
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Deskripsi Jambu Biji (Psidium guajava) 

 Jambu Biji adalah bukan tanaman asli asal Indonesia.Tanaman ini pertama 

kali ditemukan di Amerika Tengah. Jambu biji termasuk ke dalam family Myrtaceae 

dengan nama ilmiah Psidium guajava. Morfologi Jambu biji terdiri dari akar, batang, 

daun, bunga, buah, biji. Pohon Jambu biji dapat mencapai 8 m (Utami, 2007). Pohon 

jambu biji di tunjukan pada gambar 2.1. 

 Buah Jambu biji memiliki Kulit buah berwarna hijau saat muda dan berubah 

kuning muda mengilap setelah matang. Beberapa spesies tertentu, kulit buah 

berwarna hijau berbelang kuning saat muda dan berubah menjadi kuning belang-

belang saat matang,dan ada juga yang kulitnya merah saat muda dan saat tua merah 

tua. Warna daging buah pada umumnya putih biasa, putih susu, merah muda, merah 

menyala, serta merah tua (gb. b dan gb. c). Aroma buah biasanya harum saat buah 

matang. Buah Jambu ada yang memiliki Biji dan tanpa biji, hal ini karena adanya 

proses penyerbukan yang terjadi secara sempurna dan tanpa penyerbukan. 

Penyerbukan sempurna pembuahannya akan berbentuk sedangkan yang tanpa 

penyerbukan nantinya akan terbentuk buah jambu biji yang tidak memiliki biji. Buah 

jambu biji dapat dikonsumsi dalam keadaan segar. Buah yang mentah atau stengah 

matang untuk rujakkan, buahnya juga dapat diolah menjadi bahan pangan lainnya 

seperti sirup,sari buah, buahvita, selai, jeli, dodol, dan kembang gula yang biasa di 

jual di pasaran (Parimin, 2005). 
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Gambar 2.1 Jambu biji (a) Pohon Jambu biji, (b) Jambu biji berwarna merah, 

(c) Jambu biji berwarna putih 
(Sumber: (a)(Melisa, 2017),(b,c)(Kresnawati, 2017) 

 

 Karakter Jambu biji yang disukai oleh lalat buah adalah jambu biji yang 

hampir matang dengan tingkat kekerasan sedang yaitu tidak terlalu keras maupun 

tidak terlalu lunak dan memiliki warna hijau kekuningan. Tingkat kekerasan sedang 

memungkinkan lalat buah dapat menusuk buah dengan ovipositornya, selain itu pada 

tingkat kekerasan sedang kandungan nutrisi dalam buah dalam kondisi optimal untuk 

perkembangan larva lalat buah yang ada dalam buah, sedangkan tingkat kematangan 

lanjut kadar nutrisi dalam buah mengalami penurunan (Siwi et al, 2006). 

2.1.1 Budidaya Jambu Biji, Permasalahan dan Solusi 

 Dalam budidaya Jambu biji yang pertama dilakukanpemilihan bibit. Setelah 

pemilihan bibit selanjutnya adalah pengolahan media tanam, penanaman dan 

pemeliharaan tanaman. Pengolahan media tanam mencakup persiapan lahan, 

pembukaan lahan, dan pemupukan. Untuk kegiatan penanamannya adalah dengan 

a b 

c 
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membuat lubang tanam, kemuadian penanaman bibit Jambu ke dalam tanah yang di 

lubangi, dan pemeliharaan tanamanan meliputi penyiangan, penggemburan tanah agar 

tanah tidak mengeras dan tetap lunak, penyiraman tanaman, pemupukan dan 

penanganan terhadap hama (Soedarya, 2010). 

 Hama yang mengganggu tanaman Jambu Biji yang di antaranya kalong, 

semut, kutu daun, kutu putih, kutu kebul, kumbang penggerek, rayap, tungau, dan 

lalat buah. Namun hama utama yang sangat mengganggu dan merugikan dalam 

budidaya Jambu biji, yang juga dirasakan di seluruh dunia adalah hama Lalat buah 

(Gould & Raga, 2002). 

 Buah yang diserang lalat buah  awalnya ditunjukkan dengan adanya titik kecil 

berwarna hitam yang merupakan hasil tusukan ovipositor lalat buah betina untuk 

meletakan telurnya. Dalambuah telur menetas menjadi Larva. Larva membutuhkan 

makanan untuk proses menjadi pupa, sehingga larva memakan daging buah. Saat 

memakan daging buah larva juga mengeluarkan enzim perusak yang dapat 

melunakan buah sehingga mudah untuk di makan dan di cerna oleh larva lalat buah. 

Bentuk mulut larva lalat buah berupa kait yang mampu merobek dan mengorek 

daging buah. Akibat larva yang memakan daging buah, buah menjadi busuk sebelum 

waktunya. Larva yang membuat lubang dalam buah juga bersimbiosis dengan bakteri 

perusak daging, sehingga ketika buah busuk maka akan semakin banyak bakteri pada 

buah tersebut (Putra, 1997; Siwi et al, 2006). 

Buah yang terkena serangan lalat buah jika buah dibelah maka dapat dilihat 

pada bagian dalam buah terdapat belatung atau ulat-ulat kecil berwarna putih dengan 

ukuran kurang lebih antara 4-10 mm.Karena adanya larva lalat buah, buah mengalami 
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kerusakan.  Biasanya buah yang rusak akan gugur dan jatuh ke tanah sebelum matang 

(Gunawan, 2009). 

 Beberapa cara yang dilakukan para pembudidaya Jambu Biji untuk menangani 

hama Lalat buah adalah sebagai berikut:  

1. Pembungkusan Buah 

  Pembungkusan buah dilakukan dengan cara membungkus satu persatu buah 

dengan plastik atau sejenisnya yang sekiranya dapat membungkus buah dengan 

maksud agar Lalat betina tidak dapat menusuk atau meletekan telurnya ke dalam 

buah. Pembungkusan buah merupakan cara yang cukup aman dilakukan sebab 

buah tidak akan mendapat serangan dari lalat buah, buah tetap mulus tanpa bercak 

dan tidak tercemar oleh bahan kimia, namun hal cukup susah dilakukan jika buah 

banyak (Untung, 2006). 

2. Pengasapan 

  Pengasapan merupakan salah satu cara bentuk pengendalian lalat buah, cara 

ini dilakukan dengan membakar sampah kering dan dibagian atasnya di tutupi 

dengan sampah basah agar api tidak mengenai tanaman yang dibudidayakan. 

Kepulan-kepulan asap yang menyebar di sekitar tanaman mampu mengusir 

keberadaan lalat buah dan serangga lainnya, namun hal ini memicu terjadinya 

polusi udara (Kalie, 1999). 

3. Pestisida/insektisida buatan 

  Penyemprotan Pestisida buatan juga merupakan salah satu bentuk 

pengendalian lalat buah. Penyemprotan pestisida dilakukan di area perkebunan 

tanaman. Dengan adanya pestisida ini lalat buah dapat dimusnahkan dengan cepat. 
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Namun penggunaan pestisida tidak hanya untuk hama yang manjadi sasaran tetapi 

mempengaruhi seluruh ekosistem yang ada. Bahan beracun dalam pestisida masuk 

ke lingkungan dan akhirnya mencemari lingkungan. Selain itu buah yang terkena 

pestisida tidak dapat di konsumsi secara langsung karena pestisida meninggalkan 

residu berbahaya (Oka, 2005). 

4. Pemandulan Lalat jantan 

  Proses pemandulan Lalat buah jantan dilkukan dengan sinar gamma. 

Pemandulan dilakukan pada tahap pupa. Dalam cara ini pupa di pelihara hingga 

dewasa kemudian setelah dewasa akan di lepaskan. Namun cara ini sangat sulit 

dilakukan, dan juga mahal karena harus memakai sinar gamma, pembuatan 

serangga madul juga kurang efektif karena harus mengisolasi ketat daerah yang 

akan dilakukan (Nugroho, 1997). 

5. Perangkap menggunakan Attractant  

  Attractant merupakan zat kimia yang dapat menarik Lalat buah jantan. 

Attractant merupakan campuran dari feromon koloni, feromon kultikula, makanan, 

aroma dan sumber-sumber lain yang tidak diketahui. Ketika mencim aroma 

attractant lalat buah akan mengenal spesiesnya dan koloninya serta sebagai 

petunjuk akan hubungan kopulasi (Hadi et al, 2009). 

  Attractant memiliki beberapa senyawa salah satunya yaitu Metil 

Eugenol.Metil eugenol merupakan subtansi kimia pemikat dengan golongan 

paraferomon. Setiap jenis attractant memiliki daya tariknya masing-masing 

terhadap beberapa jenis lalat buah, dan lalat buah dari genus bactocera hanya akan 

tertarik pada attractant yang mengandung metil eugenol.  
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  Attractant metil eugenol bisa didapatkan dari tanaman-tanaman aromatik yang 

menghasilkan minyak atisiri. Minyak atsiri atau dengan kata lain minyak esensial, 

minyak terbang, minyak zaitun bisa didapatkan dari batang, daun, bunga, hingga 

biji tanaman. Contoh tanaman yang dapat digunakan sebagai attractant 

diantaranya Cangkeh, Serai, Pala, Nilam, Kemangi, dan tanaman penghasil 

minyak atsiri lainnya (Putra & Suputa, 2013).   

Perangkap terbuat dari botol bekas air mineral.Prinsip kerjanya adalah 

memikat lalat buah dengan menggunakan attractant agar masuk ke dalam 

perangkap, ujung botol di potong dan dipasang terbalik agar lalat buah dengan 

mudahnya masuk namun sulit untuk keluar. Agar minyak tidak secepatnya 

menguap, dan dapat bertahan lama maka attractant diteteskan ke gumpalan kapas 

kemudian ditempatkan di dalam botol. Selanjutnya lalat buah akan masuk, 

terperangkap, dan tenggelam ke dalam air di dasar botol dan akhirnya mati 

(Kardinan, 2003). Secara umum model perangkap lalat buah dapat dilihat pada 

Gambar 2.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.1.Model Perangkap Lalat Buah   

    (Sumber: Kardinan, 2003) 

Kawat 

Lubang masuk 

lalat buah kapas Air 
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2.2 Deskripsi  Lalat Buah 

 Lalat buah merupakan salah satu hama yang sangat merusak tanaman buah 

maupun sayur. Kerugian yang dikaibatkan lalat buah sangat besar, kerugian kualitas 

maupun kuantitas. Lalat buah masuk ke dalam family Tephtritidae, dimana Family ini 

merupakan family terbesar ordo Diptera. Lalat buah terbagi dalam 500 genus dan 

terdiri dari ± 4000 spesies.Saat ini di Indonesia terdapat 66 spesies lalat buah, namun 

baru beberapa spesies yang diketahui inangnya. Sekitar 35% spesies lalat buah 

menyerang buah-buahan berkulit tipis dan lunak (Kardinan, 2003; Siwi et al., 2006) 

 Lalat buah hanya mempunyai dua sayap, namun hanya sayap bagian depan 

yang berkembang sedangkan sayap belakangakan mengecil dan menjadi halter atau 

alat keseimbangan. Bentuk halter menyerupai kepala korek api, terdapat bulu-bulu 

halus pada permukaannya yang berfungsi sebagai indera penerima rangsang dari 

lingkungan, terutama kekuatan aliran udara (Putra, 1997). 

 Lalat buah dari genus Bactocera yang paling sering menyerang tanaman 

jambu biji adalah Bactrocera carambolae dan Bactrocera papayaedapat dilihat pada 

gambar 2.2a dan 2.2b.Kedua spesies lalat buah tersebut merupakan spesies paling 

melimpah genus bactocera. Tanaman inang dari Bactrocera carambolaebukan hanya 

jambu biji tetapi juga Blimbing, Jambu Air, Cabai, Nangka, Mangga, sedangkan 

Bactrocera papayaetanaman inang lainnya adalah Pepaya, Pisang, Jeruk, Cabai, 

Rambutan, Mangga dan Manggis (Siwi et al, 2006). 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taksonomi Lalat buah menurut Siwi et al, (2006) adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Animalia 

Phylim  : Arthropoda 

Kelas   : Insecta 

Ordo  : Diptera 

Family  : Tephritidae 

Genus  : Bactrocera 

Spesies : Bactrocera sp. 

 

2.2.1 Morfologi Lalat Buah 

2.2.1.1 Bactrocera carambolae 

Gambar 2.2.1.1 Lalat buah Bactrocera carambolae  

a: Kepala, b: Thorax, c: Sayap, b: abdomen 

(Sumber: Leonardo, 2013) 

 

Gambar 2.2a. Bactrocera carambolae 

(Sumber: Leonardo, 2013) 

 

 

Gambar 2.2b. Bactrocera papayae 

(Sumber: Fandi, 2014) 

a b c d 
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 Pada bagian kepala Bactrocera carambolae terdapat sepasang spot hitam 

dengan ukuran sedang berbentuk oval, warna umumnya adalah coklatorange (gb. a). 

Pada daerah thorax (gb. b) skutumnya berwarna kecokelatan dengan pita berwarna 

kuning-orange di lateral postsutural vittae, pospronotalnya juga berwarna kuning-

orange. Sayapnya mempunyai pita hitam coklat pada garis costa sampai ke ujung 

membentuk pancing dan garis analnya pun berwarna hitam (gb. c), sedangkan 

abdomennya berwarna orange dengan ruas ruas dan terdapat spot hitam setiap tepi 

ruasnya, abdomen betina mempunyai ovipositor (alat peletak telur) (gb. d) (Muryati 

et al, 2007). 

2.2.1.2 Bactrocera papayae 

 
Gambar 2.2.1.2 Lalat buah Bactrocera papaya 

Gambar a: Kepala, b: Thorax , c: Sayap, d: Abdomen 

(Sumber: Siwi et al, 2006) 

 

 Kepala Bactrocera papayae terapat facial spot berwarna hitam yang jelas 

berpasangan berbentuk oval dengan antena di dekat mulut, dan memiliki muka yang 

berwarna coklat kekuningan (gb. a). Pada bagian thorax skutumnya berwarna hitam, 

postpronotalnya berwarna kuning dan lateral postsutural vittae yang juga berwarna 

kuning (gb. b). Garis costa pada sayap berwarna hitam dan garis analnya berwarna 

cokelat (gb. c). Abdomennya mempunyai ruas-ruas yang sangat jelas berbentuk pola 



18 
 

huruf T, bentuk ujung abdomen bulat, untuk lalat buah betinanya ujung abdomen 

terdapat ovipositor atau peletak telur (gb. d) (Siwi et al, 2006). 

2.2.2 Siklus Hidup dan faktor perkembangan Lalat Buah  

2.2.2.1 Siklus Hidup Lalat Buah 

Lalat buah termasuk dalam kelas serangga yang mempunyai  siklus hidup 

sempurna atau yang dikenal dengan istilah holometabola. Siklus hidup lalat buah 

meliputi empat fase metamorphosis. Fase tersebut terdiri dari telur, larva, pupa dan 

imago dapat dilihat pada gambar 2.2.2.1 (Andriani, & Isnaini, 2013). 

Lalat buah betina memasukan telur ke dalam buah menggunakan 

ovipositornya. Bekas tusukan itu ditandai adanya noda hitam yang tidak terlalu jelas 

dan merupakan gejala awal serangan lalat buah.Satu ekor lalat buah betina dapat 

menghasilkan 1200-1500 butir selama hidupnya.Biasanya telur diletakkan 

berkelompok 2-15 butir pada buah, dalam 1 hari telur diletakan antara 1- 40 

butir.Pada umumnya telur lalat buah berbentuk bulat panjang, ukuran telur bervariasi 

tergantung dari jenis lalat buah, Telur berwarna putih bening sampai kuning krem 

(Putra, 1997). 

 

 

Lalat dewasa 

    Pupa     Telur    

        Larva 

Gambar 2.2.2.1. Siklus Hidup lalat buah 

(Sumber: Kardinan, 2003) 
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Larva berwarna putih keruh kekuningan berbentuk bulatpanjang dan salah 

satu ujungnya runcing.Kepala berbentuk runcing, mempunyaialat pengait dan bintik 

yang jelas, larva berukuran dengan panjang 7.0-9.0 mm dan lebar 1.5 -1.8 mm. Larva 

membuat saluran-saluran di dalam buah dan menghisap cairan buah selama 7-10 hari 

di dalam buah danmenyebabkan buah menjadi busuk.Setelah hari ke 9 atau 10, larva 

tersebutberhenti makan dan meninggalkan buah dengan melentingkan tubuh 

danmenjatuhkan diri dan masuk ke dalam tanah lalu membentuk pupa di dalam tanah 

(Yuniastuti, 1996). 

Pupa (kepompong) lalat buah berada di dalam puparium yang berbentuk tong 

dan berwarna cokelat tua. Perkembangan Pupa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, 

seperti kelembaban, suhu, dan kebasahan tanah.Pupa juga dapat terbentuk di bawah 

benda lain atau di buah yang busuk tergatung kondisi lingkungan. Pupa 

membutuhkan waktu 13-16 hari untuk menjadi imago (Putra & Suputa, 2013). 

Imago lalat buah terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Toraks terdiri atas 3 

ruas; berwarna oranye, merahkecoklatan, coklat, atau hitam, pada abdomen umumnya 

terdapat dua pitamelintang dan satu pita membujur warna hitam atau membentuk 

huruf “T” yangkadang-kadang tidak jelas.Ujung abdomen lalat betina lebih runcing 

danmempunyai alat peletak telur (ovipositor) yang cukup kuat untuk menembus 

kulitbuah, sedangkan pada lalat jantan abdomennya lebih bulat.rata-ratalalat buah 

berukuran 0,7 mm x 0,3 mm (Siwi et al, 2006). 
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2.2.2.2 Faktor perkembangan Lalat buah 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan lalat buah adalah faktor 

kelembaban, tanaman inang, angin, suhu, intensitas cahaya, dan musuh alami.Iklim 

juga mempengaruhi aktifitas kawin dan peletakan telur lalat buah.Pada umumnya 

lalat mampu berkembang suhu 10–30
o
C dan umumnya dalam waktu 30-36 jam serta 

suhu yang maksimal telur lalat buah dapat menetas, suhu maksimalnya adalah antara 

suhu 25–30
o
C.Untuk kelembaban optimumnya adalah berkisar 70–80% (Ginting et 

al, 2009). 

 Kelembaban merupakan faktor ekologis yang penting karena kelembaban 

mempengaruhi aktivitas organisme dan membatasi penyebarannya dengan keragaman 

harian, pengukuran-pengukuran sekilas, terus-menerus, atau total mengenai 

kelembaban relatif, yang dapat dilakukan (Michael, 1994).  Kelembapan antara 70-

80% merupakan kelembaban optimum perkembangan lalat buah.Sedangkan 

kelembaban udara yang tinggi antara 95-100% dapat mengurangi laju peletakan telur. 

Kelimpahan lalat buah dengan curah hujan memiliki hubungan yang saling berkaitan, 

Kelembaban yang rendah dapat menurunkan keperidian lalat buah dan meningkatkan 

mortalitas imago yang baru keluar dari pupa (Landolt & Quilici, 1996). 

 Tanaman inang yang di butuhkan oleh lalat buah adalah yang mengandung 

cukup karbohidrat, vitamin, asam amino, dan mineral. Lalat buah akan meletakkan 

telurnya di tanaman inang yang cukup nutrisi.Agar dapat menembus buah dan 

meletakkan telurnya maka Lalat buah memilih buah yang mulai masak.Buah yang 

hampir matang memiliki kandungan air yang cukup, kandungan gula yang mulai 

meningkat, dan ukuran yang makin besar (Putra, 1997). 
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 Angin merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat memengaruhi 

keberadaan populasi lalat buah. Menurut Putra (1997) kelimpahan lalat buah akan 

meningkat pada kondisi geografis angin yang tidak terlalu kencang dan kelembapan 

yang tinggi serta curah hujan yang tinggi. 

 Suhu udara merupakan salah satu faktor juga yang memengaruhi fluktuasi 

populasi lalat buah dan laju perkembangan lalat buah lalat buah, serta berpengaruh 

secara signifikan terhadap aktivitas populasi seluruh stadia lalat buah. Suhu 

memengaruhi perkembangan, lama hidup, dan mortalitas lalat buah. Dalam waktu 30-

36 jam dan pada suhu antara 25 - 30
o
C telur lalat buah dapat menetas. Lalat buah 

yang menyerang buah-buahan musiman, akan mempunyai dinamika populasi yang 

erat hubungannya dengan keberadaan buah (Agustina et al, 2013). 

 Intensitas cahaya dan lama penyinaran dapat mempengaruhi aktivitas lalat 

betina dalam perilaku kawin, perilaku makan dan peletakan telur.Lalat buah biasanya 

aktif pada keadaan agak terang, yaitu pada pagi dan sore hari.Sedangkan untuk waktu 

kawin lalat buah adalah pada intensitas cahaya rendah.Namun dalam masa peletakan 

telur, lalat buah betina akan melakukannya di siang hari karena, lalat betina yang 

banyak mendapatkan sinar akan lebih cepat bertelur (Siwi et al, 2006). 

 Musuh alami adalah faktor penyebab kematian lalat buah.Predator, parasitoid, 

dan pathogen merupakan Musuh alami yang sering menyerang lalat buah. 

Berdasarkan penelitian terdahulu jenis lalat buah yang banyak ditemukanadalah 

Bactrocera carambolae dan Bactrocera papayae karena tanaman inang dari kedua 

spesies ini tersedia sepanjang waktu (Muryati et al, 2007). 
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2.2.3 Perilaku Lalat Buah 

2.2.3.1 Perilaku Makan Lalat buah 

 Dalam proses pencarian makanan lalat buah, warna dan aroma dari bahan 

makanan merupakan penentunya. Warna adalah ketika suatu energi cahaya mengenai 

suatu benda sehingga menghasilkan sebuah sensasi pada mata. Lalat buah lebih 

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

gelombang khususdari buah yang matang. Selain sebagai penentu tanaman inang 

warna juga dapat membantu sebagai petunjuk jalan. Lalat buah dapat melihat panjang 

gelombang cahaya yang lebih panjang dibandingkan dengan manusia panjang 

gelombang yang dapat dilihat 300–400 nm (mendekati ultraviolet) sampai 600–650 

nm (orange) (Hanifa, 2012). 

Makanan lalat buah adalah yang mengandung protein, karbohidrat, vitamin, 

dan mineral. Lalat buah membutuhkan protein sebab protein membantu dalam 

kematangan seksual dan dalam memproduksi telur. Karbohidrat dan mineral sebagai 

sumber energi utama lalat buah, dan vitamin dibutuhkan lalat buah dalam proses 

pergantian kulit. Aktivitas makan lalat buah berlangsung pada pagi dan sore hari 

(Putra, 1997). 

Makanan lalat buah berasal dari cairan manis buah, nectar bunga, embun 

madu yang dikeluarkan oleh kutu-kutu, selain itu lalat buah juga memperoleh protein 

dari bakteri. Bakteri-bakteri tersebut hidup di permukaan kulit buah, bakteri tersebut 

bersimbiosis dengan lalat buah dalam mendapatkan makanan. Bakteri menyebarkan 

populasinya dengan menempel pada mulut lalat buah yang merusak buah dengan 

begitu bakteri dengan cepat berpindah inang (Putra, 1997). 
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2.2.3.2 Perilaku Kawin Lalat buah 

Lalat buah merupakan serangga melakukan kopulasi setelah tengah hari 

sebelum senja yang biasa disebut dengan krepuskuler.Lalat buah betina yang sudah 

dewasa dan  sudah mampu untuk melakukan hubungan seksual akan mengeluarkan 

senyawa pengikat atau aroma (attractant), untukmenariklalat jantan yang juga 

merupakan lalat dewasa. Berikutnya, proses kawin lalat buah terjadi di dekat tanaman 

inangatau habitatnya. Melalui anus aroma atau senyawa dikeluarkan oleh lalat buah 

betina.Aroma yang dikeluarkan secara difusi dikarenakan tekanan akibat getaran 

rectum. Senyawa tersebutberbetuk gas, sehingga akan diterima oleh alat penerima 

rangsang lalat jantan. Dengan radius ±800m alat penerima rangsang lalat buah jantan 

mampu menerima senyawa pemikat yang dihasilkan oleh lalat betina (Putra, 1997). 

Menurut Kardinan (2003) dalam proses kawin lalat buah, kematangan seksual 

sangat mempengaruhi. Biasanya umur perkawinan minimal lalat buah adalah pada 

usia 9–11 hari setelah pupa menjadi imago. Hal-hal yang mempengaruhi kesuksesan 

kawin lalat buah adalah intensitas cahaya dan suhu. Gaya perkawinan lalat buah 

bervariasi diantaranya melakukan hubungan dengan menggetarkan sayap, dan 

melakukan hubungan dengan tanpa menggetarkan sayap. 

Dalam proses perkawinan lalat buah, lalat buah betina akan mengeluarkan 

senyawa atau aroma pemikat (Sexpheromone), untuk menarik lalat buah jantan. Lalat 

buah jantan yang mengejar lalat betina bukan hanya satu melainkan ada beberapa 

ekor. Oleh karena itu Lalat jantan berlomba untuk mendapatkan aroma pemikat 

tersebut yang kemudian di konsumsi dan dikeluarkan sebagai aroma pemikat lagi 

untuk menarik lalat betina. Setelah lalat betina mengetahui bahwa salah satu lalat 
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jantan yang mengejarnya dan mengeluarkan aroma yang sama si lalat betina 

kemudian yang tadinya pasif berubah menjadi aktif dan berbalik mengejar Lalat 

jantan. 

 Aroma atau attractant yang dikeluarkan oleh lalat jantan berasal dari metil 

eugenol yang dikonsumsi oleh lalat jantan (food lure) sebelum melakukan 

perkawinan. Metil eugenol di dalam tubuh lalat jantan, diproses menjadi atraktan bagi 

lalat betina. Metil eugenol merupakan pemicu terbentuknya feromon untuk hubungan 

seksual lalat buah. Feromon adalah suatu zat yang dikeluarkan oleh serangga untuk 

keperluan berkomunikasi atau memberikan tanda bagi serangga lainnya. Karena itu 

lalat jantan akan berusaha mendapatkan metil eugenol sebagai “mas kawin” bagi lalat 

betina (Kardinan, 2003). 

2.3 Deskripsi Minyak Atsiri 

 Minyak Atsiri merupakan minyak yang bisa di dapatkan dari bagian tanaman 

seperti dari biji, buah, bunga, daun, batang dan akar. Minyak atsiri adalah salah satu 

metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman. Umumnya senyawa minyak atsiri 

berwujud cair. Minyak atsiri biasa disebut juga dengan minyak terbang, minyak 

esensial, minyak etesris, atau minyak menguap, dan zatnya menghasilkan bau yang 

khas. Minyak atsiri tidak memiliki warna, pada umumnya warna minyak atsiri adalah 

bening, minyak ini di simpan dalam keadaan segarditempat yang tertutup rapat dan 

terhindar dari cahaya matahari. Namun warna minyak akan berubah menjadi 

kehitaman jika penyimpanannya cukup lama sehingga minyak teroksidasi. Minyak 

atsiri  larut dalam berbagai pelarut organik, alkohol daneter, dan tidak dapat 

bercampur dengan air. Tanaman penghasil minyak atsiri diantaranya akar wangi, 
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Serai wangi, Pala, Cengkeh, Jahe, Kayu putih, Serai, Nilam, Cendana, Kemangi, dan 

masih banyak lagi (Sastrohamidjojo, 2004). 

 Minyak atsiri terbagi atas 2 golongan berdasarkan proses biosintesisnya. 

Golongan pertama merupakan golongan terpena yangterbentuk dari asam asetat 

melalui jalur biosintesis asam mevalonat. Golongan kedua adalah yang terbentuk dari 

biosintesis asam sikimat melalui jalur fenil propenoid yaitu senyawa aromatik.Dari 

segi jumlah secara keseluruhan, terpenoid merupakan kandungan cita rasa dan bau 

yang penting dalam tumbuhan (Robinson, 1995). 

 Minyak atsiri selain sebagai attractant juga bersifat sebagai antibakteri dan 

antijamur, Minyak atsiri yang dapat dijadikan antibakteri contohnya minyak daun 

sirih, sebagai antijamur contohnya minyak lavender, minyak adas, dan eukaliptus, 

Sedangkan minyak dengan turunan eugenol yaitu metil eugenol memiliki aktifitas 

sebagai attractant lalat buah contohnya minyak cengkeh, minyak kayu putih, minyak 

serai, minyak nilam, dan minyak kemangi (Agusta, 2002).  

Metil eugenol merupakan Komponen penyusun minyak esensial daun dan 

bunga dari beberapa jenis tanaman, memiliki unsur kimia C12H24O2.Lalat buah jantan 

mengkonsumsi Metil eugenol untuk menarik lalat buah betina, di dalam tubuh lalat 

jantan metil eugenol ditransformasikan menjadi2-(2-propenyl)-4,5dimethoxyphenol 

dan (E)-coniferyl alcohol sebagai hasil metabolisme yang bersifat feromon dan 

alomon. Cara penggunaan Metil eugenol ini cukup mudah, yaitu dengan cara 

meneteskan pada segumpal kapas kemudian dimasukkan ke dalam perangkap, dan 

dipasang di lahan yang sudah di tentukan. Minyak atsiri dapat bertahan dalam 

gumpalan kapas selama 3-4 hari tergantung kecepatan angin (Salbiah, 2013). 
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 Penyulingan atau destilasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan minyak 

atsiri. Penyulingan merupakan proses untuk memisahkan komponen suatu cairan 

dengan cairan lainnya melalui perbedaan tekanan uapnya. Metode penyulingan 

merupakan metode yang sejak dahulu digunakan untuk  pengolahan minyak atsiri.  

pengolahan menggunakan metode ini bagus digunakan untuk mendapatkan minyak 

atsiri yang berasal dari tanaman yang tidak mudah rusak karena panas, misalnya 

minyak cengkeh, nilam, sereh wangi, pala, akar wangi, dan jahe (Sastrohamidjojo, 

2004). 

Minyak Atsiri dapat di peroleh dengan cara penyulingan atau destilasi uap. 

Prinsip kerja destilasi uap adalah ketel uap yang berisi air di panaskan, lalu uapnya 

dialirkan ke ketel penyulingan yang berisi bahan baku. komponen minyak akan ikut 

mengalir bersama uap ke alat pendingin, dimana komponen minyak dalam alat 

pendingin mengalami kondensasi atau pengembunan sehingga uap air yang 

bercampur minyak mencair kembali, yang berikutnya dialirkan ke alat pemisah yang 

akan memisahkan minyak atsiri dari air (Santoso, 1992). 

2.4 Deskripsi tanaman Serai 

 Serai merupakan tanaman bermarga Cymbopogon, dengan nama spesies 

Cymbopogonnardus nardus. Serai merupakan tanaman rumput-rumputan tegak, 

mempunyai perakaran yang sangat kuat dan dalam dan merupakan tanaman tahunan. 

Batang Serai membentuk rumpun, bulat, masif dan pendek. Penampang 

lintangbatangnya berwarna merah. Ciri-ciri daunnya silindris, gundul, seringkali 

bagian permukaan dalam berwarna merah, ujung berlidah (ligula), daun Serai 

merupakan daun tunggal, dan berpelepah membentuk helaian, remasan daunnya 
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berbau aromatik yang khas. Susunan bunganya adalah butir majemuk atau malai, 

berdaun pelindung nyata, umumnya berwarna putih dan bertangkai atau duduk 

(Mardani et al, 2013). Secara umum tanaman Serai dapat dilihat pada gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Tanaman Serai 

(Sumber: (Mardani et al, 2013)  

 

Kedudukan taksonomi tanaman serai menurut (Santoso, 1992): 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom  : Trachebionta 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub Divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledonae 

Sub Kelas  : Commelinidae 

Ordo   : Poales 

Famili   : Graminae/Poaceae 

Genus   : Cymbopogon 

Species  : Cymbopogon nardus V. Ceriferus 

Nama Lokal : Sere mangat (Aceh), Sorai (Lampung), Sereh (Jawa, Sunda),                                   

  Belangkak (Kalimantan), hisa-hisa (Ambon). 

Tanaman Serai hidup secara liar memiliki habitus berupa tanaman tahunan, 

memiliki aroma khas yang wangi dan kuat,  membentuk rumpun tebal dengan batang 

semu. Perakaran Serai berbentuk rimpang pendek dengan warna coklat muda. Hampir 
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80 spesies tanaman serai dengan genus Cymbopogon yang diketahui, namun hanya 

beberapa jenis yang mempunyai arti ekonomi dalam perdagangan dengan 

menghasilkan minyak atsiri. Panjang daun tanaman Serai mencapai 70-80 cm dan 

lebarnya 2-5 cm, berwarna hijau muda, dengan tekstur kasar, dan mempunyai aroma 

yang kuat. Tanaman serai mampu tumbuh sampai 1-1,5 m (Wijoyo, 2009). 

Serai merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri. Komponen 

minyak atsiri yang terdiri dari, metil eugenol 32-45 %, sitronelol 11-15 %, geraniol 

12-18 %, sitronelil asetat 2-4 %, geranil asetat 3-8 %, sitral, eugenol, kavikol, elemol, 

kadinen, kadinol, limonene, vanilin, kamfen (Wardani, 2009). Kandungan metil 

eugenol yang ada di dalam tanaman Serai mampu menjadikan tanaman ini sebagai 

salah satu tanaman attractant lalat buah (Agusta, 2002). 

2.5 Deskripsi tanamanKemangi 

 Kemangi adalah tanaman yang sangat mudah ditemukan di seluruh pelosok 

negeri sebab kemangi mampu tumbuh dalam kondisi apapun karena tidak memiliki 

syarat tumbuh yang susah.  Tinggi tanaman Kemangi antara 80-100 cm. Batang 

berkayu segi empat, daun tunggal bulat lancip, panjang daun 4-5 cm dan lebar 6-30 

mm. Bunga kemangi berwarna putih atau ungu. Tanaman mudah tumbuh di ladang 

atau di tempat terbuka (Sudarsono et al, 2002). 

  Kemangi merupakan tanaman jenis semak dapat hidup di daerah manapun 

khususnya yang bertanah asam. Kemangi tumbuh pada suhu antara 5-30ºC dan 

optimum kira-kira pada 20ºC di daerah tropis maupun subtropis (Sutarno, 2001). 

Tanaman kemangi secara umum dapat dilihat pada gambar 2.5. 
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Gambar 2.5. Tanaman Kemangi 

(Sumber: (Sutarno, H., 2001) 

 

Klasifikasi Kemangi menurut Sarma & Babu (2011) sebagai berikut. 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Mognoliopsida 

Ordo   : Lamiales 

Famili   : Labiatae 

Genus   : Ocimum 

Species  : Ocimum minimum Linn 

Sinonim : Ocimum canum, Ocimun brachiatun, Ocimum ammericanum 

Nama lokal : Kemangi di Jawa Tengah sering dikenal dengan nama selasih.  

Adapun daerah lain menyebut kemangi dengan nama Selasen    

(Melayu), Solanis (Sunda), Amping (Minahasa). 

 

 Kandungan kimia yang ada pada tanaman Kemangi antara lain minyak atsiri, 

karbohidrat, alkaloid, senyawa fenolik, tannin, fitosterol, lignin, pati, saponin, 

flavonoid, terpenoid, dan antrakinon. Minyak atsiri kemangi mengandung Metil 

eugenol 20%, linalool 36%, camphor 9,7%, limanone, metil sinamat,linanol,geraniol, 

geranial,neral dan sitral (Sarma & Babu, 2011). 
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2.6 Penelitian sebagai Sumber Belajar 

 Menurut Narbuko & Achmadi (2007) penelitian merupakan suatu kegiatan 

untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. 

Tujuan dari penelitian adalah untuk menunjukan hal-hal yang ingin dicapai sesuai 

dengan pokok permasalahan. Penelitian dapat digunakan sebagai sumber belajar jika 

memenuhi syarat-syarat seperti ketepatan tujuan pembelajaran, kejelasan potensi, 

ketepatan sasaran, jelasnya informasi yang di ungkap, dan jelasnya hasil yang 

diharapkan. 

Sumber belajar adalah segala bentuk sumber yang ada di sekitar kita yang 

dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh pengetahuan, 

informasi, pengalaman dan ketetrampilan dalam melakukan proses pembelajaran 

dimana informasi ini memberikan manfaat. Sumber belajar terbagi menjai dua jenis 

sumber belajar yaitu, sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang 

dimanfaatkan. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) 

merupakan sumber belajar yang bersifat normal dimana sumber belajarnya dirancang 

dengan tujuan khusus untuk keperluan dan fasilitas belajar. Sedangkan sumber belajar 

yang dimanfaatkan (learning resources by utilization) merupakan sumber belajar 

yang tidak di rancang dan dikembangkan dapat ditemukan keberadannya, dan dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan belajar (Zaitun, 2009). 

2.7 Kerangka Konseptual 

 Tanaman jambu biji merupakan tanaman yang sering di budidayakan, namun 

dalam pembudidayaan Jambu biji terdapat hama-hama yang mengganggu tanaman, 

dan hama yang sangat merugikan adalah hama Lalat buah. Lalat buah betina 
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meletakan telurnya ke dalam buah, telur berkembang menjadi larva yang memakan 

daging sehingga menyebabkan terjadinya pembusukan buah. Selain itu warna buah 

yang matang mengundang lalat buah untuk datang dan mengisap sari buah. Oleh 

karena itu dibuat pengendalian terhadap lalat buah untuk menekan populasi lalat 

buah. Beberapa cara Pengendalian lalat buah yang biasa dilakukan adalah dengan 

pembungkusan buah, namun cara ini kurang efektif karena banyaknya buah dan 

membutuhkan tenaga kerja yang banyak pula, cara lain dengan pengasapan kebun, 

namun hal ini juga dianggap kurang efektif sebab dapat menyebabkan polusi udara, 

cara berikutnya dengan memandulkan lalat jantan namun cara ini juga dianggap 

kurang efektif karena alat yang digunakan untuk memandulkan lalat jantan relatif 

mahal, cara lain dengan penyemprotan pestisida namun masih dianggap kurang 

efektif juga karena pestisida meninggalkan residu berbahaya dan juga dapat 

mencemari lingkungan, cara yang dianggap efektif adalah dengan membuat 

perangkap yang di dalamnya terdapat attractant. Attractant merupakan zat yang dapat 

digunakan untuk menarik lalat buah agar mendekat. Attractant tersebut mengandung 

senyawa metil eugenol karena senyawa tersebut diperlukan lalat jantan dalam proses 

perkawinan. Attractant bisa didapatkan dari tanaman yang menghasilkan minyak 

atsiri seperti Serai dan Kemangi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Zulfitriany 

(2004) minyak atsiri Serai mampu menarik lalat buah dalam jumlah banyak, 

begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Shahabuddin (2011) minyak kemangi 

mampu menarik lalat buah, penelitian yang sama dilakukan oleh Nadia (2015) 

menggunakan minyak kemangi ungu yang mampu menarik lalat buah. Minyak atsiri 

hanya mampu menarik lalat buah tanpa mematikan lalat buah oleh karena itu diperlukan 
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alat untuk menyimpan minyak atsiri yang sekaligus sebagai perangkap untuk menjebak 

dan mematikan lalat buah, karena ketika lalat buah jantan mencium aroma attractant, 

lalat buah akan berusaha mencari aroma, dan akhirnya masuk ke dalam perangkap. 

Pembuatan perangkap juga dilapisi warna sebab dalam pencarian makan lalat buah akan 

selalu bergantung pada warna, Lalat buah lebih tertarik pada spectrum kuning-hijau 

(500-600 nm) yang merupakan kisaran panjang gelombang khusus dari buah yang 

matang. Penelitian yang dilakukan Satia & Sumaryo (2008) pada perkebunan kepala 

sawit lalat buah tertarik dengan warna hijau dibanding warna lainnya. Oleh karena itu 

perangkap ini di buat dengan menggunakan attractant dan warna, dimana warna 

berpengaruh dalam perilaku makan dan attractant berpengaruh dalam perilaku kawin 

Lalat buah. Diharapkan Dengan adanya perangkapattractant dan warna dapat 

mengacaukan aktifitas makan dan kawin lalat buah, lalat buah akan mendekati 

perangkap karena aroma atau warna dari perangkap. Penelitian ini untuk melihat 

jumlah lalat buah yang terperangkap dan Hasil penelitian dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar Biologi kelas X. Bagan kerangka konsep di tunjukan pada Gambar 

2.7. 
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aroma wangi, dimana ketika 
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lalat jantan 

Sumber Belajar Biologi 

Gambar 2.7 Bagan Kerangka konsep 
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2.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, dan tinjauan pustaka maka di ambil dugaan 

sementara sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh jenis attractant terhadap jumlah lalat buah yang terperangkap

2. Ada pengaruh warna perangkap terhadap jumlah lalat buah yang terperangkap

3. Ada pengaruh interaksi jenis attractant dan warna perangkap terhadap jumlah

lalat buah yang terperangkap


