IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Umum Penelitian
Penelitian

dilaksanakan

di dua

tempat, untuk

uji preferensi

dilaksanakan di Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas
Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Laboratorium dalam kondisi
yang homogen, berada pada suhu ruang sehingga tidak terpengaruh oleh
kondisi luar lingkungan. Imago lalat buah yang diuji tidak terpapar sinar
matahari secara langsung, berada dalam wadah tertutup yang diberi kassa
untuk ruang bernafas. Wadah yang digunakan untuk tempat uji preferensi
menggunakan stoples. Uji lapangan dilaksanakan di lahan cabai di Desa Berjo,
Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Lokasi penelitian terletak pada lereng
Gunung Lawu dengan koordinat 7° 37’ 52.68” S 111° 7’37.32”. Desa Berjo
memiliki topografi berupa daerah yang tinggi, berada di ketinggian ± 1.500
mdpl, dengan suhu rata rata ± 22°C sampai dengan 32°C dan beriklim tropis.
Menurut Nurfalach (2010), suhu ideal untuk tanaman cabai merah berkisar
24°C-28°C. Untuk suhu pertumbuhan ketika fase vegetatif atau pertumbuhan
berkisar 21°C -27°C, sedangkan untuk fase generatif atau pembuahan berkisar
16°C -23°C. Jika suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi akan merusak kualitas
buah yang dihasilkan. Disekitar lahan pertanaman cabai terdapat tanaman
buah lain seperti papaya, manga. Desa Berjo memiliki batas-batas wilayah
yaitu sebelah utara Desa Berjo dibatasi oleh Desa Girimulyo, sebelah timur
dibatasi

oleh

hutan

Lawu,

sebelah

selatan

dibatasi

oleh

Kecamatan Tawangmangu, dan sebelah barat dibatasi oleh Desa Puntukrejo.

Gambar 4.1 Kondisi umum lahan
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B. Uji Preferensi di Laboratorium
1. Jumlah Lalat Buah Terperangkap
Jumlah lalat buah yang terperangkap pada setiap perlakuan yang diamati
setiap 24 jam, dan dilakukan sebanyak 6 kali ulangan. Uji dilakukan di
oflaktometer modifikasi. Dilaksanakan di Laboratorium Hama dan Penyakit
Tumbuhan. Laboratorium dalam kondisi homogen dan tidak terpengaruh faktor
lain.
Tabel 4.1. Rerata Jumlah Lalat Buah Terperangkap pada Setiap Perlakuan
Perlakuan

Rerata

P0(Kontrol)

0a

P1 Pembanding/sintetis

6c

P2 (Jeruk Purut)

0a

P3 (Kayu Putih)

3,5b

P4 (Kemangi)

0,5a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu
kolom tidak menunjukan berbeda nyata pada DMRT taraf 5%.
Rerata jumlah lalat buah yang terperangkap pada setiap perlakuan
menunjukan bahwa perlakuan pembanding/sintetis merupakan yang paling
banyak menarik lalat buah dengan rata-rata 6 ekor. Menurut Kardinan (2003),
petrogenol adalah atraktan yang berbentuk larutan berwarna kuning jernih
untuk mengendalikan lalat buah. Bahan aktif dari petrogenol adalah metil
eugenol. Metil eugenol merupakan senyawa feromon serangga guna menarik
lawan jenisnya untuk perkawinan, berkoloni dan untuk makan.
Minyak atsiri kayu putih merupakan perlakuan dengan hasil terbaik kedua
setelah pembanding/sintetis. Menurut Musyassaroh (2016), rendemen minyak
kayu putih berkisar antara 0,84-1,21%, semakin tinggi rendemen maka semakin
tinggi kandungan minyak atsiri yang terkandung didalamnya. Kemudian
kandungan metil eugenol dalam suatu minyak juga mempengaruhi seberapa
minyak tersebut menarik bagi lalat buah. Menurut Muh. Liwa Ilhamdi (2013),
kandungan metil eugenol dalam minyak atsiri kayu putih dapat mencapai 80%,
hal ini menjadi faktor mengapa minyak atsiri kayu putih dapat bersaing dengan
atraktan sintetis.
Tabel rerata jumlah lalat buah yang tertangkap pada uji preferensi
laboratorium (Tabel 4.1) menunjukan bahwa hanya pada perlakuan atraktan
sintetis yang berpengaruh nyata terhadap lalat buah jantan. Sedangkan minyak
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atsiri kayu putih dan kemangi mampu menarik lalat buah akan tetapi tidak
berpengaruh nyata terhadap lalat buah jantan. Kemudian untuk perlakuan
kontrol dan minyak atsiri jeruk purut tidak mampu menarik lalat buah. Semakin
tinggi kandungan metil eugenol pada minyak atsiri semakin tinggi pula
kemampuannya dalam menarik lalat buah jantan. Hasil yang menunjukan
minyak atsiri kayu putih dan kemangi dapat menarik lalat buah dapat menjadi
potensi untuk menggunakan minyak atsiri sebagai penarik lalat buah.
C. Uji Lapangan
1. Jumlah Lalat Buah Tertangkap
Perhitungan jumlah lalat buah tertangkap pada 3 perlakuan dan 3
ulangan, dilakukan dengan menghitung seluruh jumlah lalat buah yang
terperangkap pada setiap perlakuan. Pemasangan perangkap dilakukan mulai
awal tanaman berbuah dengan pergantian perangkap setiap 5 hari dan
dilakukan sampai buah dipanen. Kegiatan dilaksanakan dari tanaman berusia
40 hst sampai dengan panen.
Tabel 4.2 Rerata jumlah lalat buah terperangkap pada setiap perlakuan
Perlakuan
Rerata
P0(Kontrol)

0a

P1(Pembanding/sintetis)

7.1b

P2(Kayu Putih)

6.8b

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu
kolom tidak menunjukan berbeda nyata pada DMRT taraf 5%.
Hasil rerata tertinggi jumlah lalat buah yang terperangkap tertinggi
didapatkan pada perlakuan pembanding/sintetis. Rerata hasil jumlah lalat buah
yang terperangkap pada perlakuan pembanding/sintetis yaitu 7.1 ekor. Hal ini
berbeda sedikit dengan perlakuan minyak atsiri kayu putih yang memiliki rerata
dapat menangkap 6.8 ekor. Pada perlakuan kontrol tidak ditemukan lalat buah
terperangkap. Berdasarkan hasil uji DMRT taraf 5% menunjukan bahwa
perlakuan pembanding/sintetis dan perlakuan minyak atsiri kayu putih samasama berpengaruh nyata dalam menarik lalat buah. Hal ini dapat menunjukan
bahwasannya kedua perlakuan tersebut dapat diaplikasikan secara subtitusi
dikarenakan keduanya memiliki kemampuan menangkap lalat buah yang
hampir sama sama baiknya. Kemungkinan terjadi dikarenakan kandungan metil
eugenol pada minyak kayu putih dan petrogenol relative sama yaitu 80%.
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Menurut Simbolon et al (2015), kandungan metil eugenol pada minyak atsiri
kayu putih berkisar antara 60-80%. Hasil yang menunjukan efektifitas yang
hampir sama di perlakuan minyak atsiri kayu putih dan pembanding/sintetis
dapat menjadi pengembangan potensi penggunaan minyak atsiri kayu putih
sebagai pengganti dari penggunaan metil eugenol sintetis. Secara ekonomi
apabila untuk pemenuhan destilasi menggunakan bahan sendiri atau tidak

Populasi lalat buah terperangkap (ekor)

membeli maka dapat lebih efisien ketika menggunakan minyak atsiri kayu putih.
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Gambar 4.2. Hasil lalat buah terperangkap
Gambar 4.2 menunjukan hasil perangkap lalat buah pada tiga perlakuan
yang dilaksanakan. Fluktuasi tangkapan lalat buah dipengaruhi oleh kemasakan
buah. Grafik menunjukan dari 70 hst sampai dengan 75 hst hasil perangkap lalat
buah untuk perlakuan pembanding/sintetis dan minyak atsiri kayu putih selalu
mengalami kenaikan. Hal ini berkaitan dengan kondisi buah yang semakin masak,
Sodiq (2016), yang menyatakan bahwa semakin buah masak maka semakin tinggi
intensitas serangan lalat buah. Kerusakan buah yang disebabkan serangan larva
lalat buah akan semakin tinggi ketika buah semakin masak, hal ini dikarenakan
aktivitas makan larva lalat yang semakin tinggi.
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2. Jenis Lalat Buah
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan ditemukan dua spesies lalat
buah yaitu Batrocera dorsalis dan Batrocera carambolae.

a

b

Gambar 4.3 Imago Batrocera dorsalis (a) dan imago Batrocera carambolae (b)
Lalat buah yang terperangkap pada uji lapangan merupakan jenis B. dorsalis
dan B. carambolae. Nugnes et al (2018), menyatakan bahwa B. dorsalis memiliki
hampir keseluruhan abdomen berwarna kuning mendekati orange dan memiliki
sayap yang transparan. B. carambolae menurut Lengkong dan Rante (2019),
memiliki abdomen berwarna kuning hampir orange dengan ciri khusus yaitu
memiliki pola segi empat dengan warna hitam pada bagian terga 4. Kedua jenis
lalat buah tersebut memiliki kemiripan dalam bentuknya akan tetapi terdapat
perbedaan yang terlihat jelas pada pola segiempat pada B. carambolae.
Tabel 4.3 Komposisi jenis lalat buah terperangkap pada uji lapangan
Jumlah (ekor)
Perlakuan

Batrocera dorsalis

Batrocera carambolae

P0 (Kontrol)

0

0

P1 (Pembanding/sintetis)

39

26

P2 (Kayu putih)

38
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Hasil identifikasi menunjukan terdapat dua jenis lalat buah terperangkap
yaitu lalat buah jenis B. dorsalis dan B. carambolae. Lalat buah B. dorsalis
merupakan jenis lalat buah yang paling banyak terperangkap dalam uji lapangan
yang dilaksanakan pada lahan cabai. Menurut Kalshoven (1981), bahwa lalat buah
jenis B. dorsalis merupakan satu dari lima jenis lalat buah yang merugikan secara
kompleks menyerang berbagai buah-buahan seperti mangga, belimbing, jeruk dan
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cabai merah. Serangan lalat buah yang tinggi dapat membuat lahan pertanaman
mengalami gagal panen. Sejalan dengan Lengkong dan Rante (2019), bahwa
tanaman cabai merupakan tanaman inang sejati dari B. dorsalis dan B.
carambolae.
Pada tabel 4.3 menunjukan bahwa Lalat buah B. dorsalis merupakan yang
terbanyak terperangkap dengan total 77 ekor. Sejalan dengan pernyataan Manoi
(2016), bahwa lalat buah B. dorsalis memiliki inang yaitu cabai. Sedangkan untuk
lalat buah B. carambolae yang tertangkap lebih sedikit dari B. dorsalis dengan total
49 ekor. Perbedaan yang cukup tinggi ini terjadi dikarenakan perbedaan tanaman
inang lalat buah. B. dorsalis memiliki tanaman inang berupa tanaman cabai,
sedangkan untuk B. carambolae memiliki inang tanaman jeruk dan manga. Hal ini
sesuai dengan Siregar (2015), bahwa lalat buah B. carambolae lebih menyukai
inang berupa tanaman jeruk dan mangga. Keberagaman jenis lalat buah yang
terperangkap dipengaruhi juga oleh disekitar lahan pertanaman terdapat tanaman
buah lain yang berpotensi sebagai inang dari lalat buah.
3. Intesitas Kerusakan
Intesitas kerusakan cabai dihitung dengan menghitung buah terserang
dengan buah tidak terserang.
Tabel 4.4 Intesitas kerusakan cabai terserang lalat buah
Intensitas Kerusakan (%)
Perlakuan

Panen 1

Panen 2

Kontrol (Aquades)

4

5

Pembanding/sintetis

2

3

Kayu Putih

2

3

Penggunaan atraktan terbukti berpengaruh nyata terhadap serangan lalat
buah. Hasil perhitungan intesitas kerusakan pada tanaman cabai menunjukan
bahwa perlakuan pembanding/sintetis dan minyak atsiri kayu putih dapat menekan
serangan lalat buah. Pada perlakuan pembanding/sintetis dan perlakuan minyak
atsiri kayu putih memiliki intesitas kerusakan sebesar 2% pada panen pertama dan
3% pada panen kedua. Sedangkan untuk perlakuan kontrol memiliki intesitas
kerusakan 4% pada panen pertama dan 5% pada panen kedua. Hal ini
menunjukan perlakuan pembanding/sintetis dan minyak atsiri kayu putih dapat
menekan dari serangan lalat buah.
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Gambar 4.4 Intesitas kerusakan tanaman
Lalat buah menyerang dimulai pada awal tanaman berbuah. Lalat buah betina
merupakan lalat buah yang berperan dalam serangan terhadap lahan pertanaman
petani, dikarenakan lalat buah betina yang meletakan telur pada buah. Hal ini
sejalan dengan Kardinan (2003), bahwa lalat betina merupakan penyebab
terjadinya kerusakan pada buah-buahan karena lalat inilah yang meletakan
telurnya (ovipositor) yang kemudian telur telur tersebut menetas menjadi larva
yang merusak buah-buahan.

Gambar 4.5 Cabai terserang lalat buah
Serangan lalat buah ditandai dengan muncul gejala black spot dan lubang
pada permukaan buah yang terserang. Menurut Setlight et al (2019), gejala awal
ditandai dengan terlihatnya noda–noda kecil berwarna hitam bekas tusukan
ovipositor. Peningkatan intensitas kerusakan pada tanaman cabai disebabkan
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karena populasi lalat buah yang semakin meningkat seiring dengan bertambah
masaknya buah. Dengan meningkatnya populasi lalat buah mengakibatkan
intesitas serangan lalat buah terhadap cabai meningkat.

