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ABSTRAKSI 

 

 

Sekitar 70% masyarakat Indonesia hidup dari usaha pertanian dan luas lahan hortikultura 

meliputi 27% dari seluruh usaha pertanian.Hama yang sangat potensial menimbulkan kerugian 

pada usahatani tanaman buah-buahan adalah lalat buah (Bactrocera sp). Cara pengendalian yang 

ramah lingkungan dan untuk lebih menekan populasi lalat buah, yaitu dengan perangkap yang 

menggunakan zat penarik serangga yang mengandung senyawa metil eugenol. Atraktan ini 

dihasilkan oleh tanaman selasih (Ocimum sanctum L.) pada daun dan bunga. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara ekstrak daun dan 

bunga selasih terhadap jumlah lalat buah (Bactrocera sp) yang masuk ke dalam perangkap 

feromon dan untuk mengetahui konsentrasi berapa yang paling efektif untuk menarik serangga 

(Bactrocera sp) masuk ke dalam perangkap feromon. Penelitian ini termasuk dalam jenis 

penelitian eksploratif yang bertujuan untuk menemukan masalah-masalah baru (Zulnaidi, 2007). 

Jumlah unit percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 36 dengan jumlah kelompok 

perlakuan sebanyak 12 kelompok yang terbagi menjadi 2 yaitu kelompok perlakuan ekstrak daun 

dan kelompok perlakuan ekstrak bunga selasih yang meliputi 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 hari yang dimulai tanggal 10 sampai dengan 15 April 2007, 

yang bertempat di kebun jeruk Pak Robbani di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kabupaten 

Malang. Analisis data menggunakan Uji Chi-Square. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kandungan metil eugenol yang terdapat dalam ekstrak daun 

dan bunga selasih (Ocimum sanctum L.) berpengaruh nyata terhadap perbedaan jumlah lalat 

buah jantan ( Bactrocera sp). Ternyata pada konsentrasi ekstrak daun dan bunga selasih yang 

paling efektif menarik lalat buah adalah pada konsentrasi 75% dengan jumlah lalat buah jantan 

pada ekstrak daun 110 ekor dan pada ekstrak bunga 170 ekor. Tanaman selasih khususnya pada 

daun dan bunga mengandung senyawa metil eugenol yang merupakan food lure atau dibutuhkan 

oleh lalat buah jantan (Bactrocera sp) untuk dikonsumsi. Dengan demikian, jika mencium aroma 

metil eugenol, lalat buah jantan akan berusaha mencari sumber aroma tersebut dan memakannya. 

 


