II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Lalat Buah
Klasifikasi lalat buah Bactrocera sp. menurut (Plant Health Australia, 2011),
adalah sebagai berikut:
Kingdom

: Animalia

Filum

: Arthropoda

Kelas

: Insecta

Ordo

: Diptera

Famili

: Tephritidae

Genus

: Bactrocera

Spesies

: Bactrocera sp.

Lalat buah termasuk serangga yang mengalami metamorfosis sempurna
yaitu terdiri dari tahap telur, larva, pupa dan imago. Siklus hidup lalat buah sendiri
memiliki waktu dua sampai tiga minggu untuk musim kemarau sedangkan untuk
musim penghujan dapat mencapai dua bulan (Weems dan Fasulo, 2011).
Lalat buah jenis Bactrocera seperti pada umumnya serangga yaitu
memiliki sepasang sayap. Pada lalat buah sayap yang berkembang adalah sayap
depan, sedangkan sayap bagian belakang tidak berkembang, melainkan mengecil
dan berubah menjadi alat untuk keseimbangan. Lalat buah berdasarkan
strukturnya dapat dikenali dengan melihat bagian subkosta yang dibagian
ujungnya membengkok kedepan yang kemudian mengarah keluar
(Susanto et al., 2017).
Lalat buah memiliki beberapa ciri penting yang membedakan dengan
serangga lain, dimulai dari ciri-ciri kepala yang terdiri dari antena, mata dan bercak
pada muka atau disebut juga dengan facial spot. Bagian yang memiliki ciri penting
lain pada lalat buah adalah dorsum toraks yang terdiri dari dua bagian yaitu
terminologi skutum atau mesonotum (dorsum toraks bagian atas) dan skutelum
(dorsum toraks bagian bawah). Sayap pada lalat buah ditandai dengan bentuk
pola pembuluh sayap, yaitu costa, anal, cubitus, median, radius, pembuluh sayap
melintang. Bagian lain yang memiliki ciri penting terakhir adalah abdomen,
abdomen lalat buah terdiri dari ruas-ruas. Diperhatikan dari bagian sisi dorsum,
pada abdomen lalat buah akan terlihat batas antar ruas (tergit). Pada genus
Bactrocera, ruas-ruas pada abdomen terpisah (Siwi, 2006).
Hama perusak tanaman dan buah-buahan banyak macamnya, lalat buah
merupakan salah satu dari hama tersebut. Serangan lalat buah pada buah
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terserang ditandai dengan terdapat lubang kecil di bagian kulitnya. Serangan lalat
buah ditemukan terutama pada buah yang hampir masak. Gejala awal ditandai
dengan noda bekas tusukan ovipositor lalat betina saat meletakkan telur ke dalam
buah. Dengan ovipositor, lalat betina menusuk kulit jeruk sedalam 6 mm, dan
memasukkan telur kedalam lubang tusukan. Selanjutnya telur menetas dan
menjadi larva didalam buah, noda akibat tusukan lalat buah tersebut berkembang
menjadi meluas akibat aktivitas larva didalamnya. Akhirnya banyak buah yang
gugur. Lalat buah ini biasanya menyerang pada buah yang berkulit tipis,
mempunyai daging yang lunak (Wijaya et al, 2018).
Buah busuk sebelum masak diakibatkan oleh aktivitas larva didalam buah
yang memakan bagian dalam buah. Serangan lalat buah sangat bervariasi dan
berbanding lurus dengan populasi yang ada dilapangan. Populasi yang tinggi akan
menyebabkan tingkat serangan yang meningkat, dan sebaliknya bila populasi
rendah maka tingkat serangan akan menurun (Pujiastuti, 2009).
Perilaku lalat buah dipengaruhi dan dirangsang oleh bahan kimia yang
dikenal sebagai semiochemicals, salah satu jenisnya adalah kairomones. Salah
satu jenis senyawa kimia yang termasuk kairomones yang dapat menarik alat
sensor lalat buah adalah metil eugenol. Lalat buah jantan seperti dari jenis B.
carambolae menunjukkan daya ketertarikan yang tinggi dalam mengkonsumsi
metil eugenol. Metil eugenol merupakan senyawa phenylpropanoid alami yang
terdapat pada lebih dari 200 jenis tanaman yang mengandung minyak atsiri. Lalat
buah jantan mengkonsumsi metil eugenol yang nantinya akan diproses menjadi
sex pheromone yang berfungsi untuk menarik lalat buah betina (Tan 2012).
B. Monitoring Lalat Buah
Monitoring lalat buah merupakan salah satu bagian penting dalam konsep
PHT (Pengelolaan Hama Terpadu). Kegiatan monitoring atau pemantauan
merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara berkala pada suatu objek
pada suatu area tertentu. Menurut Linda et al (2018), Monitoring lalat buah dapat
memberikan informasi terkait komposisi pada suatu area. Informasi yang
dihasilkan dari hasil monitoring dapat menjadi acuan dalam memutuskan
penggunaan teknologi yang akan ditetapkan.
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C. Minyak Atsiri Atraktan Lalat Buah
Minyak atsiri banyak dikenal juga sebagai minyak eteris adalah kelompok
besar minyak nabati yang berwujud cairan kental dan mudah menguap pada suhu
ruang serta meninggalkan aroma yang khas. Komponen minyak atsiri terdiri dari
beberapa senyawa yaitu senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen, atau
karbon, hidrogen, dan oksigen yang tidak bersifat aromatik. Senyawa-senyawa ini
disebut juga terpenoid. Minyak atsiri saat ini sudah dikembangkan dan menjadi 2
komoditas ekspor Indonesia yang meliputi minyak atsiri dari nilam, akar wangi,
pala, cengkeh, serai wangi, kenanga, kayu putih, cendana, lada, dan kayu manis.
Minyak atsiri bisa dihasilkan dari beberapa bagian tanaman meliputi pada bagian
daun, bunga, batang dan akar (Hanief, 2013).
Proses pengambilan minyak atsiri dilakukan dengan cara distilasi. Distilasi
dapat diartikan sebagai pemisahan komponen-komponen suatu campuran dari
dua jenis cairan atau lebih yang berdasarkan perbedaan tekanan uap dari masing
masing zat tersebut. Secara umum ada tiga macam sistem distilasi yaitu
penyulingan dengan air, penyulingan dengan air dan uap, dan penyulingan dengan
uap langsung (Guenther, 1987).
Atraktan merupakan bahan pemikat yaitu suatu bahan kimia yang tergolong
feromon dimana bahan aktifnya bersifat memikat jasad sasaran yang biasanya
khusus serangga tertentu. Menurut Basri & Mudjiono, (2015), antraktan berperan
untuk memonitor populasi lalat, memerangkap dan membunuh lalat serta
mengganggu perkawinan lalat. Atraktan untuk serangga jantan terdiri dari cue lure,
med lure, zat pemikat protein, dan metil eugenol. Metil eugenol memiliki daya
pemikat serangga jantan yang kuat, dapat ditemukan pada 25 spesies tanaman
dari berbagai famili.
Metil eugenol merupakan salah satu komponen penyusun minyak esensial
beberapa jenis tanaman. Lalat buah jantan mengkonsumsi metil eugenol untuk
menarik lalat buah betina, metil eugenol yang telah dikonsumsi lalat buah jantan
kemudian akan ditransformasikan dalam bentuk dimethoxyphenol dan coniferyl
alcohol sebagai hasil metabolisme yang memiliki sifat feromon dan alomon. Metil
eugenol menunjukkan pengaruh yang besar bagi lalat buah sebagai senyawa
atraktan, namun metil eugenol pada umumnya hanya menarik lalat buah jantan
saja (Jang et al 2011).
Metil eugenol berperan nyata menarik perhatian lalat jantan. Senyawa metil
eugenol ini yang disukai oleh lalat buah jantan yang kemudian akan dirubah
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menjadi senyawa untuk menarik lalat buah betina. Metil eugenol menarik lalat
jantan sepanjang hari, dan mencapai titik puncak pada pukul 07.30-09.30
(Wee 2018).
Senyawa metil eugenol diketahui dapat mempengaruhi berbagai tingkah
laku hewan serangga, seperti meletakkan telur, mencari makan, hubungan
seksual dan lain sebagainya. Menurut (Kardinan, 2007) mengatakan bahwa metil
eugenol (C12H24O8) merupakan salah satu atraktan lalat buah yang dapat
merangsang olfactory (alat sensor) pada serangga. Aroma dari metil eugenol
dapat mencapai radius 20-100 m, akan tetapi apabila dibantu angin bisa mencapai
3 km.
Kulit jeruk purut merupakan limbah hasil jeruk purut yang memiliki aroma
yang segar dan sejumlah zat yang bermanfaat. Kulit jeruk purut mengandung
semacam minyak atrisi yang pahit rasanya. Minyak atsiri yang terkandung ini yang
mempunyai nilai penting, salah satunya adalah untuk pengendalian organisme
penganggu tanaman.
Serai dan kemangi selama ini digunakan hanya sebagai penyedap
makanan tanpa mengetahui kegunaan lainnya. Sedangkan pada kenyataannya
pada serai dan kemangi mengandung senyawa metil eugenol. Kandungan metil
eugenol dalam serai mencapai 32-45%, dan kandungan metil eugenol dalam
kemangi mencapai 20%, dengan adanya kandungan metil eugenol ini, serai dan
kemangi bisa dijadikan sebagai atraktan lalat buah (Ladja et al 2018).
Kemangi merupakan salah satu tanaman yang banyak digunakan
masyarakat sebagai penghasil minyak eteris. Di Indonesia, kemangi sangat
mudah ditemukan di pekarangan disekitar kita serta diperdagangkan secara luas
di berbagai pasar tradisional dan pasar modern. Minyak essensial dari kemangi
secara tradisional diperoleh dari seluruh bagian yang terdapat di bagian tanaman
meliputi batang, daun, dan bunga melalui proses distilasi. Dalam berbagai
pengujian terhadap minyak atsiri kemangi sebagai atraktan didapatkan hasil ratarata yaitu sebanyak 26 ekor dengan masa aktif atraktan selama 4 hari
(Salbiah et al, 2013).
D. Hipotesis
Hipotesis dari penelitian ini adalah senyawa atraktan minyak atsiri yang
mengandung metil eugenol efektif sebagai penarik lalat buah.

