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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisir serangga perusak buah mangga di Kabupaten 

Lombok Utara. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Utara dan Laboratorium Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Mataram, dari bulan November sampai 

Desember 2015. Metode yang digunakan adalah metode transsek jalur (line transects). Hasil penelitian 

diperoleh tujuh spesies serangga perusak buah mangga yang terdiri atas lima spesies dari golongan ordo 

Diptera yaitu Bactrocera fuscitibia, Bactrocera carambolae, Bactrocera occipitalis, Bactrocera dorsalis, 

dan Bactrocera papayae dan dua spesies dari golongan ordo Lepidoptera yaitu: Deanolis albizanolis dan 

Cetripestis eutrahera. Kultivar Mangga Arumanis (Mangifera indica cv Arumanis) adalah buah mangga 

yang paling banyak terserang baik dari lalat buah maupun penggerek buah mangga. Hama penggerek 

buah mangga merusak buah mangga stadium muda sedangkan  hama lalat buah merusak buah mangga 

pada stadium tua/ matang.  

 

Kata kunci: Inventarisasi, Buah Mangga, Serangga Hama Perusak Buah. 

 
 

ABSTRACT 

 

This research, done in North Lombok regency and Biology Laboratory of Math and Science 

Faculty-Mataram University which was started from November to December 2015, aims at 

inventazationing the insects attacking fruit in North Lombok Regency. It is a descritive study applying  

line transects. Finding shows that there are seven species of the insects attacking mango-fruit; five species 

of flies-fruits are catagorized into ordo Diptera, that are Bactrocera fuscitbia, Bactrocera carambolae, 

Bactrocera occipitalis, Bactrocera dorsalis, and Bactrocera papayae, while the other two species of 

fruits-borer are catgorized into ordo Lepidoptera, that are Deanolis albizanolis and Cetripestis eutrahera. 

Cultivar Arummanis mango-fruit (Mangifera Indica cv Arummanis) is the most frequently attacked by 

both flies-fruit and borer. The mango-borer attackes unripe mango-fruit while the flies-fruit attackes the 

ripe mango-fruit. 

 

Key-words: Inventarization, Mango-fruit, Insects-pest attacking-fruit. 
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PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

Mangga merupakan salah satu jenis 

buah-buahan yang produksinya cukup tinggi dan 

banyak disukai oleh masyarakat. Selain cita rasa, 

aroma yang enak serta penampakan yang 

menarik, buah mangga ternyata juga memiliki 

khasiat yang baik untuk kesehatan. Sebab buah 

ini mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan 

oleh tubuh. Para ahli meyakini mangga adalah 

sumber karotenoid yang disebut beta 

crytoxanthin, yaitu bahan penumpas kanker yang 

baik. Mangga juga kaya vitamin antioksidan 

seperti vitamin C dan E. Satu buah mangga 

mengandung tujuh gram serat yang dapat 

membantu sistem pencernaan. Sebagian besar 

serat larut dalam air dan dapat menjaga kolesterol 

agar tetap normal (Republika online, 2005).   

Perkembangan luas areal panen mangga 

di Indonesia selama tahun 2000-2011 mengalami 

peningkatan sebesar 32,42% per tahun meskipun 

tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 

38,87% dibandingkan tahun sebelum- nya. Jika 

pada tahun 2000 luas panen mangga Indonesia 

sebesar 44,19 ribu ha, maka tahun 2011 

meningkat menjadi 208,28 ribu ha (Direktorat 

Jenderal Hortikultura, 2011).  

Produksi mangga di NTB sendiri dari 

tahun 2010-2013 berturut turut yaitu sebesar 

99.360 ton, 104.668 ton, 113.831 ton dan 

137.689 ton. Setiap tahun di daerah NTB terus 

meningkat tetapi sentra produksi mangga di 

daerah Lombok utara mengalami penurunan pada 

tahun 2013. Pada tahun 2012 produksi mangga 

mencapai 12.078 ton sedangkan tahun 2013 

menurun menjadi 1.463 ton (BPS NTB, 2014),  

penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah serangga hama perusak buah. 

Kerusakan akibat serangan serangga perusak 

buah dapat menyebabkan kehilangan hasil panen 

hingga 80 %.(Sodiq, 1994). 

Salah satu penyebab menurunnya 

produksi dan kualitas buah mangga adalah 

adanya serangan hama mulai dari tanam sampai 

berbuah. Beberapa hama penting tanaman 

mangga antara lain lalat buah (B. dorsalis), kepik 

mangga, wereng mangga (Idioscopus clypealis), 

penggerek buah (Noorda albizonalis), pengerek 

pucuk/tip borer (Clumetia tranversa), ulat 

(Phiotroctis sp.), bisul daun (Procontarini 

amatteina), tungau (paratetranychus yothersi) 

dan thrips (Scirtothrips dorsalis) (Fajri, 2014).        

Cara pengendalian sederhana yang 

umum dilakukan oleh petani adalah 

pembungkusan buah, tetapi upaya ini masih 

terbatas pada buah mangga tertentu yang 

memiliki pohon yang tinggi, selain itu cara ini 

juga tidak efektif pada tanaman mangga yang 

bersekala luas. (Kuswandi, 2001 ). Organisme 

Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman mangga, 

memiliki preferensi yang berbeda terhadap 

varietas mangga, sehingga varietas mangga yang 

tahan terhadap hama perusak buah mangga 

belum banyak diketahui. Oleh karena itu telah 

dilakukan Inventarisasi dan identifikasi serangga 

hama perusak buah mangga. untuk mengetahui 

jenis OPT, daerah sebar, cara penyebaran, dan 

status OPT secara tepat di lapangan. Identifikasi 

OPT merupakan kegiatan yang penting dan 

sangat menentukan keberhasilan pengendalian. 

Kesalahan dalam mengidentifikasi OPT dapat 

mengakibatkan kekeliruan dalam mengambil 

keputusan Upaya pengendalian serangga perusak 

buah telah banyak dilakukan oleh petani, tetapi 

hasilnya belum pengendaliannya (Direktorat Bina 

Perlindungan Tanaman, 1994). 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan metode deskriptif yang dilakukan 

dengan teknik survei lapangan dengan metode 

trnasek jalur (line transects) pengamatan ± 1 km. 

sehingga diperoleh 37 titik dari titik tersebut 

didapatkan 16 titik yang sesuai dengan kereteria. 
 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di 16 kebun mangga 

milik petani yang berada di wilayah Kabupaten 

Lombok Utara. Setiap kebun rata-rata memiliki 
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luas satu ha dan minimal ada tiga kultivar 

mangga yang ditanam. 
 

 

Pohon Sampel 

 Penentuan pohon sampel dengan 

melihat semua jenis mangga yang ada kebun 

contoh yang dierangan hama buah mangga.  

Sampel Buah Mangga 

Buah mangga contoh di ambil berupa 

buah mangga yang sudah terserang hama. Baik 

yang ada dipohon maupun buah yang sudah 

jatuh. 
 

Pengamatan 

Buah yang diambil dimasukkan dalam 

kantong plastik kemudian diberi kode sesuai 

dengan jenis mangga dan lokasi pengambilan. 

Buah mangga selanjutnya dibawa pulang untuk 

pengamatan gejala serangan pada buah mangga 

dan untuk menghitung jenis dan populasi hama 

buah mangga dengan cara membelah dan  

mengiris mangga kemudian larva dihitung secara 

langsung. Selanjutnya Larva yang ditemukan di 

pelihara sampai menjadi imago, kemudian Imago 

yang ditemukan di bawa ke Laboratorium Biologi 

untuk diidentifikasi. Kegiatan identifikasi 

dilakukan dengan mengamati secara langsung 

karakter-karakter yang terdapat pada hama buah 

mangga dengan menggunakan petunjuk gambar, 

buku kunci determinasi serangga dan pedoman 

identifikasi hama lalat buah (Direktorat Jendral 

Hortikultura, 2006).   
 

Variabel Pengamatan 
 

Variabel yang diamati meliputi karakter 

morfologi hama buah mangga, gejala kerusakan 

buah mangga, spesies hama buah mangga 

(jumlah spesies/buah, jumlah populasi spesies/ 

buah), popuasi hama buah mangga, kelimpahan 

hama buah mangga dan keragaman hama buah 

mangga. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil identifikasi serangga perusak buah 

mangga ditemukan tujuh spesies terdiri dari dua 

jenis hama perusak buah mangga berupa Lalat 

buah dan Penggerek buah. Hasil identifikasi akan 

diuraikan dalam sub-sub pokok bahasan sebagai 

berikut. 

Lalat Buah 
 

Lalat buah termasuk famili dari 

Thephtiritidae. Famili ini merupakan famili 

terbesar dari ordo Diptera dan merupakan salah                              

satu famili penting karena secara ekonomi sangat 

merugikan (Kasumbogo, 1995). Hasil 

inventarisasi hama serangga perusak buah 

mangga didapatkan lima spesies lalat buah yaitu 

B. fuscitibia, B. occipitalis, B.carambolae,          

B. dorsalis dan B. papayae. 

Semua spesies serangga lalat buah yang 

ditemukan pada umumnya memiliki beberapa 

kesamaan dalam hal karakter dan  morfologi. 

Kesamaan tersebut antara lain. Abdomen tidak 

berpetiole, terga ruas II-IV bermembran, terdapat 

dua seta pada skutelum, terdapat seta pada 

prescutelar, tidak terdapat medial postsutural 

vittae, lateral postsutural vittae berbentuk sub 

parallel, Skutum berwarna hitam, tidak terdapat 

pola selain kosta dan cubital streak, lebar pola 

kosta sayap tidak mencapai R4+5, pola kosta 

sayap memanjang sampai pada ujung sayap, 

warna abdomen coklat pucat, femur berwarna 

kuning dengan atau tanpa warna hitam dan 

terdapat pola hitam huruf T. Namun demikian 

hasil identifikasi menujukan adanya cirikhas 

untuk membedakan antara satu spesies dengan 

spesies lain. Ciri khas dari masing-masing spesies 

tersebut dapat dilihat (Tabel 1). 
 

Penggerek Buah 
 

serangga penggerek buah termasuk  famil 

Pyiralidae famili ini termasuk ordo Lepidoptera 

dan juga merupakan masalah utama bagi petani 

mangga Hasil inventarisasi hama serangga 

perusak buah didapatkan 2 spesies penggerek 

buah yaitu :  Deanolis albizonalis dan Cetripestis 

eutrahera. 

Kedua spesies serangga penggerek buah 

yang ditemukan pada umumnya memiliki 

beberapa kesamaan dalam hal karakter dan  
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morfologi. Kesamaan tersebut antara lain : Imago 

kupu-kupu berukuran kecil dengan warna 

keabuan. Antena berbentuk bonggol yang 

panjang, mempunyai caput berbentuk elips 

dengan mata bulat berwarna merah, memiliki 

mata ocelli. Tipe mulut pencucuk dan penghisap, 

Proboscis (struktur mulut yang memanjang). 

Adapun untuk membedakan antara kedua spesies 

serangga penggerek buah dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 1. Karakter masing-masing Spesies Serangga Lalat Buah 
 

No Spesies Karakter 

1 B.  fuscitibia - Cromata pada terga ruas V terlihat jelas berwarna coklat tua sampai kehitaman 

- Tidak terdapat spot hitam pada preapical femur, femur berwarna coklat 

kekuningan, tibianya berwarna coklat tua sampaihitam 

2 B. occipitalis - Terga ruas III-V dengan garis tengah lurus berukuran medium sampai dengan 

lebar 

- Pada skutum tidak terdapat rambut-rambut halus berwarna keperakan, lebar 

pola kosta sayap sedikit melebihi pada R2+3 kemudian memanjang melewati 

ujung R2+3 dan R4+5 sampai sekitar ujung sayap, tidak terdapat sebuah spot 

pada prepical femur kaki depan betina, terga ruas III-V dengan pola 

hitamyangluas 

3 B.carambolae - Terga ruas III-V dengan garis tengah lurus berukuran medium sampai dengan 

lebar 

- Pada skutum terdapat area antero medial dengan rambut-rambut halus 

berwarna keperakan, lebar pola kosta sayap sedikit melebihi pada R2+3 

kemudian memanjang melewati ujung  R2+3 dan R4+5 sampai sekitar ujung 

sayap, terdapat sebuah spot pada prepical femur kaki, depan betina, terga ruas 

III-V dengan pola hitam yang sempit 

4 B. dorsalis - Terga ruas III-V dengan bentuk warna gelap pada bagian pojok lateral anterior 

terga bervariasi 

5 B. papayae - Terga ruas III-V dengan garis lurus berukuran sempit 

- Lebar pola kosta sayap tepat pada R2+3 kemudian memanjang melewati ujung 

R2+3 dan R4+5 sampai sekitar ujung sayap 
 

 

Tabel 2. Ciri khas masing-masing Penggerek 

Buah. 
 

No Spesies Karakter 

1 D. albizonalis 

- Penjang antena setengah 

dari panjang tubuh. 

- Tidak memiliki duri 

pada pangkal sayap 

belakang (frenulum) 

- Torax berwarna merah 

dengan sisik yang cerah 

2 C. eutrahera 

- Panjang antena me- 

nyamai panjang tubuh. 

- Torax berwarna merah 

bata dengan sayap bersi- 

sik biasa 
 
 

 

Selain dari karakter morfologi imago, 

serangga perusak buah juga dapat dibedakan 

berdasarkan warna, ukuran dan sifat larva 

pradewasa. Larva pradewasa dari lalat buah 

disebut magot dengan ukuran ± 5 mm dengan 

warna putih keruh jika disentuh akan 

melengkungkan badannya untuk meloncat. 

Sedangkan larva pradewasa dari penggerek buah 

yang disebut ulat ada dua penciri yaitu larva dari  

D. albizonalis dan C. eutrahera.  D. Albizonalis 

berukuran 2 cm berwarna merah berselang putih 

sifatnya kalau disentuh akan ber- sembunyi 

pergerakannya tidak lambat. Sedangkan C. 

Eutrahera berukuran 1 cm berwarna merah 

kecoklatan pada instar awal pergerakannya gesit 
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sedangkan pada instar akhir warna menjadi  

coklat dan terdapat warna hijau di bagian bawah 

pergerakannya gesit kalau disentuh larva akan 

meloncat. Dari semua larva serangga perusak 

buah yang ditemukan memiliki kesamaan yaitu 

apabila di sentuh akan menghindar dan 

bersembunyi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa larva-larva  serangga perusak buah ini 

tidak suka terhadap cahaya. 
 

Mangga Sebagai Tanaman Inang Serangga. 

Mangga merupakan salah satu tanaman 

inang dari serangga lalat buah dan serangga 

penggerek buah. Jenis mangga dapat 

mempengaruh jumlah dan jenis serangga yang 

menjadikan mangga tersebut menjadi tanaman 

inang. Oleh sebab itu, telah dilakukan inven- 

tarisasi jenis mangga. Dari hasil inventarisasi 

jenis mangga ditemukan 3 spesies yang terdiri 

atas 12 kultivar (Tabel 3). 
 

Tabel 3. Spesies Mangga Yang Menjadi Inang Serangga Perusak Buah Mangga 

 

No 
Spesies  

Mangga 

Kultivar 

Mangga 

Spesies Serangga Perusak Buah Mangga yang di temukan 

Lalat Buah Pengerek Buah 

1 M. indica Arummanis B. fuscitibia, B. carambolae  

B. occipitalis, B.dorsalis, B.  papayae 

D.  albizonalis 

C.  eutrahera 

Madu B. carambolae, B. occipitalis 

B. dorsalis, B.  papayae 

D.  albizonalis 

Edong B. carambolae, B.  papayae C.  eutrahera 

Gedang B. carambolae, B.occipitalis, B.  dorsalis D. albizonalis  

C.  eutrahera 

Manalagi B. carambolae, B. occipitalis 

B. dorsalis, B.  papayae 

Tidak ada 

Apel Tidak ada Tidak ada 

Golek Tidak ada C.  eutrahera 

Bawang B. carambolae, B. occipitalis, B.  papayae D.  albizonalis 

Golek Jantan Tidak ada Tidak ada 

Batu Tidak ada Tidak ada 

2 M. foetida Pakel  B. carambolae, B. occipitalis, B.  dorsalis Tidak ada 

3 M. odorata Kweni B. occipitalis, B.  dorsalis D.  albizonalis 

 

Semua spesies serangga lalat buah 

menyerang lebih dari dua buah mangga kecuali 

pada serangga lalat buah B. Fuscitibia, yang 

menyerang buah mangga arummanis saja namun 

demikian tidak menutup kemungkinan lalat bauh 

B. fuscitibia menyerang buah mangga yang lain. 

Pada lalat buah B. carambolae menyerang semua 

kultivar mangga yang terserang oleh lalat buah. 

Sedangkan pada serangga penggerek buah 

mangga D. albizanolis menyerang hampir semua 

kultivar mangga yang terserang oleh serangga 

penggerek buah kecuali pada kultivar mangga  

 

 

podang dan golek. Hal ini terjadi oleh adanya 

variasi bau makanan,warna, rasa buah dan daging 

buah yang lunak yang disukai oleh serangga 

perusak buah tertentu. Menurut pendapat Sodiq 

(1990) bahwa stimulus yang mengarahkan 

serangan serangga perusak buah diantaranya 

adalah berkulit lunak dan tipis. 

Pada serangga perusak buah mangga 

banyak menyerang lebih dari satu buah mangga 

sebagai inang, hal ini dapat disebabkan karena 

serangga perusak buah mangga mempunyai 

preferensi yang bervariasi terhadap aroma, warna 
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dan bentuk buah. Ini diperkuat oleh (Sodiq, 2009) 

dalam cara serangga perusak buah mangga untuk 

menentukan inang yaitu pemilihan inang oleh 

serangga dilakukan dengan beberapa cara seperti 

melalui penglihatan (visual), penciuman 

(olfactori), pencicipan (gustatori) dan perabaan 

(taktil). Indra yang berfungsi untuk menerima 

cahaya pada serangga terhadap tumbuhan disebut 

fotoresptor seperti indra pengelihatan (visual). 

Indra yang berfungsi menerima rangsangan dalam 

bentuk molekul kimia disebut Kemoreseptor. 

Indra perasa dan penciuman termasuk dalam 

golongan ini. Senyawa dalam bentuk gas dapat 

tertangkap oleh indra penciuman dan senyawa 

dalam bentuk cairan atau padatan ditangkap oleh 

indra perasa. Serangga yang mendapat 

rangsangan menghasilkan tanggap berupa 

ketertarikan atau mejauh dari sumber rangsangan. 

Pada tabel 3 didapatkan bahwa kultivar 

mangga yang paling baik untuk dijadikan sebagai 

tanaman inang adalah mangga Arummanis karena 

semua spesies lalat buah dan penggerek buah 

menyerang pada kultivar mangga arummanis. 
 

Gejala Serangan Hama Lalat Buah dan 

Penggerek Buah pada Buah Mangga  
 

Gejala serangan buah mangga berbeda-

beda sesuai dengan larva serangga perusak buah 

mangga. Ada dua gejala serangan berdasarkan 

tipe larva pradewasa dari serangga hama yang 

ditemukan berasosiasi dengan buah mangga yaitu 

dari larva lalat buah yang disebut magot yang 

ditandai dengan adanya noda/titik bekas tusukan 

ovipositor. Selanjutnya akibat gangguan larva 

yang menetas dari telur di dalam buah, maka 

noda-noda tersebut berkembang menjadi bercak 

coklat di sekitar titik tersebut. Larva memakan 

daging buah, dan akhirnya buah menjadi busuk 

dan gugur sebelum matang. Lalat buah sendiri 

merupakan serangga hama perusak buah mangga 

pada stadium muda. Sedangkan serangga 

penggerek buah disebut ulat yang ditandai dengan 

lubang di ujung mangga dan dari lubang itu 

keluar kotoran, berupa kumpulan butiran kecil 

yang meleleh dari dalam lubang. Lubang jalan 

masuk ulat itu bulat rapi, menyerupai lubang yang 

dibuat menggunakan bor. Serangga perusak buah 

merupakan serangga hama perusak buah mangga 

pada stadium muda karena larva menyerang biji 

mangga. Serangga ini juga menyerang buah pada 

stadium tua namun larva serangga tida bisa 

menggerek sampai biji karena kulit biji sudah 

mengeras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gejala kerusakan oleh penggerek buah 

dapat ditandai dengan buah mangga yang 

terserang mengalami pecah. Gejala tersebut 

akibat dari aktivitas larva menggerek sampai biji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Serangan Serangga Perusak Buah pada 

Buah Mangga 

Kerusakan buah mangga dapat 

dipengaruhi oleh banyaknya larva yang 

menyerang buah mangga. Jumlah larva pada buah 

mangga dapat dijadikan indikator serangan hama 

Gambar 1. Gejala Serangan  Lalat Buah 

 

Gambar 2. Gejala Serangan  Penggerek Buah 

 

Gambar 3. Buah yang pecah dan berlubang 
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perusak buah mangga. Hal ini dikarenakan oleh 

imago (serangga dewasa) memiliki preferensi 

yang berbeda terhadap buah mangga. Jumlah 

larva serangga perusak buah pada masing-masing 

buah mangga dan jumlah rata-rata dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Keberadaan dan jumlah larva serangga 

perusak buah dapat dipengaruhi oleh larva yang 

sudah jatuh ke tanah dan menjadi pupa; Mangga 

yang jatuh sebagian besar larvanya sudah 

dimakan oleh predator. Untuk larva penggerek 

buah yang menyerang mangga tua sehingga tidak 

mampu menembus bijinya dapat berpindah ke 

buah yang masih muda.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 4. Rerata Larva Hama Perusak Buah 

Mangga (Larva Per buah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besarnya serangan yang diakibatkan oleh 

serangga perusak buah mangga sangat bergantung 

dari jenis mangga yang diserang oleh serangga 

perusak buah mangga. Hal ini dikarenakan tiap 

jenis mangga memiliki karkter yang berbeda yang 

menyebabkan preferensi serangga yang bervariasi 

baik terhadap aroma, warna dan bentuk buah. 

Data persentase serangan lalat buah dan 

penggerek buah mangga dapat dilihat pada Tabel 

5. 

Hasil penelitian menunjukkan buah 

mangga arummanis memiliki persentase terserang 

lalat buah terbesar dengan persentase serangan 

11,43%. Spesies lalat buah yang menyerang 

mangga arummanis antara lain B. fuscitibia,          

B. carambolae, B. occipitalis, B. dorsalis dan        

B. papayae. Sementara itu buah mangga Bawang 

(bahasa sasak) memiliki persentase terendah 

dengan persentase serangan 0,41% dengan 

spesies yang menyerang antara lain B. 

carambolae,          B. occipitalis dan B. papayae. 

Lain hal dengan mangga Apel, Golek, Batu dan 

Golek jantan tidak terserang oleh serangga lalat 

buah. Pada persentase serangan oleh penggerek 

buah di dapatkan persentase serangan tertinggi 

juga di mangga arummanis sebesar 31,43% 

dengan spesies yang menyerang D. Albizanolis 

dan C. Eutrahera. Sementara  itu buah mangga 

Manalagi dan Pakel memiliki persentase terendah 

dengan persentase serangan 0,41%. 

Serangga perusak buah mangga 

menyerang lebih dari satu buah mangga sebagai 

inang. Hal ini dapat disebabkan oleh preferensi 

serangga perusak buah yang berbeda terhadap 

jenis mangga, berdasarkan aroma, warna dan 

bentuk buah. Ini diperkuat oleh (Sodiq, 2009) 

dalam cara serangga perusak buah mangga untuk 

menentukan inang yaitu melalui penglihatan 

(visual), penciuman (olfactori), pencicipan 

(gustatori) dan perabaan (taktil). Indra yang 

berfungsi untuk menerima cahaya pada serangga 

terhadap tumbuhan disebut fotoresptor seperti 

indra pengelihatan (visual). Indra yang berfungsi 

menerima rangsangan dalam bentuk molekul 

kimia disebut Kemoreseptor. Indra perasa dan 

penciuman termasuk dalam golongan ini. 

Senyawa dalam bentuk gas dapat tertangkap oleh 

No. 
Jenis 

Mangga 

Lalat 

Buah 

Ulat 

Deanolis 

albizonalis 

Cetripestis 

eutrahera 

1 
Arum 

manis 
38 2 1 

2 Madu 30 1 0 

3 Edong 17 0 1 

4 Gedang 11 2 1 

5 Manalagi 53 0 0 

6 Apel 0 0 0 

7 Golek 0 0 1 

8 Bawang 1 1 0 

9 Pakel 35 0 0 

10 Batu 0 0 0 

11 
Golek 

jantan 
0 0 0 

12 Kweni 12 1 0 

 

Gambar 4 Mangga di Kerumuni Semut 
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indra penciuman dan senyawa dalam bentuk 

cairan atau padatan ditangkap oleh indra perasa. 

Serangga yang mendapat rangsangan 

menghasilkan tanggap berupa ketertarikan atau 

mejauh dari sumber rangsangan. 

 

 

Tabel 5 Persentase Buah Mangga Yang Terserang Oleh Lalat Buah dan Penggerek Buah 
 

No 

Jenis 

Mangga 

 

Jumlah 

 

Jumlah Terserang Oleh 

 
Jumlah 

Lalat 

Buah 
Persentase Penggerek Persentase 

 

1 Arum manis 105 28 11,43 77 31,43 42,86 

2 Madu 44 21 8,57 23 9,39 17,96 

3 Edong 16 9 3,67 7 2,86 6,53 

4 Gedang 19 4 1,63 15 6,12 7,75 

5 Manalagi 7 6 2,45 1 0,41 2,86 

6 Apel 5 0 0 0 0 0 

7 Golek 11 0 0 5 2,04 2,04 

8 Bawang 10 1 0,41 8 3,27 3,68 

9 Pakel 8 3 1,22 1 0,41 1,63 

10 Batu 5 0 0 0 0 0 

11 Golek Jantan 5 0 0 0 0 0 

12 Kweni 10 6 2,45 4 1,63 4,08 

Jumlah 
 

245 78 31,84 141 57,56 89,4 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang serangga 

perusak buah mangga pada beberapa kultivar 

mangga yang berbeda di kabupaten Lombok utara 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil penelitian diperoleh tujuh spesies 

serangga perusak buah mangga yang terdiri 

atas lima spesies dari golongan ordo Diptera 

yaitu B. fuscitibia, B. carambolae, B. 

occipitalis,       B. dorsalis dan B. papayae dan 

dua spesies dari golongan ordo Lepidoptera 

yaitu D. albizanolis dan C. eutrahera  

2. Kultivar Mangga Arumanis (Mangifera Indica 

cv Arumanis) merupakan buah mangga yang 

paling banyak diserang oleh lalat buah dan 

penggerek buah mangga.  

3. Buah mangga yang masih muda diserang oleh 

Hama penggerek sedangkan buah mangga  

 

yang sudah tua/matang diserang oleh hama 

lalat buah.  

 
 

Saran 
 

Penelitian tentang serangga perusak buah 

mangga sebaiknya dilakukan didaerah lain juga 

karena setiap daerah memiliki kultivar mangga 

lokal yang berbeda sehingga informasi tentang 

perusak buah mangga semakin banyak. 
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Lampiran. Gambar Serangga Perusak Buah 

1. Lalat Buah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penggerek Buah. 

 

 

 

  

Gambar. Bactocera fuscitibia 

 

Gambar. Bactrocera carombolae 

 

Gambar. Bactrocera occipitalis 

Gambar. Bactrocera papayae 

 

Gambar. Bactrocera dorsalis 

Gambar. Cetripestis eutrahera Gambar. Deanolis albizanolis 
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