari dan predator.  

A. pygmaea merupakan predator bagi serangga kecil 

seperti nyamuk dan lalat, dan nimfanya merupakan 

predator bagi ikan-ikan kecil di sungai. Ciri morfologi 

capung jarum yang berukuran panjang 2 cm ini adalah pada 

bagian kepala memiliki 2 warna, yakni kepala bagian bawah 

berwarna hijau dan kepala bagian atas berwarna hitam. 

Corak warna thorax  pada jantan, yaitu terdiri dari median 

stripe berwarna hitam, antehumeral stripe berwarna hijau, 

humeral stripe berwarna hitam, dan lateral stripe berwarna 

hijau.  Corak warna thorax pada betina, yaitu terdiri dari 

median stripe berwarna hitam, antehumeral stripe berwarna 

putih, humeral stripe berwarna hitam, dan lateral stripe 

berwarna putih kehijauan.  Sayap pada capung ini berwarna 

transparan dan pterostigma berwarna hitam. capung ini 

memiliki kaki (femur dan tibia) berwarna putih. Abdomen 

terdiri dari 10 segmen, dimana pada segmen ke-1 hingga ke-

7 berwarna hitam pada dorsal dan putih kehijauan pada 

ventral. Pada jantan, segmen abdomen ke-8 hingga ke-10 

berwarna orange sedangkan pada betina tidak. Embelan 

(appendages) bagian atas pada jantan lebih panjang 

dibandingkan dengan embelan bagian bawah, itulah yang 

membedakannya dengan A. femina, yang memiliki embalan 

bawah lebih panjang. Pada capung betina tidak memiliki 

cuping pada bagian atas prothorax.  

3. Stasiun III Kebun Raya Lemor, Kecamatan Suela 

Pengambilan sampel di Stasiun III Lemor dilakukan pada 

bulan Juli 2021 pada parit yang mengalir di dalam Kebun Raya 

Lemor. Stasiun IV merupakan parit kecil jernih berbatu yang 

mengalir di dalam kawasan hutan pada Kebun Raya Lemor, 
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Kecamatan Suela dengan titik koordinat -8.51051, 116.56570 

(Gambar 5.26).   Pada tengah-tengah Kebun Raya Lemor di 

dekat kolam renang juga terdapat mata air dan sungai kecil  

yang masih bersih dan akan menyatu dengan sungai besar yaitu 

Sungai Tegurunggurung yang berada di wilayah Kecamatan 

Pringgabaya.  Terdapat beranekaragam jenis pohon besar dan 

kecil yang menutupi kawasan kebun raya (Gambar 5.27). Luas 

dan tipe penutupan kanopi pada bagian parit adalah sebagian 

besar bertipe IV (penutupan kanopi 76%-100%) dan sisanya 

bertipe III (51%-75%), dimana beberapa capung jarum terlihat 

bertengger di bagian pinggir parit yang terdapat sinar 

mataharinya (cahaya).  Stasiun III berada ditengah-tengah 

kebun raya yang luas yang memiliki beberapa parit dengan air 

yang jernih dengan vegetasi rapat menjadikannya ideal untuk 

habitat beberapa jenis capung jarum tertentu. Pada bagian dasar 

parit juga dijumpai beberapa jenis nimfa capung dengan 

berbagai ukuran yang sedang hidup mencari makan. 

Kebun Raya Lemor merupakan hutan dengan vegetasi 

padat dengan luas sekitar 82.9 Ha yang kelilingi oleh areal 

persawahan luas serta sedikit pemukiman warga.  Hasil 

pengukuran parameter topografi dan fisika-kimia yang diukur 

pada pukul 09.54 WITA (Tabel 5.3) menunjukkan data 

ketinggian 400 mdpl, suhu air parit 22.5 0C, pH air 6.75, TDS 

sebesar 63 ppm, EC sebesar 127 µS/cm, suhu dan kelembaban 

udara yang diukur pada pukul  10.13 WITA adalah 24 0C/69%, 

tingkat kecerahan 200-300 lx dan pH tanah disekitar  parit 

adalah 8. Pada permukaan dasar parit diisi oleh tanah, pasir dan 

batu ukuran sedang dan kerikil 
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Gambar 5.26 
Peta satelit dan google map Stasiun III, Kebun Raya Lemor, 
Kecamatan Suela. Sumber: Google map 2021 
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Gambar 5.27 Pintu masuk Kebun Raya Lemor sebelah dalam. Luas kebun raya 

ini mencapai sekitar 82.9 Ha dengan vegetasi padat.  Jenis 

tumbuhan kanopi yang bisa dijumpai diantaranya: Swietenia 

macrophylla (Mahoni daun besar), Dracontomelon dao (Dao),  

Ficus fistulosa (Goak),  Protium javanicum (Ketimusan),   

Adenantera pavonina (Filing), Planchonia vallida (Jee / Putat),  

Aleurites moluccana (Kemiri), dan Parkia timoriana 

(Kedawung/Kopang). Sumber: Data pribadi 2021 
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Tabel 5.3 Hasil Pengukuran Parameter Lingkungan di Stasiun III 

Kebun Raya Lemor di mulai Pukul 09.54 – 10.13 WITA 

No. Parameter Hasil pengukuran  

1. Ketinggian  400 mdpl 

2. Tingkat kecerahan  200-300 lx 

3. Suhu udara 24 0C/ 

4.  Kelembaban udara 69% 

5. pH air 6.75 

6. Total Dissolved Solid (TDS) 63 ppm 

7. Electrity Conductivity (EC) 127 µS/cm 

8. Suhu air 22.5 0C 

9. pH tanah disekitar parit 8  

10. Luas penutupan kanopi Tipe III—IV (51-100%) 

 

Gambar 5.28 

Kanopi kover pada Stasiun III Kebun Raya 

Lemor               

Sumber: Data pribadi 2021 
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Gambar 5.29 Landscape Stasiun III Kebun Raya Lemor sebelah dalam, 
Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur 
Sumber: Data pribadi 2021 

 

Hasil pengamatan spesies capung jarum pada stasiun IV, 

Kebun Raya Lemor sebagai berikut. 
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a.  Euphaea lara lombokensis  (McLachlan, 1898) 
 

 

Gambar 5.30  Euphaea lara lombokensis  pada Stasiun III di Parit 

Kebun Raya Lemor.  

Sumber: Data pribadi 2021 

 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Euphaneidae 

Genus : Euphaea (Selys, 1840)  

Spesies : Euphaea lara (Kruger, 1898)  in GBIF  

Secretariat (2021).  

Subspecies  : Euphaea lara lombokensis (McLachlan, 1898) 

Nama capung jarum ini menurut penduduk lokal di lemor 

adalah capung batu, hal ini karena sering hinggap di atas 
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bebatuan. Capung ini paling sering ditemukan di sungai-

sungai berbatu atau parit yang masih asri di dalam kawasan 

hutan di pedalaman Pulau Lombok. Ciri morfologi yang 

menjadi penanda dari capung jarum cantik ini adalah 

berwarna hitam pada caput (kelapa) dan thorax berwarna 

coklat bercampur garis-garis merah, serta sayap berwarna 

coklat-kemerahan. Pada abdomen berwarna hitam 

kemerahan. Pada capung betina, memiliki warna sedikit 

buram, dimana thorax lebih putih dan panjang sayap yang 

hampir sama dengan panjang badannya. Capung jarum ini 

termasuk jinak untuk ditangkap yaitu dengan cara 

mendekatinya dengan pelan dan hati-hati.  

Capung jarum Euphaea lara subspecies lombokensis 

merupakan icon capung jarum Pulau Lombok karena tersebar 

merata hampir di setiap sungai bersih di wilayah kabupaten di 

Pulau Lombok, kecuali di Kota Mataram.  Capung ini juga 

telah tercatat ditemukan di Pulau Sumbawa yaitu kabupaten 

Sumbawa dan di Kabupaten Dompu. 

b. Pseudagrion pilidorsum declaratum (Lieftinck,    

1936) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.31 Pseudagrion pilidorsum declaratum  male 

pada Stasiun III di Parit Kebun Raya 

Lemor.  

Sumber: Data Pribadi 2021 
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Klasifikasi :  

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies : Pseudagrion pilidorsum (Braurer, 1868) 

Subspesies     : Pseudagrion p. declaratum (Lieftinck,    

1936) in GBIF Secretariat (2021)  
 

Dari Gambar 5.31 terlihat kejernihan air pada parit 

Kebun Raya Lemor yang menjadi habitat dari capung jarum 

ini dan bereproduksi. Naungan kanopi dari pohon di atas parit 

ditambah dengan berbagai jenis tanaman air yang hidup di 

pinggir parit menjadikannya nyaman sebagai tempat 

bertengger dan bertelur bagi capung ini. Capung zygoptera 

Pseudagrion p. declaratum yang terlihat pada Gambar 5.31 adalah 

capung jarum dewasa berjenis kelamin jantan.  

Ciri morfologi capung ini adalah warna yang merah darah 

pada thorax, warna abdomen yang abu-kehitaman dan tubuh 

yang padat berisi. Pada saat pengamatan, capung jarum 

Pseudagrion p. declaratum betina terlihat bertengger pada atas 

tanaman di pinggir parit, lebih atas dari  posisi bertengger dari 

capung jantan. Capung jarum betina biasanya terlihat di 

bawah permukaan air bersama jantan pada saat melakukan 

mating (kopulasi) atau bersembunyi jika sendirian. Warna 

thorax capung jarum betina ini adalah lebih buram, yaitu 

kuning mustard dengan garis warna cream. Warna sayap capung 

betina transparan dengan pterostigma berwarna hitam. 

Terdapat garis warna hitam pada permukaan atas dari 

abdomen capung betina (Gambar 5.32). 
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Gambar 5.32 Capung jarum Pseudagrion pilidorsum declaratum  

female pada Stasiun III di Parit  Kebun Raya Lemor. 

Sumber: Data pribadi 2021 

c. Rhinocypha pagenstecheri (Foerster, 1897) 

 
Gambar 5.33 Capung jarum Rhinocypha pagenstecheri  male pada 

Stasiun III di Parit  Kebun Raya Lemor.            Sumber: 

Data Pribadi 2021 
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Klasifikasi :  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Chlorocyphidae 

Genus : Rhinocypha  

Spesies    : Rhinocypha pagenstecheri (Foerster, 1897)86 

  Sinonim  

                   : Rhinocypha lombockensis (McLachlan, 1898)   

 

Capung jarum ketiga yang ditemukan  di Stasiun IV 

Lemor adalah Rhinocypha pagenstecheri (Foerster, 1897) yang 

memiliki nama sinonim Rhinocypha lombockensis (McLachlan, 

1898) (Gambar 5.33). Capung ini memiliki kemiripan dengan 

spesies capung jarum Libellago rufescens (Selys, 1873) yang 

ditemukan di Sulawesi Selatan dan Rhinocypha sumbana 

(Foerster, 1897) yang ditemukan di Pulau Sumba -NTT pada 

warna thorax, abdomen dan sayap.  Namun, setelah diteliti 

lebih mendalam corak warna pada thorax dari ketiga capung 

jarum dari famili  Chlorocyphidae ini berbeda. Stasiun IV 

pada Kebun Raya Lemor merupakan lokasi kedua dari 

penemuan capung jarum R. pagenstecheri dalam penelitian ini di 

Pulau Lombok. 

 Capung jantan memiliki ciri-ciri panjang tubuh ujung 

kepada hingga ujung abdomen / embelan adalah 3.09 cm, 

panjang sayap depan (forewing) 2.5 cm. Warna sayap capung ini 

adalah yang netral pada pangkal hingga mendekati ujung dan 

hitam pada ujung. Pada bagian kepala (caput), memiliki mata 

majemuk berwarna  hitam dibagian atas dan hijau chartreuse 

pada bagian bawah, bagian labrum berwarna hitam. Pada 

bagian thorax (prothorax, mesothorax, dan metathorax) berwarna 

hitam, dengan  garis orange kecil sebanyak tiga baris pada 

 
86 J van Tol, “Rhinocypha Pagenstecheri Foerster, 1897.” 
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bagian mesothorax dan 2 garis orange besar pada bagian 

metathorax. Pada bagian abdomen memiliki 10 segmen dengan 

sekat sedikit berwarna hitam, dimana 1 segmen pertama 

berwarna orange, 8 segmen selanjutnya berwarna merah darah 

dan 1 segmen terakhir berwarna hitam bersama dengan 

embelannya. Capung ini menyukai daerah hutan yang dingin, 

namun suka bertengger di tempat/bagian yang terdapatnya 

sinar matahari yang masuk. 

 

d. Rhinocypha sp.  

 
Gambar 5.34 Capung jarum Rhinocypha sp. female pada Stasiun III 

di Kebun Raya Lemor.                                          Sumber: 
Data Pribadi 2021 

Klasifikasi :  

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Chlorocyphidae 
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Genus : Rhinocypha 

Spesies : Rhinocypha sp. (Rambur, 1842)87 

Capung ini memiliki ciri-ciri panjang tubuh ujung kepada 

hingga ujung abdomen / embelan adalah ±3 cm. Warna sayap 

capung ini adalah netral pada pangkal hingga ujung dengan 

pterostigma berwarna hitam. Pada bagian kepala (caput), 

memiliki mata majemuk berwarna hitam dibagian atas dan 

hijau chartreuse pada bagian bawah, bagian labrum berwarna 

hitam. Thorax berwarna hitam dengan garis-garis dan bitnik 

kuning. Pada bagian mesothorax,  terdapat 1 garis kuning kecil 

sebanyak tiga bintik kuning pada bagian bawahnya dan 2 garis 

kuning besar pada bagian metathorax. Corak berupa 3 bintik 

kuning pada bagian metathorax inilah yang membedakan 

capung terakhir yang ditemukan ini dengan capung genus 

rhinochypa lainnya. Terdapat 10 segmen pada abdomen 

memiliki yamg memiliki warna orange kemerahan (segmen 

ke-2 hingga ke-9), dimana segmen terakhir berwarna hitam.  

Embelan pada capung ini terletak pada 3 segmen terakhir. 

Capung ini ditemukan pada bagian tengah hutan lemor 

dengan air yang dingin, bertengger di atas tanaman air 

disekitar atas parit. 

I. PEMBAHASAN 

Capung jarum memasuki masa reproduktif aktif ketika musim 

hujan, dimana parit, kolam dan sungai terisi penuh oleh air. Air 

sebagai media capung dalam kegiatan reproduksi, terutama sebagai 

media hidup dari fase larva (nimfa) capung itu sendiri. Kegiatan 

akhir fase perkawinan capung dilakukan ketika betina meletakkan 

telur ke dalam air pada batang tanaman herbal. Pada stasiun I, 

ketika musim kemarau parit kecil tidak terisi oleh air, namun ketika 

musim hujan, air mengisi penuh badan parit dan menghijaukan 

vegetasi di sekitar parit. Tanaman herba di sekitar parit berfungsi 

 
87 GBIF Secretariat, “Rhinocypha Rambur, 1842,” 2021, 

https://www.gbif.org/species/1426862. 
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sebagai tempat bertengger, berjemur, dan melakukan fase pra-

kopulasi dalam perkawinan.  

Pada Stasiun II Sungai Timba Dewa, dijumpai capung jarum 

dengan tingkat keanekaragaman paling tinggi dibandingkan dengan 

stasiun lainnya yang ada di lombok timur. Capung jarum Pseudagrion 

microcephalum dan Libelllago lineata yang sebelumnya di Pulau 

Lombok hanya dijumpai di salah satu kawasan asri di Kota 

Mataram, juga dijumpai di stasiun ini. Meskipun memiliki tingkat 

keanekaragaman capung paling tinggi di bandingkan dengan 

stasiun lain, namun capung dari famili Euphaneidae, Chlorocyphida, 

Protoneuridae dan Platystictidae yang dijumpai di Pulau Lombok tidak 

dijumpai di stasiun II ini. Hal ini karena keempat famili tersebut 

diatas memerlukan lingkungan yang benar-benar asri seperti air 

sungai yang dekat mata air yang berada dikawasan hutan, serta suhu 

air yang rendah untuk membesarkan nimfanya. Euphaneidae 

menyukai tempat berkembang biak di air yang mengalir seperti 

sungai kecil di hutan dengan vegetasi lebat dan kolam dekat air 

terjun. Hewan dari famili ini menyukai bertengger di ranting dan 

batu yang teduh, dan kadang-kadang ditempat yang ada sinar 

matahari88. Meskipun kelompok capung ini menyukai daerah 

dingin, namun sesekali terlihat bertengger di titik yang terdapat 

sinar matahari, hal ini kemungkinan bentuk strategi dalam berburu 

serangga kecil.  

Capung jarum terakhir yang ditemukan di Stasiun IV Lemor 

adalah Rhinocypha sp. female yang belum diketahui nama spesiesnya 

(Gambar 5.34). Capung ini memiliki kemiripan dengan spesies 

capung jarum R. pagenstecheri (Foerster, 1897) yang ditemukan di 

Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Tengah; dan 

Rhinocypha sumbana (Foerster, 1897) yang ditemukan di Pulau 

Sumba - NTT.  Namun, setelah dilihat lebih mendetail warna dan 

corak pada thorax capung serta abdomen dari ketiga capung jarum 

dari famili Chlorocyphidae ini berbeda (Gambar 5.35). Sehingga 

 
88 Lok and Orr, “The Biology of Euphaea Impar Selys (Odonata: 

Euphaeidae) in Singapore.” 
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perlu diteliti lebih lanjut pada morfologi dan DNA capung jarum 

yang ditemukan tersebut untuk memastikan nama spesiesnya. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. KESIMPULAN 

Adapun beberapa hal dalam penelitian yang dapat diambil 

menjadi kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kondisi lingkungan pada 3 lokasi sampling di lombok timur 

yaitu pada aspek ketinggian cukup bervariasi diantara 20- 400 

mdpl.  Tingkat kecerahan lokasi samping berada pada kisaran 

200-400 lx. Suhu udara bervariasi antara 24-28.50C. 

Kelembaban udara bervariasi antara 56-86%. pH air bervariasi 

antara ±6.50-7.20, dan suhu air 22.5-280C, TDS 63-263 ppm, 

dan EC 127-527 µs/cm. Luas penutupan kanopi bervariasi 

Gambar 5.35 

Perbedaan pola thorax  

pada 3 capung betina 

Rhinochypa sp berbeda. 

Atas – Rhinochypa 

sumbana di Pulau Sumba, 

NTT. Tengah – 
Rhinochypa sp. (belum 

diketahui nama spesiesnya) 

di Kebun Raya Lemor, 

Lombok Timur. Bawah - 
Rhinochypa pagenstecheri 

di Aik Berik, Lombok 

Tengah. 

Sumber: Irawan & Rahadi (2018) 

Sumber: Dok. pribadi 2021 

Sumber: Dok. pribadi 2021 
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antara 0-100%. Keanekaragaman jenis spesies bergantung pada 

lokasi pengambilan spesies. 

2. Spesies capung jarum yang ditemukan pada 3 stasiun di lombok 

timur adalah sebanyak 10 spesies yaitu Agriocnemis pgymaea, 

Pseudagrion pilidorsum declaratum, Pseudagrion pruinosum, Pseudagrion 

rubriceps, Pseudagrion microcephalum, Copera marginipes, Euphaea lara 

lombokensis, Libellago lineata, Rhinochypa sp, dan Rhinochypa 

pagenstecheri. Stasiun II Timba Dewa merupakan stasiun dengan 

keanekaragaman capung jarum tertinggi di Kabupaten Lombok 

Timur. 

3. Spesies Rhinopcypa sp. betina yang dijumpai lokasi sampling di 

Kebun Raya lemor perlu untuk diidentifikasi lebih lanjut 

terutama dengan metode analisis DNA untuk menentukan 

apakah termasuk spesies baru ataukah tidak. 
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BAB VI 

CAPUNG JARUM (ZYGOPTERA) DI KABUPATEN 

LOMBOK UTARA 

A. LATAR BELAKANG 

Kabupaten Lombok Utara (Bahasa lokal: Dayen Gunung) 

merupakan kabupaten termuda yang berada pada posisi paling 

utara di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. 

Secara astronomis, kabupaten ini terletak pada koordinat 080 21’ 

42” Lintang Selatan dan 1160 09’ 54” Bujur Timur89. Secara 

geografis, Kabupaten Lombok Utara (KLU) memiliki batas-batas 

yaitu: sebelah utara - Laut Jawa, sebelah barat – Selat Lombok dan 

Kabupaten Lombok Barat, sebelah selatan – Kabupaten Lombok 

Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, sebelah timur – Kabupaten 

Lombok Timur (Gambar 6.1). Kabupaten ini memiliki luas area 

80.953 ha dengan 5 kecamatan yaitu: Kec. Pemenang, Kec. 

Tanjung, Kec. Gangga, Kecamatan Kayangan, dan Kec. Bayan90.  

Menurut data topografi, Kabupaten Lombok Utara memiliki 

beberapa kecamatan  yang termasuk dataran rendah karena berada 

di dekat daerah pinggir pantai (≥10 mdpl), namun  sebagian besar 

wilayahnya merupakan berupa kebun dan hutan yang merupakan 

jalur perbukitan dan pegunungan yang mengarah ke wisata Gunung 

Rinjani 3.72691. Terdapat 4 jalur masuk resmi ke Taman Nasional 

Gunung Rinjani melalui pintu masuk yang terdapat di Kecamatan 

Bayan yang ada di Kabupaten Lombok Utara yaitu: 1) Jalur Senaru, 

2) Jalur Torean, dan  3) Jalur  Sambik  Elen92.  Lombok  utara  

memiliki  total  29  

 
89 Lombokutarakab, “Kondisi Geografis Lombok Utara,” 2021, 

http://lombokutarakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&
id=119&Itemid=288. 

90 BPS-Statistics KLU, Lombok Utara Regency in Figures 2021, 2021. 
91 Ibid. 
92 Herman, “PENDAKIAN RINJANI VIA SAMBIK ELEN TELAH 

RESMI DAN MULAI DIBUKA - Website Desa SAMBIK ELEN”; TNGR, 
“Selamat Datang Di TNGR Official Website,” last modified 2021, 
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Gambar 6.1 Peta Wilayah Kabupaten Lombok Utara.       

                          Sumber: BPS Kabupaten Lombok Utara (2021) 

 

sungai93, beberapa air terjun indah dan wilayah perbukitan yang 

memiliki udara sejuk, dan menjadi destinasi pariwisata alam. Dari 

data iklim, pada sepanjang tahun 2020 kabupaten ini mempunyai 

 
https://www.rinjaninationalpark.id/detail/rekapitulasi-kecelakaan-dan-
evakuasi-pengunjung-2016-sd-2020. 

93 BPS-Statistics KLU, Lombok Utara Regency in Figures 2018, 2018. 

http://pa-girimenang.go.id/profil-instansi/wilayah-yuridis
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suhu terendah yaitu pada Bulan Juni, Juli dan Agustus masing-

masing sebesar 21.9 0C, 21.6 0C, dan 21.7 0C; dan suhu tertinggi 

jatuh pada Bulan November 33,20 0C. Curah hujan tertinggi hasil 

perhitungan pada Tahun 2020 yaitu pada Bulan Februari di wilayah 

kayangan dan bayan dengan curah hujan masing-masing 736 mm 

dan 681 mm, sementara curah hujan terendah berada antara Bulan 

Juli, Bulan Agustus dan Bulan September94. 

Kondisi lingkungan Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara 

keseluruhan tergolong cukup asri terutama pada daerah wisata 

alamnya di wilayah pesisir, perbukitan, pegunungan dan air 

terjunnya.  Wisata alam pantai yang terdapat di Kabupaten  

Lombok Utara yaitu Pantai Pandanan, Pantai Nipah, Pantai Sire, 

Pantai Impos, Pantai Gondang, Pantai Kerakas, Pantai Tembobor, 

dan yang paling terkenal sering dikunjungi oleh wisatawan 

internasional pada yaitu pantai pada Gili Matra (Meno, Air dan 

Trawangan) di Kecamatan Pemenang. Wisataalam pegunungan di 

KLU yang paling terkenal oleh wisatawan mancanegara yaitu 

Gunung Rinjani (3.726 mdpl), yang terkenal akan keindahan 

pemandangannya terutama di bagian plawangan – senaru. Selain itu 

terdapat beberapa air terjun yang indah yang terkenal di wilayah 

KLU antara lain AirTerjun Sendang Gile dengan ketinggian ±31 

meter, dan Air Terjun Tiu Kelep dengan ketinggian ±40 meter.  

Kondisi lingkungan yang masih asri terutama pada kawasan 

sungai  dan  mata air  menjadikan KLU  cocok  menjadi habitat 

dari berbagai jenis capung, khususnya capung jarum (Zygoptera).  

Capung (Odonata) menjadi penanda biologis terhadap  keadaan  

suatu wilayah perairan. Nimfa capung jarum pada suatu perairan 

menjadi biondikator daerah tersebut masih bersih dan berkualitas 

baik. Berbagai jenis capung jarum berhasil didokumentasikan di 

KLU terutama di wilayah aliran air yang masih jernih dan bersih 

seperti beberapa parit, sungai, dan mata air, baik di wilayah 

perbukitan hingga di areal persawahan. Capung jarum mempunyai 

habitat ideal di perairan yang bersih yang minim pencemaran dari 

manusia serta jauh dari keramaian penduduk. 

 
94 BPS-Statistics KLU, Lombok Utara Regency in Figures 2021. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kondisi lingkungan (landscape, parameter fisika-

kimia) dari tiap stasiun di Kabupaten Lombok Utara? 

2. Capung jarum jenis apa saja yang terdapat di masing-masing 

stasiun di Kabupaten Lombok Utara? 

3. Bagaimana deskripsi dari masing-masing capung jarum yang 

ada di tiap stasiun di Kabupaten Lombok Utara? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui kondisi lingkungan (landscape, parameter 

fisika-kimia) dari tiap stasiun di Kabupaten Lombok Utara. 

2. Untuk mengetahui jenis capung jarum yang terdapat di masing-

masing stasiun di Kabupaten Lombok Utara. 

3. Untuk mengetahui deskripsi dari masing-masing capung jarum 

yang ada di tiap stasiun di Kabupaten Lombok Utara. 

 

D. METODOLOGI 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, yaitu 

mendeskripsikan jenis-jenis capung jarum yang ada di Kabupaten 

Lombok Utara. Penentuan stasiun pengamatan yaitu berdasarkan 

letak geografis dan topografi yang memungkinkan terdapatnya 

capung jarum berkembang biak dengan baik berdasarkan sifat-sifat 

yang dimiliki oleh beberapa jenis capung jarum. Setelah stasiun 

sampling ditentukan maka dilanjutkan dengan teknik sampling 

menggunakan transek garis yaitu dengan  menyusuri aliran sungai, 

parit atau aliran mata air yang telah ditentukan kemudian 

melakukan dokumentasi terhadap capung jarum yang diperoleh. 

Pengambilan sampel dilakukan antara Bulan Juni 2021, yaitu ketika 

musim hujan masih berlangsung. 

Lokasi pengambilan sampel (stasiun) dilakukan pada 4 titik 

sampling yang ada di Kabupaten Lombok Utara yaitu:  
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1. Sungai besar di pinggir Jln. Berneng Desa Bentek, Kecamatan 

Gangga. 

2. Aliran parit di hutan Desa Selelos, Kecamatan Gangga. 

3. Parit Kecil di Ujung Timur Desa Jenggala - Kecamatan 

Tanjung. 

4. Persawahan di Ujung Barat Desa Jenggala - Kecamatan 

Tanjung. 

Peta titik pengambilan sampel di KLU dibuat dengan 

menggunakan software ArcGis 10.4.1 (Gambar 6.2). Identifikasi 

spesies capung jarum yang ditemukan pada tiap stasiun 

menggunakan laporan International Damselfly Fondation (IDF)95; buku 

Capung Sumba96, World Odonata I97, Capung Banyuwangi98, dan 

situs GBIF.org.  

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan sampel dan 

menghitung parameter fisika-kimia dari habitat capung jarum yang 

ditemukan yaitu:  

1. Digital Thermo-Hygrometer untuk mengukur suhu (0C) udara dan  

Kelembaban udara (%). 

2. pH tester untuk mengukur pH air. 

3. Altimeter untuk mengukur ketinggian lokasi stasiun. 

4. Digital anemometer untuk mengukur kecepatan angin (knot). 

5. Google Map untuk menentukan titik koorditat sampel dan 

pembuatan peta. 

6. TDS dan EC Meter untuk mengukur Total Dissolved Solid, 

Electrivity Conductivity dan suhu air (0C). 

7. Jangka sorong untuk mengukur panjang badan dan ekor dari 

capung jarum. 

 

 

 
95 Kosterin, “Odonata Briefly Observed on the Islands of Bali and 

Lombok, Lesser Sundas, Indonesia, in the Late February 2014.” 
96 Irawan and Rahadi, Capung Sumba Taman Nasional Manupeu Tanah Daru 

Dan Laiwangi Wanggameti. 
97 Steinmann, World Cat. Odonata I. 
98 Bayu Catur Pamungkas, UNTRING, Dragonflies of Banyuwangi, ed. Wahyu 

Sigit Rahadi, 2016. 
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Gambar 6.2 Peta sebaran titik sampling zygoptera di Kabupaten Lombok 

Utara 2021 

 

8. Light meter untuk mengukur intensitas cahaya. 

9. Kamera untuk mengambil gambar capung, landscape, dan 

kanopi. 

10. Kertas dan ballpoint untuk mencatat spesies capung jarum yang 

didapati dan berbagai parameter hasil pengukuran. 

11. Tabel identifikasi spesies capung jarum yang pernah ditemukan 

di Nusa Tengga Barat.  

 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

Capung (Ordo: Odonata) yang terdiri dari 2 kelompok yaitu 

capung jarum (damselfly) dan capung besar (true dragonfly) sering 

kurang diperhatikan oleh sebagian besar orang dalam kehidupan 

sehari-hari. Padahal kehadirannya mencerminkan status dari 
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kesehatan lingkungan sekitar tempat kita tinggal99. Capung sering 

dianggap dianggap kurang penting dan kalah trend dengan serangga 

lain misalnya kupu-kupu yang telah dilindungi oleh UU. Sementara 

capung belum dilindungi oleh UU di Indonesia, padahal statusnya 

sangat urgent sebagai petunjuk dilakukannya konservasi lingkungan. 

Pada morfologi capung, tubuh capung terbagi menjadi 3 

bagian utama yaitu: kepala, thorax, dan abdomen. Pada bagian 

kepala terdapat mata majemuk, mata ocellus, mulut, dan antena. 

Bagian thorax terdiri dari prothorax dan synthorax serta dibagian 

atasnya (dorsal) terdapat 2 pasang sayap (wings). Pada abdomen 

terdiri dari beberapa segmen (± 10 segmen) dan pada ujungnya 

terdapat appendages (ekor).  Pada betina, ujung abdomen terdapat 

organ ovipositor yang berfungsi untuk meletakkan telurnya.  

Perbedaan Anisoptera dan Zygoptera adalah terletak pada 

ukuran tubuh, tata letak mata majemuk (compound eyes), ukuran 

sayap, dan perilaku saat bertengger. Ukuran tubuh Capung 

Anisoptera lebih besar dan panjang dibandingkan dengan Capung 

Zygoptera. Mata majemuk  capung Anisoptera yang berjumlah 

sepasang adalah terletak berhimpitan sementara pada capung 

Zygoptera letaknya berjauhan. Panjang sayap Capung Zygoptera 

pada umumnya lebih pendek dari pada abdomennya, sementara 

pada capung Anisoptera hampir sama. Capung Anisoptera ketika 

bertengger membuka sayapnya, sementar Capung Zygoptera 

menutup sayapnya. 

 

F. HASIL PENELITIAN 

Dari hasil pengambilan data pada 4 stasiun sampling diperoleh 

beberapa jenis capung dengan beberapa spesies berbeda sesuai 

dengan karakter lingkungannya. 

1. Stasiun I, Sungai besar di pinggir Jln. Berneng Desa 

Bentek, Kecamatan Gangga 

Stasiun I merupakan sungai besar berbatu yang lokasinya 

 
99 Okude and Futahashi, “Pigmentation and Color Pattern Diversity in 

Odonata.” 
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persis di pinggir jalan yaitu Jalan Berneng Desa Bentek, Kec. 

Gangga- KLU dengan titik koordinat -8.388229, 116.189355 

(Gambar 6.3). Pengambilan sampel pada tanggal 27 Juni 2021 

yakni ketika musim hujan sehingga volume sungai cukup tinggi 

pada saat itu. Pada pinggiran sungai terdapat berbagai pohon 

besar yang menutupinya seperti bambu, aren, kelapa dan 

pohon kanopi lainnya sehingga menjadikannya daerah yang 

teduh dan sejuk (Gambar 6.4). Batas-batas wilayah stasiun I 

yaitu: sebelah utara – kebun dan perumahan penduduk Dusun 

Dasan Bangket Desa Bentek, sebelah timur – perkebunan luas 

milik warga, sebelah selatan – beberapa pemukiman warga dan 

masjid, sebelah barat – beberapa pemukiman warga dan kebun 

luas milik warga.  

 

Gambar 6.3 Peta satelit lokasi stasiun I, Sungai Besar di Desa Bentek, Kec. 
Gangga – KLU (Skala 1:100 m). 
Sumber: Google maps 2021 

 

Hasil pengukuran parameter fisika-kimia pada stasiun I 

yang diukur mulai pukul 11.14 WITA yaitu: ketinggian berada 
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Gambar 6.4 Landscape Stasiun I, sungai besar di Desa Bentek Kec.      Gangga 
-  KLU 

         Sumber: Data pribadi 2021 

pada 40 mdpl, suhu dan kelembaban udara 28.9 0C/73%, pH 
air 7.43, suhu air 24.8 0C, TDS 43 ppm, EC 87 µs/cm, dan 
kecepatan angin maksimal 3.1 knot. selengkapnya hasil 
pengukuran parameter lingkungan dapat dilihat pada Tabel 6.1. 
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Tabel 6.1 Hasil Pengukuran Parameter Lingkungan di Stasiun I Desa 

Bentek, Kec. Gangga mulai pukul 11.14 WITA 

No. Parameter Hasil pengukuran  

1. Ketinggian  40 mdpl 

2. Suhu udara 28.9 0C 

3. Kelembaban udara 73% 

4.  pH air 7.43 

5. Total Dissolved Solid (TDS) 43 ppm 

6. Electrity Conductivity (EC) 87 µS/cm 

7. Suhu air 24.8 0C 

8. Kecepatan angin 0.0-3.1 knot 

9. Luas penutupan kanopi Tipe I—IV (0-100%) 

 

Hasil pengamatan spesies capung jarum pada stasiun I 

Desa Bentek, Kecamatan Gangga - KLU sebagai berikut. 

a. Euphaea lara lombokensis (McLachlan, 1898) 

 

Gambar 6.5  Capung jarum Euphaea lara lombokensis  pada Stasiun I 

Desa Bentek Kec. Gangga.  

Sumber: Data Pribadi 2021 
 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 
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Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Euphaneidae 

Genus : Euphaea (Selys, 1840)  

Spesies : Euphaea lara (Kruger, 1898)  in GBIF  

Secretariat (2021).  

Subspecies  : Euphaea lara lombokensis (McLachlan, 1898). 

Capung jarum ini memiliki ciri morfologi merah 

kecoklatan pada sayap, mata dan abdomen berwarna hitam, 

dan thorax berwarna hitam dipadukan coklat kemerahan. 

Hewan ini hinggap di atas bebatuan, di atas daun dan ranting 

kayu di sungai berbatu yang ada pada Stasiun I Sungai Bentek 

- KLU. Pada capung betina, warna sedikit buram pada thorax 

dan lebih putih pada metathorax. Ciri lainnya adalah panjang 

sayapnya hampir sama dengan panjang keseluruhan 

badannya. Euphaea lara lombokensis termasuk jinak bila didekati 

dengan pelan dan hati-hati.  

Capung jarum Euphaea lara subspecies lombokensis ini 

merupakan capung khas di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

yang dapat ditemukan di beberapa sungai yang masih alami 

dan beberapa diantaranya tercatat juga kehadirannya di 

beberapa titik di Provinsi NTT. 

b. Pseudagrion pilidorsum declaratum (Lieftinck, 1936) 

Klasifikasi :  

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies : Pseudagrion pilidorsum (Braurer, 1868) 
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Subspesies    : Pseudagrion p. declaratum (Lieftinck,    

1936) in GBIF Secretariat (2021)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciri morfologi capung jarum ini adalah warna yang merah 

darah pada bagian thorax, warna abdomen yang abu-

kehitaman, bulat panjang, dan padat berisi. Dari Gambar 6.6, 

terlihat berbagai bentuk aktivitas fase seksual capung jarum 

merah Pseudagrion p. declaratum pada stasiun I, mulai dari ketika 

fase hinggap (perching), tandem (prekopulasi) hingga ke fase 

Gambar 6.6 Berbagai macam aktivitas seksual Pseudagrion pilidorsum 

declaratum  pada Stasiun I Bentek, Gangga. A – Jantan (non 

kopulasi), B – Oviposisi (Peletakan Telur di Air), C -  Tandem 

(Pra-Kopulasi) 

Sumber: Data Pribadi 2021 

 

 

A B 

C 
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oviposisi (peletakan telur dalam air pada jaringan tanaman)100. 

Fase tandem adalah fase sebelum kopulasi, dimana jantan 

memegang prothorax betina melalui ujung abdomen 

(embelan) ketika terbang dan bertengger. Pada fase oviposisi, 

terlihat sepasang capung jarum merah menenggelamkan 

dirinya di dalam sungai untuk meletakkan telurnya di batang 

tanaman air. Oviposisi yang ditemukan di Stasiun I ini jarang 

terjadi, karena hanya betina yang biasa dijumpai sampai 

menenggelamkan dirinya ke dalam air, sementara jantan akan 

terbang di atasnya sambil memegang prothorax betina melalui 

embelannya. Naungan kanopi dari berbagai pohon pada 

pinggiran sungai ditambah dengan berbagai jenis tanaman air 

yang hidup di pinggir dan tengah sungai menjadikannya 

nyaman sebagai habitat dari Pseudagrion p. declaratum.  

 

2. Stasiun II Aliran parit di hutan Desa Selelos, Kecamatan 

Gangga 

Stasiun II berlokasi di Desa Selelos Bentek, Kec. Gangga- 

KLU merupakan parit kecil yang jernih, penuh dengan vegetasi 

yang mengelilinginya dengan titik koordinat -8.392580, 

116.223838 (Gambar 6.7). Pengambilan sampel  pada tanggal 

27 Juni 2021 yakni ketika hujan sedikit membasahi lokasi 

sampling sehingga udara menjadi lebih  dingin. Pada pinggiran 

sungai terdapat berbagai pohon perkebunan ukuran sedang 

yang menghiasinya seperti kakao, aren, pisang, serta berbagai 

tanaman rambat dan semak seperti paku-pakuan (Gambar 

6.8). Wilayah stasiun I dibatasi oleh perkebunan milik warga, 

hutan sekunder, dan sedikit pemukiman warga.  

Hasil pengukuran parameter fisika-kimia pada stasiun II 

yang diukur mulai pukul 12.10 WITA yaitu: ketinggian berada 

pada 380 mdpl, suhu dan kelembaban udara 26.4 0C/85%, pH 

air 7, suhu air 25 0C, TDS 56 ppm, EC 113 µs/cm, dan kecepatan 

 
100 Loiola and De Marco, “Behavioral Ecology of Heteragrion Consors 

Hagen (Odonata, Megapodagrionidae): A Shade-Seek Atlantic Forest 
Damselfly.” 
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angin 0.0-0.1 knot. Hasil pengamatan kanopi pada stasiun II 

berada pada kategori IV (Gambar 6.9).  Selengkapnya hasil 

pengukuran parameter lingkungan dapat) dilihat pada Tabel 

6.2. 

 

Gambar 6.7 Peta satelit pada lokasi stasiun II, parit kecil di Desa Selelos, Kec. 
Gangga – KLU (Skala 1:200 m). 
Sumber: Google maps 2021 

 

 

Tabel 6.2 Hasil Pengukuran Parameter Lingkungan di Stasiun II Desa 

Bentek, Kec. Gangga mulai pukul 11.14 WITA 

No. Parameter Hasil pengukuran  

1. Ketinggian  380 mdpl 

2. Suhu udara 26.4 0C 

3. Kelembaban udara 85% 

4.  pH air 7 

5. Total Dissolved Solid (TDS) 56 ppm 

6. Electrity Conductivity (EC) 113 µS/cm 

7. Suhu air 25 0C 

8. Kecepatan angin 0.0-3.1 knot 

9. Luas penutupan kanopi Tipe IV (76-100%) 
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Gambar 6.8  Landscape Stasiun II, parit kecil jernih di Desa Selelos,  Kec.      
Gangga -  KLU 

          Sumber: Data pribadi 2021 
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Gambar 6.9  Canopy cover tipe IV (luas penutupan 76-100%) di Stasiun II, 
parit kecil jernih di Desa Selelos,  Kec.  Gangga -  KLU 

      Sumber: Data pribadi 2021 

Hasil pengamatan spesies capung jarum pada stasiun II 

Desa Selelos, Kecamatan Gangga - KLU sebagai berikut. 

a. Euphaea lara lombokensis (McLachlan, 1898) 

 

Gambar 6.10 Capung jarum Euphaea lara lombokensis  pada 

Stasiun II parit kecil di Desa Selelos,  Kec.  Gangga -  

KLU. Sumber: Data Pribadi 2021 
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Klasifikasi:  

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo  : Zygoptera 

Family  : Euphaneidae 

Genus  : Euphaea (Selys, 1840)  

Spesies  : Euphaea lara (Kruger, 1898)  in GBIF  

Secretariat (2021).  

Subspecies   : Euphaea lara lombokensis (McLachlan,  

                              1898) 

Pada stasiun II, capung jarum Euphaea lara  subsp. 

lombokensis juga tercatat kehadirannya dengan ciri 

morfologi yang hampir sama dengan stasiun lainnya. 

Capung jarum yang memiliki nama daerah capung batu ini, 

yang ditemukan pada stasiun II agak tua, yaitu warna 

merah kecoklatan pada sayap, mata dan abdomen 

berwarna hitam, dan thorax berwarna lebih hitam dan 

buram, dan ujung abdomen yang telah memutih. Hewan 

ini suka “berpatroli” menangkap mangsa (foraging flight) di 

sepanjang parit dan bertengger di atas bebatuan, daun dan 

ranting tanaman herba di pinggir parit. 

b. Pseudagrion pilidorsum declaratum (Lieftinck,   1936) 

Klasifikasi :  

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo  : Zygoptera 

Family  : Coenagrionidae 

Genus  : Pseudagrion (Selys, 1876) 

Spesies  : Pseudagrion pilidorsum (Braurer, 1868) 

Subspesies      : Pseudagrion p. declaratum (Lieftinck,    

                              1936) in GBIF Secretariat (2021) 
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Capung jarum Pseudagrion p. declaratum juga tercatat 

kehadirannya pada stasiun II, dengan ciri morfologi yang 

hampir sama dengan stasiun lainnya yaitu merah pada 

thoraxnya. Capung jarum merah yang ditemukan pada 

stasiun II memiliki warna merah pada thorax hingga 2 

ruas segmen pada abdomen serta sebagian mata 

majemuknya. Sayap berwarna netral, abdomen berwarna 

hitam keabuan, dan ujung kepala bagian depan berwarna 

kuning. Panjang tubuh capung ini yang ditemukan pada 

stasiun II yaitu 4.52 cm dan panjang sayap depan 2.58 cm. 

Pseudagrion p. declaratum sering ditemukan hidup 

berdampingan dengan capung Euphaea lara subsp. 

lombokensis karena memiliki habitat yang sama.  

 

 

Gambar 6.11 Pseudagrion pilidorsum declaratum  male pada Stasiun II 

Selelos, Gangga. Sumber: Data Pribadi 2021 
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c. Rhinocypha pagenstecheri (Foerster, 1897) 

Klasifikasi :  

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Odonata 

Subordo  : Zygoptera 

Family  : Chlorocyphidae 

Genus  : Rhinocypha  

Spesies     : Rhinocypha pagenstecheri (Foerster,    

  1897)  in van Tol (2011). 

  Sinonim  

                             : Rhinocypha lombockensis (McLachlan,   

                               1898) 

 

 
Gambar 6.12 Capung jarum Rhinocypha pagenstecheri  male 

pada Stasiun II di Parit  Desa Selelos, Kec. Gangga.   

Sumber: Data Pribadi 2021 
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Capung jarum ketiga yang ditemukan  di Stasiun II 

Desa Selelos adalah Rhinocypha pagenstecheri (Foerster, 

1897) yang memiliki nama sinonim Rhinocypha lombockensis 

(McLachlan, 1898) (Gambar 6.12). Capung ini mirip 

dengan spesies capung jarum sejenis yaitu Libellago 

rufescens (Selys, 1873) dan Rhinocypha sumbana (Foerster, 

1897) pada warna thorax, abdomen dan sayap.  Namun 

setelah diteliti lebih lanjut, corak warna pada thorax dari 

ketiga capung jarum dari famili  Chlorocyphidae ini 

berbeda. Stasiun II pada Desa Selelos, Kec. Gangga  

merupakan lokasi pertama dari penemuan capung jarum 

R. pagenstecheri dalam penelitian ini di Pulau Lombok. 

Capung jarum R. pagenstecheri jantan yang ditemukan 

pada Stasiun II memiliki ciri-ciri panjang tubuh ujung 

kepada hingga ujung abdomen / embelan adalah 3.08 cm, 

dan panjang sayap depan (forewing) 2.5 cm (Gambar 6.13).  

  

  

Warna sayap netral dari pangkal hingga mendekati 

ujung dan pada ujung berwarna hitam. Pada bagian 

caput, terdapat mata majemuk berwarna  hitam di 

bagian atas dan hijau chartreuse di bagian bawah. 

Terdapat 6 mata ocelly yang berwarna kuning. Bagian 

Gambar 6.13 Pengukuran panjang tubuh  capung jarum R. pagenstecheri 
       Sumber: Data pribadi 2021 
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labrum pada kepala capung ini berwarna hitam. Pada 

bagian thorax (prothorax, mesothorax, hingga metathorax) 

berwarna hitam, dengan  garis orange kecil sebanyak tiga 

baris pada bagian mesothorax dan 2 garis orange besar 

pada bagian bawah (metathorax). Pada bagian abdomen 

memiliki 10 segmen, dimana segmen pertama berwarna 

orange, 8 segmen selanjutnya berwarna merah darah dan 

1 segmen terakhir berwarna hitam bersama dengan 

embelannya. Capung ini menyukai daerah hutan yang 

dingin dengan air yang jernih, dan ditemukan 

bertengger pada tanaman herba disepanjang pinggir 

parit. Capung ini lebih pemalu dibandingkan dengan 2 

capung lainnya pada stasiun II.  

3. Stasiun III, Parit Kecil di Ujung Timur Desa Jenggala - 

Kecamatan Tanjung 

Stasiun III berlokasi di ujung timur Desa Jenggala, Kec. 

Tanjung- KLU merupakan parit kecil yang jernih, di dekat areal 

persawahan dan rumah dengan titik koordinat -8.360498, 

116.174199 (Gambar 6.14). Pengambilan sampel  pada tanggal 

27 Juni 2021 yakni ketika musim hujan sehingga air parit terisi 

penuh. Pada pinggiran parit terdapat berbagai macam tanaman 

herba yang menghiasinya seperti rumput, paku-pakuan, dan 

putri malu (Gambar 6.15). Wilayah stasiun III dibatasi oleh 

persawahan luas, jalan raya besar, dan sebuah rumah yang 

terletak di pinggir jalan besar. Pada sebelah timur stasiun III 

terdapat sungai besar yang melintas. Tingkat kehadiran manusia 

di lokasi sampling terbilang rendah, hanya petani dan 

kendaraan yang berlalu lalang di pinggir jalan. 

Hasil pengukuran parameter fisika-kimia pada stasiun III 

yang diukur mulai pukul 16.29 WITA (Tabel 6.3) yaitu: 

ketinggian berada pada 20 mdpl, suhu dan kelembaban udara 

29.1 0C/92%, suhu air 27.5 0C, TDS 42 ppm, EC 85 µs/cm, 

dan kecepatan angin 0.0-0.9 knot. Hasil pengamatan kanopi 

pada stasiun III berada pada kategori I.   
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Tabel 6.3 Hasil Pengukuran Parameter Lingkungan di Stasiun III Desa 

Jenggala, Kec. Tanjung mulai pukul 16.29 WITA 

No. Parameter Hasil pengukuran  

1. Ketinggian  20 mdpl 

2. Suhu dan kelembaban udara 29.1 0C / 92% 

3. Total Dissolved Solid (TDS) 42 ppm 

4.  Electrity Conductivity (EC) 85 µS/cm 

5. Suhu air 27.5 0C 

6. Kecepatan angin 0.0-0.9 knot 

7. Luas penutupan kanopi Tipe I (0-25%) 

 

      

Gambar 6.14 Peta satelit pada lokasi stasiun III, parit kecil di areal 
persawahan Desa Jenggala, Kec. Tanjung – KLU (Skala 1:100 
m). Sumber: Google maps 2021 
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Gambar 6.15 Landscape Stasiun III, parit kecil jernih di areal persawahan di 
Desa Jenggala,  Kec.  Tanjung -  KLU 

          Sumber: Data pribadi 2021 

Hasil pengamatan spesies capung jarum pada stasiun III 

Parit kecil di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung - KLU adalah 

sebagai berikut. 

a. Pseudagrion pruinosum (Burmeister, 1839)  

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 
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Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Pseudagrion (Selys, 1876) 

 Spesies : Pseudagrion pruinosum (Burmeister, 1839) in         

GBIF Secretariat (2021) 

 

  

Gambar 6.16 Capung jarum Pseudagrion pruinosum  male di Stasiun III 

Desa Jenggala, Kec. Tanjung – KLU. Kanan – foto capung 

dari ventral, kiri – foto dari capung dari dorsal  

                               Sumber: koleksi data pribadi 2021 
 

Capung jarum abu P. pruinosum male terlihat pada parit 

kecil yang melintas pada tengah-tangah areal persawahan 

di Stasiun III (Gambar 6.16). Ukuran capung jarum ini 

hampir sama dengan capung jarum dari P. pruinosum yang 

ditemukan ditempat lainnya, yaitu panjang tubuh 42.9 mm 

dan panjang sayap 26 mm (Gambar 6.17). Pada capung 

jantan, mata majemuk berwarna hitam di atas dan warna 

kemerahan di bagian bawah. Pada ujung anterior di kepala 

(frons, clypeus, dan labrum) berwarna kemerahan. Pada bagian 

thorax terdapat serbuk putih (pruinescence) yang melapisinya. 
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Pada metathorax hingga abdomen pada segmen ke-2 

berwarna putih keabuan. Pada 2 segmen terakhir pada 

abdomen berwarna putih keabuan dan di bagian anal 

appendages bercabang 2 (heterocercal). Kaki berwarna hitam 

keabuan. Sayap berwarna transparan dan di bagian ujung 

terdapat pterostigma. Pada capung betina P. pruinosum, 

memiliki ciri morfologi pada mata majemuk berwarna hijau 

mustard di bagian atas dan agak keputihan di bagian bawah. 

Di bagian thorax berwarna kuning—kehijauan mirip 

dengan warna mata majemuk. Hewan ini di jumpai di 

stasiun III pada area yang terbuka, dimana parit dengan air 

jernih dan ditumbuhi dengan berbagai tanaman herba 

sebagai tempat bertengger dan bernaungnya. 

 

 
 

 

Gambar 6.17 

Pengukuran panjang tubuh 

dan sayap serta pertulangan 

sayap capung P. pruinosum  

Sumber: Data pribadi (2021) 
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b. Agriocnemis femina (Brauer, 1868) 

 

Gambar 6.18  Agriocnemis femina male pada Stasiun III.         

Sumber: Data pribadi 2021 

Klasifikasi: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Agriocnemis  

Spesies : A. femina (Brauer, 1868) in GBIF Secretariat  

  (2021) 
 

  Capung jarum yang ke-dua (terakhir) dijumpa pada 

Stasiun III adalah capung jarum kecil Agriocnemis femina 

(Gambar 6.18). Secara sepintas, A. femina  ini sangat mirip 

dengan A. pygmaea ketika muda dari segi warna dan 

ukuran tubuh, ketika dewasa mirip dengan capung 

Pseudagrion pruinosum pada thoraknya karena sama-sama 

tertutup oleh serbuk putih. Panjang tubuh capung ini mirip 

dengan A. pygmaea yaitu ±2 cm. Hal yang membedakannya 
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dengan A. pygmaea adalah embelan bagian atas lebih 

panjang pada A. pygmaea, sementara A. femina yang lebih 

panjang adalah embelan di bagian bawah. Selain itu, para 

prothorax betina A. femina memiliki cuping, sementara 

pada A. pygmaea tidak ada. Mata majemuk dari capung ini 

berwarna hitam pada bagian atas dan hijau dibagian bawah. 

Spesies ini biasa hidup di daerah panas/daerah terbuka 

dengan tanaman herba atau semak sebagai tanaman 

pelindungnya. Pada Stasiun III memiliki parit yang airnya 

jernih dan tumbuhan liar seperti rumput-dan tanaman  

paku yang tumbuh di sepanjang pinggir parit. Tumbuhan 

wetland di sepanjang parit Stasiun III tersebut merupakan 

tempat bernaung dan berkembang biak dari 2 capung 

jarum yang ada di sana. 

4. Stasiun IV, Persawahan di Ujung Barat Desa Jenggala - 

Kecamatan Tanjung 

Stasiun III berlokasi di ujung barat Desa Jenggala, Kec. 

Tanjung- KLU merupakan areal persawahan dengan titik 

koordinat -8.353575, 116.163403 (Gambar 6.19). Pengambilan 

sampel pada tanggal 27 Juni 2021 yakni ketika musim hujan 

sehingga air mengisi area persawahan. Kondisi sawah ketika 

pengambilan sampel adalah saat padi berusia menengah dan 

mulai berbulir (Gambar 6.20). Wilayah stasiun IV berada 

ditengah sawah dan berdekatan dengan jalan besar yaitu Jln. 

Raya Tanjung, toko, bengkel, dan rumah makan. 

Hasil pengukuran parameter fisika-kimia pada stasiun IV 

yang diukur mulai pukul 17.19 WITA yaitu: ketinggian berada 

pada 20 mdpl, suhu dan kelembaban udara 28.0 0C/93%, suhu 

air 26.2 0C, TDS 42 ppm, dan EC 85 µs/cm. Hasil pengamatan 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.4 sebagai berikut. 
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Tabel 6.4 Hasil Pengukuran Parameter Lingkungan di Stasiun IV Desa 

Jenggala, Kec. Tanjung mulai pukul 17.19 WITA 

No. Parameter Hasil pengukuran  

1. Ketinggian  20 mdpl 

2. Suhu dan kelembaban udara 28.0 0C / 93% 

3. Total Dissolved Solid (TDS) 42 ppm 

4.  Electrity Conductivity (EC) 85 µS/cm 

5. Suhu air 26.2 0C 

 

 

Gambar 6.19 Peta satelit pada lokasi stasiun IV, areal persawahan ujung barat 
Desa Jenggala, Kec. Tanjung – KLU (Skala 1:100 m). 
Sumber: Google maps 2021 

Hasil pengamatan spesies capung jarum pada stasiun IV 

areal persawahan di ujung barat Desa Jenggala Kecamatan 

Tanjung - KLU adalah terdapat 3 spesies capung jarum khas 

daerah persawahan sebagai berikut. 
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Gambar 6.20 Landscape Stasiun IV, areal persawahan di ujung barat Desa 
Jenggala,  Kec.  Tanjung -  KLU 

          Sumber: Data pribadi 2021 
 

a. Ischnura senegalensis (Rambur, 1842) 

Klasifikasi:  

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Ischnura 
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Spesies : I. senegalensis (Rambur, 1842) in GBIF    

Secretariat (2021) 

 

Gambar 6.21  Ischnura senegalensis dewasa di stasiun IV. A.  Male, B. 

Female  

Sumber: koleksi pribadi 2021 

Capung jarum khas persawahan ini, I. senegalensis 

(Gambar 6.21) memiliki ukuran tubuh sedang, dengan 

panjang tubuh ±3 cm  dan pada betina sedikit lebih pan- 

A 

B 
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jang. Jantan dan betina memiliki perbedaan warna dan 

corak pada caput, thorax dan abdomen. Pada jantan, 

memiliki mata majemuk berwarna hitam di bagian atas dan 

hijau di bagian bawah. Pada thorax, bagian middorsal stripes 

berwarna hitam, antehumeral stripes berwarna hijau, dan 

humeral stripes berwarna hitam. Pada bagian metathorax 

berwarna hijau-kebiruan. Pada bagian abdomen, terdapat 

10 segmen dengan garis hitam pada bagian atas dan coklat 

di bagian bawah. Pada segmen abdomen ke-8 dan 9 

berwarna biru. Pada betina, tubuh didominasi dengan 

warna coklat muda yaitu pada bagian kepala dan thorax. 

Pada abdomen, terdapat garis hitam di bagian atasnya.  

Capung jenis ini paling mudah ditemukan pada 

berbagai kondisi atau parameter lingkungan, baik pada pagi 

hari dengan cuaca dingin maupun siang hari dengan cuaca 

panas. Relung spesies ini pada stasiun IV adalah suka 

berlalu lalang dan bertengger pada bagian atas tanaman 

padi dan rumput-rumputan. Spesies ini termasuk predator 

paling tangguh dikalangan capung jarum di area 

persawahan.  Makanan utama capung jarum ini adalah 

Gambar 6.22   
Ischnura senegalensis 
female immature 
(betina muda), tampak 
warnanya masih buram  
Sumber: koleksi 
pribadi 2021 
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serangga kecil seperti lalat kecil pada area persawahan 

(Gambar 6.23).  

 

 

Gambar 6.23 Lalat kecil pada tanaman padi sebagai makanan 

utama dari capung I. senegalensis  

Sumber: Data pribadi 2021 

 

b. Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842) 
 

 

Klasifikasi: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Gambar 6.24 

Capung jarum 

Agriocmenis pygmaea 

pada area persawahan 

di Stasiun IV 

Sumber: Data Pribadi  

2021 
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Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 

Genus : Agriocnemis  

Spesies : A. pygmaea (Rambur, 1842) in GBIF    

  Secretariat (2021) 

Capung jarum yang terlihat pada Gambar 6.24 adalah 

capung jarum kecil hijau A. pygmaea  yang difoto pada pagi 

hari pada persawahan di ujung barat Desa Jenggala, Kec. 

Tanjung - Lombok Utara. Capung jarum yang ukurannya 

±2 cm ini warnanya terlihat hampir menyatu pada tanaman 

padi yang memiliki ciri khas berwarna hijau dengan warna 

kuning/orange pada ujung abdomennya. Ciri morfologi 

capung jarum ini adalah pada bagian kepala memiliki 2 

warna, yakni kepala bagian atas berwarna hitam dan kepala 

bagian bawah berwarna hijau. Pada bagian thorax dijantan, 

terdiri dari median stripe berwarna hitam, antehumeral stripe 

berwarna hijau, humeral stripe berwarna hitam, dan metathorax 

berwarna hijau. Terdapat garis warna hitam pada bagian 

atas abdomennya.   Perbedaannya dengan A. femina adalah 

pada jantan A. pygmaea memiliki embelan yang lebih 

panjang atas dibandingkan bagian bawah, sementara jantan 

A. femina sebaliknya. Capung ini lebih mudah terlihat pada 

pagi hari dan menyukai bertengger pda bagian bawah 

tanaman padi. 

 

c. Agriocnemis femina (Brauer, 1868) 

Klasifikasi: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Odonata 

Subordo : Zygoptera 

Family : Coenagrionidae 
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Genus : Agriocnemis  

Spesies : A. femina (Brauer, 1868) in GBIF Secretariat   

                  (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.25 Capung jarum Agriocnemis femina pada stasiun   IV. 

A. jantan, B. betina  

Sumber: Data pribadi 2021 

Capung jarum centil yang memiliki nama latin 

Agriocnemis femina ini (Gambar 6.25) merupakan capung 

jarum kecil yang ukuran panjang tubuh (±2 cm) dan corak 

yang serupa dengan A. pygmaea. Hal yang membedakan 

dengan capung A. pygmaea adalah pada A. femina memiliki 

thorax berwarna putih salju pada jantan (male) dewasa, dan 

pada female berwarna merah darah ketika masih muda, dan 

berubah warna menjadi hijau serupa dengan female A. 

pygmaea ketika sudah dewasa. Embelan bagian bawah 

capung jantan A. femina lebih panjang dari pada embelan 

bagian atas. Pada betina A. femina memiliki cuping di 

bagian atas protoraknya sedangkan A. pygmaea tidak ada.  

Habitat capung ini sama dengan A. pygmaea yaitu banyak 

ditemukan pada padi, rerumputan pada pinggir parit atau 

kolam atau tanaman air di daerah wetland. Capung ini akan 

A B 
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bersembunyi pada bagian bawah tanaman wetland ketika 

siang hari di cuaca terik.  

A. PEMBAHASAN 

Daerah sampling di Kabupaten Lombok Utara termasuk yang 

paling komplit terdiri atas areal persawahan, parit kecil di daerah 

terbuka, parit kecil di daerah tertutup (hutan), dan sungai besar 

bebatuan. Pada areal persawahan dijumpai capung jarum yang umum 

ditemui di daerah persawahan yaikni Agriocnemis pygmaea, A. femina, dan 

Ischnura senegalensis. Pada parit kecil di jumpai capung Pseudagrion 

pruinosum dan Agriocnemis femina. Pada parit kecil di tengah hutan 

sekunder dijumpai capung jarum khas daerah dingin yaitu Euphaea lara 

lombokensis, Pseudagrion pilidorsum declaratum, dan Rhinocypha pagenstecheri. 

Pada sungai besar dengan bebatuan dijumpai capung jarum Euphaea 

lara lombokensis dan Pseudagrion pilidorsum declaratum.  

Capung jarum Rhinocypha pagenstecheri yang ditemukan pada parit 

kecil di tengah hutan sekunder (stasiun II), merupakan spesies yang 

paling sulit ditemui karena persyaratan habitatnya yang khusus yaitu 

daerah yang tertutup dan bersuhu dingin serta air yang mengalir agak 

deras. Sementara itu, Euphaea lara lombokensis lebih toleran terhadap 

suhu lingkungan yang agak sedikit hangat dan terbuka namun tetap 

pada wilayah yang masih asri di sekitar hutan. R. pagenstecheri lebih 

pemalu dan sensistif terhadap kehadiran manusia dibandingkan 

dengan E. lara lombokensis yang sedikit lebih mudah untuk didekati. 

Kesesuaian habitat merupakan faktor penting dalam menjaga 

kelestarian dari suatu jenis capung101. 

Capung jarum Pseudagrion pruinosum dan Agriocnemis femina yang 

ditemui di stasiun III merupakan 2 capung jarum yang thorax-nya 

ditutupi serbuk putih (pruinescence) ketika sudah memasuki fase dewasa 

yaitu pada jantan. Pruinescence  merupakan lapisan lilih putih kerap 

 
101 Sugiman et al., “Perilaku Bertelur Dan Pemilihan Habitat Bertelur Oleh 

Capung Jarum Pseudagrion Pruinosum (Burmeister) (Odonata: 
Coenagrionidae).” 
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melapisi badan dan sayap beberapa spesies odonata yang bersifat 

sangat memantulkan cahaya UV akibat dari struktur  hamburan 

cahayanya yang halus. Kemunculan pruinescence yang pada capung 

dewasa berfungsi sebagai pengenalan terhadap pasangan102.   Kedua 

capung tersebut masuk kedalam famili Coenagrionidae dengan status 

IUCN pada level Least Concern (LC) dimana P. pruinosum termasuk 

spesies dengan populasi stabil103.  

B. KESIMPULAN 

Beberapa hal penting dalam penelitian ini yang dapat diambil 

sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut. 

1. Kondisi lingkungan pada 4 stasiun di lombok utara cukup 

bervariasi. Pada ketinggian terletak diantara 20-380 mdpl.  Suhu 

udara bervariasi pada saat pengambilan sampel antara -25-

29.90C. Kelembaban udara bervariasi antara 73-93%. Suhu air 

24.8-27.50C, TDS 42-263 ppm, dan EC 85-113 µs/cm. Luas 

penutupan kanopi bervaiasi antara 0-100%. Kecepatan angin 

bervariasi antara 0.0-3.1 Keanekaragaman jenis spesies 

ditentukan oleh lokasi pengambilan spesies. 

2. Spesies capung jarum yang ditemukan pada 4 stasiun di lombok 

utara adalah sebanyak 9 spesies yaitu Agriocnemis pgymaea, A. 

femina, Ischnura senegalensis, Pseudagrion pilidorsum declaratum, 

Pseudagrion pruinosum, Euphaea lara lombokensis,  dan Rhinochypa 

pagenstecheri. 

3. Spesies Rhinopcypa pagenstecheri (Foerster, 1897) yang dijumpai 

pada stasiun II memiliki ciri fisik torak berwarna merah dipadu 

dengan garis-garis warna orange, warna abdomen merah, dan 

warna sayap hitam pada ujungnya. Betina R. pagenstecheri tidak 

 
102 Ryo Futahashi, “Diversity of UV Reflection Patterns in Odonata,” 

Frontiers in Ecology and Evolution, 2020. 
103 Dow, “Pseudagrion Pruinosum”; R A Dow, “Agriocnemis Femina 

(Errata Version Published in 2020)” (The IUCN Red List of Threatened Species 
2020: e.T167208A179263659, 2020), 
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-1.RLTS.T167208A83375055.en. 



212 

 

dijumpai ketika pengamatan sehingga perlu diadakan survey 

lebih lanjut.  
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GLOSARIUM 

Abdomen: 

Bagian perut, pada capung terletak antara ujung thorax (dada) dan 

embelan (anal appendages). 

Anal appendages (embelan):  

Ruas terakhir dari abdomen pada capung yang berfungsi saat kawin 

(kopulasi). 

Anisoptera:  

Kelompok odonata yang merupakan capung besar. 

Biondikator:  

Kelompok spesies/organisme yang keberadaanya berhubungan 

dengan kondisi lingkungan tertentu sehingga  digunakan sebagai 

petunjuk kondisi lingkungan .  

Canopy (kanopi):  

Kumpulan daun tanaman dari kumpulan vegetasi tanaman yang 

menutupi bagian bawah tanah. 

Canopy cover (tutupan kanopi):  

Persentase bagian permukaan tanah yang tertutup oleh kanopi vegetasi 

secara vertical. 

Compound eyes (mata majemuk):  

Organ visual pada serangga yang terdiri dari ribuan ommatidia, yaitu 

unit fotoresepsi yang terdiri dari kornea, lensa, dan sel fotoreseptor 

untuk membedakan kecerahan dan warna. 

EC (Electrity Conductivity):   

Ukuran kemampuan suatu bahan/larutan dalam menghantar listrik. 

Female:  

Sebutan untuk organisme betina . 

Foraging flight:  
Perilaku capung untuk terbang dengan cepat dari tempat bertengger 

untuk menangkap mangsa kemudian kembali lagi ke tempat bertengger 

semula.  

Immature: 
Keadaan suatu serangga/capung yang belum dewasa ditandai dengan 

belum matangnya warna dan kesempurnaan tubuhnya. 

Kopulasi: 
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Kegiatan perkawinan sepasang organisme jantan dan betina  dengan 

cara memasukkan organ kelamin jantan ke organ kelamin betina untuk 

menyalurkan sel sperma agar terjadi fertilisasi. Pada capung kopulasi 

dilakukan dengan cara betina menempelkan ujung abdomen ke organ 

genitalia jantan yaitu ruas abdomen ke-2 dari depan, sementara jantan 

memegang prothorax betina menggunakan embelan, kegiatan ini 

membentuk formasi roda. 

Labium: 
Bibir bawah, Embelan dari segmen ke-enam kepala capung, terletak 

dibelakang maksila, berfungsi juga untuk memegang makanan. 

Labrum: 
Bibir atas pada serangga. 

Landscape (lanskap): 
Pemandangan (alam), tata ruang di luar gedung. 

Maksila: 

Rahang bawah pada serangga, berfungsi mengunyah/menghancurkan 

makanan, terletak dibagian belakang mandibula. 

Male: 

Sebutan untuk organisme jantan  

Mandibula: 

Rahang atas pada serangga, letaknya dibelakang labrum, berfungsi 

untuk menyobek makanan.  

Mating: 

Sebutan bagi organisme yang sedang kawin 

Mature: 

Keadaan suatu serangga/capung yang sudah dewasa ditandai dengan 

matangnya warna dan kesempurnaan tubuhnya. 

Mesothorax: 

Bagian pertengahan dari 3 segmen dada pada serangga (prothorax, 

mesothorax, dan metathorax). 

Metathorax: 

Bagian akhir dari 3 segmen dada pada serangga (prothorax, 

mesothorax, dan metathorax). 

Molting: 
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Proses pergantian kulit pada organisme hewan, termasuk pada nimfa 

capung dalam air dangkal. 

Nimfa: 

Larva serangga yang berasal dari telur yang menyerupai dewasa dan 

merupakan satu tahapan dalam metamorphosis serangga, larva pada 

capung hidup dalam air. 

Ocelli/ocellus (mata tunggal):  
Mata tunggal pada serangga, pada capung jarum biasanya berjumlah 3 

buah. 

Odonata: 

Salah satu ordo  pada serangga yang merupakan kelompok dari capung 

secara umum. 

Oviposisi: 

Perilaku atau kegiatan peletakan telur pada capung/serangga betina 

pada lokasi tertentu.  

Ovipositor:  

Alat untuk peletakan telur pada serangga/capung yang terletak pdaa 

bagian ventral ujung abdomen. 

Pre-kopulasi: 

Bentuk tandem, yaitu kegiatan sebelum kopulasi pada capung, dimana 

embelan/anal appendages capung jantan memegang erat prothorak betina, 

dapat terjadi saat terbang dan hinggap (perching). 

Pterostigma: 

Bagian kotak berwarna hitam pada bagian ujung sayap dari 

capung/serangga  

Pupa: 

Fase kepompong, merupakan suatu tahapan dalam metamorfosis 

serangga setelah fase nimfa/larva. 

Pruinescence: 

Lapisan serbuk atau lilin putih yang kerap melapisi badan dan sayap 

beberapa spesies odonata yang bersifat dapat memantulkan cahaya 

UV. 

Perching: 

Perilaku capung atau serangga yang hinggap di suatu tempat. 

Prothorax: 
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Bagian awal dari 3 segmen dada pada serangga (prothorax, 

mesothorax, dan metathorax). 

Sinthorax: 

Sebutan lain dari thorax pada capung (bagian mesothorax dan 

metathorax). 

Tandem: 

Perilaku seksual capung pada fase pra-kopulasi, dimana embelan jantan 

memegang prothorak betina. 

TDS: 

Total Dissolved Solid, adalah jumlah padatan terlarut dalam air. 

Wetland: 

Lahan basah, dimana wilayahnya jenuh dengan air dan tergenang oleh 

air dangkal contohnya rawa – rawa biasa ditumbuhi oleh tanaman air. 

Zygoptera: 

Kelompok odonata yang merupakan capung jarum. 
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SINOPSIS 

Buku ini hadir untuk mengobati rasa haus akan buku capung di 

dan merupakan buku capung pertama Pulau Lombok. Di dalam buku 

ini menjelaskan beberapa capung jarum (Zygoptera) pada bebeerapa 

lokasi sampling yang terdapat di tiap kabupaten/kota di Pulau Lombok. 

Sebanyak total 14 spesies capung jarum berhasil ditemukan dari 6 

(enam) famili yaitu famili Coenagrionidae, famili Chlorocyphidae, famili 

Platycnemididae, famili Euphaneidae, famili Protoneuridae, dan famili 

Platystictidae. Dari 14 spesies capung jarum yang telah ditemukan, 

terdapat 1 subspesies khas Pulau Lombok yang hidup di pedalaman 

hutan dengan air yang dingin yaitu Euphaea lara lombokensis (McLachlan, 

1898). 1 (satu) spesies yang sempat menjadi endemik dan sulit ditemui 

dan memerlukan habitat khusus di Pulau Lombok yaitu Drepanosticta 

berlandi (Lieftinck, 1939). 2 (dua) spesies cukup sulit ditemukan di 

kawasan Pulau Lombok dan hidup di hutan asri yaitu Nososticta 

emphyla (Lieftinck, 1936) dan Rhinocypha pagenstecheri (Foerster, 1897). 2 

(dua) spesies capung jarum yang habitatnya pada air yang bersuhu 

sedang dan hanya ditemukan di 2 tempat di pulau lombok yaitu 

Libellago lineata (Burmeister, 1839) dan Pseudagrion microcephalum 

(Rambur, 1842). Terdapat 1 capung yang belum diketahui spesiesnya 

karena berbeda tampilan morfologi dan diperkirakan merupakan 

spesies baru dari genus Rhinocypha.  Kemudian sisa capung yang lainnya 

adalah relatif mudah ditemukan pada aliran air yang jernih dan bersih 

pada suhu sedang, serta capung yang biasa ditemukan pada areal 

persawahan, rerumputan pinggir kolam/sawah pada suhu relatif panas. 

Meskipun buku ini cukup sederhana, namun diharapkan membuka 

wawasan pembaca mengenai kehidupan capung jarum di Pulau 

Lombok dan sebagai pedoman untuk melaksanakan konservasi 

lingkungan karena capung merupakan bioindikator yang baik terhadap 

lingkungan. Buku ini telah melalui validasi dari ahli dan bermanfaat 

bagi dosen, peneliti, guru, mahasiswa, dan kalangan umum penyuka 

capung. Terakhir, penulis menyadari banyak kekurangan dari buku 

edisi pertama ini, sehingga diharapkan masukan dari berbagai pihak 

untuk kesempurnaan edisi berikutnya. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Platycnemididae
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