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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas serangan hama lalat buah cabai 

(Bactrocera spp.) yang dikendalikan dengan beberapa jenis perangkap serangga. Penelitian ini 

dilakukan dengan Metode Eksperimental dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 

tiga perlakuan yang diulangi sebanyak tiga kali sehingga diperoleh 9 petak tanaman 

percobaan. Perlakuan penelitian meliputi JP1 (Yellow Pan Traps) , JP2 (Yellow Sticky Traps) 

, dan JP3 (Feromon Seks). Data hasil penelitian dianalisis menggunakan Analisis Sidik Ragam 

(ANOVA) yang selanjutnya diuji lanjut dengan menggunakan uji BNJ (Beda Nyata Jujur) 

pada taraf 5% apa bila berbeda nyata. Serangga yang terperangkap selanjutnya diamati ciri-ciri 

morfologinya di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Mataram dan kemudian 

diidentifikasi untuk mengetahui spesies serangga yang terperangkap. Dari tiga perlakuan 

diperoleh perlakuan yang dikategorikan efektif sebagai perangkap serangga yaitu perlakuan 

JP2 (Yellow Sticky Traps) karena memiliki nilai rata-rata tertinggi dibandingkan perlakuan 

JP1 (Yellow Pan Traps) dan JP3 (Feromon Seks). 

Kata kunci: lalat buah,  intensitas serangan, cabai, jenis perangkap. 

ABSTRACT 

This study aims to determine the intensity attack of pepper fruit flies (Bactrocera spp.) 

controlled by some of insect traps types. This research was conducted by Experimen Method 

with Randomized Complete Block Design (RCBD) with three treatments that were replicaion 

three times to obtain 9 units of experimental plants. Treatment studies include JP1 (Yellow 

Pan Traps), JP2 (Yellow Sticky Traps), JP3 (Pheromone Sex). The data of the research were 

analyzed using the Analysis of Variance (ANOVA) which further tested by using HSD 

(Honestly Significance Diffirence) on the 5% level if it is real different. The trapped insects 

were then examined for their morphological features in the Biology Laboratory of MIPA 

Faculty of Mataram University and later identified to identify trapped insect species. Based on 

the three treatments, treatment was categorized as effective as an insect trap, ie JP2 (Yellow 

Sticky Traps) treatment because it has the highest average value compared to JP1 (Yellow 
Pan Traps) and JP3 (Pheromone Sex) treatment. 

Keywords: fruit flies, attack intensity, chili, type of trap. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tanaman cabai ( Capsicum annum L. ) merupakan salah satu komoditas atau tanaman 

hortikultura yang memiliki nilai ekonomi penting di Indonesia juga merupakan salah satu jenis 

komoditi hortikultura dari jenis sayuran buah yang sangat penting dan digemari oleh 

masyarakat, karena buahnya selain dijadikan sayuran atau bumbu masak juga mempunyai 

kapasitas menaikkan pendapatan petani, sebagai bahan baku industri memiliki peluang 

eksport, tanaman ini merupakan tanaman rempah – rempah yang mempunyai nilai ekspor 

tinggi juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai 

penyedap masakan dll. 

Menurut (BPS dan Direktorat Jenderal Hortikultura) Produktivitas cabai besar di Nusa 

Tenggara Barat (NTB) mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2016 yaitu mencapai 

7,66 ton/ha pada tahun 2015 dan 9,07 ton/ha pada tahun 2016. Peningkatan jumlah 

produktivitas tersebut menunjukkan adanya upaya pemenuhan permintaan konsumen 

meskipun masih dirasakan belum optimal. 

 Berdasarkan data series luas serangan OPT utama cabai merah yaitu lalat buah 

(Bactrocera spp.) diseluruh sentra cabai di indonesia pada tahun 2011 hingga 2015 seluas 

3.985,6 ha pada tahun 2011, pada tahun 2012 seluas 4.483,3 ha, tahun 2013 seluas 3.397,4 ha, 

tahun 2014 seluas 3.561,8 ha, dan  tahun 2015 seluas 2.214,8 ha. 

Salah satu kendala utama dalam sistem produksi cabai di Indonesia adalah adanya 

serangan lalat buah pada buah cabai, hama ini sering menyebabkan gagal panen. Buah cabai 

yang terserang sering tampak sehat dan utuh dari luar tetapi bila dilihat di dalamnya 

membusuk dan mengandung larva lalat. Penyebabnya terutama adalah lalat buah (Bactrocera 

spp.) karena gejala  awalnya  yang tak  tampak jelas, lalat buah menjadi hama  karantina yang 

ditakuti  karna 

dapat menjadi penghambat ekspor buah-buahan maupun pada produksi cabai. 

Dalam menghadapi permasalah tersebut kebanyakan para petani cabai menggunakan 

pengendalian dengan pestisida kimia sintetik, yang mana sebagian besar petani mempunyai 

kesan bahwa pestisida kimia sintetik tersebut daya kerjanya cepat, efisien, praktis, mudah dan 

ampuh. Penggunaan pestisida kimia sintetik secara berlebihan dan kurang bijaksana telah 

disadari merupakan tindakan yang salah dan dapat berdampak negatif seperti resistensi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lalat_buah
https://id.wikipedia.org/wiki/Panen
https://id.wikipedia.org/wiki/Larva
https://id.wikipedia.org/wiki/Karantina
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serangga hama, munculnya hama sekunder, polusi lingkungan terutama terhadap kesehatan 

pengguna (petani) dan kerugian akibat rusaknya ekosistem yang tak tenilai harganya.  

 Seiring dengan makin tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan 

kesehatan, maka saat ini telah banyak dikembangkan suatu model alternatif  untuk mengatasi 

hama ataupun kerusakan yang disebabkan oleh lalat buah yang lebih aman dan ramah 

lingkungan, salah satunya adalah dengan menggunakan beberapa perangkap serangga, yaitu 

yellow sticky trap, yellow pan traps, dan  feromon seks. Penggunaan perangkap serangga 

(trapping) baik dengan yellow sticky trap, yellow pan traps, ataupun feromon seks sudah 

banyak dipergunakan baik dalam monitoring populasi maupun pengendalian hama. Namun 

pada beberapa daerah tertentu seperti di Lombok khususnya di Desa Jelantik Kecamatan 

Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, perangkap ini masih belum banyak digunakan sehingga 

perlu dilakukan penelitian tentang “ intensitas serangan hama lalat buah cabai (Bactrocera 

spp.) yang dikendalikan dengan beberapa jenis perangkap serangga” 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui intensitas serangan hama lalat buah cabai (Bactrocera spp.) yang 

dikendalikan dengan beberpa jenis perangkap serangga. 

Hipotesis 

H0: intensitas serangan pada tiap jenis perangkap tidak memiliki perbedaan yang nyata 

(JP1=JP2=JP3) 

H1: intensitas serangan pada tiap jenis perangkap memiliki perbedaan yang nyata 

(JP1≠JP2≠JP3)  

Kegunaan Penelitian 

Sebagai sarana informasi bagi masyarakat dan pihak yang membutuhkan informasi 

tentang pengaruh cara pengendalian lalat buah terhadap tingkat kerusakan akibat lalat buah 

pada tanaman cabai. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode experimental dengan 

percobaan di lapangan. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai dengan Januari 2018 di 

Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. 
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Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tali rapia, bambu, paku, kawat, wadah 

kecil berwarna kuning, triplek warna kuning, botol aqua, suntikan, meteran (alat ukur), kamera 

dan alat tulis menulis.  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kapas, glumon (lem perekat), 

petrogenol (atraktan berbahan aktif metil eugenol 800 g/l), detergen, air, lahan penanaman, 

tanaman cabai  varietas TM 999 dan beberapa alat perangkap serangga. 

Rancangan Percobaan 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) yang terdiri dari 3 perlakuan yaitu: JP1= Yellow Pan Traps, JP2= Yellow Sticky Traps, 

JP3= Feromon Seks. Masing-masing perlakuan diulangi sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 9 

petak tanaman percobaan. 

Pelaksanaan Penelitian 

Observasi Lapangan 

Observasi lokasi penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2017 pada beberapa lahan 

sawah yang berbeda di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. 

Penentuan lahan penelitian 

Lahan penelitian yang digunakan adalah lahan milik petani dengan tanaman cabai yang 

sudah berumur 80 hari, dengan bedengan yang sudah diberikan mulsa plastik dan disertai ajir 

pada tiap pohon tanaman cabai dengan luas area lahan tujuh are.  

Penentuan blok  

Blok dibuat pada bedengan yang sudah diukur dengan panjang 13 meter dan lebar satu 

meter. Blok ditentukan dengan acak.  

Pembuatan petak percobaan 

Pembuatan petak dilakukan dengan cara melakukan pengukuran pada blok yang sudah 

ditentukan, dengan ukuran panjang per petak yaitu tiga meter dengan lebar satu meter dengan 

tidak menggunakan tanaman pinggir sepanjang dua meter pada ujung masing-masing blok  

sehingga terdapat tiga petak perlakuan pada masing-masing blok. 

Panen 

Pemanenan cabai umumnya dipilih  buah cabai yang telah masak dengan dicirikan 

seluruh bagian kulitnya berwarna merah. Sedangkan proses kematangan buah cabai pada 
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setiap pohon tidak berlangsung serempak, sehingga kegiatan pemanenan dilakukan secara 

bertahap, biasana pada interval 3-4 hari sekali. Pemetikan buah pada waktu panen dilakukan 

pada pagi atau sore hari. 

Penentuan Tanaman Contoh 

Tanaman contoh ditentukan dengan menggunakan metode random sampling yaitu 

pengambilan sampel secara acak sistematis (systematic sampling). Tanaman sampel yang 

diambil sebanyak 50% sehingga diperoleh lima tanaman sampel per petak atau per perlakuan. 

Variable Pengamatan 

Intensitas Serangan 

Pengamatan intensitas serangan dilakukan dengan cara menghitung jumlah buah yang 

terserang, jumlah buah yang tidak terserang dan jumlah total buah atau jumlah buah yang 

diamati. Kemudian intensitas serangan dihitung menggunakan rumus intensitas serangan 

mutlak. 

Gejala Serangan 

Untuk mengetahui gejala serangan pada buah dapat dilakukan dengan cara mengamati 

buah yang terserang secara langsung dan mencatat gejala serangan yang ada. 

Jumlah Populasi Lalat Buah Yang Terperangkap 

Jumlah lalat yang terperangkap dapat dihitung secara langsung pada masing-masing 

perangkap yang terpasang pada tiap petak perlakuan. 

Jenis Lalat Yang Terperangkap 

Jenis lalat yang terperangkap dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi lalat 

dewasa yang terperangkap. Lalat buah yang terperangka diidentifikasi berdasarkan buku kunci 

determinasi (The Australian Handbook For The Identification Of Fruit Flies). 

Hasil Panen Cabai  

Hasil panen cabai yang diperlakukan dengan beberapa jenis perangkap serangga dapat 

diketahui dengan cara menimbang cabai pada setiap kali panen. 

Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan Analisis Of Variance (ANOVA) 

dengan taraf nyata 5% dan diuji lanjut mengunakan (BNJ) pada taraf nyata 5%. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Identifikasi Lalat Buah Cabai Yang Terperangkap 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah lalat buah yang terperangkap  dari 

lapangan pada semua jenis perangkap sebanyak 2.526 ekor. Terdapat dua spesies lalat buah 

dari semua jumlah lalat buah yang terperangkap yaitu Bactrocera dorsalis dan Bactrocera 

umbrosa, yang mana masing-masing spesies tersebut memiliki ciri-ciri utama yang berbeda 

sebagai berikut : 

1. Bactrocera dorsalis 

      

Gambar 3: sayap depan (a), abdomen (b), toraks (c), gambar utuh (d) 

 Secara umum, penciri utama pada lalat buah Bactrocera dapat diketahui melalui 

identifikasi pada bagian torak, sayap dan abdomen (Suputa, 2006). Dalam penelitian ini, 

penciri utama yang menjadi pembeda dalam mengidentifikasi spesies lalat buah Bactrocera 

spp. adalah : 1. sayap, pada bagian sayap salah satu penciri utama yang digunakan adalah   

pola sayap. Bactrocera dorsalis memiliki sayap dengan sel bc dan c tidak berwarna, 

microtrichia di sudut luar sel c saja, pita kosta yang sempit menyatu dengan R2+3 dan sangat 

sempit di sekitar puncak sayap seperti pada (Gambar 3 a). 2. Abdomen, pada bagian abdomen 

penciri utama yang digunakan adalah gambaran pola Tada/tidaknya, antar terga ke dua dan 

seterusnya menyatu atau tidak serta pola warna pada bagian terga. Abdomen pada Bactrocera 

dorsalis memiliki pola dasar berwarna hitam berbentuk huruf T pada terga ruas ke III seperti 

pada (Gambar 3 b). 3. Toraks, pada bagian thorak dan scutellum, penciri utama yang 

digunakan adalah ada/tidaknya Medial Postsutural Vittae dan Lateral Postsutural Vittae. 

Bactrocera dorsalis memiliki Skutum berwarna merah sampai coklat hitam, lobus 

postpronotal dan notopleura kuning keputihan, scutellum berwarna kuning seperti pada 

(Gambar 3 c). 

(a) (d) (c) (b) 
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2.  Bactrocera umbrosa  

   

Gambar 4: sayap depan (a), abdomen (b), toraks (c), gambar utuh (d) 

Bactrocera umbrosa memiliki penciri utama yang sangat jelas yang membedakan dari 

spesies lainnya yaitu terdapat pada variasi sayapnya. Bagian sayap merupakan bagian penting 

yang membedakan satu spesies dengan spesies lainnya (Drew dan Hancock, 1994). 

Karakteristik utama pada bagian sayap, yang berbeda pada setiap spesies adalah pola pita 

costal (costal band) pada membran sayap (White dan Elson, 1994). Bactrocera umbrosa 

memiliki sayap dengan pita kosta yang luas dan beruntun anal, terdapat 3 buah pola sayap 

melintang dari kosta menuju kepinggir sayap bagian posterior seperti pada (Gambar 4 a). 

Abdomen bervariasi dari oranye-coklat dengan garis medial membujur hitam lebar di terga IV 

dan Vseperti pada (Gambar 4 b). Torak memiliki lateral postsutural vittae dan tidak memiliki 

medial postsutural vittae dengan scutellum berwarna kuningseperti pada (Gambar 4 c). 

Bactrocera dorsalis merupakan lalat buah yang menyerang cabai merah. Hal ini 

didukung oleh pendapat Herlinda et al. (2008) yang menyatakan bahwa Bactrocera dorsalis 

muncul dari buah Capcisum annum sedangkan Bactrocera umbrosa tidak menyerang 

Capcisum annum tetapi masuk ke dalam perangkap karena tertarik pada metil eugenol. Kedua 

jenis lalat buah yang terperangkap pada penelitian merupakan jenis lalat buah yang paling 

umum dan termasuk sebagai hama yang menyerang buah tanaman cabai dan buah-buahan 

lainnya. Menurut White and Elshon Harris (1992) dan Anonim (2008), bahwa kedua jenis lalat 

buah yang ditemukan merupakan spesies yang umum ditemukan diwilayah tropis Asia 

Tenggara terutama di kepulauan indonesia bagian timur.  

 

 

 

(a) (d) (c) (b) 
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Gejala Serangan Bactrocera spp. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Gejala serangan Bactrocera spp. 

Gejala awal serangan Bactrocera spp.ditunjukkan oleh adanya noda hitam berukuran 

kecil. Bintik kecil yang berwarna hitam tersebut merupakan bekas tusukan ovipositor. Larva 

yang baru menetas langsung memakan daging buah, akibat dari aktivitas larva ini 

menyebabkan bagian buah yang ada disekitarnya menjadi bercak luas dan basah yang 

bertambah selain itu, kulit buah menjadi bertambah tipis. Selanjutnya larva akan memakan 

daging buah sehingga buah menjadi busuk dan gugur sebelum waktunya. Hal ini didukung 

oleh pendapat Kusnaedi (1999) yang menyatakan bahwa lalat buah merusak buah dengan cara 

memasukkan telur pada buah selama 3 hari, telur akan menetas menjadi larva dan memakan 

daging buah sehingga menjadi busuk. Larva lalat buah berada dalam buah selama 2 minggu 

kemudian berubah menjadi pupa. Pupa berubah menjadi imago yang siap kawin dan siap 

meletakkan telur dibuah yang segar lagi.  

Produksi cabai merah mengalami penurunan akibat serangan hama lalat buah. Hal ini 

didukung oleh pendapat (Rouse et al., 2005) yang menyatakan bahwa lalat buah  merupakan 

salah satu hama yang sangat  merugikan produksi  buah-buahan dan 

sayuran, baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Serangan Bactrocera spp. tidak hanya menyerang buah yang sudah matang saja tetapi 

juga menyerang buah yang masih mengkal. Oleh karna itu bila ingin melakukan pengendalian 

lalat buah sebaiknya dilakukan pada saat buah cabai menjelang mengkal atau masih mentah. 

Menurut Endah (2003) Bactrocera dorsalis umumnya menyerang buah yang matang atau 

setengah matang. Menurut Kalie (1992) buah yang matang atau menjelang matang 

mengeluarkan aroma ekstraksi ester dan asam organik yang semerbak sehingga mengundang 

Bactrocera dorsalis untuk datang dan meletakkan telur. 
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4.2. Populasi Lalat Buah (Bactrocera spp.) 

Hasil penelitian terhadap populasi lalat buah berdasarkan perlakuan jenis perangkap 

selama pengamatan dari minggu ke 1 sampai dengan minggu ke 7  menunjukkan bahwa rata-

rata populasi lalat buah yang terperangkap dengan   menggunakan beberapa jenis perangkap 

adalah berbeda nyata. Rata-rata populasi Bactrocera spp. yang terperangkap berdasarkan jenis 

perangkap pada pengamatan minggu ke 1 sampai dengan pengamtan minggu ke 7 dapat dilihat 

pada tabel 4.1.  

Tabel 4.1. Rata-Rata Populasi Lalat Buah (Bactrocera spp.) 

Perla 

Kuan 

Populasi 

Rata-

Rata 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

JP1 1,00
c
 0,33

b
 0,00

b
 4,67

b
 0,00

b
 0,33

a
 0,67

c
 1,00

b
 

JP2 119,33
a
 93,00

a
 163,33

a
 40,67

a
 46,67

a
 24,67

a
 19,33

b
 72,43

a
 

JP3 41,67
b
 63,00

a
 79,00

ab
 51,67

a
 14,33

b
 46,67

a
 32,00

a
 46,91

a
 

BNJ 5% 36,98 43,46 147,65 35,51 29,29 64,31 8,94 40,94 

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak  

berbeda nyata pada uji lanjut BNJ 5%. 

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa populasi lalat buah Bactrocera spp. yang 

terperangkap menunjukkan bahwa antar perlakuan masing-masing jenis perangkap adalah 

berbeda nyata pada pengamatan per minggu. Pada perlakuan JP2 (Yellow Sticky Trap) dan 

JP3 (Feromon Seks) untuk rata-rata keseluruhan pengamatan  tidak berbeda nyata namun 

berbeda nyata dengan perlakuan JP1 (Yellow Pan Trap). Jumlah dan jenis lalat buah yang 

terperangkap pada penelitian ini sangatlah tergantung dengan jenis perangkap yang digunakan. 

Hasil analisis sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji BNJ 5% pengaruh perlakuan 

jenis perangkap dari hasil pengamatan per minggu berbeda nyata. Pada perlakuan JP1 (yellow 

pan trap) untuk pengamatan minggu ke 1 hingga mingggu ke 7 rata-rata jumlah lalat buah 

yang terperangkap tertinggi pada minggu ke 4 yaitu 4,67 ekor, pada minggu ke 3 dan minggu 

ke 5 tidak ditemukan populasi yang terperangkap sedangkan pada perlakuan JP2 (yellow 

sticky trap) tertinggi rata-rata pada minggu ke 3 yaitu 163, 33 ekor terendah pada minggu ke 7 

yaitu rata- rata 19,33 ekor dan pada perlakuan JP3 ( feromon seks) tertinggi rata-rata pada 

minggu ke 3 yaitu 79, 00 ekor terendah pada minggu ke 5 yaitu rata-rata 14,33 ekor. Rata-rata 
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jumlah lalat buah tertinggi yang terperangkap pada minggu ke 3 sampai minggu ke 4 hal 

tersebut dikarenaka pada minggu ke 3 dan minggu ke 4 rata-rata buah cabai yang matang 

tertinggi pada minggu ke 3 dan minggu ke 4. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kalie 

(1999) yang menyatakan bahwa lalat buah banyak berterbangan diantara pohon buah cabai  

bila buah sudah hampir matang atau masak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan yang dapat menangkap lalat buah 

(Bactrocera spp.) tertinggi terdapat pada perlakuan JP2 (yellow sticky trap) dengan rata-rata 

keseluruhan yaitu 72, 43 ekor kemudian diikuti perlakuan JP3 ( feromon seks) yaitu 46,91 

ekor dan terendah pada perlakuan JP1 (yellow van trap) dengan rata-rata 1, 00 ekor.  Jenis 

perangkap yang paling efektif pada penelitian ini adalah perangkap JP2 (yellow sticky trap) 

yaitu dari ketiga jenis perangkap yang digunakan perlakuan ini dapat menangkap 1.521 ekor 

lalat buah dari minggu ke 1 hingga minggu ke 7 dengan rata-rata keseluruhan tertinggi yaitu 

72, 43 ekor dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini diperkirakan karna pada 

umumnya lalat buah menggunakan isarat visual untuk menemukan inangnya dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa lalat buah menyukai warna kuning sehingga pada penelitian 

ini perangkap perekat warna kuning lebih banyak memerangkap lalat buah dalam jumlah yang 

tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasyim, et al. (2006) yang menyatakan bahwa hama 

lalat buah menggunakan sejumlah isyarat visual ataupun isyarat kimia untuk menemukan 

inang berupa buah atau sayuran. Kesesuaian isyarat visual maupun isyarat kimia akan 

menyebabkna lalat buah lebih tertarik untuk menemukan inangnya. Beberapa penelitian telah 

dilakukan antara lain bentuk, ukuran, dan warna dari alat perangkap yang merupakan stimulasi 

visual serta memberikan tanggapan tertentu terhadap hama lalat buah. Nakagawa et al. (1978) 

menyatakan bahwa lalat buah lebih banyak terperangkap pada perangkap warna kuning 

dibandingkan dengan perangkap warna oranye, hijau, merah atau transparan. 

Perlakuan JP3 (feromon seks) juga memberikan peluang yang besar untuk mengurangi 

jumlah populasi lalat buah cabai dengan kemampuan menangkap hama lalat buah dari minggu 

ke 1 hingga minggu ke 7 sebanyak 985 ekor dengan jumlah rata-rata 46,91 ekor tertinggi 

kedua setelah perlakuan JP2 (yellow sticky trap). Hal ini sesuai dengan pernyataan Kardinan 

(2003), yang menyatakan bahwa metil eugenol mengeluarkan aroma yang dapat menarik lalat 

buah untuk menghampirinya. Metil eugenol memiliki unsur kimia C12H2402. Senyawa ini 

merupakan hormon yang dibutuhkan oleh lalat buah jantan untuk dikonsumsi dan berguna 
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dalam proses perkawinan. Radius aroma metil eugenol dapat mencapai 20-100 m. Penggunaan 

atraktan metil eugenol untuk menarik serangga jantan akan sangat berpengaruh terhadap 

spesifitas jenis lalat buah yang terperangkap. Hasil penelitian Muryati et al. (2008) 

menyatakan bahwa preferensi tertinggi spesies lalat buah terhadap atraktan metil eugenol 

adalah ditunjukkan oleh spesies Bactrocera carambolae, Bactrocera dorsalis, Bactrocera 

umbrosa dan Bactrocera papaya. 

Perlakuan JP1 (yellow pan trap) memiliki kemampuan menangkap lalat buah paling 

rendah diantara perangkap serangga yang lainnya yaitu hanya 20 ekor dari pengamatan 

minggu ke 1 sampai dengan minggu ke 7 dengan jumlah rata-rata 1,00 ekor, perangkap ini 

termasuk perangkap yang kurang efektif dibandingkan dengan jenis perangkap yang yang 

lainnya. Hal ini kemungkinan karena pada perlakuan ini yang digunakan adalah deterjen yang 

memiliki aroma keras, kemungkinan lalat buah kurang tertarik pada perangkap ini karna 

pengaruh dari aroma deterjen yang keras. 

4.3. Intensitas Serangan Hama Lalat Buah Cabai 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam  rata-rata intensitas serangan hama lalat buah 

cabai di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Rata-Rata Intensitas Serangan Hama Lalat Buah Cabai  

Perlakuan 
Intensitas Serangan % 

Rata-Rata 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

JP1 0,64 2,28 2,22 6,93 11,35 7,30 11,89 5,94 

JP2 0,32 1,73 3,78 4,88 3,54 23,92 8,89 6,72 

JP3 2,35 2,28 1,69 4,61 7,78 32,95 19,38 10,15 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam tabel diatas menunjukkan bahwa intensitas 

serangan hama lalat buah cabai dari pengamatan minggu pertama sampai pengamatan minggu 

ketujuh baik perlakuan JP1 (yellow pan trap), JP2 (yellow sticky trap), maupun JP3 (feromon 

seks) tidak berbeda nyata. Pada perlakuan JP1 (yellow pan trap), JP2 (yellow sticky trap), dan 

JP3 (feromon seks) rata-rata intensitas serangan hama lalat buah adalah sama rendah pada 
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perlakuan JP1 (yellow pan trap) yaitu 5,94%, pada perlakuan JP2 (yellow sticky trap) yaitu 

6,72% dan pada perlakuan JP3 (feromon seks) yaitu 10,15% (Tabel 4.3). 

Hal ini tampaknya karena jarak yang terlalu dekat antara perangkap satu dengan 

perangkap yang lainnya. Jarak yang dekat antara perangkap yang satu dengan perangkap yang 

lain tersebut mengakibatkan lalat buah mudah sekali untuk terperangkap dan tidak bisa 

melakukan serangan. Selain itu, di sekitar lahan penelitian terdapat tanaman inang alternatif  

lalat buah seperti mangga, jambu biji dan terong. Tanaman tersebut menyebabkan serangan 

hama lalat buah tidak hanya terhadap tanaman cabai, akan tetapi juga banyak menyerang 

tanaman disekitar lahan penelitian. Hal ini didukung oleh pendapat  Sodiq (2004) yang 

menyatakan bahwa intensitas serangan lalat buah pada mangga, belimbing, dan jambu biji 

dapat mencapai 100%. Penyebab lain dari sama rendahnya intensitas serangan tersebut 

kemungkinan dikarenakan jenis perangkap lalat buah yang digunakan sudah termasuk jenis 

perangkap yang efektif dalam mengendalikan hama lalat buah hal tersebut didukung oleh 

pendapat Metcalf (1990) yang menyatakan bahwa metil eugenol merupakan salah satu jenis 

atraktan yang memiliki kemampuan untuk menarik begitu banyak jenis lalat yang berperan 

sebagai hama utama pada tanaman buah-buhan dan sayuran. Selain itu, menurut Kurniawati 

(2017) salah satu cara mengendalikan serangga hama adalah dengan menggunakan perangkap 

warna. Perangkap ini memanfaatkan ketertarikan serangga  pada warna tertentu. Hal ini juga 

sesuai dengan pendapat Nonik (2013) yang menyatakan bahwa umumnya serangga tertarik 

pada spectrum kuning-hijau (500-600 nm) yang merupakan kisaran panjang gelombang 

khusus dari buah yang matang warna kuning yang menarik perhatian lalat buah sering 

digunakan sebagai perangkap. 

 Pada pengamatan minggu ke 1 hingga minggu ke 3 intensitas serangan hama lalat buah 

cenderung rendah.  Intensitas serangan hama lalat buah meningkat pada pengamatan minggu 

ke 4 hingga minggu ke 7. Tampaknya ada hubungan antara intensitas serangan lalat buah 

dengan fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai. Berdasarkan pengamatan, pada 

saat umur buah cabai hampir matang intensitas serangan lalat buah juga semakin meningkat. 

Ciri-ciri fisiologi buah cabai merah seperti aroma, kandungan, ukuran, warna dan bentuk buah 

cabi merah juga dapat mempengaruhi intensitas serangan lalat buah. Menurut Chapman (1969) 

serangga akan tumbuh dan berkembang dengan normal apabila mendapatkan pakan dalam 

jumlah yang cukup dan baik kualitasnya. Kualitas pakan banyak ditentukan oleh mutu gizi 
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pakan tersebut, sedangkan mutu gizi pakan ditentukan oleh nutrisi yang terkandung 

didalamnya. Atkins (1980) menambahkan bahwa pemilihan pakan oleh serangga tergantung 

pada kandungan nutrisi. Rangsangan makan timbul karna adanya zat perangsang makan 

seperti gula, lipida dan asam amino. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas maka terjawablah Hipotesis pada butir 1.4 

bahwa intensitas serangan pada tiap jenis perangkap tidak memiliki perbedaan yang nyata 

(JP1=JP2=JP3) artinya H0 diterima dan H1 ditolak 

4.4. Hasil Panen Cabai  

Hasil penelitian terhadap hasil panen cabai dari pengamatan minggu ke 1 hingga 

minggu ke 7 tidak berbeda nyata. rata-rata keseluruhan data hasil analisi sidik ragam dapat 

dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Hasil Panen Cabai Per Petak (3 m
2
). 

 

Perlakuan Hasil Panen Cabai (Kg)  Rata-rata 

M2 M3 M4 M5 M6 

JP1 0,78 1,20 1,94 

 

1,32 

 

0,48 

 

1,15 

 

JP2 1,33 

 

1,30 

 

1,21 

 

1,24 

 

0,44 

 

1,11 

JP3 0,68 

 

1,11 

 

0,72 

 

1,16 

 

0,47 

 

0,83 

 
 

Dari Tabel 4.4. dapat dilihat bahwa perlakuan beberapa jenis perangkap serangga 

menghasilkan hasil panen cabai yang berbeda setiap perlakuan, namun berdasarkan hasil 

analisis sidik ragam tidak berbeda nyata. Pada perlakuan JP1 (yellow pan trap) menunjukkan 

rerata hasil panen cenderung lebih tinggi dibandingkan perlakuan JP2 (yellow sticky trap) dan 

JP3 (feromon seks). Hasil panen tertinggi pada semua perlakuan cenderung meningkat pada 

minggu ke 3 sampai dengan minggu ke 5, sedangkan pada minggu ke 6 hasil panen cenderung 

rendah, karena pada pengamatan pertama buah cabai belum matang dan mengalami matang 

serentak atau lebih banyak pada minggu ke 3 sampai dengan minggu ke 5 dan berkurang pada 

minggu ke 6 akibat buah sudah sering dipanen. 

 Tingginya hasil panen pada perlakuan JP1 (yellow pan trap) sejalan dengan persentase 

intensitas serangan hama lalat buah pada perlakuan JP1 (yellow pan trap), semakin rendahnya 

intensitas serangan maka hasil produksi akan semakin meningkat dimana hasil pengamatan 
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intensitas terendah pada perlakuan JP1 (yellow pan trap), pada perlakuan JP3 (feromon seks) 

hasil panen terendah dengan rata-rata 0,83 hal tersebut sesuai dengan laju intenitas tertinggi 

yaitu pada perlakuan JP3 (feromon seks). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rata-rata populasi lalat buah (Bactrocera spp.) pada perlakuan JP2 (Yellow Sticky Trap) 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan JP3 (Feromon Seks) namun berbeda nyata dengan 

perlakuan JP1 (Yellow Pan Trap). 

2. Perlakuan JP2 (Yellow Sticky Trap) mampu menangkap lalat buah tertinggi rata-rata yaitu 

+ 72,43 ekor dan terendah terdapat pada perlakuan JP1 (Yellow Pan Trap) yaitu + 1,00 

ekor. 

3. Jenis perangkap serangga tidak berbeda nyata terhadap intensitas serangan hama lalat buah 

cabai, masing-masing rata-rata adalah JP1 (Yellow Pan Trap) =5,94% JP2 (Yellow Sticky 

Trap) =6,72% dan JP3 (Feromon Seks) =10,15%. 

4. Hasil cabai yang diperlakukan dengan beberapa jenis perangkap serangga tidak bebeda 

nyata. Namun perlakuan JP1 (yellow pan trap) 1,15 kg cenderung lebih tinggi 

dibandingkan perlakuan JP2 (yellow sticky trap) 1,11 kg dan perlakuan JP3 (feromon seks) 

0,83 kg . 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan kepada peneliti 

selanjutnya untuk menggunakan yellow sticky trap dalam memerangkap serangga dan tidak 

disarankan menggunakan yellow pan trap, dan disarankan untuk melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Tata Letak Alat Perangkap Serangga Terhadap Intensitas Serangan Hama Lalat 

Buah Cabai ” 
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