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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon hama lalat buah terhadap tata letak 

sexferomon yang efektif dalam mengendalikannya pada tanaman cabai  (Capsicum annuum 

L). Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus 2017 – Januari 2018 di Desa Jagaraga 

Kecamatan kediri  Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode eksperimental. Rancangan yang digunakan adalah 

rancangan acak kelompok (RAK) dengan 2 perlakuan dan 4 ulangan sehingga terdapat 8 

unit percobaan. Perlakuan penelitian meliputi FL1= perangkap sexferomon yang diletakkan  

pada 15 cm diatas kanopi tanaman, FL2= perangkap sexferomon yang diletakkan  pada ¾  

tinggi  di bawah kanopi tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkap 

sexferomon  yang diletakkan berada pada atas kanopi tanaman (FL1) mampu memerangkap 

lalat buah lebih banyak dibandingkan dengan perangkap yang diletakkan berada pada di 

bawah kanopi tanaman (FL2). Ditemukan 1 spesies serangga dari genus Bactrocera sp. 

yaitu Bactrocera carambolae. 

Kata kunci : Lalat buah, tata letak, sexferomon, cabai. 

ABSTRACT 

This study aims to determine the response of fruit fly pest to the layout of sexferomon which 

is effective in controlling it on chili plants (Capsicum annuum L). This research was 

conducted from August 2017 to January 2018 in Jagaraga Village, Kediri District, West 

Lombok Regency, West Nusa Tenggara. The method used in this study is an experimental 

method. The design used was Randomized Complete Block Design (RCBD) with 2 

treatments and 4 replications so that there were 8 experimental units. The treatments eg: 

FL1 = sexferomon trap placed at 15 cm above the plant canopy, FL2 = sexferomon trap 

placed at middle of plant canopy. The results showed that sexferomone traps placed on top 

of plant canopy (FFL1) were able to trap more fruit flies compared to traps located under 

the plant canopy (K2). One spesies was founded in this reseach from the genus Bactrocera 

sp. is Bactrocera carambolae. 

Keyword: Fruit fly, layout, sexferomon, chili. 

PENDAHULUAN 

Tanaman cabai rawit merupakan salah satu komoditas penting yang dikenal sebagai 

penyedap dan pelengkap menu masakan khas indonesia. kebutuhan akan cabai merah 

semakin meningkat sejalan dengan semakin beragamnya jenis dan menu masakan yang 

menggunakan cabai merah serta juga karena semakin tingginya ekspor komoditas non-

migas. Cabai rawit pada abad terakhir ini merupakan komoditas unggulan diantara 18 jenis 

sayuran komersial yang dibudidayakan diindonesia walaupun harga cabai rawit tersebut 
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selalu mengalami fluktuasi harga yang tajam, namun minat petani untuk membudidayakan 

tetap tinggi . 

Produktivitas cabai  merah nasional masih sangat rendah yaitu 7,34 ton/ha 

sedangkan untuk Provinsi NTB sendiri baru mencapai 5,54 ton/ha hingga tahun 2011 (BPS 

Dirjen Hortikultura, 2012). Padahal potensi hasil sebenarnya mampu mencapai 12 t/ha. 

Berdasarkan data Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan), tercatat total 

produksi cabai tahun 2014 sebesar 784.771 ton, kebutuhan 799.237 ton, maka defisit 14.466 

ton. Siklus kebutuhan cabai di Indonesia meningkat menjelang event tertentu, seperti 

memasuki bulan puasa, lebaran maupun tahun baru. Pada saat-saat tersebut,kebutuhan cabai 

yang tinggi diiringi dengan harga yang melambung.  Untuk memenuhi kebutuhan yang terus 

meningkat setiap tahunnya, maka peningkatan produksi cabai merah perlu dilakukan 

intensifikasi maupun ekstensifikasi .(Sumarni dan Muharam, 2005) 

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

serangan lalat buah pada buah cabai. Hama ini sering menyebabkan gagal panen. Laporan 

Departemen Pertanian RI tahun 2006 menunjukkan bahwa kerusakan pada tanaman cabai di 

Indonesia dapat mencapai 35%. Buah cabai yang terserang sering tampak sehat dan utuh 

dari luar tetapi bila dilihat di dalamnya membusuk dan terdapat larva dari lalat buah. 

Penyebabnya terutama adalah lalat buah. Karena gejala awalnya yang tak tampak jelas, 

sementara hama ini sebarannya masih terbatas di Indonesia, lalat buah menjadi hama utama 

yang sangat merugikan karena dapat menghambat ekspor buah-buahan dan sayuran 

khususnya cabai,sehingga perlu dilakukan karantina terhadap hama ini. 

Melihat tingginya minat petani dalam budidaya cabai merah  ini, perlu di adakan 

upaya peningkatan produksi cabai merah tersebut. Banyak faktor yang perlu diperhatikan 

dalam mengusahakan tanaman agar mendapat hasil yang optimum dan mutu yang baik . 

yang  diantaranya adalah pengendalian hama dan penyakitnya. Salah satu pengendalian 

hama yang ramah lingkungan adalah menggunakan perangkap (trapping) untuk 

mengendalikan hama lalat buah pada tanaman cabai.  

Sejauh ini, lalat buah termasuk hama yang sulit dikendalikan. Upaya pengendalian 

lalat buah telah banyak dilakukan, baik secara tradisional maupun penggunaan atraktan 

(pemikat). Petani biasa menggunakan insektisida dengan merk seperti Dangke 40 WP 

dengan bahan aktif metomil 40%,Metindo 40 SP dengan bahan aktif metomil 40% ,Badik 

18 EC dengan bahan aktif abamektin 18 g/l dan Curacon 500 EC dengan bahan aktif 

prefenofos 500 g/l. Melihat banyaknya penggunaan insektisida yang di gunakan oleh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lalat_buah
http://id.wikipedia.org/wiki/Panen
http://id.wikipedia.org/wiki/Larva
http://id.wikipedia.org/wiki/Hama
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petani,maka untuk meminimalisir penggunaan tersebut perlu dilakukan pengendalian yang 

ramah lingkungan seperti pengendalian dengan menggunakan perangkap. 

 Beberapa jenis perangkap yang digunakan baik berupa fisik maupun kimia. 

Perangkap yang berupa fisik biasanya seperti perangkap warna kuning, Sedangkan 

Perangkap seperti atraktan yang biasa digunakan adalah sexferomon. Sexferomon 

merupakan suatu contoh senyawa kimia yang dapat digunakan sebagai pengendali hama. 

Penggunaan sexferomon di sini tanpa disemprotkan ke tanaman, sehingga bahaya residu 

yang ditinggalkan dapat dihilangkan. Sexferomon dapat mengontrol hama tanpa 

menggunakan pestisida. sexferomon dapat menjaga populasi hama di bawah tingkat yang 

tidak mengganggu, hal ini dapat dilakukan dengan menjebak serangga jantan sehingga tidak 

terjadi perkembangbiakan selanjutnya. Sejumlah kecil sexferomon dapat digunakan sebagai 

penarik seks (sex attractant) serangga jantan, sehingga serangga jantan akan terjebak dan 

dapat dimatikan. Tanpa serangga jantan, serangga betina tidak dapat berkembang 

biak.(Alouw J,2007) 

Senyawa yang biasa digunakan ini dikenal dengan nama metil eugenol,  senyawa 

kimia yang bersifat attraktan atau sebagai penarik serangga terutama terhadap lalat 

buah,atraktan ini tidak meninggalkan residu pada buah dan mudah diaplikasikan pada lahan 

yang luas. 

Tata letak perangkap berpengaruh terhadap keefektifan pengendalian lalat buah, hal 

ini diduga karena tanaman inang lalat buah mempunyai kanopi yang lebih tinggi, namun 

karena lalat buah membentuk pupa dan keluar dalam bentuk dewasa dari dalam tanah maka 

perangkap yang digunakan untuk mengendalikan lalat buah tidak perlu diletakkan sesuai 

dengan tingginya kanopi tanaman yang akan dikendalikan.Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian yang berjudul “Respon Lalat Buah Terhadap Tata Letak Sexferomon Trap Pada 

Tanaman Cabai (Capsicum annum L.)”. 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui efektifitas tata letak sexferomon trap dalam mengendalikan hama 

lalat buah pada tanaman cabai (Capsicum annuum L)  

Kegunaan  Penelitian 

Sebagai sumber informasi kepada masyarakat khususnya para petani dan kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam mengendalikan hama lalat buah. 

Disamping itu juga, penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

bahwa penggunaan sexferomon dapat meminimalisir penggunaan pestisida yang berlebihan. 
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Hipotesis 

H0 : Diduga Penggunaan perangkap sexferomon dan tata letaknya tidak 

berpengaruh dalam mengendalikan hama lalat buah pada tanaman cabai 

(Capsicum anuum L.). (FL1=FL2) 

H1 : Diduga Penggunaan perangkap sexferomon dengan tata letaknya 

mempengaruhi hama lalat buah yang terperangkap pada tanaman cabai 

(Capsicum anuum L.).(FL1≠ FL2) 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan 

percobaan di lapangan. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan Januari 2018 di 

Desa Jagaraga Kecamatan kediri  Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. 

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah cangkul, botol air mineral, 

toples, kain kasa, karet gelang, kertas label, pingset, alat tulis menulis kantong plastik dan 

kamera. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit cabai, methyl eugenol 

dan alkohol. 

Rancangan Percobaan 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) yang terdiri dari 2 perlakuan yang diulangi sebanyak 4 kali sehingga terdapat 8 unit 

percobaan. Adapun masing-masing perlakuan tersebut adalah sebagai berikut : 

FL1= perangkap sexferomon diletakkan berada pada 15cm (di atas) kanopi tanaman.. 

FL2= perangkap sexferomon diletakkan berada pada ¾ tinggi tanaman (di bawah) kanopi 

tanaman. 

Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 

Observasi Lapangan 

Obervasi lokasi untuk penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2017, di lahan 

sawah yang berada di Desa Jagaraga Kecamatan kediri  Kabupaten Lombok Barat Nusa 

Tenggara Barat. 
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Plotting area 

Lahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lahan sawah milik petani yang 

tanaman cabainya sudah berbuah. Sebelum melakukan penelitian, lahan percobaan terlebih 

dahulu di ploting untuk mengetahui petak mana saja yang akan menjadi petak percobaan 

dalam pengamatan.  

Pemasangan Perangkap 

Pembuatan perangkap Tipe perangkap lalat buah yang digunakan tipe Steiner 

(Steiner trap) yang termodivikasi.Pembuatan perangkap tipe Steiner trap dilakukan dengan 

cara memotong leher botol air mineral 1,5 liter yang berbentuk kerucut dan dipasang 

kembali secara terbalik, bagian mulut botol tersebut diletakkan terbalik menghadap kedalam 

botol, kemudian bagian dalam diberi kawat gantungan untuk kapas yang digunakan untuk 

media atraktan. Trap dipasang pada titik mengikuti garis diagonal pada masing-masing 

petak perlakuan . Pemasangan Trapping dilakukan dengan cara memasang perangkap pada 

ranting pohon dengan kondisi ternaungi (kanopi), dan dipilih tempat lokasi perangkap yang 

memungkinkan adanya peluang besar untuk memperoleh lalat buah yaitu pada pohon yang 

berpotensi sebagai tanaman inang. 

Waktu dan Cara Pengamatan 

Pengamatan  mulai dilaksanakan pada Bulan Desember  2017,  dan akan dilakukan 

pada sore hari pada pukul 17-00 sampai 18-00 WITA. Pengamatan dilakukan dengan 2 cara 

yaitu, pengamatan secara langsung dan pengamatan tidak langsung. Pengamatan langsung 

dilakukan di lapangan dengan lalat buah yang tertangkap pada perangkap kemudian lalat 

buah dimasukkan ke dalam wadah plastik untuk disimpan. Pengamatan tidak langsung 

dilakukan dengan cara membawa lalat buah yang tertangkap ke laboratorium untuk 

dilakukan identifikasi.Pengamatan dilakukan pada saat tanaman cabai berumur 44 hari 

setelah tanam (HST). Pengamatan dilakukan dengan interval waktu sekali dalam seminggu.  

Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah:  

Populasi 

Pengamatan dilakPuakan dengan menghitung lalat yang terperangkap dialat 

perangkap(Strener),pengamatan populasi ini dilakauakn seminggu sekali ditiga tempat. 
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Jenis Serangga. 

Pengamatan dilakukan dengan cara mengidentifikasi jenis serangga lalat satu per satu 

untuk mengetahui jenis  jenis  serangga yang terperangkap  

Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan Analisis Of Variance (ANOVA) 

dengan taraf nyata 5% dan apabila signifikan maka akan di lakukan uji lanjut menggunakan 

BNJ pada taraf nyata 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis lalat buah ( Identifikasi ) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis lalat buah yang  berada pada 

pertanaman cabai di desa Jagaraga Indah Kediri mendapatkan satu jenis spesies lalat buah 

dari genus Bactrocera spp. yaitu Bactrocera carambolae yang tergolong dalam family 

Tephritidae seperti pada gambar 1 berikut: 

 
Gambar1.Lalat buah dewasa  (Bactrocera carambolae) 

(Foto: Hananto, 2017) 

Ciri-ciri penting lalat buah, mencakup ciri-ciri kepala yang terdiri dari antena, mata 

dan bercak pada muka biasa disebut dengan facial spot. Bagian penting lain pada lalat buah 

adalah dorsum toraks yang terdiri dari dua bagian yaitu terminologi skutum atau mesonotum 

(dorsum toraks atas) dan skutelum (dorsum toraks bawah). Sayap pada lalat buah ditandai 

dengan bentuk pola pembuluh sayap, yaitu costa (pembuluh sayap sisi anterior), anal 

(pembuluh sayap sisi posterior), cubitus (pembuluh sayap utama), median (pembuluh sayap 

tengah), radius (pembuluh sayap radius), pembuluh sayap melintang. Bagian penting 

terakhir adalah abdomen, abdomen lalat buah terdiri dari ruas-ruas (tergites). Dilihat dari 

sisi dorsum, pada abdomen akan terlihat batas antarruas (tergit). Untuk genus Bactrocera, 

ruas-ruas pada abdomen terpisah (Siwi et al. 2006). Adapun karakteristik morfologi 

serangga terkoleksi (Bactrocera Carambolae). 

Bactrocera carambolae merupakan salah satu spesies lalat buah yang sering di jumpai 

setelah Bactrocera papayae melalui persebarannya dan keberadaan inangnya. Menurut 

Hasyim et. al., (2005) begitu pun Putra dan Suputa (2013) mengatakan bahwa, persebaran 
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Bactrocera carambolae meliputi pulau Sumatera, Jawa, Lombok, Sumbawa Bagian Timur, 

dan Kalimantan, namun belum diketahui untuk di wilayah Papua. Daerah persebaran di luar 

negeri meliputi Malaysia, Asia Tenggara, India, Thailand Selatan, Singapura, Suriname, 

Kepulauan Andaman, Perancis Guinea, dan Guyana. Spesies ini mempunyai kisaran inang 

yang cukup besar yaitu 74 jenis, seperti telah dilaporkan oleh Van Saures-Muller di 

Suriname, sifat polifag ini dianggap berbahaya oleh para ahli, mengingat potensi adaptasi di 

alam cukup tinggi karena ketersediaan inang yang banyak , sedangkan spesies Bactrocera 

carambolae memiliki kisaran panjang 2,44 – 2,58 mm. 

Menurut Hasyim et. al., (2005); Putra dan Suputa (2013) mengatakan bahwa, pada 

spesies ini thoraks memiliki warna dominan hitam tanpa medial postsutural vittae dan 

mempunyai lateral postsutural vittae atau garis di sisi lateral yang berwarna kuning yaitu 

bagian notopleuron sampai pada katepisternum, skutum kebanyakan berwarna hitam suram 

dengan pita/band berwarna kuning disisi lateral (lateral postsutural vittae). Pospronotal 

berwarna kuning atau oanye. Anapisternum sisi lateral mempunyai bercak berwarna kuning 

(Notopleuron sampai Katepisternum). Pada thoraks terdapat dua pita kuning yang lebar 

berbentuk paralel di kedua sisi lateral yang berakhir tepat atau di belakang intra alar seta 

(postpronotal lobes berwarna kuning, notopleuro berwarna kuning, skutelum berwarna 

kuning dan skutum berwarna hitam. Spesies ini memiliki wajah berwarna kuning pucat serta 

terdapat sepasang spot oval hitam berukuran medium. Skutum didominasi oleh warna hitam 

disertai dengan warna cokelat yang terdapat pada bagian belakang lateral postsutural vittae, 

sekitar mesonotal suture dan di dalam postpronotal lobes. Terdapat lateral postsutural 

vittae dengan tipe paralel hingga sub paralel berukuran medium hingga lebar. 

Bactrocera carambolae memiliki sayap dengan costal band tipis berwarna hitam 

kemerahan melewati R2+3 dan sedikit melebar di bagian apeks dari R2+3 yang juga 

melewati apeks dari R4+5. Pada sayap terdapat pita hitam pada garis costa dan garis anal 

(anal streak), pola sayap bagian ujung (apex) berbentuk seperti pancing. 

 Terdapat pita kostal pada sayap hingga mencapai ujung sayap berbentuk seperti 

pancing; pada sayap juga terdapat anal streak. Lalat buah betina mempunyai bercak 

berwarna hitam atau coklat tua bagian ujung femur kaki depan. Abdomen berwarna coklat 

oranye dengan garis hitam memanjang dan pola-pola persegi pada basal terga lateral yang 

terlihat jelas. “Bentuk ovipositor betina pada ujung distal dari membran eversible dari 

ovipositor panjang dan sempit” (Drew dan Hancock), tusukan-tusukan oleh ovipositor lalat 

buah betina dapat dilihat pada buah. 
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Abdomen berwarna coklat oranye dengan pola-pola yang jelas.  Bentuk abdomen oval 

sampai oval panjang, terga abdomen tidak bersatu dan kelihatan pucat. Abdomen terga III-V 

dengan sebuah pola T hitam dengan variabel tanda gelap pada lateral. spot pada abdomen 

tergum V pucat, secara keseluruhan fuscous. Abdomen tengah III-V dengan garis membujur 

di tengah berwarna gelap yang lebarnya medium dengan batas tepi lateral gelap khususnya 

terga IV dan V dengan sudut gelap anterolateral. Pada abdomen Terdapat pectin. 

Buah yang terserang mudah dikenal dengan perubahan warna kulit di sekitar tanda 

sengatan dan juga terjadinya pembusukan buah dengan cepat. Untuk memeriksa larvanya, 

buah dibelah dan diambil larvanya, dipelihara hingga dewasa untuk melakukan identifikasi 

jenis imagonya. Lalat buah jantan tertarik pada Methyl eugenol . (Siwi et. al., 2006; Suputa 

et. al., 2007). 

Populasi Lalat Buah 

Hasil pengamatan jumlah lalat buah yang terkoleksi setelah dianalisis dengan Annova 

menunjukkan bahwa perlakuan ketinggian perangkap memberikan pengaruh berbeda nyata 

terhadap jumlah lalat buah yang terperangkap di areal tanaman cabai , dan di uji lanjut BNJ 

pada taraf 5% dapat dilihat pada tabel1. 

 Tabel1.Jumlah lalat buah yang terperangkap (ekor).  

PERLAKUAN RATA-RATA 

FL1 (ATAS) 4,222 a 

FL2 (BAWAH) 3,418 b 

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata lalat buah yang terkoleksi pada ketinggian tata 

letak di atas kanopi yaitu rerata 4,222 berbeda nyata dengan ketinggian tata letak di bawah 

kanopi  yaitu dengan rerata 3,418. Hal ini di duga perangkap pada tata letak di atas terdapat 

banyak buah dari tanaman cabai. Menurut pendapat Howarth (2000), ketinggian perangkap 

yang efektif untuk mengendalikan serangan lalat buah pada tanaman polikultur maupun 

monokultur adalah ketinggian 1-2 m dari permukaan tanah, karena pada ketinggian tersebut 

banyak dijumpai buah dari tanaman. Lalat buah menjadikan buah-buah sebagai sumber 

makanan dan dijadikan tempat berkembang biak oleh lalat buah. Menurut Siwi (2005) 

tingkat kematangan buah berpengaruh terhadap kehidupan lalat buah. peletakan telur 

dipengaruhi oleh bentuk, warna dan Tekstur Buah Sehingga Bagian Buah Yang Ternaungi 

Dan Agak Lunak merupakan tempat ideal untuk peletakan telur. 

 Selain itu di duga pengaruh lainnya adalah pada ketinggian tata letak di bawah 

tersebut berada di dalam kanopi tanaman yang di sukai lalat buah jantan. Pendapat ini sesuai 
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dengan pendapat Ahyim (2011), bahwa perangkap yang paling efektif menangkap lalat buah 

jantan adalah yang dipasang pada kanopi tanaman karena pada daerah tersebut kecepatan 

angin bisa ditoleransi oleh ukuran tubuh lalat buah jantan yang relatif lebih kecil. Populasi 

lalat buah yang terkoleksi dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut : 

 

Gambar 2. Grafik hasil rata-rata lalat buah yang terperangkap pada setiap perlakuan. 

Dari gambar 2 menunjukkan  bahwa perlakuan dengan tata letak di atas kanopi (FL1) 

populasi terkoleksi lebih tinggi dan berbeda nyata dengan perlakuan tata letak di bawah 

kanopi (FL2) hal ini di duga karena pengaruh dari bahan atraktan yang digunakan untuk 

menangkap lalat buah, dengan pemberian atraktan metyl eugenol memberikan pengaruh 

yang baik untuk efektifitas mengendalikan lalat buah dengan menggunakan perangkap yang 

yang di letakkan diatas kanopi tanaman (FL1). Karena setiap spesies lalat buah mempunyai 

respon yang berbeda terhadap tipe perangkap, warna perangkap dan isyarat kimia (bahan 

atraktan) yang berbeda. ( Muryati, 2008). 

Menurut Kardinan (2003), yang menyatakan bahwa metil eugenol mengeluarkan 

aroma yang dapat menarik lalat buah untuk menghampirinya. Metil eugenol memilliki unsur 

kimia C12H2402. Senyawa ini merupakan hormon yang dibutuhkan oleh lalat buah jantan 

untuk dikonsumsi dan berguna dalam proses perkawinan. Jenis lalat buah terbanyak pada 

perangkap dengan atraktan Metyl eugenol adalah Bactrocera Carambolae. Metil eugenol 

merupakan zat yang bersifat volatile atau menguap dan melepaskan aroma wangi. Zat ini 

merupakan food lure atau di butuhkan oleh  lalat buah jantan untuk di konsumsi. Jika 

mencium aroma Metil eugenol, lalat buah jantan akan berusaha mencari sumber aroma 

tersebut dan memakannya. Radius aroma atraktan dari metil eugenol ini mencapai 20 

sampai dengan 100m, tetapi jika di bantu angin jangkauannya akan mencapai 3 Km. 

Selain itu, peranan feromon sangat berpengaruh terhadap kehidupan serangga, 

Feromon merupakan sejenis zat kimia yang berfungsi untuk merangsang dan memiliki daya 
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pikat seks pada hewan jantan maupun betina. Zat ini berasal dari kelenjar eksokrin dan 

digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sesama jenis, individu lain, kelompok, dan 

untuk membantu proses reproduksi. Berbeda dengan hormon, feromon menyebar ke luar 

tubuh dan hanya dapat mempengaruhi dan dikenali oleh individu lain yang sejenis (satu 

spesies). Feromon serangga dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan serangga hama baik 

secara langsung maupun tidak langsung yaitu digunakan dalam hal  pemantauan serangga 

hama (monitoring), perangkap massal (mass trapping), pengganggu perkawinan (matting 

distruption), maupun kombinasi antara feromon sebagai atraktan dengan insektisida atau 

patogen serangga sebagai  pembunuh (Anonim, 2009). 

Menurut Murad (2004) bahwa jumlah populasi spesies lalat buah pada suatu areal 

pertanaman akan dipengaruhi oleh keadaan vegetasi tanaman dan ketersediaan buah-buahan 

di sekitar  tempat  pengamatan. Lebih tinggi keragaman vegetasi akan selalu memberi 

peluang untuk dapat menangkap populasi lalat  buah. Vegetasi sekitarnya merupakan hunian 

saat tidak terjadi musim buah yang sangat menunjang pertumbuhan dan perkembangan 

serangga dapat memberikan makanan serta media kehidupan yang sesuai, bebas dari suhu 

panas serta hujan yang lebat yang mengganggu aktivitas. Selain itu, menurut White and 

Elson (1992) dan Kapoor (1993) menyatakan jumlah, tipe, dan warna perangkap akan 

mempengaruhi hasil tangkapan. 

Adapun menurut Purnama (2013), mengemukakan bahwa dinamika populasi lalat 

buah dapet terjadi karena adnya pengaruh kombinasi antara faktor lingkungan yang terjadi 

pada populasi dan karakteristik spesies dan individu. Secara umum lalat buah terbagi 

menjadi dua kelompok sifat populasi yaitu lalat buah yang habitatnya di daerah subtropis 

dan lalat buah  yang habitatnya di daerah tropis. Maka dinamika populasi lalat buah 

Bactrocera carambolae dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut : 
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Gambar 3. menunjukkan bahwa populasi lalat buah mengalami fluktuasi, hasil 

pengamatan pada pengamatan keempat mengalami kenaikan, hal ini di karenakan terkait 

faktor lingkungan dan Pengamatan waktu aktif lalat buah. Aktivitas harian lalat buah pada 

pertanaman cabai memiliki waktu paling aktif bergerak pada sore hari hingga menjelang 

malam, aktivitas lalat buah dalam menemukan tanaman inang ditentukan oleh warna dan 

aroma dari buah. Namun pada pengamatan ke 81 HST dilakukan pengamatan pada pagi hari 

di karenakan terjadi hujan pada sore hari. Penurunan hasil tangkapan terjadi karena hujan 

yang turun di lokasi penelitian dengan intensitas tinggi,sehingga diduga mengganggu 

mobilitas lalat buah di lapangan. Hal ini sesuai dengan data yang didapatkan dari Badan 

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kelas I Lombok Barat-NTB rata-rata curah hujan 

bulanan sejak Oktober 2017 hingga Januari 2018 berturut-turut yaitu 238 mm pada bulan 

oktober, 284 mm pada bulan November 397 mm pada bulan Desember dan 495 mm pada 

bulan januari.  

Aktivitas lalat buah akan lebih baik pada saat curah hujan rendah dari pada curah 

hujan tinggi karena perkembangan dan aktivitas lalat buah dipengaruhi oleh jumlah hari 

hujan. Persentase keberhasilan pembentukan pupa menjadi imago dewasa pada lalat buah 

dapat menurun jika jumlah hari hujan dan curah hujan terlampau tinggi (Rukmana dan 

Sugandi, 1997). 

Suhu udara adalah faktor yang memengaruhi laju perkembangan dan menentukan 

fluktuasi populasi stadia lalat buah yang masih muda, serta berpengaruh secara signifikan 

terhadap aktivitas populasi seluruh stadia lalat buah. Pada daerah tropis yang tidak banyak 

mengalami fluktuasi suhu udara, fluktuasi populasi lalat buah secara nyata tetap terjadi. 

Selanjutnya rata-rata suhu bulanan sejak November 2017-Januari 2018 berturut-turut yaitu 

27,4
 o

C pada bulan oktober, 27,2
o
C pada bulan November-Desember  dan 26,5

o
C pada 

bulan Januari 2018. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasyim et al., (2008) yang menyatakan 

bahwa suhu dapat mempengaruhi perkembangan, pertahanan hidup, dan mortalitas 

Bactrocera. Sp. Lalat buah umumnya dapat hidup dan berkembang pada suhu 10-30
o
C. 

Suhu optimal untuk perkembangan lalat buah sekitar 26
o
C. Laju populasi lebih banyak 

terjadi selama musim kemarau dibandingkan musim hujan (Purnama, 2013). 

Menurut Putra (1997) kelimpahan lalat buah akan meningkat pada kelembaban yang 

tinggi dan angin yang tidak terlalu kencang. Kelembaban udara berpengaruh terhadap 

kembangbiak lalat buah. Kelembaban yang rendah dapat menurunkan kembangbiak lalat 

buah dan meningkatkan mortalitas (kematian) imago yang baru keluar dari pupa. Sedangkan 
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kelembaban udara yang terlalu tinggi (95-100%) dapat mengurangi laju peletakan telur 

Semakin tinggi kelembaban udara maka akan berakibat terhadap panjangnya siklus hidup 

stadium larva, pupa, dan imago. Kelembaban optimum perkembangan serangga lalat buah 

berkisar antara 70-80%. Lalat buah dapat hidup baik pada kelembaban antara 62-90% 

.Angin merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi ekologis yang 

ada di sekitar. Angin berpengaruh terhadap perkembangan hama , terutama dalam proses 

penyebaran hama dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya.   

Populasi paling rendah terjadi pada pengamatan terakhir dengan jumlah 2,427 pada 

perlakuan tata letak di atas dan  2,155 pada perlakuan tata letak di bawah, hal ini terjadi 

karena adanya kegiatan panen sehingga menurunkan kelimpahan buah yang berarti buah di 

lapangan berjumlah sedikit. Pada saat ketersediaan buah tanaman cabai sedang berlimpah 

maka memberikan peluang bagi lalat buah untuk tempat berkembangbiak, begitu pula 

sebaliknya apabila ketersediaan buah berkurang maka akan mengecilkan peluang lalat buah 

untuk berkembangbiak. Hal lain juga dikarenakan perilaku lalat buah yang cenderung 

sensitif terhadap suhu lingkungan sehingga suhu ambang tubuhnya harus terlebih dahulu 

dilampaui agar dapat melakukan aktivitasnya, seperti menggerakan sayap, sungut, tungkai, 

dan hingga akhirnya terbang mencari makan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Ditemukan satu jenis spesies lalat buah dari genus Bactrocera sp. yaitu Bactrocera 

Carambolae yang tergolong dalam family Tephritidae. 

2. Perlakuan dengan tata letak di atas kanopi populasi terkoleksi lebih tinggi dan 

berbeda nyata dengan perlakuan tata letak di bawah kanopi. 

3. Populasi lalat buah mengalami fluktuasi, Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor 

terkait  Pengamatan waktu aktif lalat buah, dan faktor lingkungan seperti suhu, curah 

hujan dan angin.  

Saran  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai repon lalat buah terhadap tata letak 

sexferomon trap pada tanaman yang berbeda dan pada tata letak yang berbeda.  
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