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ABSABSTRAK 
 

Kodok umumnya dianggap sebagai mahkluk yang beracun. Padahal kodok 
tidak merugikan tetapi menguntungkan atau berguna bagi manusia untuk 
mengendalikan populasi serangga yang ada di sekitar rumah, kebun, maupun 
ladang. Sifat ini sekarang telah dimanfaatkan oleh manusia, terutama kodok besar 
atau kodok laut yang merupakan salah satu species kodok yang paling besar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makanan alami apa yang disukai oleh 
kodok dan potensi kodok sebagai pengendali populasi serangga. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kodok (Bufo 
melanostictus) yang ada di sekitar pemukiman penduduk di kelurahan Sekaran, 
Gunungpati. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 ekor kodok yang terdiri dari 
10 ekor kodok jantan dan 10 ekor kodok betina yang masing-masing mempunyai 
berat 9-10 gram. Setiap kandang terdiri dari 2 ekor kodok jantan dan betina. 
Setelah masa aklimasi selama 3 hari, kodok diberi 7 macam makanan yaitu 
belalang, rayap, ulat, kumbang, semut, cacing tanah, dan ketam-ketaman.Ketujuh 
macam makanan tersebut diberikan masih dalam keadaan hidup dan dibiarkan 
lepas dalam kandang. Palatabilitas kodok terhadap suatu makanan dapat dilihat 
dari nisbah pemangsaannya.  

Hasil penelitian menunjukkkan bahwa jenis makanan yang disukai oleh 
kodok berturut-turut adalah rayap dengan nisbah pemangsaan 0,67, belalang dan 
semut merah dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,59, kumbang dengan nisbah 
pemangsaan sebesar 0,58, ulat dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,55, cacing 
tanah dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,53 dan yang terakhir adalah ketam-
ketaman dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,38. 

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa kodok lebih menyukai rayap, 
belalang, dan semut merah dibanding kumbang, ulat, cacing tanah, dan ketam-
ketaman oleh karena itu kodok dapat dijadikan sebagai alternatif pengendali 
populasi serangga khususnya rayap, belalang, dan semut merah.   
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO  

1. Sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi nilainya ialah kepandaian, 

kemeralatan yang paling parah ialah kebodohan, kesepian yang paling 

menakutkan adalah bangga diri sendiri, nasab yang paling mulia adalah budi 

pekerti yang luhur (Ali bin Abi Tholib)  

2. Janganlah kau menuntut ilmu karena tiga perkara dan janganlah meninggalkan 

tiga perkara, yaitu: jangan belajar untuk pandai berdebat, untuk 

kesombongan, untuk pamer saja dan jangan kamu tiggalkan belajar karena 

malu untuk menuntut ilmu, karena juhud, dan karena rela menjadi orang bodoh 

(Umar bin Khatab)  

3. “Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, yang bisa kita lakukan 

ialah berbuat sebaik-baiknya dan berbahagia pada hari ini”. (Samuel Taylor 

Coleridge). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  

Amfibi terdiri dari 3 (tiga) Ordo. Ordo yang pertama adalah Caudata atau 

Salamander, Ordo yang kedua adalah Cecilia atau Gymnopiona, Ordo yang ketiga 

adalah Anura. Ordo Caudata atau Salamander merupakan satu – satunya Ordo 

yang tidak dijumpai di Indonesia. Ordo kedua adalah Cecilia atau Gymnophiona, 

bentuknya seperti cacing dengan kepala dan mata yang tampak jelas mudah 

dikelirukan dengan cacing. Sebagian besar Amfibia Indonesia termasuk Ordo 

yang ketiga, yaitu Anura. 

Ordo Anura terdiri dari 5 (lima) famili di Jawa yaitu Bombinataridae 

(Discoglossidae), Megapridae (Pelobatidae), Bufonidae, Lymnodynastidae, dan 

Myobatrachida. Famili Bufonidae dengan genus bufo paling umum dan paling 

luas penyebaranya, yaitu di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra dan Nusa 

Tenggara. 

Bufo disebut juga kodok atau bangkong mempunyai ciri: tubuh relatif 

kecil (gemuk) biasanya terestrial, tetapi beberapa setengah akuatik (B.asper, B. 

Juxasper). Bufo mempunyai tekstur kulit yang sangat kasar dan biasanya terdapat 

sepasang kelenjar paratoid yang berfungsi untuk pertahanan. Tubuh Bufo tertutup 

oleh bintil besar dan kecil, ukuranya bervariasi dari relatif kecil ( 40 mm ) sampai 

sangat besar (lebih dari 300 mm). Kakinya tidak sesuai untuk meloncat, kodok ini 

meloncat – loncat kecil dari satu tempat ketempat yang lain, warna tubuhnya 

hitam keabuan, coklat keabuan atau coklat kemerahan. 
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Kodok akan memakan segala sesuatu yang hidup dan bergerak serta 

ukuran mangsanya tidak terlalu besar dari tubuhnya. Makanan yang tidak hidup 

atau tanpa gerakan sering tidak disentuh (Susanto, 1998). Menurut Iskandar 

(2002), Bahwa semua Amfibia adalah karnivora. Makananya terdiri dari 

arthropoda (larva serangga, serangga) terutama untuk jenis kodok yang 

mempunyai ukuran tubuh kecil. Kodok yang mempunyai ukuran tubuh yang lebih 

besar dapat memakan binatang yang lebih kecil dari ukuran tubuhnya, misalnya 

udang kecil,  kerang, atau ular kecil, namun kebanyakan berudu kodok adalah 

herbivora. 

Umumnya kodok dianggap sebagai mahkluk yang beracun. Padahal 

sebenarnya kodok tidaklah merugikan sama sekali dan bahkan menguntungkan 

atau berguna bagi manusia untuk mengendalikan serangga yang ada di sekitar 

rumah, kebun maupun di ladang. Sifat ini sekarang telah dimanfaatkan oleh 

manusia, terutama kodok raksasa atau kodok laut yang merupakan salah satu 

spesies kodok yang paling besar. Hewan ini diperkenalkan di berbagai belahan 

dunia seperti di Puerto Rico, Haiti dan Hawaii, untuk mengendalikan kumbang 

yang menimbulkan kerusakan pada tanaman tebu (Sacarum officinarum) dan di 

Australia untuk mengendalikan serangga Dermolepida abohirtum (Anonim, 

1989). 

Makanan kodok terdiri dari kumbang, rayap, belalang, ulat, semut merah, 

cacing tanah dan ketam-ketaman.   

Kumbang dapat ditemukan pada setiap tipe habitat. Mereka makan segala 

macam bahan dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, tetapi lebih banyak yang 
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makan tumbuh-tumbuhan. Beberapa jenis yang bersifat pemakan tumbuh-

tumbuhan, pemakan bebas pada daun-daunan. Bagian tumbuhan apapun mungkin 

akan dimakan oleh beberapa jenis kumbang (Borror et al,1992). 

Rayap adalah serangga yang merugikan karena merusak kayu. Makanan 

utamanya adalah kayu atau bahan yang tersusun dari selulosa. Binatang kecil ini 

dapat ditemukan di daerah tropis dan sub tropis, di daerah tropis binatang rayap 

ini banyak ditemukan dari mulai kawasan pantai hingga ke daerah yang 

ketinggianya mencapai 3.000 m di atas permukaan laut. Mengingat kerugian yang 

di timbulkan oleh rayap, untuk menghindari serangan rayap pada kayu-kayu, 

maka perlu penanganan yang ramah lingkungan misalnya dengan menggunakan 

predator biologi (Anonim, 2000). 

Belalang termasuk kedalam Ordo Orthoptera, kebanyakan dari mereka 

adalah pemakan tumbuh-tumbuhan dan merusak tanaman budidaya .Beberapa 

jenis adalah pemangsa, sedikit yang merupakan pemakan bahan organik yang 

membusuk dan beberapa lagi sebagai omnivora (Borror et al,1992). 

Ulat (larva serangga) merupakan fase yang sangat aktif makan .Biasanya 

ulat ada pada daun kangkung, kacang-kacangan, maupun daun padi. Ulat dengan 

sifat gerakannya yang khas merupakan makanan yang sangat disukai oleh kodok 

(Susanto,1998). 

Semut  termasuk kedalam famili Formicoidae, semut merupakan 

kelompok serangga paling sukses penyebarannya diantara kelompok serangga 

yang lain. Beberapa dari mereka bersarang di dalam rongga-rongga  tanaman-
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tanaman (di batang-batang, di dalam biji kacang, dan sebagainya) (Borror et al, 

1992).  

Cacing tanah juga merupakan makanan alami kodok. Pada umumnya 

cacing tanah hidup di dalam tanah yang subur, banyak humus dan lembab 

(Sutikno, 1990). 

Ketam-ketaman juga merupakan salah satu makanan alami kodok .Mereka 

aktif hidup di air (Susanto,1998). 

Menurut Kramadibrata (1996), bahwa setiap macam makanan hewan dapat 

di tinjau dari 2 (dua) aspek, yaitu kualitatif dan kuantitatif, dari aspek kualitatif 

salah satunya di kenal dengan palatabilitas. 

Palatabilitas (kelezatan) makanan sangat ditentukan oleh banyak 

sedikitnya kandungan senyawa-senyawa tertentu (alkaloida, fenol dll). Diantara 

senyawa senyawa ini mungkin ada yang bersifat toksik atau merangsang di luar 

kisaran toleransi hewan. Selain ini adanya struktur- struktur yang menggangu 

seperti bulu, duri tajam atau lapisan kulit yang keras, semuanya itu mengurangi 

nilai palatabilitas makanan (Kramadibrata, 1996).  

Untuk mengetahui makanan alami apa yang palatabel bagi kodok dan 

potensinya dalam mengendalikan populasi serangga, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang “Palatabilitas Bufo melanostictus terhadap beberapa macam 

makanan alami dan potensinya dalam mengendalikan populasi serangga”. 

B. PERMASALAHAN  

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1.  Jenis makanan alami apa yang palatabel bagi kodok? 

2. Bagaimanakah potensi kodok sebagai pengendali populasi serangga? 

C. PENEGASAN ISTILAH 

1. Palatabilitas kodok adalah kelezatan atau kesukaan kodok terhadap makanan. 

Makanan dikatakan palatabel bagi kodok apabila makanan tersebut disukai 

oleh kodok. Indikator disukai dapat dilihat dari seringnya frekuensi 

pemangsaan oleh kodok. 

2. Kodok termasuk dalam ordo Anura familia Bufonidae mempunyai ciri-ciri 

tekstur kulit relatif berkerut dengan bintil-bintil atau bonteng yang jelas 

(Iskandar, 2002). 

3. Potensi mengendalikan serangga adalah kemampuan kodok untuk 

mengendalikan populasi serangga sampai batas tertentu. 

4. Makanan alami adalah makanan bagi kodok yang tidak diproduksi manusia 

atau diperoleh langsung dari alam. 

Makanan alami yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok 

serangga dan non serangga. Kelompok serangga meliputi, rayap, belalang, 

kumbang, ulat, dan semut merah sedangkan kelompok non serangga meliputi, 

cacing tanah dan ketam-ketaman. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui jenis makanan alami apa yang palatabel dan dibutuhkan 

kodok 2. Untuk mengetahui potensi kodok sebagai pengendali populasi serangga. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat antara lain : 

1. Memberi informasi tentang makanan alami yang palatabel bagi kodok 

2. Memberi informasi tentang peranan kodok dalam mengendalikan populasi 

serangga. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA   
 

A. Klasifikasi dan Sistematika Kodok 

Goin. et al (1978), memasukan sistematika Bufo melanostictus (kodok) 

kedalam susunan klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chardata 

Sub Phylum : Vertebrata 

Class : Amphibia 

Ordo : Anura 

Familia : Bufonidae 

Genus : Bufo 

Species : Bufo melanostictus Schneider 

Ordo Caudata merupakan satu-satunya Ordo yang tidak terdapat 

di Indonesia. Ordo Gymnophiona (diantaranya genus Cecilia) jarang di 

temukan di Indonesia. Cecilia pernah ditemukan di Banten yang berbentuk 

seperti cacing dengan kepala dan mata yang tampak jelas dan mudah di 

kelirukan dengan cacing. Ordo Anura merupakan Ordo yang paling banyak di 

temukan di Indonesia, yang termasuk dalam Ordo ini adalah katak dan kodok. 

Di Indonesia sampai saat ini telah di temukan sekitar 10 (sepuluh) familia, 6 

(enam) familia di antaranya terdapat di Jawa. Familia-familia dari Ordo Anura 

yang ada di Indonesia adalah: Bombinataridae (Discoglossidae), Megapridae 

(Pelobatidae), Bufonidae, Lymnodynastidae, Myobatrachidae, Mycrohylidae, 

Pelodrydae, Ranidae, Rhacophoridae dan Pipidae (Iskandar, 1998 ). 
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B.  Morfologi Kodok 

Kodok mudah di kenali dari tubuhnya yang tampak seperti berjongkol 

dengan 4 (empat) kaki untuk melompat, leher yang tidak jelas dan tanpa ekor, 

kaki belakang berfungsi untuk melompat, lebih panjang dari pada kaki depan 

yang pendek dan ramping. Kodok mempunyai kulit tubuh yang kasar, tertutup 

oleh tonjolan-tonjolan berduri di seluruh permukaan kulit, pada sisi tubuh 

terdapat lipatan kulit berkelenjar mulai dari belakang sampai di atas pangkal 

paha yang disebut lipatan dorsalateral. Ada juga lipatan yang serupa yang 

disebut lipatan supra timpatik yang mulai dari belakang mata memanjang di 

atas gendang telinga dan berakhir di dekat pangkal lengan. Pada kebanyakan 

jenis kodok betina mempunyai ukuran tubuh lebih besar dari pada kodok 

jantan (Iskandar, 1998). 

C.  Habitat Kodok 

Kodok  sebagai umumnya amfibi, hidup selalu berasosiasi dengan dua 

habitat yaitu habitat air dan daratan. Daratan lebih banyak mereka butuhkan 

sewaktu memasuki stadia kecil (kodok muda) hingga dewasa, sedangkan pada 

waktu berudu lebih banyak memerlukan air sebagai habitatnya. Namun 

demikian, amfibia menghuni habitat yang sangat bervariasi dari tergenang di 

bawah air sampai yang hidup di pucuk pohon. 

Distribusi kodok meliputi daerah tropis dan sub tropis, akan tetapi 

pertumbuhanya akan optimum apabila hidup pada daerah tropis. Walaupun 

kodok termasuk binatang berdarah dingin yang suhu tubuhnya mampu 

mengikuti suhu lingkungan, tetapi untuk mendapatkan pertumbuhan yang 
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optimal, suhu yang dikehendaki berkisar antara 26 °C – 33 °C. Di Indonesia 

penyebarannya sangat luas terdapat hampir di seluruh wilayah  yang 

mencakup 10 (sepuluh) Ordo dan terdiri lebih dari 450 jenis, 6 (enam) di 

antaranya tercatat di Jawa, salah satunya dari familia Bufonidae (Iskandar, 

2002).    

D.  Cara Kodok Memperoleh Makanan 

Dalam memperoleh makanan, kodok selain aktif mencari makanan 

dengan melompat juga akan menangkap mangsa dengan lidahnya yang dapat 

dijulurkan. kodok akan menelan langsung makanannya tanpa berusaha 

terlebih dahulu untuk mengunyah atau menghancurkannya menjadi bagian-

bagian yang lebih kecil, bahkan pada saat lapar dan sulit menemukan 

makanan, kodok cenderung bersifat kanibal. Mangsa yang menjadi korban 

adalah kodok-kodok kecil dan kodok yang lemah. Jumlah makanan yang 

dibutuhkan kodok tiap harinya sebanyak 10% dari total berat badan kodok 

(Susanto, 1998). 

Menurut Duellman dan Trueb (1994), strategi yang dilakukan amfibia 

dalam mendapatkan makanannya meliputi pemilihan mangsa. Spesialisasi 

fungsi dihubungkan dengan jenis mangsa yang dimakan dan taktik yang 

digunakan untuk memperoleh mangsa. Mekanisme memakan pada beberapa 

Amfibia dengan cara menjulurkan lidah dan selanjutnya mangsa dijepit 

dengan gigi vemarin. 
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Semua Amfibia dewasa adalah karnivora, pada prinsipnya kebanyakan 

mereka mencari makan dengan menangkap serangga terutama untuk kodok 

yang berukuran kecil (Iskandar, 2002). 

E.  Macam-Macam Makanan Alami Kodok 

Ketersediaan makanan kodok di lingkungan merupakan salah satu 

sumber daya yang dibutuhkan oleh kodok. Makanan yang digunakan oleh 

kodok sebagai sumber energi bagi aktivitas hidupnya (Effendi, 1979). Untuk 

mendapatkan pertumbuhan yang optimal kodok memerlukan sejumlah 

makanan yang baik. Kodok akan memakan segala sesuatu yang hidup dan 

bergerak serta bentuknya tidak lebih besar dari tubuhnya (Anonim, 1989). 

Makanan yang tidak hidup atau tanpa gerakan sering tidak disentuh. Makanan 

bagi kodok selain akan membuat pertumbuhan kodok menjadi pesat, juga 

secara langsung atau tidak langsung membantu proses reproduksi. Menurut 

Susanto (1998), makanan amfibia terutama adalah serangga. Serangga sering 

dimakan oleh kodok di habitat aslinya, karena kodok menyukai makanan 

hidup yang bergerak. Serangga ini pada umumnya aktivitasnya pada malam 

hari (nocturnal). Sebagai makanan alami kodok, kehadiran serangga sangat 

dinantikan oleh kawanan kodok yang sedang mencari mangsa. 

Dalam penelitian ini makanan alami yang akan digunakan adalah 

belalang, rayap, kumbang, ulat, semut merah, cacing tanah dan ketam-

ketaman, berikut ini akan diuraikan sebagai berikut secara singkat:  
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1. Belalang Ordo Orthoptera (Valanga sp) 

Belalang termasuk kedalam Ordo Orthoptera. Di daerah beriklim 

tropis, banyak diantara Belalang yang mampu menghasilkan keturunan 

sampai tiga generasi atau lebih setiap tahunnya (Anonim, 1989). Menurut 

Jumar (2000), belalang mempunyai ciri-ciri memiliki dua pasang sayap. 

Sayap depan panjang dan menyempit, biasanya mengeras seperti kertas 

dan dinamakan tegmina. Sayap belakang lebar dan membraneus. Waktu 

istirahat sayap dilipat ke atas tubuh. Antena pendek sampai panjang dan 

beruas banyak. Tarsus biasanya beruas tiga sampai lima, alat mulut 

mengigit dan mengunyah. Sebagian besar serangga dari ordo ini 

merupakan pemakan tanaman fitofagus.  

Beberapa jenis belalang tertentu kadang-kadang jumlahnya 

meningkat pesat dan juga mampu melakukan migrasi dalam jarak yang 

cukup jauh, sehingga mengakibatkan luasnya area kerusakan dan 

menimbulkan kerugian bagi petani karena merusak tanaman budidaya 

(Borror et al., 1992). Belalang yang digunakan sebagai makanan alami 

kodok dalam penelitian ini adalah jenis Valanga nigricornis. Valanga 

nigricornis termasuk dalam Ordo Orthoptera famili Acrididae.Valanga 

nigricornis termasuk kelompok hama lokal. Spesies ini di Jawa timur dan 

Jawa tengah disebut walang kayu, kaki belakang terdapat bintik-bintik 

terang, tibia belakang berwarna kemerahan atau ungu dan di bawah sayap 

berwarna merah. Spesies ini tidak dapat hidup pada daerah yang 

bermusim kering (Kalshoven,1981). 
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2. Rayap Ordo Isoptera (Macrothermes sp) 

Rayap termasuk kedalam Ordo Isoptera. Rayap merupakan serangga 

merugikan karena merusak kayu. Makanan utamanya adalah kayu atau 

bahan yang mengandung selulosa. 

Menurut (Nandika et al., 2003) tubuh rayap terdiri dari tiga bagian 

yang disebut tagmata, yaitu tagmata kepala, thorak, dan abdomen. 

Serangga ini umumnya berukuran kecil bertubuh lunak dan biasanya 

berwarna coklat pucat. Kepala umumnya prognatous. Antena pendek dan 

berbentuk seperti benang (filiform) atau seperti rangkaian manik-manik 

(maniliform). Serangga dewasa ada yang bersayap dan ada yang tidak 

bersayap. Jika bersayap maka jumlahnya 2 pasang, bentuknya 

memanjang. Ukuran serta bentuk sayap depan dan belakang sama. Alat 

mulut menggigit-mengunyah. Mata majemuk berkembang hanya pada saat 

kasta reproduktif (laron). Thoraks terdiri dari tiga segmen yaitu protoraks, 

mesothoraks, dan metathoraks.  

Secara umum perilaku rayap sebagai serangga sosial meliputi 

aktivitas makan, aktivitas menyerang, dan trofolaksis. Rayap merupakan 

serangga pemakan kayu (xylophagus) atau yang terbuat dari selulosa, 

karena rayap makanannya berupa kayu maka rayap merupakan serangga 

perusak dan merugikan manusia. Tak heran jika pintu, meja atau kursi 

dimakan rayap. 

Menurut (Nandika et al., 2003) untuk mencapai kayu bahan 

bangunan yang terpasang, rayap dapat keluar dari sarangnya melalui 
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terowongan-terowongan atau liang-liang kembara yang dibuatnya. Bagi 

rayap subteram (bersarang dalam tanah tetapi mencari makan sampai jauh 

di permukaan tanah). Keadaan lembab mutlak diperlukan. Hal ini 

menerangkan mengapa kadang-kadang hanya dalam satu malam saja 

rayap mampu menginvasi lemari buku di rumah atau di kantor jika 

pondasi bangunan tidak dilindungi. 

Perilaku trofolaksis merupakan ciri khas di antara individu-individu 

rayap dalam koloni rayap, masing-masing individu sekali-kali melakukan 

hubungan dalam bentuk menjilat, mencium, menggosokkan anggota 

tubuhnya satu dengan yang lain. 

Sifat ini diinterpretasikan sebagai cara untuk menyampaikan makanan 

dari kasta pekerja ke anggota koloni lainnya. Sifat ini juga diperlukan agar 

terjadi pertukaran fenomena di antara para individu rayap. 

3. Ulat Hemiptera (Nezara virida) 

Ulat atau Larva serangga juga merupakan makanan alami kodok. 

Biasanya ulat ada pada daun kangkung, kacang- kacangan maupun daun 

padi. Ulat dengan sifat gerakanya yang khas merupakan makanan yang 

sangat disukai oleh kodok (Susanto, 1998). Banyak jenis ulat grayak yang 

menyerang tanaman padi, tetapi yang paling umum ada tiga jenis yaitu: 

Mytimma separata, Spodoptera mauritia, Spodoptera litura. Ketiga jenis 

Serangga ini termasuk kedalam golongan famili noctuidae, ordo 

lepidoptera. Ulat grayak ini dapat dijumpai diseluruh lingkungan tanaman 

padi, populasi ulat grayak ini meningkat pada musim hujan karena mudah 
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mencari inang alternatif yaitu gulma dan rumput-rumputan (Harahap & 

Tjahjono, 1998). Umumnya larva memakan daun, pucuk padi dan rumput-

rumputan dalam jumlah yang besar dan mereka sanggup menghancurkan 

tanaman padi dengan memakan daun dan kadang-kadang sampai ke dalam 

dasar tanaman. Pada siang hari larva akan bersembunyi di bawah daun 

dari bagian yang tumbang, sehingga sulit untuk dideteksi (Baehaki, 1993). 

Imago aktif pada malam hari dan terbang ke sawah untuk meletakan 

telurnya, sedangkan pada siang hari bersembunyi dibalik daun padi. Larva 

yang baru saja menetas kemudian masuk ke batang padi dan memakan 

tangkai atau pangkal sehingga pucuk daun padi akan mati. Bisa juga larva 

akan memakan tangkai rangkain bunga, sehingga bunganya sedikit 

menunduk. 

4. Kumbang Ordo Coleoptera (Pylophaga sp) 

Kumbang termasuk Ordo Coleoptera. Kumbang tersebar sangat luas, 

dan kumbang ini pemakan tumbuh-tumbuhan. Kumbang yang dewasa 

makan daun dan bunga-bunga pada waktu malam. Larvanya dikenal 

dengan nama lundi putih yang makan akar-akar rumputdan tanaman 

lainnya. lundi putih adalah serangga yang sangat merusak dan melakukan 

kerusakan yang besar pada padang rumput, lapangan, dan tanaman 

budidaya seperti jagung, kentang, dan stroberi (Borror et al, 1992). 

5. Semut  Ordo Hymenoptera (Formica sp) 

Semut termasuk dalam Ordo Hymenoptera Famili Formicidae. 

Semut adalah satu kelompok yang sangat umum dan penyebaranya sangat 
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luas. Kebanyakan semut ini berukuran agak kecil, semut pekerja 

panjangnya kurang dari 5 mm. Semut mempunyai kelenjar debur yang 

mensekresi cairan yang berbau busuk, yang kadang-kadang disemprotkan 

secara paksa dari dubur sepanjang beberapa cm. Semut pemakan biji-bijian 

dan menyimpannya di dalam sarangnya (Borror et al., 1992). 

6. Cacing Tanah (Lumbricus sp) 

Cacing tanah juga merupakan makanan alami kodok. Pada umumya 

cacing tanah hidup dalam tanah yang subur, banyak humus dan lembab. 

Cacing tanah jarang hidup dalam tanah yang tandus, asam, dan berpasir 

atau kondisi lingkungan yang kering. Cacing tanah biasanya hidup dalam 

suatu lubang, agar terlindung dari hewan pemangsa serta kondisi 

lingkungan yang tidak menguntungkan. Tanah persawahan merupakan 

habitat yang cocok bagi cacing tanah, karena tanah persawahan 

mempunyai bahan organik yang merupakan makanan bagi cacing tanah 

(Sutikno, 1990). 

7. Ketam-ketaman  

         Ketam-ketaman juga merupakan salah satu makanan alami 

kodok. Ketam-ketaman aktif hidup di air, dan dapat sebagai salah satu 

makanan kodok, karena kodok menyukai makanan yang selalu bergerak 

dan masih hidup (Susanto,1998).   

F.  Palatabilitas Kodok Terhadap Makanan Alami 

Palatabilitas menurut Kramadibrata (1996) dapat diartikan sebagai 

kelezatan, yaitu kelezatan makan sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya 

kandungan senyawa-senyawa kimia tertentu (alkaloida dan fenol). Di antara 

senyawa tersebut mungkin ada yang bersifat toksik yang akan merangsang 

respon hewan di luar kisaran toleransinya. Selain itu adanya struktur-struktur 

yang mengganggu seperti buku-buku dan duri-duri tajam atau lapisan kulit 

yang keras, semuanya itu akan mengurangi nilai palatabilitas makanan. 

Ukuran makanan juga sangat berpengaruh bagi hewan karnivora (predator, 
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pemangsa) yang makanannya berupa hewan lain yang tidak sesil, yang 

mobilitasnya tinggi harus mempunyai ukuran tubuh lebih kecil dari pada 

ukuran tubuh kodok dan masih dalam batas kemampuan predator untuk 

menguasai dan melumpuhkan sebelum dapat dijadikan makanannya. Tetapi 

ukuran tubuh mangsanya juga tidak boleh terlalu kecil agar energi perolehan 

dari mangsa tidak lebih rendah dari pada energi yang telah dikeluarkan untuk 

mencari, mengejar, menangkap dan menangani mangsanya. Berdasarkan 

jumlah spesies organisme yang merupakan makanannya, hewan dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Monofag: makanannya terdiri dari satu spesies 

2. Oligofag: makanannya terdiri dari 2 - 3 spesies 

3. Polifag  : makanannya sangat beraneka ragam, meliputi lebih dari 3 

spesies. 

Hewan monofag termasuk spesialis makanan karena menunjukkan derajat 

spesifitas yang tinggi mengenai jenis makanannya, sedangkan hewan-hewan 

polifag merupakan generalis (Kramadibrata, 1996). Dalam hal ini kodok 

termasuk hewan polifag yang makanannya sangat beraneka ragam. 

G. Peranan Kodok dalam Pengendalian Serangga Secara Biologis 

Serangga merupakan hewan yang dominan dimuka bumi, banyak serangga 

yang bermanfaat bagi manusia tetapi banyak pula yang berbahaya atau 

bersifat merugikan bagi manusia. Serangga tersebut menyerang berbagai 

tanaman termasuk tanaman yang bernilai bagi manusia, merusak, membunuh 

atau menularkan penyakit pada tanaman. Serangga juga menyerang harta 

benda manusia termasuk rumah dan persediaan makanan. Keberadaanya juga 

menggangu, hal ini disebabkan karena bau, gigitan atau sengatan tersebut 

(Borror et al, 1992). 

Serangga makan hampir segala macam makanan. Ribuan jenis serangga 

pemakan tumbuhan, memakan hampir setiap bagian tumbuhan, misalnya 

rayap, kumbang, kutu loncat yang memakan daun, aphid makan batang, lundi-

lundi putih makan akar, kumbang moncong panjang dan larva ngengat makan 

buah-buahan. Serangga-serangga ini dapat makan bagian luar tumbuhan. 
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Ribuan serangga bersifat karnivora, makan hewan lain, beberapa adalah 

pemangsa dan sejumlah Serangga bersifat parasit. Beberapa Serangga seperti 

nyamuk, kutu, pinjal dan kepiding tertentu tidak hanya hama yang menggangu 

karena gigitanya, tetapi dapat bertindak sebagai vektor penyakit. Beberapa 

serangga juga merusak dan memakan bahan yang mengandung selulosa, 

seperti rayap (Borror et al, 1992). Dalam pengendalian serangga ini harus 

memperhatikan juga dampak yang ditimbulkan. Penggunaan insektisida untuk 

mematikan serangga telah banyak dilakukan manusia dan hasilnya dapat 

diketahui dalam waktu yang singkat, tetapi penggunaan insektisida akan 

memberikan efek terhadap serangga dan organisme lain serta lingkungan 

sekitarnya. 

Pemakaian insektisida dalam menggendalikan populasi serangga akan 

mengakibatkan terjadinya resistensi serangga tersebut terhadap insektisida. 

Akibat lain dari penggunaan insektisida adalah tertinggalnya residu yang 

berbahaya dan masuk kedalam rantai makanan, sehingga dimungkinkan 

konsentrasi residu yang lebih tinggi akan terakumulasi pada konsumen tingkat 

akhir di dalam rantai makanan itu. Salah satu pengendalian serangga yang 

lebih baik dari penggunaan insektida adalah dengan pengendalian secara 

biologis. Pengendalian secara biologis atau pengendalian secara hayati yaitu 

dengan memanfatkan musuh alami dari serangga terebut. 

Dalam pengertian ekologi, menurut De Bach dalam Jumar (2000) definisi 

pengendalian secara biologis atau pengendalian hayati adalah pengaturan 

populasi organisme dengan memanfatkan musuh alaminya . 

Menurut Dwidjoseputra (1991) kodok dalam rantai makanan merupakan 

konsumen tingkat dua yang memakan konsumen tingkat satu yaitu serangga. 

Kodok sebagai pemangsa sedangkan serangga sebagai mangsa. Maka kodok 

di sini dapat dikatakan sebagai pengendali populasi serangga. Kodok 

merupakan musuh alami dari serangga, dengan sifatnya ini maka kodok dapat 

berperan untuk mengendalikan serangga terutama serangga hama. Penggunan 

kodok sebagai musuh alami serangga lebih baik dari pada menggunakan 
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pestisida jenis insektisida (Susanto, 1998). Dengan sifatnya ini diharapkan 

kodok dapat berperan sebagai pengendali serangga hama. 

Dibandingkan dengan teknik pengendali serangga menggunakan 

insektisida, pengendalian serangga secara biologis mempunyai keuntungan, 

yaitu relatif aman, tidak menyebabkan resistensi terhadap serangga, bekerja 

secara selektif dan bersifat permanen. Dikatakan aman karena tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan dan tidak menimbulkan keracunan 

pada manusia dan ternak. Musuh alami bekerja secara selektif terhadap 

mangsanya, karena setiap hewan mempunyai jenis kesukaan terhadap 

organisme tertentu sebagai mangsanya. Pengendalian hayati atau 

pengendalian biologis akan bersifat permanen apabila keadaan lingkungan 

stabil atau terjadi keseimbangan antara hama dengan musuh alaminya. Dalam 

jangka panjang pengendalian dengan sistem ini relatif lebih ekonomis. 

Pengendalian serangga secara hayati atau secara biologis dapat diterapkan 

dengan berbagai teknik tergantung pada jenis sasaran dan daerah 

operasionalnya, yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, sebagai 

berikut: 

1. Introduksi, dilakukan dengan cara memindahkan musuh alaminya dari satu 

daerah atau negara ke daerah atau negara lain untuk mengendalikan 

serangga yang mengganggu. 

2. Augmentasi, usaha yang menekan pada tindakan untuk meningkatkan 

jumlah musuh alaminya dan potensinya. 

3. Konsevarsi, usaha pengawetan atau pelestarian musuh alami yang tidak 

ada di suatu daerah dengan memanipulasi lingkungan (Jumar,2000). 

 

. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Biologi Universitas Negeri 

Semarang pada bulan Februari 2005 selama satu minggu. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua kodok yang ada di sekitar 

pemukiman kelurahan Sekaran Gunungpati. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 20 kodok yang ditangkap dari sekitar 

pemukiman kelurahan Sekaran Gunungpati dan digunakan untuk penelitian di 

laboratorium biologi. 

C. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian ini adalah: 

1. Variabel utama dalam penelitian ini adalah palatabilitas kodok terhadap 

beberapa macam makanan alami, yang terdiri dari: rayap, belalang, ulat, 

cacing tanah, kumbang, semut, dan ketam-ketaman.   

2. Varibel pendukung dalam penelitian ini adalah suhu kandang, kelembaban 

kandang, dan berat tubuh kodok. 

 

D. Alat dan Bahan 

1. Alat 

a. Kandang yang terbuat dari papan kayu dengan ukuran 50 x 50 cm dan tinggi 

40cm. 
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b. Kasa untuk penutup 

c. Bak plastik untuk tempat air 

d. Kamera dan film untuk dokumentasi. 

e. Timbangan O’haus skala 0 – 160 gr, untuk menimbang kodok. 

f. Termometer skala 0 – 100 0C untuk mengukur suhu air kandang Higrometer 

skala 55 – 1000 untuk mengukur kelembaban udara. 

2. Bahan  

a. Kodok sebanyak 20 ekor,10 ekor kodok jantan dan 10 ekor kodok betina 

yang masih muda,dengan berat 9-10 gram. 

b. Makanan alami kodok yang meliputi: rayap, belalang, ulat, kumbang, semut 

merah, cacing tanah, dan ketam-ketaman yang masing-masing berjumlah: 

rayap 35 ekor, belalang 5 ekor, ulat 10 ekor, cacing tanah 10 ekor, kumbang 

5 ekor, semut merah 35 ekor dan ketam-ketaman 5 ekor,   

c. Air secukupnya. 

E. Prosedur Penelitian  

1. Persiapan Kandang 

a. Membuat kandang  dari papan kayu dengan ukuran 50 x 50 cm persegi 

dan tinggi 40 cm sebanyak 10 buah. 

b. Menyiapkan  kasa sebagai penutup kandang. 

c. Menyediakan  bak plastik yang berdiameter 25 cm dan tinggi 11 cm 

sejumlah 20 buah untuk tempat air. 

d. Membuat habitat alami kodok yaitu perairan dan daratan. Perairan 

dibuat dengan bak plastik yang berisi air sedangkan daratan dibuat 

dengan tanah yang berumput dan batu-batu kecil. 
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2. Pengadaan Kodok 

Kodok  (Bufo melanostictus)  yang  digunakan  sebanyak  20 ekor,10 ekor 

jantan dan 10 ekor betina dengan  berat badan berkisar antara 9-10 gram. 

Kodok tersebut diperoleh dari areal sekitar perumahan di Sekaran.  

 
3. Penimbangan Berat Badan Kodok dan Penentuan Perkiraan 

Perbandingan  Jumlah Makanan yang Dibutuhkan Kodok 

Kodok ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat tubuh kodok, 

setelah itu menentukan perkiraan perbandingan jumlah makanan  yang 

dibutuhkan kodok.  

 
4. Masa Aklimasi 

Agar dalam penelitian kodok tidak mengalami gangguan terutama 

kandang, lingkungan dan suasana yang baru, maka perlu dilakukan 

aklimasi terhadap kodok uji selama 3 hari. Selama menjalani masa 

aklimasi tersebut, kodok diberi makan berupa rayap, belalang, kumbang, 

ulat, semut, cacing tanah dan ketam-ketaman. 

 

5. Pelaksanaan Penelitian  

a. Membersihkan terlebih dahulu kandang dari sisa kotoran, dan makanan. 

Gambar 1. Kandang kodok 
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b. Mengganti air di dalam bak plastik, yang berdiameter 25 cm, dan tinggi 

11cm sebagai habitat akuatik setiap hari selama satu minggu.  

c. Membuat habitat darat dengan rerumputan serta batu-batu kecil. 

d. Mengisi kandang dengan kodok, satu kandang 2 ekor kodok, satu ekor 

jantan dan satu ekor  betina. 

e. Memberikan makan kodok berupa rayap, belalang, ulat, cacing tanah, 

kumbang, semut dan ketam-ketaman, berdasarkan perkiraan 

perbandingan jumlah masing-masing berjumlah: rayap 35 ekor, belalang 

5 ekor, ulat 10 ekor, cacing tanah 10 ekor, kumbang 5 ekor, semut 35 

ekor, ketam-ketaman 5 ekor,  makanan yang diberikan dalam keadaan 

hidup dan dibiarkan lepas didalam kandang. 

f. Memberikan makanan pada kodok pada pukul 18.00-20.00 WIB, tiap 

hari selama satu minggu, hal ini dilakukan pada jam 18.00-20.00 karena 

kodok diprediksikan sedang lapar-laparnya setelah seharian tidak diberi 

makanan.  

g. Mengganti makanan yang segar, tiap hari selama satu minggu. 

h. Melakukan pengamatan perilaku makan kodok tiap hari selama satu 

minggu. 

i. Menghitung jumlah makanan yang termakan tiap hari, selama satu 

minggu. 
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6. Pengambilan Data  

Metode pengambilan data yang digunakan adalah menghitung 

jumlah makanan yang termakan oleh kodok. Pengamatan perilaku 

dilakukan pada malam hari yaitu pukul 18.00-24.00 WIB, tiap hari selama 

satu minggu.  

F. Metode AnaIisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. Untuk menghitung banyaknya pemangsaan menurut Kramadibrata (1996) 

digunakan rumus nisbah pemangsaan. 

 Proporsi (%) jenis makanan yang dikonsumsi  
Np = ————————————––––—————————  

 Proporsi (%) jenis makanan yang terdapat di lingkungan 
 
 

Nilai pembilang dalam rumus di atas dapat diperoleh dari hasil analisis isi 

lambung, sedang nilai penyebut diperoleh dari hasil pencuplikan dari habitat yang 

ditempati kodok. 

Keterangan: 

Np nisbah pemangsaan 

Np = l,  menunjukkan bahwa jenis makanan yang dimakan itu dimanfaatkan oleh 

hewan secara proporsional dengan ketersediaannya di lingkungan. 

Np > l,  menunjukkan bahwa jenis makanan yang dimakan itu diambilnya tidak 

proporsional dengan ketersediaannya, melainkan lebih sering. Hal ini 

mungkin disebabkan karena jenis makanan itu lebih disukai, lebih 

diperlukan atau mungkin juga karena lebih mudah didapatkannya 

dibandingkan dengan jenis makanan lainnya. 
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Np < l,  menunjukkan jenis makanan yang dimakan itu kurang sering diambilnya 

dari lingkungannya, mungkin karena kurang disukai,  kurang diperlukan 

atau  mungkin juga karena jenis makanan itu lebih sukar didapatkannya 

atau ditanganinya dibandingkan dengan jenis makanan lainnya. 

Preferensi hewan terhadap jenis suatu makanan atau mangsa tertentu 

sifatnya ada yang pasti dan tetap, tidak dipengaruhi oleh variasi ketersediaannya 

di lingkungan hewan itu, Dalam lingkungan alami hewan-hewan harus 

berhadapan dengan perubahan-perubahan kondisi cuaca dan iklim, yang mungkin 

saja menghambat pencarian dan perolehan makanan yang diperlukannya. Selain 

itu perolehan dapat berkurang dengan kehadiran dan interaksinya dengan hewan 

lain yang menjadi pesaingnya ataupun predatornya. Faktor-faktor abiotik dan 

biotik di lingkungan alami tersebut dapat mengubah aspek kualitatif dan 

kuantitatif makanan yang dikonsumsi hewan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Palatabilitas dan kebutuhan makanan pada kodok terhadap beberapa 

macam makanan dapat dihitung dengan menggunakan rumus nisbah pemangsaan.  

Penghitungan nisbah pemangsaan kodok jantan dan kodok betina selama satu 

minggu  dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Perhitungan nisbah pemangsaan 

kodok setiap hari dapat dilihat pada tabel 2, sedangakan perhitungan nisabah 

pemangasaan kodok selama satu minggu dapat dilihat pada tabel 3. 

 Tabel 1. Tabulasi Nisbah Pemangsaan Kodok Jantan dan Kodok Betina     Selama 
Satu Minggu 

 

Kodok Jantan Kodok betina 

jenis 
makanan 

Σ  
makanan 

yang 
disedia-

kan 

Σ  
makanan 

yang 
dimakan 

 
Nisbah 

pemangsa-
an 

Σ  
makanan 

yang 
disediakan

Σ  
makanan 

yang 
dimakan 

 
Nisbah 

pemangsa-
an 

Cacing 
tanah 

700 377 0,538 700 362 0,517 

Kumbang 350 202 0,577 350 207 0,591 

Ulat 700 309 0,568 700 376 0,537 

Belalang 350 208 0,594 350 207 0,591 

Rayap 2450 1587 0,647 2450 1672 0,682 

Semut 
merah 

2450 1475 0,602 2450 1392 0,568 

Ketam-
ketaman 

350 123 0,351 350 140 0,40 
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Tabel 2. Perhitungan Rata-Rata Nisbah Pemangsaan Kodok Jantan dan Betina 
Perhari Selama Satu Minggu 

 
 

Nisbah Pemangsaan 
No Hari 

cacing kumbang ulat belalang rayap semut merah ketam-ketaman

1 Pertama 0.56 0.56 0.55 0.57 0.73 0.53 0.42 
2 Kedua 0.53 0.57 0.54 0.60 0.63 0.52 0.37 
3 Ketiga 0.53 0.56 0.57 0.62 0.71 0.65 0.36 
4 Keempat 0.45 0.61 0.58 0.65 0.62 0.63 0.32 
5 Kelima 0.53 0.56 0.62 0.54 0.63 0.58 0.40 
6 Keenam 0.59 0.58 0.49 0.58 0.66 0.60 0.40 
7 Ketujuh 0.52 0.61 0.54 0.59 0.68 0.58 0.36 

 

Tabel 3. Tabulasi Nisbah Pemangsaan Kodok Jantan dan Betina Selama Satu 
Minggu 

Jenis makanan  Cacing Kumbang Ulat Belalang Rayap Semut 
merah 

Ketam-
ketaman 

Jumlah makanan 
yang dimakan 739 405 774 415 3259 2867 263 
Nisbah pemangsaan 0.53 0.58 0.55 0.59 0.67 0.59 0.38 

 
B. Pembahasan  

1. Palatabilitas kodok (Bufo melanostictus) terhadap berbagai macam makanan 
alami. 

 
Palatabilitas kodok terhadap berbagai macam makanan satu dengan 

makanan yang lain berbeda. Begitu juga palatabilitas (kesukaan) makanan antara 

kodok jantan dan kodok betina juga berbeda. Dalam penelitian ini makanan alami 

yang disediakan adalah cacing tanah 10 ekor, kumbang 5 ekor, ulat 10 ekor, 

belalang 5 ekor, rayap 35 ekor, semut merah 35 ekor, dan ketam-ketaman 5 ekor 

perhari selama satu minggu. Makanan tersebut setiap harinya harus diganti dengan 

makanan yang baru supaya tetap segar sehingga tidak mengurangi nilai 

palatabilitas. Makanan yang yang disediakan ada yang habis dimakan oleh kodok 
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ada yang tidak habis dimakan oleh kodok. Makanan yang tidak habis dimakan 

tidak digunakan lagi pada hari berikutnya. 

Berdasarkan tabel 1, maka dapat dilihat  palatabilitas (kesukaan) makanan 

antara  kodok jantan dan kodok betina. Makanan yang disukai kodok jantan 

berturut-turut adalah rayap dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,647, semut 

merah dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,602, belalang  dengan nisbah 

pemangsaan sebesar 0,594, kumbang dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,577, 

ulat dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,568, cacing tanah dengan nisbah 

pemangsaan sebesar 0,538 dan yag terakhir ketam-ketaman dengan nisbah 

pemangsaan sebesar 0,351.  

Jenis makanan yang disukai kodok betina berturut-turut adalah rayap 

dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,682, belalang dengan nisbah 

pemangsaan sebesar 0,591, kumbang dengan nisbah pemangsaan 

sebesar 0,591, semut merah dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,568, 

ulat dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,537, cacing tanah dengan 

nisbah pemangsaan sebesar 0,517, dan yang terakhir adalah ketam-

ketaman dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,4. 

Berdasarkan tabel 1, kodok jantan dan kodok betina paling menyukai 

rayap tetapi nilai nisabah pemangsaan rayap lebih besar pada kodok betina dari 

kodok jantan. Setelah rayap makanan yang disukai oleh kodok jantan adalah 

semut merah sedangkan untuk kodok betina adalah belalang dan kumbang. Kodok 

jantan dan kodok betina sama-sama paling menyukai rayap karena ukuran tubuh  

rayap lebih kecil dari ukuran tubuh kodok selain itu gerakan rayap tidak terlalu 

cepat sehingga kodok jantan maupun kodok betina akan lebih mudah menangkap 

dan memangsanya. Selain ukuran dan gerakannya, rayap lebih disukai oleh kodok 
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jantan dan kodok betina karena struktur tubuh rayap lunak dan terdapat  struktur 

tubuh yang dapat mengurangi nilai palatabilitas. 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat nilai rata- rata nisbah pemangsaan kodok 

perhari. Pada hari pertama makanan yang paling disukai kodok adalah rayap 

dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,73, setelah rayap adalah belalang dengan 

nisbah pemangsaan sebesar 0,57, setelah belalang makanan yang disukai kodok 

selanjutnya adalah kumbang dan cacing dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,56, 

sedangkan makanan yang paling tidak disukai oleh kodok adalah ketam-ketaman 

dengan nilai nisbah pemangsaan paling rendah sebesar 0,42. 

Pada hari kedua makanan yang paling disukai kodok adalah rayap dengan 

nisbah pemangsaan sebesar 0,63, setelah rayap adalah belalang dengan nisbah 

pemangsaan sebesar 0,60, Setelah belalang makanan yang disukai kodok 

selanjutnya adalah kumbang, sedangkan makanan yang paling tidak disukai oleh 

kodok adalah ketam-ketaman denagan nisbah pemangsaan sebesar 0,32. 

Pada hari ketiga makanan yang paling disukai oleh kodok adalah rayap 

dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,71, selanjutnya adalah semut merah dengan 

nisbah pemangsaan  sebesar 0,65, setelah semut merah makanan yang disukai 

kodok adalah belalang dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,62. Makanan yang 

paling tidak disukai oleh kodok adalah ketam-ketaman dengan nisbah pemangsaan 

sebesar 0,36. 

Pada hari keempat makanan yang paling disukai oleh kodok adalah 

belalang dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,65, setelah belalang makanan yang 

disukai kodok selanjutnya adalah semut merah dengan nisbah pemangsaan sebesar 
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0,63, kemudian rayap dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,62. Makanan yang 

paling tidak disukai kodok adalah ketam-ketaman dengan nisbah pemangsaan 

sebesar 0,32. 

Pada hari kelima makanan yang paling disukai oleh kodok adalah rayap 

dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,63, selanjutnya adalah ulat dengan nisbah 

pemangsaan sebesar 0,62, semut merah dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,58. 

Makanan yang tidak disukai kodok adalah ketam-ketaman dengan nisbah 

pemangsaan sebesar 0,40. 

Pada hari keenam makanan yang paling disukai kdok adalah rayap dengan 

nisbah pemangsaan sebesar 0,66, kemudian semut merah dengan nisbah 

pemangsaan sebesar 0,60, cacing dengan nisbah pemangsaan sebesar 0, 59, 

makanan yang tidak disukai kodok adalah ketam-ketaman dengan nisbah 

pemangsaan sebesar 0,40. 

Pada hari ketujuh makanan yang paling disukai kodok adalah rayap 

dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,68, kemudian kumbang dengan nisbah 

pemangsaan sebesar 0,61, belalang dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,59, 

sedangkan makanan yang tidak disukai kodok adalah ketam-ketaman dengan 

nisbah pemangsaan sebesar 0,36.  

Pada tabel 3 dapat dilihat palatabilitas kodok sealam satu minggu, jenis 

makanan yang palatabel bagi kodok, berturut-turut adalah rayap dengan nisbah 

pemangsaan sebesar 0,67, belalang dan semut merah dengan nisbah pemangsaan 

sebesar 0,59, kumbang dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,58, ulat dengan 
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nisbah pemangsaan sebesar 0,55, cacing dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,53, 

dan yang terakhir adalah ketam-ketaman dengan nisbah pemangsaan sebesar 0,38. 

Berdasarkan tabel 3, makanan yang palatabel (disukai) oleh kodok adalah 

rayap. Kodok paling palatabel terhadap rayap dibandingkan yang lainnya karena 

kodok menyukai makanan yang berukuran lebih kecil dari ukuran tubuhnya, 

selain itu kodok juga sangat menyukai makanan yang masih hidup dan bergerak, 

tetapi gerakannya tidak terlalu cepat. Rayap yang disediakan sebagai makanan 

kodok ini mempunyai ukuran tubuh yang kecil, mempunyai gerakan yang tidak 

terlalu cepat dan masih dalam keadaan hidup sehingga kodok sangat 

menyukainya. Dengan gerakan yang tidak terlalu cepat tersebut maka kodok dapat 

dengan mudah menangkap dan memakannya. Selain itu rayap juga mempunyai 

struktuh tubuh yang lunak dan  tidak mempunyai struktur tubuh yang dapat 

mengurangi nilai palatabilitas. 

 Setelah rayap, makanan yang disukai kodok berikutnya adalah belalang 

dan semut merah, dimana kedua jenis makanan tersebut mudah diamati oleh 

kodok pada kandang tersebut. Belalang dan semut merah disukai kodok karena 

mempunyai ukuran tubuh yang lebih kecil dari ukuran tubuh kodok sehingga 

kodok akan lebih mudah menangkap dan menelannya. Menurut Susanto (1998) 

kodok langsung menelan makannya tanpa terlebih dahulu mengunyahnya. 

Belalang dan semut merah mempunyai struktur tubuh yang lunak dan tidak 

mempunyai struktur tubuh yang dapat menggangu dan mengurangi nilai 

palatabilitas. 
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Jenis makanan yang lain seperti kumbang, ulat, cacing dan ketam-ketaman 

memiliki nisbah pemangsaan yang rendah. Kumbang memiliki nisbah 

pemangsaan yang rendah karena struktur tubuh kumbang keras, maka dari itu 

dengan struktur tubuh yang keras akan mengganggu dan mengurangi nilai 

palatabilitas bagi kodok, selain struktur tubuhnya yang keras kumbang kurang 

disukai kodok karena aktivitas dan gerakannya kurang menarik perhatian kodok.  

 Ulat juga mempunyai nilai nisbah pemangsaan yang rendah, hal ini 

karena gerakan ulat yang lambat sehingga tidak menarik perhatian bagi kodok 

untuk memangasanya, karena kodok lebih tertarik dan menyukai makanan yang 

bergerak. 

 Cacing juga memiliki nilai nisbah pemangsaan yang rendah hal ini 

dikarenakan gerakan cacing juga kurang, sehingga cacing tidak begitu menarik 

perhatian bagi kodok untuk dimangsa. 

Jenis makanan yang paling tidak disukai kodok adalah ketam-ketaman, 

karena ketam-ketaman mempuyai sruktur tubuh yang  keras, dengan struktur 

tubuh yang keras tersebut menyebabkan sukar untuk dicerna sehingga dapat 

mengurangi nilai palatabilitas bagi kodok, selain srtruktur tubuh yang keras 

ketam-ketaman juga memiliki gerakan dan aktivitas yang lambat sehingga tidak 

begitu menarik perhatian bagi kodok untuk dimangsa, selain itu ukuran tubuh 

ketam-ketaman yang  besar sehingga kodok kesulitan untuk menelan.  

Di lingkungan, hewan harus berhadapan langsung dengan perubahan-

perubahan kondisi cuaca dan iklim, yang mungkin saja menghambat pencarian 

dan perolehan makanan yang diperlukan. Selain itu perolehan makanan dapat 
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berkurang dengan kehadiran dan interaksi hewan lain yang menjadi pesaing dan 

predatornya. Pada penelitian ini kodok tidak berhadapan dengan perubahan cuaca, 

seperti suhu dan kelembaban udara yang dapat menghambat pencarian dan 

perolehan makan, karena makanan yang diperlukan oleh kodok sudah disediakan, 

selain itu faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban udara yang ada sudah 

disesuaikan dengan habitat asli kodok sehingga jumlah makanan yang diperlukan 

kodok dapat tercukupi.  

 
2. Peranan Bufo melanostictus sebagai Pengendali Serangga  

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa kodok lebih menyukai makanan yang 

merupakan kelompok serangga terutama rayap, belalang dan semut merah. Hal ini 

dapat dilihat dari nisbah pemangasaannya yang paling tinggi adalah rayap, 

belalang, dan semut merah. Ketiga hewan tersebut termasuk dalam kelompok 

serangga. Makanan yang termasuk dalam kelompok seranggga lainya dalam 

penelitian ini adalah kumbang dan ulat.  

 Kumbang dan ulat tidak terlalu disukai oleh kodok hal ini terlihat dari 

nilai nisbah pemangsaannya yang lebih rendah dari rayap, belalang, dan semut 

merah, tetapi jika dibandingkan dengan cacing dan ketam-ketaman kumbang dan 

ulat mempunyai nilai nisbah pemangsaan yang lebih tinggi. 

   Cacing dan ketam-ketaman termasuk dalam kelompok hewan non 

serangga, kedua jenis makanan non serangga ini kurang palatabel (disukai) oleh 

kodok, dengan indikasi nilai palatabilitas yang rendah jika dibandingka jenis 

makanan yang termasuk dalam kelompok serangga. Cacing dan ketam-ketaman 
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mempunyai nisbah pemangsaan lebih rendah jika dibandingkan dengan hewan 

yang termasuk dalam kelompok serangga,  

Rayap, belalang, ulat, kumbang, dan semut merah merupakan kelompok 

serangga yang merugikan manusia, karena kodok lebih menyukai makanan yang 

termasuk dalam kelompok serangga, maka kodok dapat digunakan sebagai 

alternatif pengendali populasi serangga yang merugikan manusia, khususnya 

populasi rayap. 

Makanan dikatakan palatabel apabila makanan tersebut disukai oleh 

kodok, indikasi disukai dapat dilihat dari seringnya frekuensi pemangsaan. 

Makanan yang disukai oleh kodok mempunyai ciri-ciri, ukuran tubuh makanan 

lebih kecil dari ukuran tubuh kodok, mempunyai struktur tubuh yang lunak dan 

tidak terdapat struktur yang dapat mengurangi nilai palatabilitas seperti (duri, 

lapisan kulit yang keras) makanan masih dalam keadaan hidup dan bergerak 

sehingga menarik perhatian kodok untuk memangsanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Makanan alami yang palatabel bagi kodok adalah Rayap, belalang, dan 

semut merah, karena rayap, belalang dan semut merah mempunyai nilai 

nisbah pemangsaan yang lebih tingggi jika dibandingkan kumbang, ulat, 

cacing tanah dan ketam-ketaman. 

2. Kodok dapat digunakan sebagai alternatif pengendali populasi serangga 

khususnya populasi rayap, belalang, dan semut merah. 

 

B.  Saran   

  Kodok harus dilestarikan dengan cara:  

1. Menjaga habitat aslinya agar kehidupan kodok tidak terusik keberadaanya. 

2. Menjaga keberadaan kodok dengan tidak membunuhnya guna menjaga 

keseimbangan alam, sehingga populasi serangga hama dapat terkendali.  
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Lampiran 1. Data berat badan kodok (Bufo melanostictus)  
 
 

Berat Badan (gr) no 

Jantan Betina 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

9,95 
9,5 

10,15 
9,90 
9,95 
10,05 
10,15 
10,15 
9,95 
10,00 

 

10,00 
10,05 
10,10 
9,95 
10,05 
10,10 
10,15 
10,05 
9,95 
10,00 
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Lampiran 2.  Data Pengamatan Makanan yang Dikonsumsi Kodok Pada Hari 
Pertama  

 
Jenis Makanan 

No Kodok 
Cacing Kumbang Ulat Belalang Rayap Semut Merah Ketam-

Ketaman 
1 Jantan 6 2 4 2 25 21 3 
2 Jantan 9 4 2 4 29 19 2 
3 Jantan 7 3 4 3 31 15 - 
4 Jantan 8 2 4 3 28 18 2 
5 Jantan 7 2 4 2 26 13 4 
6 Jantan 6 5 6 2 29 18 2 
7 Jantan 9 1 6 4 27 27 2 
8 Jantan 4 4 9 3 20 23 3 
9 Jantan 5 3 8 1 17 20 1 

10 Jantan 3 2 3 4 23 28 3 
11 Betina 7 3 9 2 25 19 2 
12 Betina 4 2 5 3 27 16 3 
13 Betina 5 1 8 1 19 22 1 
14 Betina 9 4 7 2 30 16 - 
15 Betina 3 4 6 3 31 14 2 
16 Betina 4 3 7 5 24 9 4 
17 Betina 2 2 4 4 22 12 4 
18 Betina 6 2 3 3 28 27 2 
19 Betina 3 4 6 2 18 25 1 
20 Betina 5 3 4 4 30 10 1 

 Σ 112 56 109 57 509 372 42 
 

 

Keterangan:  Makanan yang disediakan, cacing 10 ekor, kumbang 5 ekor, ulat 10 
ekor, belalang 5 ekor, rayap 35 ekor, semut merah 35 ekor, dan 
ketam-ketaman 5 ekor. 
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Lampiran 3.  Data Pengamatan Makanan yang Dikonsumsi Kodok Pada Hari 
Kedua 

 
Jenis Makanan 

No Kodok 
Cacing Kumbang Ulat Belalang Rayap Semut Merah Ketam-

Ketaman 
1 Jantan 2 4 3 3 19 17 2 
2 Jantan 3 4 2 3 21 21 - 
3 Jantan 8 2 3 2 15 15 2 
4 Jantan 6 3 3 4 15 15 3 
5 Jantan 7 2 4 2 18 18 1 
6 Jantan 5 1 7 2 26 22 2 
7 Jantan 4 3 6 3 26 19 2 
8 Jantan 7 5 6 1 16 13 1 
9 Jantan 7 2 3 5 21 20 2 

10 Jantan 5 2 8 4 32 27 3 
11 Betina 4 3 8 2 15 25 2 
12 Betina 6 4 7 2 19 15 1 
13 Betina 4 5 4 4 17 16 3 
14 Betina 5 2 7 2 28 12 2 
15 Betina 6 2 5 3 25 27 2 
16 Betina 8 2 5 5 31 10 - 
17 Betina 8 3 3 4 23 7 2 
18 Betina 3 1 9 3 32 20 - 
19 Betina 4 3 6 2 28 21 4 
20 Betina 4 4 9 4 15 25 3 

 Σ 106 57 108 60 442 365 37 
 

 

Keterangan:  Makanan yang disediakan, cacing 10 ekor, kumbang 5 ekor, ulat 10 
ekor, belalang 5 ekor, rayap 35 ekor, semut merah 35 ekor, dan 
ketam-ketaman 5 ekor. 
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Lampiran 4.  Data Pengamatan Makanan yang Dikonsumsi Kodok Pada Hari 
Ketiga 

 
Jenis Makanan 

No Kodok 
Cacing Kumbang Ulat Belalang Rayap Semut Merah Ketam-

Ketaman 
1 Jantan 7 3 4 2 27 28 - 
2 Jantan 5 3 6 2 19 17 2 
3 Jantan 4 2 9 3 22 29 2 
4 Jantan 2 4 7 2 18 30 1 
5 Jantan 7 3 4 4 29 23 3 
6 Jantan 6 1 5 4 31 16 1 
7 Jantan 5 2 6 3 18 27 1 
8 Jantan 8 1 6 2 22 26 - 
9 Jantan 3 3 8 4 26 22 1 

10 Jantan 5 2 7 4 32 25 2 
11 Betina 6 4 7 2 28 20 3 
12 Betina 4 5 3 3 25 18 4 
13 Betina 6 3 5 5 27 30 2 
14 Betina 5 2 4 5 29 29 2 
15 Betina 3 2 8 2 26 27 3 
16 Betina 7 3 7 4 31 28 2 
17 Betina 4 5 4 3 30 16 4 
18 Betina 5 4 6 1 15 13 - 
19 Betina 6 3 5 3 17 14 1 
20 Betina 8 1 3 4 24 17 2 

 Σ 106 56 114 62 496 455 36 
 
 

Keterangan:  Makanan yang disediakan, cacing 10 ekor, kumbang 5 ekor, ulat 10 
ekor, belalang 5 ekor, rayap 35 ekor, semut merah 35 ekor, dan 
ketam-ketaman 5 ekor. 
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Lampiran 5.  Data Pengamatan Makanan yang Dikonsumsi Kodok Pada Hari 
Keempat 

 
Jenis Makanan 

No Kodok 
Cacing Kumbang Ulat Belalang Rayap Semut Merah Ketam-

Ketaman 
1 Jantan 4 4 7 2 19 25 1 
2 Jantan 3 1 4 4 26 18 2 
3 Jantan 3 4 6 5 28 19 3 
4 Jantan 5 3 6 3 12 23 1 
5 Jantan 5 5 3 4 30 29 1 
6 Jantan 6 3 5 4 17 21 2 
7 Jantan 6 3 5 1 23 25 2 
8 Jantan 4 2 6 2 26 19 3 
9 Jantan 5 3 7 4 18 27 1 

10 Jantan 6 5 8 1 17 28 - 
11 Betina 4 4 4 3 17 21 - 
12 Betina 3 1 5 3 25 18 - 
13 Betina 6 2 8 4 29 18 1 
14 Betina 5 2 7 2 19 23 2 
15 Betina 2 3 4 2 25 24 1 
16 Betina 7 2 3 4 23 24 3 
17 Betina 2 5 9 5 24 20 2 
18 Betina 4 4 7 4 20 17 2 
19 Betina 7 3 6 5 21 16 2 
20 Betina 2 2 5 3 15 25 3 

 Σ 89 61 115 65 434 440 32 
 
 

Keterangan:  Makanan yang disediakan, cacing 10 ekor, kumbang 5 ekor, ulat 10 
ekor, belalang 5 ekor, rayap 35 ekor, semut merah 35 ekor, dan 
ketam-ketaman 5 ekor. 
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Lampiran 6. Data Pengamatan Makanan yang Dikonsumsi Kodok Pada Hari 
Kelima 

 
Jenis Makanan 

No Kodok 
Cacing Kumbang Ulat Belalang Rayap Semut Merah Ketam-

Ketaman 
1 Jantan 5 1 6 2 18 23 3 
2 Jantan 3 2 4 2 22 15 2 
3 Jantan 6 2 3 2 25 19 - 
4 Jantan 4 4 4 4 20 21 1 
5 Jantan 3 3 7 1 21 25 2 
6 Jantan 3 2 7 3 17 11 4 
7 Jantan 4 2 6 3 15 21 3 
8 Jantan 5 3 8 2 15 26 2 
9 Jantan 7 4 5 4 29 15 1 

10 Jantan 8 4 9 3 21 18 - 
11 Betina 4 2 8 2 30 11 3 
12 Betina 5 3 9 4 16 27 2 
13 Betina 9 1 3 4 19 20 2 
14 Betina 7 2 9 3 22 18 1 
15 Betina 7 3 8 5 25 19 1 
16 Betina 6 3 4 1 27 27 4 
17 Betina 8 4 4 1 27 26 2 
18 Betina 3 5 6 2 32 18 3 
19 Betina 4 2 6 3 17 22 2 
20 Betina 4 4 7 3 25 25 2 

 Σ 105 56 123 54 443 407 40 
 

 

keterangan:  Makanan yang disediakan, cacing 10 ekor, kumbang 5 ekor, ulat 10 
ekor, belalang 5 ekor, rayap 35 ekor, semut merah 35 ekor, dan 
ketam-ketaman 5 ekor. 
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Lampiran 7. Data Pengamatan Makanan yang Dikonsumsi Kodok Pada Hari 
Keenam  

 
Jenis Makanan 

No Kodok 
Cacing Kumbang Ulat Belalang Rayap Semut Merah Ketam-

Ketaman 
1 Jantan 7 4 4 4 16 24 - 
2 Jantan 5 1 6 2 25 25 2 
3 Jantan 3 3 6 3 25 28 2 
4 Jantan 5 3 5 4 17 15 - 
5 Jantan 6 2 6 5 19 15 3 
6 Jantan 9 2 7 3 27 11 1 
7 Jantan 8 2 7 2 27 21 2 
8 Jantan 8 5 4 4 20 26 4 
9 Jantan 7 4 8 4 32 18 2 

10 Jantan 4 3 8 1 11 11 1 
11 Betina 6 2 3 3 19 27 4 
12 Betina 7 5 3 4 27 30 2 
13 Betina 3 2 5 2 15 18 2 
14 Betina 3 3 2 2 30 19 3 
15 Betina 6 5 6 2 32 27 1 
16 Betina 5 1 6 3 15 26 4 
17 Betina 7 2 3 3 25 18 4 
18 Betina 8 2 4 4 21 22 2 
19 Betina 5 3 3 2 29 25 - 
20 Betina 6 4 2 1 28 14 1 

 Σ 118 58 98 58 460 420 40 
 

 

 Keterangan:  Makanan yang disediakan, cacing 10 ekor, kumbang 5 ekor, ulat 10 
ekor, belalang 5 ekor, rayap 35 ekor, semut merah 35 ekor, dan 
ketam-ketaman 5 ekor. 
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Lampiran 8. Data pengamatan Makanan yang Dikonsumsi Kodok Pada Hari 
Ketujuh 

 
Jenis Makanan 

No Kodok 
Cacing Kumbang Ulat Belalang Rayap Semut Merah Ketam-

Ketaman 
1 Jantan 4 3 7 2 31 27 3 
2 Jantan 7 4 6 4 33 17 2 
3 Jantan 4 2 6 3 19 31 2 
4 Jantan 7 4 4 4 20 25 2 
5 Jantan 7 3 4 5 21 21 3 
6 Jantan 3 5 8 3 29 24 1 
7 Jantan 4 4 9 2 17 17 1 
8 Jantan 5 3 3 2 19 17  
9 Jantan 3 3 9 4 25 19 3 

10 Jantan 6 2 8 4 27 23 2 
11 Betina 6 2 4 5 23 20  
12 Betina 5 4 6 1 15 16 1 
13 Betina 5 5 7 1 28 17 1 
14 Betina 3 3 4 2 30 19 2 
15 Betina 4 32 4 3 17 21 3 
16 Betina 3 4 5 3 32 25 2 
17 Betina 7 4 2 3 31 16 2 
18 Betina 6 4 2 2 28 12 4 
19 Betina 8 2 5 4 15 15 2 
20 Betina 6 1 4 2 15 26  

 Σ 103 65 107 59 475 408 36 
 
  

Keterangan:  Makanan yang disediakan, cacing 10 ekor, kumbang 5 ekor, ulat 10 
ekor, belalang 5 ekor, rayap 35 ekor, semut merah 35 ekor, dan 
ketam-ketaman 5 ekor. 
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Lampiran 9. Data Pengamatan Makanan yang Dikonsumsi Kodok Selama Satu 
Minggu 

 
  Jenis makanan   

no  Hari 
cacing kumbang ulat belalang rayap semut merah ketam-ketaman 

1 Pertama 112 56 109 57 509 372 42 
2 Kedua 106 57 108 60 442 365 37 
3 Ketiga 106 56 114 62 496 455 36 
4 Keempat 89 61 115 65 434 440 32 
5 Kelima 105 56 123 54 443 407 40 
6 Keenam 118 58 98 58 460 420 40 
7 Ketujuh 103 61 107 59 475 408 36 

Σ 739 405 774 415 3259 2867 263 
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Lampiran 10. Daftar Suhu Air di dalam Kandang Selama Satu Minggu  
 
 

Hari Suhu Air (0C )di dalam  
Kandang  

Pertama 27 
Kedua 27 
Ketiga  28 
Keempat 27 
Kelima 28 
Keenam 27 
Ketujuh 28 

 
 Keterangan: Suhu air di dalam kandang diukur pada waktu pagi hari pukul 07.00 WIB. 
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Lampiran  11. Daftar Kelembaban Udara Selama Satu Minggu  
 
 

Hari Kelembaban Udara(%) 
Pertama 70 
Kedua 80 
Ketiga 80 
Keempat 70 
Kelima 75 
Keenam 70 
Ketujuh 70 

 
Keterangan: Kelembaban udara diukur pada waktu pagi hari pukul 07.00 WIB. 
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Lampiran 12 
 
 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
 

Gambar 2. Kandang kodok 

Gambar 3. Keadaan dalam kandang kodok 



 

 

48

Gambar 4. Kodok (Bufo melanostictus) 

a 

c 

b 

Gambar 5. Alat yang digunakan  
Keterangan: a) Timbangan O’haus; b) Thermometer; c) Higrometer 
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Gambar 6. Macam-macam makanan alami kodok 

Cacing tanah (Lumbricus sp) 

Belalang (Valanga sp) Rayap (Macrothermes sp) 

Kumbang  (Pylophaga sp) Ketam-ketaman  

Ulat grayak (Nezara virida) Semut merah (Formica sp) 


