I.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Lalat buah merupakan hama yang menjadi musuh bagi petani buah–buahan.
Kerusakan pada buah disebabkan oleh larva lalat buah yang memakan daging
buah, sehingga buah menjadi busuk sebelum masak pada waktunya. Kerusakan
yang menyebabkan kehilangan hasil ini dipengaruhi pula oleh populasi lalat buah,
lokasi, varietas tanaman, dan musim. Terdapat 16 jenis lalat buah yang ditemukan
di Indonesia yang masuk dalam kategori hama penting. (Siwi, 2006)
Persebaran lalat buah pada umumnya mengikuti juga dari persebaran inang
lalat

buah.

Keberadaan

unsur-unsur
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fragmentasi

atau

penggabungan habitat dapat mempengaruhi pola persebaran serta kelimpahan
inang dari lalat buah. Habitat yang merupakan bagian dari ekologi landskap dapat
menjadi faktor yang mempengaruhi dari persebaran inang lalat buah itu sendiri.
(Pujiastuti, 2009), menjelaskan bahwa lalat buah ini banyak ditemukan pada
beberapa tanaman inang antara lain cabai, belimbing, belimbing wuluh, papaya,
jambu air, jambu biji, dan mangga.
Kerusakan akibat serangan lalat buah terjadi dari mulai tumbuh buah sampai
buah itu masak. Gejala awal ditandai dengan adanya lubang kecil di kulit yang
merupakan bekas tusukan ovipositor (alat peletak telur) lalat betina saat
meletakkan telur ke dalam buah. Menurut (Haq, 2012), perkembangan larva yang
memakan daging buah mengakibatkan bekas tusukan semakin luas dan
menyebabkan buah busuk sebelum masak.
Monitoring atau pemantauan populasi lalat buah dilaksanakan untuk
mengetahui keanekaragaman jenis dan jumlah lalat buah pada suatu lahan
pertanaman. Kegiatan monitoring dilakukan dengan memasang perangkap lalat
buah. Kegiatan monitoring lalat buah memerlukan atraktan atau zat pemikat yang
dapat menarik lalat buah.
Metil eugenol merupakan senyawa yang dapat menarik lalat buah jantan.
Kandungan metil eugenol pada beberapa tanaman dapat dikembangkan menjadi
atraktan alami yang terbuat dari bagian tanaman. Beberapa tanaman yang
mengandung metil eugenol antara lain seperti cengkeh, kemangi, jeruk purut,
serai, kayu putih, selasih dan buah pala.
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B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, dirumuskan beberapa masalah diantaranya:
1. Bagaimana efektivitas minyak atsiri sebagai atraktan nabati dalam menarik lalat
buah?
2. Minyak atsiri apakah yang paling efektif dalam menarik lalat buah?
3. Bagaimanakah keanekaragaman jenis dan populasi lalat buah yang
terperangkap?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui kemampuan beberapa minyak atsiri tanaman sebagai atraktan
terhadap lalat buah.
b. Mengetahui minyak atsiri paling efektif dalam menarik lalat buah.
c. Mengetahui jenis dan populasi lalat buah yang terperangkap.
2. Manfaat
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hama
dan penyakit tanaman sehingga pemanfaatan minyak atsiri sebagai atraktan
dapat dimaksimalkan untuk mengetahui populasi dan keanekaragaman jenis
lalat buah yang menyerang. Manfaat lainnya adalah pengembangan pertanian
organik dengan penggunaan minyak atsiri sebagai atraktan nabati yang ramah
lingkungan.

