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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada lahan petani dengan komoditi tanaman 

buah belimbing yang berumur kurang lebih 10 tahun di desa Tapan kecamatan 

Kedungwaru kabupaten Tulungagung. Dilaksanakan bulan Februari 2018 sampai 

Agustus 2018. 

3.2   Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan meliputi botol plastik bekas ukuran 1.500 ml 

dan ukuran 600 ml, cutter (pisau), kawat, kertas label, benang, kain kasa, kapas, 

tissu, lem tembak, timbangan analitik, plastik klip, spatula, erlenmeyer ukuran 

1.000 ml, pipet tetes, sarung tangan, alat tulis, camera, mikroskopis, alat vacuum 

rotary evaporator, gelas ukur, blender, alat penyaring, botol hitam ukuran 10 ml, 

plastik wrap, kertas saring Whatman, beaker glass, dan gunting.  

Bahan yang digunakan adalah tanaman buah belimbing (Averrhoa 

carambola L), selasih(Ocimum spp.), serai (Andropogon nardus L.), cengkeh 

(Eugenia aromatica L.), pala (myristica fragrans), aquades, lem, alkohol 70%, 

dan insektisida. 

3.3  Rancangan Percobaan 

Penelitian ini disusun menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) 

yang disusun secara faktorial terdiri dari 16 perlakuan dan 1 perlakuan sebagai 

pembanding (kontrol). Setiap perlakuan dalam satu ulangan terdapat 3 sampel. 

Faktor pertama yaitu jenis ekstrak tanaman yang terdiri dari : S1 = ekstrak selasih;
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S2 = ekstrak sereh wangi; S3= ekstrak cengkeh; S4= ekstrak pala. Faktor kedua 

yaitu konsentrasi terdiri: K1 = 25% , K2 = 50%, K3 = 75%, dan K4 = 100%. 

Adapun kombinasi perlakuan disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kombinasi Perlakuan 

E/K K1 K2 K3 K4 

E0     

E1 E1K1 E1K2 E1K3 E1K4 

E2 E2K1 E2K2 E2K3 E2K4 

E3 E3K1 E3K2 E3K3 E3K4 

E4 E4K1 E4K2 E4K3 E4K4 

 

Keterangan : 

E1K1 = Ekstrak selasih, konsentrasi 25% 

E1K2 = Ekstrak selasih, konsentrasi 50% 

E1K3 = Ekstrak selasih, konsentrasi 75% 

E1K4 = Ekstrak selasih, konsentrasi 100% 

E2K1 = Ekstrak serai wangi, konsentrasi 25% 

E2K2 = Ekstrak serai wangi, konsentrasi 50% 

E2K3 = Ekstrak serai wangi, konsentrasi 75% 

E2K4 = Ekstrak serai wangi, konsentrasi 100% 

E3K1 = Ekstrak cengkeh, konsentrasi 25% 

E3K2 = Ekstrak cengkeh, konsentrasi 50% 

E3K3 = Ekstrak cengkeh, konsentrasi 75% 

E3K4 = Ekstrak cengkeh, konsentrasi 100% 

E4K1 = Ekstrak pala, konsentrasi 25% 

E4K2 = Ekstrak pala, konsentrasi 50% 

E4K3 = Ekstrak pala, konsentrasi 75% 

E4K4 = Ekstrak pala, konsentrasi 100% 

E0K0 = Air (Kontrol) 
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3.4 Denah Penelitian 

Denah percobaan penelitian disajikan pada Gambar 5. 
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3.5 Prosedur Kerja 

3.5.1  Pembuatan ekstrak tanaman 

Proses pembuatan ekstrak tanaman yaitu menyiapkan selasih, sereh wangi, 

cengkeh, dan pala yang telah kering dan dilakukan di laboratorium Kimian 

Universitas Muhammadiyah Malang menggunakan metode maserasi (lampiran 

3b), sebagai berikut : 

a. Pembuatan ekstrak selasih  

Mencucui daun selasih dan mengeringkan selama 2 hari, kemudian 

membleder sampai halus di ayak menggunakan ayakan. Merendam serbuk selasih 

kedalam erlenmeyer sebanyak 100 gram dengan 1.000 ml etanol 96% selama 24 

jam dan mengaduk selama 10 menit lalu menyaring dengan kertas saring 

Whatman. Proses maserasi dilakukan 2 kali sampai komponen pada sampel 

terekstrak sempurna. Ekstrak selanjutnya dipekatkan pelarutnya dengan vacuum 

rotary evaporator pada suhu 400C dengan kecepatan 50 rpm (Pranowo dkk., 

2011). 

b. Pembuatan ekstrak sereh wangi 

Mencuci daun dan batang sereh wangi dan mengeringkan sampai kering, 

kemudian memblender sampai halus dan mengayak. Menimbang seberat 100 

gram, kemudian memasukkan ke dalam erlenmeyer ukuran 1.000 ml lalu 

merendam dengan etanol 96% sebanyak 1.000 ml. Mengaduk selama 10 menit 

dan didiamkan  selama 24 jam. Menyaring ekstrak yang telah direndam selama 24 

jam menggunakan kertas saring Whatman. Mengulang 2 kali proses maserasi 

sampai komponen pada sampel terekstrak sempurna. Hasilnya dipekatkan 
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menggunakan vacuum rotary evaporator suhu 400C dengan kecepatan 50 rpm 

hingga membentuk ekstrak kental (Dacosta dkk., 2017). 

c. Pembuatan ekstrak cengkeh 

Menjemur bunga cengkeh sampai kering, kemudian menghaluskna dengan 

blender dan mengayak sampai menjadi bubuk. Menimbang sebanyak 100 gram 

dan memasukkan kedalam erlenmeyer ukuran 1.000 ml. Merendam dengan 

larutan etanol 96% sebanyak 1.000 ml, kemudian mengaduk selama 10 menit dan 

mendiamkan selama 24 jam.  Menyaring campuran menggunakan kertas saring 

Whatman untuk memisahkan ampas cengkeh dan pelarutnya. Mengulang proses 

maserasi 2 kali sampai mendapatkan komponen pada sampel terekstrak sempurna. 

Kemudian memisahkan pelarut menggunakan alat vacuum rotary evaporator suhu 

sekitar 400C dengan kecepatan 50 rpm (Pratiwi dkk., 2016).  

d. Pembuatan ekstrak pala  

Memblender pala kering sampai halus, kemudian mengayak sampai 

menjadi serbuk. Menimbang 150 gram serbuk pala dan memasukkan kedalam  

erlenmeyer ukuran 1.000 ml berisi 750 ml pelarut etanol 96%. Mengaduk selama 

10 menit, kemudian mendiamkan selama 24 jam dan menyaring menggunakan 

kertas saring Whatman. Mengulang proses maserasi dua kali sampai mendapatkan 

komponen pada sampel terekstrak sempurna dan mendinginkan ekstrak selama 

satu jam untuk memisahkan lemak pala.  Proses pemekatan menggunakan vacuum 

rotary evaporator suhu sekitar 400C dengan kecepatan 50 rpm (Assagaf dkk.,  

2012).  
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3.5.2 Pembuatan perangkap lalat buah 

Perangkap lalat buah dibuat dengan modifikasi perangkap strainer 

menggunakan botol plastik bekas kemasan air mineral 1.500 ml sebanyak 153 

botol. Membuat corong dari botol bekas ukuran 600 ml, melubangi botol plastik 

sebesar ujung corong sebanyak dua lubang pada bagian tengah. Corong dipasang 

di dalam botol dan setiap perangkap diberi dua corong dari botol bekas ukuran 

600 ml, fungsinya sebagai pintu masuk bagi lalat buah (Salbiah dkk., 2013). Botol 

plastik berukuran 1,500 ml dipasangi segumpal kecil kapas berukuran ibu jari 

yang telah ditetesi 1,5 ml ekstrak tanaman dengan tingkat konsentrasi berbeda dan 

diikat dengan benang sepanjang 15 cm kemudian diselipkan pada uliran tutup 

botol. Dasar botol diberi setengah sendok teh insektisida butiran (karbofuran) 

yang dibungkus tissu agar lalat buah mati (Yuniastuti, 2010). Bagian atas 

perangkap dipasang kawat aluminium sebagai alat untuk menggantungkan 

perangkap pada tangkai atau dahan (lampiran 4.1). 

 
Gambar 6. Perangkap lalat buah 

3.5.3 Penempatan perangkap dan penyebaran lalat buah 

Memilih tempat lokasi lahan tanaman belimbing milik petani yang sedang 

berbunga dan adanya peluang besar untuk memperoleh lalat buah. Perangkap 

digantung disebuah cabang pohon yang ternanungi. Digantung dengan kawat atau 
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tali yang diberi lem untuk menghalangi serangan, seperti semut dan pemasangan 

perangkap dijaga agar jauh dari daun-daun, ranting, serta terhindar dari predator 

seperti semut, cicak, atau jangkrik. Perangkap selalu di kontrol apabila ada air 

hujan yang masuk segera di buang. Setiap satu minggu sekali ekstrak tanaman 

ditambahkan sampai akhir penelitian. 

3.5.4 Pemasangan Perangkap lalat buah 

Pemasangan perangkap lalat buah digantung pada dahan atau diikat pada 

kayu pohon belimbing dengan kondisi ternaungi dengan ketinggian 1,5 – 2 m. 

Pohon yang berbuah digunakan sebanyak 153 pohon dengan jarak perpohon 

sekitar 5x5 m. Perangkap dipasang pada pohon dengn ketinggian yang sama 7 hari 

sebelum pengamatan berlangsung dan pemasangan pada waktu pagi hari sekitar 

pukul 07.00 – 08.00 WIB (Handayani, 2015) (Lampiran 3c).  

3.5.5 Pengambilan Perangkap lalat buah  

Pengambilan perangkap lalat buah dari pohon belimbing untuk mengambil 

lalat buah yang terperangkap dengan cara lubang masuk ditutup agar lalat buah 

tidak dapat keluar dari perangkap dan lalat buah dimasukkan kedalam botol atau 

klip plastik koleksi sesuai dengan perlakuan yang telah ditentukan.  

3.6 Variabel Pengamatan  

a. Identifikasi  lalat buah yang  terperangkap 

Pengidentifikasian lalat buah di laboratorium Kampus II Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan cara mengambil lalat buah berjumlah 10 ekor 

lalat buah setiap botol perangkap. Memandingkan ciri dan gambar pada 

insectimages yang diakses di internet atau buku morfologi lalat buah. Ciri-ciri 
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yang diamati yaitu morfologi lalat buah seperti, bentuk toraks (kepala), sayap, 

abdomen (badan), dan jenis kelamin jantan atau betina pada spesies lalat buah 

menggunakan mikroskop binokuler perbesaran 1x10 (Lampiran 3d). Jika lalat 

buah berkelamin betina mempunyai ovipositor di bagian posterior. 

b. Jumlah lalat buah yang masuk dalam perangkap (ekor) 

Pengamatan jumlah lalat buah dilakukan dengan menghitung jumlah lalat 

buah yang masuk dalam perangkap yang telah terpasang pada pohon belimbing. 

Interval pengamatan dilakukan tujuh hari setelah pengaplikasian perlakuan. 

Setelah penghitungan lalat buah di simpan di botol atau klip plastik. 

c. Fluktasi populasi lalat buah 

Pengamatan fluktasi populasi lalat buah untuk menentukan peningkatan 

dan penurunan suatu populasi lalat buah dari hasil tangkapan lalat buah yang 

masuk dalam perangkap dan dilakukan interval tujuh hari setelah pemasangan 

perangkap. 

d. Jumlah buah 

Pengamatan jumlah buah dilakukan dengan menghitung buah yang 

terserang dan buah yang tidak terserang, setiap pohon diberi perlakuan dan 

dimulai tujuh hari setelah aplikasi. Pengamatan dilakukan dengan interval waktu 

tujuh hari (delapan kali pengamatan) 

e. Gejala serangan hama lalat buah 

Pengamatan gejala serangan hama lalat buah pada buah belimbing dengan 

cara mengamati buah yang terserang hama lalat buah secara langsung dan 

mendokumentasi atau mencatat gejala serangan lalat buah yang ada. 
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f. Intensitas serangan lalat buah 

Pengamatan intensitas serangan lalat buah sama dengan melakukan 

pengamatan kepadatan populasi. Besarnya tingkat serangan lalat buah pada 

tanaman buah belimbing ditentukan dengan rumus (Untung, 2006 dalam 

Shahabuddin, 2012) yaitu : 

I=
𝑎

(𝑏)
𝑥100% 

Keterangan : 

I = Tingkat serangan lalat buah (%) 

a = Jumlah buah yang terserang 

b = Jumlah buah yang diamati. 

3.7 Analisis data 

Data hasil pengamatan jumlah lalat buah, jumlah jumlah buah (buah yang 

terserang dan tidak terserang), dan intensitas serangan lalat buah dianalisis 

menggunaan analisis sidik ragam (ANOVA) dan penafsiran data dilakukan 

dengancara uji lanjut menggunakan uji DMRT dengan taraf 5% dan uji kontras 

ortogonal (MOK). 


