III. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2021 sampai Juli 2021. Proses
destilasi minyak atsiri dilaksanakan di Laboratorium Hilirisasi Ilmu Teknologi Pangan. Uji
preferensi laboratorium dilaksanakan di Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan,
Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Uji lapangan dilaksanakan di lahan pertanaman cabai di Desa Berjo, Ngargoyoso.
B. Alat dan Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metil eugenol merek
petrogenol, kulit jeruk purut, kayu putih, kemangi, aquades, kapas, kertas label,air, cabai
yang terserang lalat buah dan lalat buah.
Alat-alat yang digunakan adalah, botol perangkap volume 1500ml, kawat
aluminium, jarum suntik volume 3 cc, gelas ukur, kamera digital, alat destilasi,
oflaktometer modifikasi,alat-alat tulis, mikroskop binokular.
C. Perancangan Penelitian
1. Uji Preferensi
Rancangan penelitian untuk uji preferensi menggunakan rancangan acak lengkap
(RAL) dengan 5 perlakuan dan 6 ulangan yaitu:
P0: Kontrol (Aquades)
P1: Pembanding/Sintetis
P2: minyak atsiri kulit jeruk purut (Konsentrasi 100%)
P3: minyak atsiri kayu putih (Konsentrasi 100%)
P4: minyak atsiri kemangi (Konsentrasi 100%)
Dengan demikian pada uji preferensi terdapat 5 perlakuan dengan setiap perlakuan
dilakukan pengulangan sebanyak 6 kali pengulangan, sehingga terdapat 30 satuan
percobaan.
2. Uji Lapangan
Rancangan penelitian untuk uji lapangan menggunakan rancangan acak kelompok
lengkap (RAKL) dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan yaitu dengan menggunakan
kontrol, pembanding/sintetis, dan minyak atsiri paling efektif dari hasil uji preferensi.
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D. Pelaksanaan Penelitian
1. Persiapan Bahan dan Alat
Bahan yang dipersiapkan antara lain: metil eugenol merek petrogenol, kulit jeruk
purut, kayu putih, kemangi, kapas, kertas label, aquades, cabai yang terserang lalat
buah dan lalat buah. Selain itu disiapkan alat berupa jarum suntik volume 3 cc, gelas
ukur, kamera digital, alat destilasi, untuk uji lapangan dipersiapkan botol plastik
1500ml yang akan dibuat lubang buka tutup. Persiapan alat oflaktometer untuk uji
preferensi dimodifikasi sendiri dengan membuat dengan toples yang dilubangi 5
untuk kemudian disambungkan selang yang disambungkan lagi ke pot plastic 10cc.
2. Pembuatan Minyak Atsiri
Proses ini dilakukan di laboratorium dengan menggunakan alat destilasi. Bahan
kulit jeruk purut, kayu putih, dan kemangi yang diambil minyaknya dikering anginkan
kemudian akan dimasukan ke alat destilasi uap. Proses ini berjalan kurang lebih 24
jam. Minyak atsiri dan air dipisahkan menggunakan corong pemisah. Minyak atsiri
hasil destilasi digunakan unuk pengujian lebih lanjut. Rendemen yang dihasilkan dari
5kg masing-masing bahan yaitu: kulit jeruk purut adalah 33,5ml, kayu putih 60,5ml,
dan untuk kemangi adalah 50ml.
3. Perbanyakan Lalat Buah
Perbanyakan lalat buah dilakukan di laboratorium dengan prosedur sebagai
berikut:
1. Mengumpulkan cabai yang terserang lalat buah,yang telah jatuh ke tanah atau
masih ada di pohon
2. Cabai di tempatkan pada stoples plastik untuk pembiakan yang berisi pasir halus
yang telah disaring, lalu disterilisasi dan tidak perlu diberikan bahan kimia apapun,
tutup atas terbuka dengan lobang dilapisi kain kasa.
3. Setelah kurang lebih 12-14 hari, buah buahan tersebut dibuka untuk memastikan
bahwa semua larva telah menjadi pupa, dan pasir halus disaring untuk diambil
pupanya.
4. Pupa ditempatkan dalam stoples plastik serupa, kemudian pupa tersebut ditutup
dengan menggunakan pasir halus lembap, yang telah disterilisasi dan tidak diberi
perlakuan bahan kimia.
5. Ketika lalat buah muncul dari pupa, diberi makan berupa madu, hingga lalat buah
tersebut berkembang sempurna warnanya. Madu diberikan melalui kapas yang
digantungkan pada toples plastik tersebut. Proses ini berlangsung selama kurang
lebih 5- 7 hari. Pada penelitian ini yang digunakan adalah lalat buah jantan.
Perbedaan lalat buah jantan dan betina dapat dilihat dengan adanya ciri adanya
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ovipositor pada lalat buah betina.Selain itu terdapat juga perbedaan pada bagian
abdomennya, lalat buah jantan memiliki abdomen lebih membulat dan kecil,
sedangkan untuk lalat buah betina abdomennya lebih oval dan lebih panjang dari
lalat buah jantan.
4. Uji Preferensi di Laboratorium
Penelitian ini dilakukan di laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan.
Proses ini merupakan pengujian respons serangga terhadap minyak atsiri beberapa
tanaman dengan menggunakan oflaktometer modifikasi. Uji dilakukan dengan
memasukan 10 lalat buah jantan pada oflaktometer modifikasi, kemudian pada
bagian pot plastik diberi kapas yang kemudian diberikan perlakuan kontrol,
pembanding/atraktan sintesis, dan minyak atsiri kulit jeruk purut, kayu putih, kemangi
konsentrasi 100%. Dilakukan selama 24 jam dan 6 kali ulangan, lalat buah akan
memasuki selang dan menuju pot plastik yang lebih lalat buah minati. Lalat buah
yang digunakan merupakan lalat buah jantan hasil rearing cabai. Lalat buah yang
digunakan setelah dilakukan identifikasi merupakan jenis Batrocera dorsalis.

Gambar 3.1 Oflaktometer modifikasi
5. Uji Lapangan
Uji ini dilaksanakan di lahan pertanaman cabai di Desa Berjo, Ngargoyoso
dengan ulangan 3 kali. Sebagai perlakuan adalah kontrol, pembanding, dan minyak
atsiri paling efektif dari hasil uji preferensi sebelumnya. Adapun caranya adalah
menggunakan perangkap lalat buah yang terbuat dari botol perangkap. Pada bagian
tengah botol perangkap diberi lubang buka tutup. Ke dalam perangkap dimasukkan
kapas yang sudah ditetesi 0,25ml minyak atsiri. Kapas-kapas yang ditetesi minyak
atsiri diletakkan menggantung pada bagian dalam masing-masing botol perangkap.
Pengamatan dilaksanakan setelah tanaman berumur 40 hst sampai dengan panen
dan waktu pengamatan yaitu setiap 5 hari sekali dengan pergantian perangkap.
Dilaksanakan mulai dari muncul buah hingga panen kedua. Pengamatan dilakukan
setiap 5 hari sekali dikarenakan membaca referensi bahwasanya waktu efektif
penggunaan minyak atsiri adalah 4-5 hari.
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E. Variabel Pengamatan
A. Uji Preferensi
1. Jumlah lalat yang tertangkap pada uji preferensi di laboratorium
Menghitung jumlah lalat buah yang masuk pada masing masing perlakuan.
B. Uji Lapangan
1. Jumlah lalat yang tertangkap pada uji lapangan
Lalat buah yang sudah tertangkap pada botol perangkap di setiap perlakuan
kemudian dihitung.
2. Jenis lalat tertangkap
Identifikasi jenis lalat buah yang ditemukan dilakukan dengan berpedoman pada
Journal of Economic Entomology (Zhang et al, 2014) dengan mencari
persamaan dan perbedaan tiap individu lalat buah yang ditemukan atau dengan
mencari kecocokan semua ciri lalat buah yang tampak dibawah mikroskop
binokular.
2. Kerusakan tanaman
Pengumpulan data intensitas kerusakan mutlak dilakukan dengan cara
mengambil sampel, kemudian berdasarkan perhitungan jumlah buah terserang
dan buah tidak terserang kemudian dihitung dengan rumus intesitas kerusakan
tanaman.
F. Analisis Data
Data jumlah lalat buah dianalisis menggunakan uji ANOVA dan uji
lanjutan DMRT 5%. Penghitungan analisis data ini menggunakan software
SPSS 25. Data jenis lalat buah dianalisis secara tabulatif diskriptif yang
disajikan dalam bentuk table dan gambar. Berdasarkan tabel dan gambar
tersebut dilakukan interpretasi sesuai dengan keperluan. Intesitas kerusakan
buah dilakukan dengan analisis sebagai berikut:
IKM=

𝑎

𝑎+𝑏

𝑥 100%
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Keterangan:
IKM = intensitas kerusakan mutlak
a = jumlah buah sampel yang rusak
b = jumlah buah sampel yang tidak rusak

