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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Botani Jambu Biji Merah (Psidium Guajava L.) 

Buah jambu biji dapat bermanfaat sebagai makanan buah segar maupun 

olahan yang mempunyai gizi dan mengandung vitamin A dan vitamin C yang 

tinggi, dengan kadar gula 8%. Jambu biji mempunyai rasa dan aroma yang khas 

disebabkan oleh senyawa eugenol. Tidak hanya buahnya, pohon, daun, akar, dan 

kayunya juga memiliki banyak manfaat antara lain: pohonnya sering digunakan 

sebagai pembatas di pekarangan dan sebagai tanaman hias, daun dan akarnya juga 

dapat digunakan sebagai obat tadisional, dan kayunya dapat dibuat berbagai alat 

dapur karena memiliki kayu yang kuat dan keras (Budiarto, 2011). 

2.1.1. Morfologi dan Biologi Tanaman Jambu Biji (Psidium Guajava L.) 

Merah 

Tanaman jambu biji merupakan salah satu spesies dari famili Myrtaceae. 

Jambu biji yang berbentuk bulat dan berbentuk buah pir dahulu dianggap sebagai 

spesies terpisah; P. pomiferum L. dan P. pyriferum L., tetapi sekarang hal tersebut 

dianggap sebagai variasi saja (Morton, 1987). Secara taksonomi jambu biji dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut (Soedarya, 2010): 

Kingdom: Plantae; Divisi: Spermatophyta; Subdivisi: Angiospermae; Kelas: 

Dicotyledonae; Ordo: Myrtales; Famili: Myrtaceae; Genus: Psidium; Spesies: 

Psidium Guajava L.  

Jambu biji merupakan tanaman semak atau perdu, tingginya dapat 

mencapai 9 meter (Nakasone dan Paull, 1999). Batang muda berbentuk segiempat 

berwarna hijau atau merah muda, dengan rambut berwarna keabu-abuan 
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(Rismunandar, 1989). Batang tua bulat dan keras, kulit batang licin berwarna 

coklat kemerahan dengan lapisan yang tipis dan mudah terkelupas jika sudah 

mengering. Bila kulitnya dikelupas akan terlihat bagian dalam batangnya 

berwarna hijau dan berair.   

Tanaman jambu biji memiliki kanopi yang pendek, percabangannya bebas 

dari bawah ke atas, sering tumbuh tunas liar di dekat pangkal batang. Tunas 

tersebut dapat digunakan sebagai bahan tanam atau bibit. Pertumbuhan tunas 

tanaman jambu biji bersifat indeterminan, dan batang atau cabang jambu biji 

dapat tumbuh terus memanjang yang kadang-kadang dapat menekan pertumbuhan 

tunas lateral (Ashari, 2006). 

Daun jambu biji mengeluarkan aroma jika diremas, berwarna hijau, 

mempunyai daun tunggal dan bertangkai pendek. Kedudukan daunnya dapat 

bersilangan, letak daunnya berhadapan dan bertulang daun menyirip. Bentuk 

daunnya bulat atau bulat telur dengan pinggiran rata melingkar dan ujung 

meruncing. Menurut Rismunandar (1989) ada korelasi antara bentuk daun dengan 

bentuk buahnya, jambu biji yang berdaun kecil-kecil buahnya pun kecil (jambu 

kerikil). Jika bentuk daunnya bulat, buahnya pun bulat. Pohon yang daunnya 

memanjang dan agak lancip ujungnya, buahnya berbentuk buah pir. Bunga jambu 

biji berwarna putih, berbau agak wangi, tumbuh di ketiak daun atau pada pucuk 

ranting, tunggal atau dalam kelompok kecil (Morton, 1987). 

Bunga merupakan bunga sempurna yaitu benang sari (sekitar 250 helai) 

dan putik terdapat pada satu bunga. Sujiprihati (1985) mengungkapkan bahwa 

mahkota bunga jambu biji Bangkok berjumlah 4 - 10 helai, dengan bentuk daun 

mahkota bulat telur. Bunga akan mekar penuh pada pagi hari. Waktu yang 
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diperlukan dari kuncup hingga mekar penuh antara 14 - 29 hari. Penyerbukan 

bunga tanaman jambu biji bersifat menyerbuk sendiri maupun menyerbuk silang, 

berlangsung dengan sendirinya atau dibantu oleh faktor luar yaitu angin, serangga, 

dan manusia (Rismunandar, 1989). 

Buah jambu biji memiliki variasi yang besar baik dalam ukuran buah, 

bentuk buah, maupun warnanya (Panhwar, 2005). Buah berdompolan, bentuknya 

globose, bulat telur, lonjong atau berbentuk buah pir, dengan ukuran beragam  

diameter sekitar 2,5 - 10 cm tergantung pada sifat bawaan, umur pohon, 

kesuburan tanah, dan ketersediaan air (Rismunandar, 1989).   

Kulit buahnya halus atau tidak rata, berwarna hijau tua ketika masih muda 

dan berubah menjadi hijau sampai hijau kekuning-kuningan setelah masak. 

Daging buahnya berwarna putih, kuning, pink atau merah dengan sel-sel batu 

sehingga bertekstur kasar, berasa asam sampai manis, dan beraroma “musky” 

ketika masak (Soetopo, 1992). Daging dalamnya bertekstur lunak, dan berwarna 

lebih gelap dan berasa lebih manis dibanding daging luarnya, secara normal 

dipenuhi biji-biji yang keras berwarna kuning sekitar 1 - 2% (Panhwar 2005). Ada 

korelasi antara ukuran buah dengan jumlah biji yang dikandungnya, kisaran biji 

pada jambu biji yaitu 150 - 750 biji (Sujiprihati 1989). Biji jambu biji dapat 

bertahan lama (± 12 bulan) dalam penyimpanan pada kondisi suhu rendah (8 
0
C) 

dalam kelembaban rendah. Buah jambu biji matang 90 sampai 150 hari setelah 

pembungaan. Periode pematangan buah buah setelah antesis juga bervariasi pada 

setiap varietas. Jambu biji Crystal memerlukan waktu 5 - 6 bulan sejak antesis 

sampai buah dapat dipanen (Sujiprihati, 1985). 
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Gambar 1. Buah jambu biji: a) Buah matang, b) Buah muda (Abdurrahman, 2012). 

2.1.2. Syarat Tumbuh Tanaman Jambu Biji (Psidium Guajava L.) Merah 

Dalam budidaya tanaman jambu biji angin berperan dalam penyerbukan, 

namun angin yang kencang dapat menyebabkan kerontokan pada bunga.  

Tanaman jambu biji merupakan tanaman daerah tropis dan dapat tumbuh di 

daerah subtropis dengan intensitas curah hujan yang diperlukan berkisar antara 

1000 - 2000 mm/tahun dan merata sepanjang tahun. Tanaman jambu biji dapat 

tumbuh berkembang serta berbuah dengan optimal pada suhu sekitar 23 - 28 
0
C di 

siang hari. Kekurangan sinar matahari dapat menyebabkan penurunan hasil atau 

kurang sempurna (kerdil), idealnya musim berbunga dan berbuah berlangsung 

pada waktu musim kemarau yaitu sekitar bulan Juli - September sedang musim 

buahnya terjadi pada bulan Nopember - Februari bersamaan dengan musim 

penghujan. Jambu biji dapat tumbuh subur pada daerah tropis dengan ketinggian 

antara 5 - 1200 m dpl. Kelembaban udara sekeliling cenderung rendah karena 

kebanyakan tumbuh di dataran rendah dan sedang. Apabila udara mempunyai 

kelembaban yang rendah, berarti udara kering karena miskin uap air. Kondisi 

demikian cocok untuk pertumbuhan tanaman jambu bij (Prahasta, 2009). 

Tanaman jambu biji sebenarnya dapat tumbuh pada semua jenis tanah. 

Jambu biji dapat tumbuh baik pada lahan yang subur dan gembur serta banyak 

mengandung unsur nitrogen, bahan organik atau pada tanah yang keadaan liat dan 
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sedikit pasir. Derajat keasaman tanah (pH) tidak terlalu jauh berbeda dengan 

tanaman lainnya, yaitu antara 4,5 - 8,2 dan bila kurang dari pH tersebut maka 

perlu dilakukan pengapuran terlebih dahulu (Ashari, 2006). 

2.2       Hama Lalat Buah (Bactrocera sp) 

2.2.1. Klasifikasi 

Klasifikasi lalat buah Drosophila melanogaster menurut Boror (1992) 

adalah sebagai berikut: 

Kingdom: Animalia         

Filum: Arthropoda   

Kelas: Insecta   

Ordo: Diptera   

Famili: Tephritidae 

Genus: Bactrocera 

Spesies: Bactrocera sp 

Bentuk morfologi famili Tephritidae antara spesies satu dengan yang 

lainnya hampir mirip. Maka dari itu perlu dilakukan identifikasi yang teliti dan 

seksama dalam menentukan spesies dari famili Tephritidae. Secara umum 

morfologi famili Tephtitidae dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Morfologi Lalat Buah (Famili Tephritidae) 
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Menurut White and Harris (1992), lalat buah memiliki 5 genus yaitu: 

Genus Ceratitis Mac Leay, Genus Anastrepha Schiner, Genus Bactrocera 

Macquart, Genus Rhagoletis Loew, dan Genus Dacus Fabricius (Gambar 4). 

 

 

 

 

2.2.2. Morfologi Lalat Buah 

 Seperti yang disebutkan oleh White and Harris (1992), famili Tephritidae 

memiliki 5 genus yang morfologinya berbeda-beda. Morfologi kelima genus 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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(lalat buah) 
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Schiner 
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Bactrocera Macquart 
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Rhagoletis Loew 
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Dacus Fabricus 

Gambar 3. Taksonomi Spesies Lalat Buah (Harris, 1992) 
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2.2.2.1 Genus Bactrocera. 

 Cell cup sempit dengan extension sangat panjang. Pola sayap biasanya 

berupa costal band dan anal streak. Abdomen oval dengan tergum I – V tidak 

bergabung (not fused). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Morfologi Genus Bactrocera sp. 

 

2.2.2.2 Genus Dacus: 

 Cell cup sempit dengan extension sangat panjang. Cell cup Ceromata 11 

Pola sayap biasanya berupa costal band dan anal streak. Abdomen oval dengan 

tergum I – V bergabung (fused). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Morfologi Genus Dacus sp. 
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2.2.2.3 Genus Anastrepha:   

 Cell cup yang lebar dengan extension agak panjang. Biasanya terdapat 

crossband membentuk pola warna pada sayap. Vena M membentuk curva sebelum 

mencapai pinggir sayap. 

 

 

 

Gambar 6. Morfologi Genus Anastrepha sp. 

 

2.2.2.4 Genus Ceratitis: 

 Cell cup lebar extension pendek, Vena M pada sayap hampir membentuk 

sudut siku-siku. Biasanya terdapat spot dan bintik pada basal cell sayap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Morfologi Genus Ceratitis sp. 
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2.2.2.5 Genus Rhagoletis:  

 Cell cup lebar dengan extension pendek, Vena M pada sayap hampir 

membentuk sudut siku-siku. Tidak terdapat spot dan bintik-bintik pada basal cell 

dari sayap. 

 
 

 

Gambar 8. Morfologi Genus Rhagoletis sp. 

 Telur lalat buah secara umum berwarna putih atau putih kekuningan 

berbentuk bulat panjang. Panjang telur antara 0.3 mm - 0.8 mm dan lebar 0.2 mm 

dengan micropyle protruding yang tipis di bagian akhir anterior (Center in 

Agricultural and Biological Institute, 2007). Telur akan menetas menjadi larva 

dua hari setelah diletakkan di dalam buah (Ditlin Hortikultura, 2006). 

 Larva berwarna putih keruh kekuningan, berbentuk bulat panjang dan 

salah satu ujungnya runcing. Kepala berbentuk runcing, mempunyai alat pengait 

dan bintik yang jelas. Larva instar ketiga berukuran sedang, dengan panjang 7.0 

mm - 9.0 mm dan lebar 1.5 - 1.8 mm (White dan Harris, 1994). 

 Puparium lalat buah berbentuk oval berwarna kuning kecoklatan dengan 

panjang ± 5 mm (Ditlin Hortikultura, 2006). Imago lalat buah umumnya memiliki 

ciri-ciri penting di kepala, toraks, sayap, dan abdomen. Kepala terdiri atas antena, 

mata, dan spot. Pada toraks terdapat dua bagian penting yakni skutum dan 

skutelum. Sayap mempunyai bentuk dan pola pembuluh yakni costa, radius, 
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median, cubitus, anal, r-m dan dm-cu (pembuluh sayap melintang). Pada genus 

Bactrocera ruas-ruas abdomen terpisah dan genus Dacus ruas-ruas abdomen 

menyatu. Pada abdomen, Bactrocera, tergum I dan II menyatu, tergum III - V 

terpisah. 

 Pada Dacus, antara toraks dan abdomen mempunyai pinggang ramping 

(petiole) sehingga menyerupai tawon (Siwi et.al., 2006). Lalat buah komplek B. 

dorsalis memiliki membran sayap yang cerah, kecuali pada costal band (tidak 

mencapai R4+5); cell basal costa dan costa tidak berwarna dan tidak ada 

microtrichia. Skutum umumnya berwarna hitam dengan pita kuning di sisi lateral 

dan tidak memiliki pita kuning di bagian tengah skutum. Skutelum berwarna 

kuning kecuali pada bagian basal dengan pita hitam yang tipis. Abdomen dengan 

garis medial pada tergum III - V dan berwarna hitam di sisi lateral (Center in 

Agricultural and Biological Institute, 2007). Abdomen umumnya mempunyai pita 

melintang dan pita membujur berwarna hitam atau berbentuk huruf T yang 

kadang-kadang tidak jelas (Lawson et.al., 2003). Ujung abdomen lalat betina 

lebih runcing dan mempunyai alat peletak telur (ovipositor) yang  cukup kuat 

untuk menembus kulit buah. Pada jantan, abdomen lebih bulat dan pada tergum 

III di kedua sisi lateral abdomen terdapat pecten (Drew, 1989). 

2.2.3. Ekologi Lalat Buah (Bactrocera sp) 

 Lalat buah merupakan hama penting tanaman jambu. Lalat buah yang 

menggangu berasal dari golongan Bactrocera sp., Dacus doesalis. Tingkat 

kerusakan yang ditimbulkannya tinggi. Gejala serangan tampak getah mengering 

di permukaan buah. Kadang tampak lubang kecil kehitaman bekas tusukan. Buah 

keriput dan rontok (Widodo dan Sutiyoso, 2010). 
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Gambar 10. Imago Betina  Gambar 11. Imago Jantan 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan lalat buah adalah faktor suhu, 

kelembaban, cahaya, angin tanaman inang dan musuh alami. Iklim juga 

berpengaruh terhadap aktifitas kawin dan peletakan telur, lalat buah umumnya 

hidup dan berkembang pada suhu 10 – 30 
0
C. Kelembaban optimum yang 

diperlukan lalat buah untuk berkembang biak berkisar antara 70 – 80 % (Ginting, 

2009). Curah hujan memiliki hubungan langsung dengan kelimpahan lalat buah, 

di India populasi lalat buah mengalami peningkatan ketika musim penghujan, 

hubungan antara kelimpahan lalat buah dan turunnya hujan dikarenakan pada 

musim tersebut juga berlangsung masa pembuahan tanaman sehingga populasi 

lalat buah juga turut meningkat (Rahayu, 2011). 

2.2.4. Siklus Hidup Lalat Buah (Bactrocera sp) 

Lalat buah mengalami perkembangan sempurna atau dikenal dengan 

perkembangan holometabola. Perkembangan holometabola memiliki 4 fase 

metamorfosis yaitu: telur, larva, pupa, dan imago (Vijaysegaran dan Drew, 2006). 

Telur lalat buah diletakkan berkelompok 2 - 15 butir. Lalat buah betina dapat 

meletakkan telur 1 - 40 butir/hari. Seekor lalat betina dapat meletakkan telur 100 -  

500 butir (Siwi, 2005). Menurut Vijaysegaran dan Drew (2006), satu ekor betina 

B. dorsalis dapat menghasilkan telur 1200 - 1500 butir. Telur-telur diletakkan 

pada buah di tempat yang terlindung dan tidak terkena sinar matahari langsung 

A B B 



16 
 

 
 

serta pada buah-buah yang agak lunak dan permukaannya agak kasar (Ditlin 

Hortikultura, 2006). 

Larva terdiri atas 3 instar. Larva hidup dan berkembang di dalam daging 

buah selama 6 - 9 hari. Pada instar ke tiga menjelang pupa, larva akan keluar dari 

dalam buah melalui lubang kecil. Setelah berada di permukaan kulit buah, larva 

akan melentingkan tubuh, menjatuhkan diri dan masuk ke dalam tanah. Di dalam 

tanah larva menjadi pupa (Djatmiadi dan Djatnika, 2001). 

Pupa pada awalnya berwarna putih, kemudian berubah warna menjadi 

kekuningan dan akhirnya menjadi coklat kemerahan. Masa pupa berkisar antara 4 

- 10 hari (Ditlin Hortikultura, 2006). Pupa berada di dalam tanah atau pasir pada 

kedalaman 2 - 3cm di bawah permukaan tanah atau pasir. Setelah 6 - 13 hari, pupa 

menjadi imago (Djatmiadi dan Djatnika, 2001). 

Siklus hidup lalat buah dari telur sampai imago di daerah tropis 

berlangsung lebih kurang 27 hari dapat dilihat pada Gambar 12. Lama hidup 

imago betina berkisar antara 23 - 27 hari dan imago jantan antara 13 - 15 hari. 

Imago betina setelah kopulasi akan meletakkan telur setelah 3 - 8 hari. Nisbah 

kelamin jantan berbanding dengan betina yakni 1 : 1 (Siwi, 2005). Lalat buah 

dewasa hidup bebas di alam dan bergerak secara aktif. Lalat betina sering 

dijumpai di sekitar tanaman buah-buahan dan sayuran pada pagi dan sore hari, 

sedangkan lalat buah jantan bergerak aktif dan memburu lalat buah betina untuk 

melakukan kopulasi (Siwi, 2005). 
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Gambar. 12. Siklus hidup lalat buah (Bactrocera sp) 

2.2.5. Gejala Serangan Lalat Buah 

Lalat buah betina menyerang buah dengan memasukkan telur melalui 

ovipositornya ke dalam buah (Ginting, 2007). Pemasukan ovipositor ke dalam 

buah menyebabkan adanya gejala tusukan pada buah jambu biji pada Gambar 13. 

terlihat spot berwarna gelap cokelat kehitaman. 

Telur kemudian menetas menjadi larva yang hidup, kemudian makan dan 

berkembang di dalam buah sehingga buah menjadi busuk berisi larva atau dikenal 

dengan belatung (Kalshoven, 1981). Sesudah telur menetas, larva membuat 

lubang di dalam buah sehingga mempermudah masuknya bakteri dan cendawan 

(Siwi et.al., 2006). Lalat buah hidup secara simbiosis mutualisme dengan bakteri, 

sehingga ketika lalat buah meletakkan telur pada buah, bakteri akan terbawa 

dengan diikuti cendawan yang akhirnya menyebabkan busuk. Sesudah telur 

menetas, larva mengorek daging buah sambil mengeluarkan enzim perusak atau 

pencerna yang berfungsi melunakkan daging buah sehingga mudah diisap dan 

dicerna. Enzim tersebut diketahui yang mempercepat pembusukan, selain bakteri 

pembusuk yang mempercepat aktivitas pembusukan buah. Bakteri tersebut hidup 
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pada dinding ovari, tembolok, dan ileum lalat. Buah yang terserang lalat buah dan 

busuk, akhirnya jatuh ke tanah. 

  

a b 

 
  

c d 

Gambar 13. Gejala serangan lalat buah: a) Bercak hitam serangan hama lalat 

buah, b) Bercak hitam yang mulai meluas sehingga menyebabkan 

buah busuk dan gugur, c) Penampang bagian dalam buah yang 

terserang hama lalat buah, d) Larva lalat buah (Ria, 1994) 

Serangan lalat buah pada buah yang terserang terdapat luka tusukan dalam 

ukuran kecil, seperti tertusuk jarum. Hal tersebut akan mengakibatkan terdapatnya 

spot hitam pada buah. Buah yang terserang menjadi busuk lunak dan menghitam 

seperti pada Gambar 13. Luka akibat tusukan menimbulkan infeksi sekunder 

berupa busuk buah, baik yang disebabkan oleh cendawan maupun bakteri. Buah 

yang terkena tusukan lalat buah ini akan rontok. Jika buah dibelah akan terlihat 

biji-biji berwarna hitam dan terdapat belatung yang merupakan larva lalat buah. 
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2.3. Pengendalian Hama Lalat Buah (Bactrocera sp.) 

2.3.1. Pengendalian Secara Budidaya 

 Pengendalian hama secara budidaya bertujuan mengelola lingkungan 

tanaman sedemikian rupa sehingga menjadi kurang cocok bagi kehidupan dan 

perkembangan hama dan kerusakan tanaman. Kecuali itu, diusahakan juga agar 

lingkungan daat mendorong fungsi musuh alami sebagai pengendali hama yang 

efektif. Pengendalian secara budidaya merupakan usaha pengendalian preventif, 

dilakukan sebelum serangan hama terjadi dengan serangan kendalinya. Saat ini 

dalam rangka sistem PHT teknik pengendalian hama secara bercocok tanam 

mencangkup pengertian yang lebih luas yaitu pengelolaan ekologi lingkungan 

pertanaman. Pedigo (1996) menyatakan bahwa sebagaian besar pengendalian 

secara budidaya dapat dikelompokan menjadi 4 sesuai dengan sasaran yang akan 

dicapai yaitu:  

a. Mengurangi kesesuaian ekosistem. 

b. Mengganggu continueitas penyediaan keperluan hidup hama. 

c. Mengalihkan populasi hama menjauhi tanaman. 

d. Mengurangi dampak kerusakan tanaman. 

 Pengurangan kesesuaian ekosistem seperti keperluan kehidupan hama 

antara lain: makanan, habitat tempat hidup, tempat peletakan telur dan untuk 

persembunyiaan. Dengan begitu maka populasi hama dapat dihambat. Adapun 

caranya sebagai berikut: 

a. Sanitasi dilakukan dengan membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman 

singgang, tunggul tanaman atau bagian lain yang tersisa setelah panen. 
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b. Penghancuran atau modifikasi inang atau habitat pengganti yang berada 

disekitar tanaman utama. Serangga hama sering kali berada di rerumputan, 

tanaman gulma, atau semak-semak sekitar lahan pertanian untuk peletakan 

telur, bersembunyi dan mendapatkan makanan. 

c. Pengerjaan tanah dapat juga dimanfaatkan untuk pengendalian hama 

terutama ditujukan untuk pengendalian instar hama yang berada dalam 

tanah. 

d. Pengelolaan air dengan mengatur sistem irigasi dan drainase dapat 

digunakan untuk mengendalikan hama yang ada dalam tanah maupun 

dipermukaan tanah (Untung, 2006). 

2.3.2. Tanaman Tahan 

 Penanaman vaeietas tahan hama secara luas dan seragam dapat mendorong 

keseragaman genetik besar pada ekosistem persawahan sehingga akhirnya sifat 

ketahanan suatu varietas tidak berjalan lama. Teknik pengembangan tanaman 

tahan hama sengaja memanfaatkan proses pembentukan sifat ketahanan dan 

terjadi secara koevolusioner di alam. Tanaman tahan tidak lepas dari ketahanan 

genetik yang terdapat mekanisme resistensi terhadap serangga hama yaitu: 

a. Ketidak sukaan atau nonpreference merupakan sifat tanaman yang 

menyebabkan suatu serangga menjauhi atau tidak menyenangi suatu 

tanaman baik sebagai pakan atau sebagai tempat peletakan telur. 

b. Antibiosis adalah semua pengaruh fisiologi pada serangga yang 

merugikan, bersifat sementara atau tetap, sebagai akibat serangga 

memakan dan mencerna jaringan atau cairan tanaman tertentu. 
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c. Mekanisme resistensi toleran terjadi karena adanya kemampuan tanaman 

tertentu untuk sembuh dari luka yang diderita karena serangan hama atau 

mampu tumbuh lebih cepat sehingga serangan hama tidak terlalu 

berpengaruh terhadap hasil, dibandingkan dengan tanaman lain yang lebih 

peka (Untung, 2006). 

2.3.3. Pengendalian Secara Fisik 

 Pengendalian secara fisik merupakan usaha kita untuk menggunakan atau 

mengubah faktor lingkungan fisik sehingga dapat menimbulkan kematian atau 

mengurangi populasi hama. Beberapa penerapannya sebagai berikut: 

a. Perlakuan panas dan kebasahan dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya 

penyebaran, fekunditas, kecepatan perkembangan, lama hidup dan 

mortalitas hama. 

b. Penggunaan lampu perangkap untuk menangkap serangga nocturnal yang 

tertarik rangsangan cahaya. 

c. Penggunaan gelombang suara secara teoritik ada 3 metode pengendalian 

yang diusulkan yaitu: 1) penggunaan intensitas suara yang sangat tinggi 

sehingga dapat merusak serangga, 2) penggunaan suara lemah guna 

mengusir serangga, 3) merekam dan mendengarkan suara yang diproduksi 

serangga guna mengganggu serangga sasaran. Penggunaan gelombang 

elektromagnetik dapat mengurangi populasi hama burung yang menyerang 

tanaman biji-bijian. 

d. Pembungkusan dimaksudkan untuk mencegah serangan lalat buah betina 

dalam meletakkan telurnya pada buah yang masih muda hingga buah 

menjelang tua atau masak. Keuntungan dari cara ini adalah terhindar dari 
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serangan lalat buah, bersih, mulus, tanpa pencemaran bahan kimia. Cara 

pembungkusan yang biasa dilakukan adalah menggunakan kertas karbon, 

plastik hitam, daun pisang, daun jati, ataupun kain untuk buah-buahan  

yang tidak besar.  

e. Penghalang atau barier adalah berbagai ragam bentuk faktor fisik yang 

dapat menghalangi atau membatasi pergerakan serangga hama sehingga 

hama tidak mengganggu petani (Untung, 2006). 

2.3.4. Pengendalian Secara Mekanik 

 Pengendalian mekanik bertujuan mematikan atau memindahkan hama 

secara langsung baik dengan tangan atau dengan bantuan alat dan bahan lainnya. 

Ada beberapa praktik pengendalian mekanik yang sering dilakukan yaitu: 

a. Pengambilan dengan tangan baik dalam bentuk hama maupun bagian 

tanaman yang terserang. 

b. Gropyokan biasanya dilakukan untuk mengendalikan tikus yaitu dengan 

membunuh tikus yang berada di dalam dan di luar sarang. 

c. Memasang perangkap sesuai dengan jenis hama dan fase hama. Sering  

juga pada alat perangkap diberi zat-zat kimia yang dapat menarik, 

melekatkan dan membunuh serangga hama. 

d. Pengusiran dengan mengusir hama yang sedang berada di pertanaman atau 

sedang menuju pertanaman. 

e. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mengoyang-goyang pohon, 

menyikat, mencuci, memisahkan atau memusnahkan bagian tanaman yang 

terserang, memukul maupun menggunakan alat penghisap (Untung, 2006). 
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2.3.5. Pengendalian Secara Hayati 

 Pengendalian hayati pada dasarnya merupakan pemanfaatan dan 

penggunaan musuh alami untuk mengendalikan populasi hama. Pengendalian 

hayati sangat dilandasi oleh pengetahuan dasar ekologi terutama teori tentang  

pengaturan populasi oleh pengendali alami dan keseimbangan dinamis ekosistem. 

Dalam pengendalian hama, tujuan mengunakan agens pengendali hayati  adalah 

untuk merestorasi dan meningkatkan hubungan antara hama dan musuh alami 

dengan memproduksi atau membuat kondisi habitat yang lebih baik sehingga 

hubungan hama dan musuh alami menjadi lebih kuat. Di dalam pengendalian 

hayati penting untuk diketahui adalah bahwa kata “pengendalian” bukan berarti 

eradikasi, tetapi lebih dimaksudkan untuk penekanan populasi hama sampai pada 

titik tertentu dimana populasi hama tidak merusak secara ekonomi (Habazar dan 

Yaherwandi, 2006). 

 Pengendalian hayati berbeda dengan penegndalian alami (natural control). 

Pengendalian alami diartikan sebagai suatu proses untuk memelihara fluktuasi 

densitas populasi suatu organisme pada batas-batas atas dan bawah dalam suatu 

waktu tertentu oleh gabungan aksi-aksi faktor lingkungan abiotik dan biotik. 

Pengertian pengendali alami dalam berbagai istilah yang lain, antara lain 

keseimbangan alami (balance of natural), keseimbangan populasi (population 

balance), dan regulasi alami (natural regulation) (Sembel, 2010). 

 Teknik pengendalian hayati dengan introduksi yaitu upaya memasukkan 

(mengimpor) musuh alami eksotik untuk mengendalikan hama, khususnya hama 

eksotik. Untuk penentuan lokasi asal musuh alami, pertama kali harus dilakukan 

kompilasi data (deteksi) mengenai hama target selanjutnya digunakan untuk 
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mendeteksi musuh alami dan lokasi donor. Bila sudah berada di agroekosistem, 

maka musuh alami perlu dikonservasi dan diaugmentasi. Konservasi adalah upaya 

untuk mempertahankan keberadaan musuh alami di habitat sedangkan augmentasi 

dimaksudkan untuk meningkatkan populasi sehingga kinerjanya sebagai agens 

hayati semakin tinggi. Konservasi umumnya dilakukan melalui manipulasi 

lingkungan (pengelolaan habitat) sedangkan augmentasi biasanya dilakukan 

melalui pembiakan musuh alami tersebut (pabrifikasi). Walaupun mudah 

dibedakan secara teori, dalam praktik konservasi dan augmentasi dapat 

dilaksanakan dalam satu kesatuan tindakan (augservasi) (Susilo, 2007). Menurut 

Van Driesche dan Bellows (1996) agens pengendali hayati dibedakan menjadi 

beberapa kategori, yaitu: parasitoid serangga, antropoda predator dan invertebrata 

lainnya, patogen dan predator, patogen dan nematoda yang menyerang antropoda 

(bakteri, virus, fungi, protozoa, nematoda), serta patogen dan herbivora yang 

menyerang gulma. 

2.4. Jenis-Jenis Bahan Pembungkus. 

 Berdasarkan urutan dan jaraknya dengan produk, kemasan dapat 

dibedakan atas kemasan primer, sekunder dan tersier. Kemasan primer adalah 

kemasan yang langsung bersentuhan dengan makanan sehingga bisa saja terjadi 

migrasi komponen bahan kemasan ke makanan yang berpengaruh terhadap rasa, 

bau, dan warna. Kemasan sekunder adalah kemasan lapis kedua setelah kemasan 

primer, dengan tujuan untuk lebih memberikan perlindungan kepada produk. 

Kemasan tersier adalah lapisan ketiga setelah kemasan sekunder, dengan tujuan 

untuk memudahkan proses transportasi agar lebih praktis dan efisien. Kemasan 

tersier bisa berupa kotak karton atau peti kayu (Astawan, 2008). 
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1. Polypropylene (PP) 

 Karakter plastik ini lebih kuat, transparan yang tidak jernih ringan, 

ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil pada suhu tinggi, tahan pelarut dan 

cukup mengkilap. Banyak digunakan untuk botol susu, sedotan, wadah makanan 

dll. 

2. Kertas Putih HVS F4 70 gram 

 Kertas jenis ini mempunyai kandungan pulp mekanis lebih rendah dari 

10% umumnya bisa 0% dan tidak mempunyai lapisan coating pigmen sama 

sekali. Kegunaan kertas ini termasuk "office papers" (formulir, kertas fotokopi, 

kertas buku tulis, dan kertas amplop), kertas carbonless (NCR), dan kertas cetak 

atau biasa sebut HVS untuk brosur, selebaran, iklan, dan bahkan kartu pos bila 

tebal. Pada pasar ekspor, jenis kertas ini sering juga disebut "printing, writing, and 

book papers" (kertas cetak, tulis dan buku). 

3. Kertas Coklat Amplop (kertas Samson kraft) 80 gram 

 Proses pembuatan pulp dengan proses kimia dikenal dengan sebutan 

proses kraft. Disebut kraft karena pulp yang dihasilkan dari proses ini memiliki 

kekuatan lebih tinggi daripada proses mekanis dan semikimia, akan tetapi 

rendemen yang dihasilkan lebih kecil di antara keduanya karena komponen yang 

terdegradasi lebih banyak (lignin, ekstraktif, dan mineral) (Sugesty, 1998). 

 Kertas Kraft adalah salah satu bahan yang digunakan untuk pembuatan 

jenis Amplop gelembung. Kraft kertas adalah digunakan untuk membuat Amplop 

karena kekuatan tarik tinggi sebagai dibandingkan dengan kertas biasa. Karena 

kekuatan tarik tinggi dapat menahan dengan di bawah beban yang besar sehingga 

memungkinkan untuk pak barang-barang berat di dalamnya. Warna Kertas kraft 
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adalah tergantung pada pengolahan, warna Putih diperoleh oleh pemutihan dan 

warna coklat diperoleh dengan proses Un-pemutihan. Para bahan baku adalah 

digunakan untuk membuat kertas Kraft biasanya kayu lunak, dengan melakukan 

prosedur yang panjang pengolahan kayu lunak ini diubah menjadi kertas Kraft 

berguna. Kertas kraft memiliki sifat fisik seperti ketahanan sobek yang beragam, 

elastisitas yang baik (Rebry Atnam, 2007). 

4. Kertas Kuning Glossy 

Umumnya kertas ini berwarna kekuningan karena banyak pulp mekanis. 

Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non 

kayu) melalui berbagai proses pembuatannya ( mekanis, semikimia, kimia). Pulp 

terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas. 

Proses pembuatan pulp di antaranya dilakukan dengan proses mekanis, kimia, dan 

semikimia. Kertas ini umumnya ditemukan pada kegunaan kertas dengan mesin 

cetak letterpress dan offset, seperti LWC (light weight coated–kertas yang 

mempunyai lapisan coating rendah sekitar 7-10 gr/m
2
 dan kertas coated untuk 

majalah. 


