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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu jenis tanaman buah hortikultura yang dapat menjadi sumber 

pangan dan pendapatan bagi masyarakat yaitu buah belimbing (Averrhoa 

carambola L.) karena mempunyai peluang untuk bersaing di pasaran. Sebagian 

besar buah belimbing menjadi menu pelengkap makanan, mempunyai nutrisi yang 

tinggi, dan mengandung lemak yang rendah, asam oksalat, vitamin A dan C, serta 

kalium (Verhij dan Coronel 1992 dalam Oktaviani dkk., 2015). Badan statistik 

kabupaten Tulungagung (2018), menyatakan bahwa produksi buah-buahan 

khususnya buah belimbing pada tahun 2014 yaitu 60.360 kw, kemudian tahun 2015 

mengalami peningkatan yaitu 54.983 kw, namun tahun 2016 mengalami penurunan 

produksi menjadi 51.650 kw. 

Kendala tidak terjadinya kestabilan produksi buah belimbing dan tidak 

memiliki nilai jual di pasaran disebabkan oleh hama atau organisme pengganggu 

tumbuhan (OPT) yaitu hama lalat buah. Hama ini menyerang buah belimbing 

sekitar 60 – 100% (Nismah dan Susilo dalam Muhlison, 2016). Lalat buah 

merupakan organisme yang memiliki ovipositor di bagian posterior tubuhnya. Lalat 

buah memiliki ovipositor yang digunakan sebagai alat untuk meletakkan telur pada 

lapisan epidermis bagian buah (Aulani dkk., 2013).  

Menurut Yuniastuti (2010), menyatakan bahwa serangan disebabkan bekas 

tusukan ovipositor hama lalat buah betina dan buah belimbing mulai masak terdapat 

bintik-bintik berwarna  hitam  pada  permukaan kulit  buah  belimbing. Penyerangan 
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tahap awal lalat buah pada buah belimbing yaitu lalat buah meletakkan telur 

dibawah kulit buah belimbing dengan alat ovipositor, telur lalat buah menetas dan 

menjadi larva selanjutnya mengkonsumsi daging buah belimbing. 

Upaya pengendalian serangan lalat buah dengan cara pembungkusan buah 

berupa kertas koran dan kantong plastik kurang efektif karena membutuhkan waktu 

yang lama di saat intensitas serangan lalat buah semakin meningkat. Solusi 

pengendalian serangan lalat buah secara kimia adalah memakai pestisida kimia 

tergolong cukup mahal dan berbahaya bagi makhluk hidup yaitu manusia, hewan, 

dan lingkungan karena meninggalkan residu pada buah belimbing atau jaringan 

buah yang dikonsumsi (Kardinan dalam Lekong dkk., 2011).  

Solusi pengendalian serangan lalat buah yang efektif, biaya yang rendah, 

mudah diperoleh petani, dan aman bagi lingkungan untuk menekan populasi lalat 

buah dengan cara menerapkan penggunaan metil eugenol yaitu senyawa kimia 

bersifat penarik/pemikat lalat buah (atraktan) nabati beserta perangkap lalat buah.  

Pengendalian serangan lalat buah menggunakan metil eugenol (zat 

penarik/pemikat) dan perangkap lalat buah memberikan hasil signifikan dalam 

menekan populasi lalat buah (Kardinan, 1999; Chambers dkk., 1947 dalam Lekong 

dkk., 2011).  

Menurut Sukarmin (2011) dalam Oktaviani dkk. (2015), bahwa penggunaan 

perangkap dapat mengurangi populasi lalat buah sehingga menurunkan tingkat 

serangan dan hasil penelitian Yoandestina (2013) dalam Ruswandi (2017), bahwa 

penggunaan metil eugenol dapat menurunkan intensitas serangan lalat buah pada 

buah sebesar 29 – 59%.  
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Jenis tanaman yang mengandung metil eugenol adalah selasih (Ocimum sp.) 

yang mengandung sekitar 63% (Yoandestina, 2013 dalam Ruswandi, 2017) dan 

memerangkap lalat buah dengan jumlah rata – rata 28,0 ekor dan konsentrasi 80% 

(Oktaviani dkk., 2015). Tanaman serai (Andropogan nardus L.) mengandung 

sekitar 32 – 45% (Wardani, 2009) dan hasil penelitian Aulani dkk. (2013), 

menyatakan bahwa memerangkap lalat buah sebesar 46%. Menurut Effendy dkk. 

(2010), menyatakan bahwa bunga cengkeh (Eugenia aromatica L.) senyawa 

eugenol mencapai 70 – 90% dan dapat memerangkap imago lalat buah dengan 

jumlah rerata 76,40%. Hasil penelitian Susila dkk. (2014) dalam Susila dkk. (2015), 

menyatakan bahwa minyak atsiri buah pala (Myristica fragant) mengandung sekitar 

8,33% dan hasil penelitian Susila dkk. (2015), menyatakan bahwa memerangkap 

lalat buah dengan konsentrasi 100% sebesar 12,80 ekor.  

Selasih dan serai wangi tidak hanya digunakan untuk perangkap lalat buah 

namun berfungsi menghambat peletakkan telur lalat buah betina (Kardinan dan 

Muhammad, 2010). Dikarenakan kurangnya penelitian-penelitian tentang 

pengendalian lalat buah maka perlu dilakukan penelitian untuk menguji efektifitas 

konsentrasi ekstrak 4 jenis tanaman terhadap intensitas serangan lalat buah pada 

buah belimbing. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemberian ekstrak 4 

jenis tanaman dengan tingkat konsentrasi yang efektif terhadap intensitas serangan 

lalat buah pada buah belimbing ? 
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1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan mengetahui ekstrak 4 jenis tanaman dengan tingkat 

konsentrasi yang efektif terhadap intensitas serangan lalat buah pada buah 

belimbing dan mengetahui jenis spesies lalat buah yang tertarik terhadap pemberian 

konsentrasi ekstrak 4 jenis tanaman. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diduga, tedapat interaksi antara pemberian konsentrasi ekstrak 4 jenis 

tanaman yang berbeda terhadap intensitas serangan lalat buah pada buah 

belimbing, 

2. Diduga, minimal salah satu konsentrasi ekstrak 4 jenis tanaman efektif 

terhadap intensitas serangan lalat buah pada buah belimbing, 

3. Dan diduga, tidak terjadi interaksi antara pemberian konsentrasi ekstrak 4 

jenis tanaman terhadap intensitas serangan lalat buah pada buah belimbing. 


