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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman jambu biji (Psidium guajava L.) yang berasal dari Amerika 

Tengah merupakan tanaman buah yang banyak tumbuh di daerah tropis. Menurut 

Budiarto, (2011) di Indonesia tanaman ini dapat tumbuh baik di dataran rendah 

maupun dataran tinggi dengan ketinggian mencapai 1000 meter di atas permukaan 

laut dan umumnya dapat berbuah sepanjang tahun. Tanaman jambu biji memiliki 

berbagai manfaat antara lain: sebagai makanan buah segar maupun olahan 

memiliki kandungan vitamin A dan vitamin C yang tinggi, dengan kandungan  

kadar gula 8 %. 

Kendala yang dihadapi dalam budidaya jambu biji yaitu adanya serangan 

lalat buah (Bactrocera sp.) yang dapat menurunkan hasil produksi jambu biji. 

Lalat buah (Bactrocera sp.) merupakan hama utama yang sangat menurunkan 

produksi buah-buahan dan sayuran, baik secara kuantitas maupun kualitas 

(Suputa, 2006). Siwi et.al., (2006) menyatakan hama lalat buah menjadi hama 

penting pada buah-buahan di seluruh dunia. 

Menurut Azmal dan Fitriati (2006) serangan lalat buah di Indonesia 

mencapai 50% yang mengakibatkan kebusukan dan kerontokan buah. Lalat buah 

dewasa akan meletakkan telur di dalam daging buah. Setelah 2 sampai 4 hari telur 

akan menetas menjadi larva. Pada fase inilah merupakan tahap yang 

mengakibatkan kerusakan pada buah sebab larva akan memakan daging buah. 

Larva lalat buah hidup dalam daging buah yang masak. Masa larva berlangsung 
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selama 11 sampai 14 hari untuk kemudian masuk pada tahap pupa. Masa pupa 

berlangsung di dalam tanah yang seiring dengan rontoknya buah karena serangan 

lalat buah pada tahap larva. Fase berlangsung selama 6 hari untuk kemudian 

menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa mempunyai badan yang indah dengan warna-

warna yang segar dan sayap yang mengkilat serta bercak-bercak yang khas 

(Sarwono, 2003). 

Pengendalian yang tepat perlu dilakukan untuk menurunkan kerusakan 

hama lalat buah, baik secara tradisional maupun penggunaan insektisida kimia. 

Pengaruh yang disebabkan penggunaan insektisida kimia sangat banyak 

merugikan manusia dan lingkungan, maka dicari alternatif pengendalian secara 

tradisional dengan menggunakan beberapa bahan pembungkus yang mudah dan 

murah digunakan oleh petani di Indonesia untuk pembungkusan pada buah-

buahan. 

Menurut Misan (2011) pembungkusan pada jambu biji dilakukan saat 

buah berumur 4 MSA (minggu setelah anthesis). Pada umur tersebut buah 

berdiameter ± 4 cm. Jika dilakukan tepat waktu pembungkusan akan memberikan 

hasil optimal pada pertumbuhan buah, namun bila pembungkusan dilakukan 

terlalu cepat, buah mudah gugur. Oleh sebab itu, penentuan umur pembungkusan 

yang tepat menjadi hal yang penting. Haryani (1995) juga berpendapat bahwa 

pembungkusan dapat menghalangi lalat buah dalam meletakkan telur.  

Menurut Candra dani et.al., (2013) terdapat banyak jenis bahan 

pembungkus yang dapat digunakan seperti beberapa bahan yang digunakan dalam 

penelitiannya yaitu berupa kertas koran, kertas karbon hitam, kantong plastik 

hitam, kertas semen dan plastik transparan, dari lima bahan yang digunakan 
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tersebut diperoleh hasil bahwa pembungkus buah jambu biji yang lebih baik dan 

buah tidak terserang yaitu berbahan kertas semen dengan berat buah 151,450 g, 

dan morfologi buah warna hijau kekuningan, tekstur lunak, dan bentuk buah bulat. 

Guna mendapatkan jenis bahan pembungkus baru yang lebih efektif dan efesien 

dalam mengendalikan serangan hama lalat buah pada tanaman jambu biji maka 

digunakanlah kantong plastik buram (Polypropylene) 1 kg merk Joyo Boyo 

ukuran 14 cm x 27 cm dengan berat 65 gram (PP), kertas putih HVS F4 70 gram 

(KP), kertas coklat amplop (kertas samson kraft) dengan berat 80 gram (KC), 

kertas kuning glossy (KK) dengan ukuran 30 cm x 25 cm sebagai bahan 

pembungkus yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Sutrisno (1991) menyatakan bahwa serangan lalat buah pada tanaman 

jambu biji di daerah Batu – Malang lebih kurang mencapai 75%. Oleh karena itu 

sudah harus dilakukan pengendalian lalat buah pada tanaman jambu biji di daerah 

tersebut.  

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah jenis bahan 

pembungkus berpengaruh terhadap kualitas maupun kuantitas hasil buah jambu 

biji (Psidium guajava L.) merah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya tahan empat macam bahan   

pembungkus dalam mengendalikan serangan hama lalat buah guna meningkatkan 

kualitas dan kuantitas buah tanaman jambu biji merah di daerah Batu – Malang. 
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1.4. Hipotesis 

Diduga terdapat jenis bahan pembungkus yang berpengaruh terhadap 

persentase serangan hama lalat buah (Bactrocera sp.) pada jambu biji (Psidium 

guajava L.) merah. 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Dapat diperoleh jenis bahan pembungkus yang mampu mengendalikan 

serangan hama lalat buah (Bactrocera sp.) pada tanaman jambu biji 

(Psidium guajava L.) merah. 

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang teknik pengendalian serangan hama lalat buah (Bactrocera sp.) 

sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tindak lanjut dalam 

upaya peningkatan kualitas buah jambu biji merah. 


