
Sistem Penamaan Serangga

NOMENKLATUR



Carolus Linneaus (1758) Systema Natural

Tatanama pada tumbuhan dan hewan digunakan sistem penamaan
binomial

Fabricius (1775) Systema Entomology

Tatanama pada serangga digunakan sistem penamaan binomial

Artinya adalah pemberian nama ilmiah spesies/jenis serangga
dengan dua kata/nama yaitu istilah umum [nama Genus] plus
istilah khusus [nama Spesies], kedua nama ini harus ditulis
miring atau digaris bawah atau ditulis berbeda dengan tulisan
yang lain



• Identifikasi

Pemilahan/membedakan antar organisme

• Taksonomi

(taxis=susunan; nomos=hukum)
Pengidentifikasian, pendeskripsian, dan pemberian nama 

organisme berdasarkan aturan nomenklatur zoologi

• Klasifikasi

Susunan organisme pada group taksonomi

• Sistematika

(systema=susunan menyeluruh dari beberapa 

bagian/aspek)
Pengembangan lebih lanjut dari klasifikasi yaitu 

mempelajari hunbungan dan diversitas organisme



Nama spesies serangga menggunakan sistem penamaan 

binomial yang secara umum diklasifikasikan kedalam tujuh 

kategori utama, yaitu: 

Kingdom : Animalia

Filum : Artropoda

Klas : Insekta

Ordo : {32 Ordo; sebagian besar berakhiran ptera}

Famili : {> 1.000 Famili; semuanya berakhiran idae}

Subfamili : {semuanya berakhiran inae}

Genus :

Spesies :

Nama spesies serangga menggunakan sistem penamaan 

binomial yang secara umum diklasifikasikan kedalam tujuh 

kategori utama, yaitu: 

Kingdom : Animalia

Filum : Artropoda

Klas : Insekta

Ordo : {32 Ordo; sebagian besar berakhiran ptera}

Famili : {> 1.000 Famili; semuanya berakhiran idae}

Genus :

Spesies :



Sebagai contoh, kumbang moncong 

[Hypomeces squamosus Fabricius] diklasifikasikan 

sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : Artropoda

Subfilum : Mandibulata

Klas : Insekta

Subklas : Pterygota

Infraklas : Neoptera

Divisi : Endopterygota

Subordo : Polyphaga

Ordo : Coleoptera

Superfamili: Curculionoidea

Famili : Curculionidae

Subfamili : Brachyderinae

Genus : Hypomeces 

Spesies : Hypomeces squamosus



Nama Serangga

Sebagai contoh hama padi “Walangsangit”

Nama Ilmiah

Leptocorisa acuta Thunberg {nama ilmiah dipakai di Seluruh 
Dunia}
Nama Umum

Walangsangit {Indonesia}
Rice Bug {Inggris}
Reiswanze {Jerman}
Chinche Común del Arroz {Spanyol}
Rijstwants {Belanda}
Gundhi Bug {India}
Gundi Poka {Bangladesh}
Nama Lokal

Walang Sangit {Jawa}
Kungkang {Sunda}
Tenang {Madura}
Pianggang {Sumatera}
Empangau {Kalimantan}



Carilah yang salah !

Kepik ijo merupakan hama yang 

sering dijumpai pada tanaman 

padi, kedelai, dan kakao. 

Hama ini secara ilmiah disebut 

nezara viridula, subfamili 

heteroptera, famili 

pentatominae, dan spesies 

viridula. 



Nama Penemu Spesies

Contoh:

Dacus (Bactrocera) affinidorsalis n. Sp. / Sp. n. / Sp. nov.

Dipublikasikan oleh Hardy pada tahun 1982

Direvisi oleh Drew and Hancock pada tahun 1994

Bactrocera (Bactrocera) affinidorsalis (Hardy)

Contoh direvisi lagi oleh x pada tahun 2004

Dacus (Bactrocera) affinidorsalis Hardy



Working smarter & Working together

~untuk efisiensi~

• Tradisional morphological-taxonomy

• Teknik molekular tidak untuk mengganti konvensional: 

molekular data untuk analisis sistematika

• Spesialis sangat esensial untuk identifikasi dan 

informasi pengetahuan biologi

• PestNet@yahoogroups.com

• Informasi teknologi: Paradigma berubah dari paper ke 

digitalisasi

• Net working sharing data--Image transfer



Software yang di integrasi untuk koleksi, 
maintenen, analisis, aplikasi dan diseminasi 

taksonomi, biodiversitas dan informasi 
lingkungan



• Semua level taksonomi dan data-data yang 

ada hubungannya secara langsung di  manage 

dari checklist dan keluar dalam gambar 

display(peta distribusi)

• Klasifikasi mudah dimodifikasi dengan 

cara  “Drag and Drop”.

•Validasi data dilakukan secara otomatik pada 

setiap ranking taksonomi

• informasi taksonomi dan biologi 

untuk semua level  taksonomi di 

manage secara rinci

• checklist diatur secara alphabet atau umumnya di 

manage dalam level   phylogenetic 

• Tersedia  informasi multimedia 

untuk semua level taksonomi

• icon find mem fasilitasi pencarian lokasi element 

taksonomi di dalam checklist 

• icon favourites pada umumnya  dipergunakan 

untuk mem fasilitasi retrieval dengan mudah 

dan cepat,  atau favourite untuk retrieval group  

taksonomi tertentu.



BioLink Geographic Tools

• latitude / longitude untuk kota,  

desa, gunung, danau dan lain 

nama tempat 

• kalkulasi latitude / 

longitude letak,  jarak, arah 

dan nama tempat

Electronic Gazetteer

• menghasilkan peta distribusi taxa 

langsung dari  checklist yang ada di 

database 

• posisi letak suatu tempat  di display 

dengan gambar  pada saat entry data 

untuk validasi

BioLink Mapping Tool

• database terbaru tersedia 

untuk  Australia, Indonesia, 

Papua New Guinea, New 

Zealand,  Amerika Tengah, 

Perancis, UK dan Afrika 

Selatan

• dengan mempergunakan files ESRI 

shape memungkinkan users 

menambah peta distribusi taxa yang 

dipunyainya 

Political Region Tool

• pengaturan nama-

nama negara (political 

region) di display  

dengan gambar




