
PENGARUH PEMBERIAN WARNA DAN JUS BUAH
PADA PERANGKAP LIKAT TERHADAP

JUMLAH TANGKAPAN LALAT BUAH DAN SERANGGA LAIN
PADA PERTANAMAN CABAI MERAH

(Skripsi)

Oleh

AGUNG MUHLIS KUMBARA

JURUSAN AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2017



Agung Muhlis Kumbara

PENGARUH PEMBERIAN WARNA DAN JUS BUAH
PADA PERANGKAP LIKAT TERHADAP

JUMLAH TANGKAPAN LALAT BUAH DAN SERANGGA LAIN
PADA PERTANAMAN CABAI MERAH

Oleh

AGUNG MUHLIS KUMBARA

Abstrak

Cabai merah merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia.  Salah satu

OPT yang menjadi masalah dan menurunkan produksi cabai merah adalah lalat

buah Bactrocera dorsalis Hend.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh warna papan perangkap terhadap jumlah tangkapan perangkap likat,

pengaruh pemberian jus buah pada papan perangkap terhadap jumlah tangkapan

di perangkap likat dan pengaruh interaksi antara warna papan dengan jus buah

terhadap jumlah tangkapan perangkap likat.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Juni 2017 di desa Candra Kencana,

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lalat dan

serangga lain yang diperoleh di identifikasi di laboratorium Ilmu Hama

Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

Satuan percobaan disusun dalam rancangan acak kelompok faktorial  dengan 2

faktor (3 x 3).  Pengelompokan didasarkan pada arah mata angin.  Faktor I adalah
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jus yang terdiri dari 3 taraf : tanpa jus, jus jambu biji, dan  jus belimbing. Faktor II

adalah warna papan yang terdiri dari 3 taraf yaitu : tanpa warna (bening), warna

hijau, dan warna kuning.  Masing – masing kombinasi perlakuan diulang

sebanyak 5 kali ulangan. Perangkap likat yang dibuat dari kombinasi warna papan

triplek dan jus buah dipasang 1 hari  sebelum pengamatan dimulai yaitu saat

tanaman cabai mulai berbuah pada umur 12 minggu setelah tanam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan warna kuning pada papan likat

memberikan rata–rata  jumlah tangkapan yang lebih tinggi daripada warna

lainnya.  Penambahan jus belimbing pada perangkap likat menghasilkan rata–rata

jumlah tangkapan yang lebih tinggi dibandingkan jus lainnya. Kombinasi warna

kuning dengan penambahan jus buah belimbing pada perangkap likat

menghasilkan jumlah tangkapan lebih tinggi daripada warna kuning

dikombinasikan dengan jus jambu biji.

Kata kunci : Jus buah, lalat buah, perangkap likat



PENGARUH PEMBERIAN WARNA DAN JUS BUAH
PADA PERANGKAP LIKAT TERHADAP

JUMLAH TANGKAPAN LALAT BUAH DAN SERANGGA LAIN
PADA PERTANAMAN CABAI MERAH

Oleh

AGUNG MUHLIS KUMBARA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PERTANIAN

Pada

Jurusan Agroteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Lampung

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017







 



Bissmillahirrohmanirrohim

Dengan penuh rasa Syukur dan bangga ku persembahkan karya ini kepada :

Ayah dan Ibu tersayang

Adikku tercinta

Serta seluruh keluarga besarku

Sebagai tanda bakti dan cintaku serta terima kasihku atas doa yang selalu terucap
untuk kesuksesanku dan semua pengorbanan untukku yang telah diberikan selama

ini

Dan almamaterku tercinta



Dan bahwasannya setiap manusia itu tiada akan memperoleh hasil selain apa yang
diusahakannya.

( QS. An-Najm: 39)

Siapapun yang mencari pengetahuan tetapi tidak mewujudkannya, bagaikan orang
yang membajak tanah tetapi tidak menebarkan benih.

(Saadi)

Hiduplah sedemikian rupa seolah-olah akan mati esok. Belajarlah seolah-olah kau
hidup selamanya.

(Mahatma Ghandi)



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Perumahan II PT. Gunung Madu Plantations, Kabupaten

Lampung Tengah pada tanggal 22 Juli 1992.  Penulis adalah anak pertama dari

tiga bersaudara dari pasangan Bapak Santosa dan Ibu Marlina.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Gunung Madu pada

tahun 2004, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Satya Dharma

Sudjana PT. Gunung Madu Plantations, Lampung Tengah dan diselesaikan pada

tahun 2007.  Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN

1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, pada tahun 2010.  Pada tahun 2010,

penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian

Universitas Lampung.

Penulis telah melaksanakan Praktik Umum di Balai Karantina Tumbuhan Kelas I

Bandar Lampung, Jl. Jawa No. 3-4 Pelabuhan Panjang Bandar Lampung 352411

pada bulan Juli - Agustus 2013. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

di Desa Tegal Gondo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur pada

bulan Januari - Maret 2014. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), yaitu Pencak silat Persaudaraan Setia Hati

Terate (PSHT) sebagai Cikal Bakal pendiri UKM PSHT pada tahun 2010

menjabat sebagai wakil Ketua Umum anggota periode 2010/2012



i

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Pengaruh Pemberian Warna Dan Jus Buah Pada Perangkap Likat Terhadap

Jumlah Tangkapan Lalat Buah dan Serangga Lain Pada Pertanaman Cabai

Merah”.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. I Gede Swibawa, M.S., selaku pembimbing pertama yang telah

meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan

berupa ilmu pengetahuan dan mau bersabar membimbing penulis selama

penelitian dan penyusunan skripsi.

2. Bapak Ir. Agus Muhammad Hariri, M.S., selaku pembimbing kedua yang

telah memberikan bimbingan, nasehat, dan ilmu kepada penulis selama

melaksanakan penelitian dan penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu Prof.  Dr.  Ir. Rosma Hasibuan, M.Sc., selaku penguji yang telah

memberikan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof.  Dr.  Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas

Pertanian Universitas Lampung.

5. Ibu Prof.  Dr.  Ir.  Sri Yusnaini, M.Si., selaku Ketua Jurusan Agroteknologi

Fakultas Pertanian Universitas Lampung.



ii

6. Bapak Ir. Solikhin, M.P., selaku pembimbing akademik, atas semua

bimbingan, nasehat, dan motivasi yang telah diberikan.

7. Bapak, Ibu dan adikku yang telah memberikan penulis motivasi dan telah

mendidik penulis sehingga penulis menjadi dewasa.

8. Sahabat seperjuangan., Andi Irwansyah, Angga Saputra, Ahmad Afrizal,

Yudi Des Yulian, I Putu W.B, dll semoga persahabatan kita akan terus

terjalin.

9. Teman dekat Saya Eti Sujanah, S.Pd., Puji Hartoyo, Basirudin dan Keluarga

Besar Persaudaraan Setia Hati Terate Semoga persaudaraan kita akan terus

terjalin.

10. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian

Universitas Lampung.

11. Teman-teman Jurusan Agroteknologi angkatan 2009, 2010, 2011, 2012 dst.

yang tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya.

Semoga karya yang penulis ciptakan ini dapat berguna bagi kita semua dan

sebagai tanda pengabdian kepada almamater tercinta.  Amiin ya robbalalamin.

Bandar Lampung, Desember 2017

Penulis,

Agung Muhlis Kumbara



i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI....................................................................................... i

DAFTAR TABEL .............................................................................. iii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................... vi

I. PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang dan Masalah ................................................... 1

1.2 Tujuan Penelitian...................................................................... 4

1.3 Kerangka Pemikiran ................................................................. 4

1.4 Hipotesis................................................................................... 5

II. TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 6

2.1 Botani Tanaman Cabai ............................................................. 6

2.2 Lalat Buah ( Bactrocera spp.) ................................................ 7

2.3 Pengendalian Hama dengan Perangkap Likat ......................... 9

III. METODE PENELITIAN ........................................................... 12

3.1 Tempat dan Waktu ................................................................ 12

3.2 Bahan dan Alat....................................................................... 12

3.3 Metode Penelitian .................................................................. 12

3.4 Pelaksanaan Penelitian ......................................................... 13

3.5 Pengamatan ........................................................................... 15



ii

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN................................................... 16

4.1 HasilPenelitian ...................................................................... 16

4.1.1 Jumlah Lalat Buah ........................................................ 16

4.1.2 Jumlah Lalat Lain dan Serangga Lain ......................... 18

4.2    Pembahasan ....................................................................... 21

V. SIMPULAN DAN SARAN .......................................................... 24

5.1 Simpulan ................................................................................ 24

5.2 Saran ...................................................................................... 24

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................... 25

LAMPIRAN........................................................................................

Tabel 6-15 ..................................................................................... 29

Gambar 3-4 ................................................................................... 33



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Kombinasi warna dengan jus buah pada perangkap likat ………..

2. Nilai F hitung analisis ragam pengaruh pemberian warna dan jus

buah Pada perangkap likat terhadap jumlah tangkapan lalat buah

(Bactrocera dorsalis), lalat lain, dan serangga lain pada

pertanaman cabai merah.......................................................................

3. Pengaruh interaksi W x J terhadap jumlah lalat buah yang

tertangkap pada papan likat..................................................................

4. Pengaruh interaksi W x J terhadap jumlah lalat lainnya yang

tertangkap pada papan likat..................................................................

5. Pengaruh interaksi W x J terhadap jumlah serangga lain yang

tertangkap pada papan likat..................................................................

6. Jumlah lalat buah akibat perlakuan warna dan jus buah pada

papan likat di pertanaman cabai merah................................................

7. Uji homogenitas rata – rata jumlah lalat buah akibat perlakuan

warna dan jus buah pada papan likat di pertanaman cabai merah .......

8. Analisis ragam rata – rata jumlah lalat buah akibat perlakuan

warna dan jus buah pada papan likat di pertanaman cabai merah .......

9. Jumlah lalat lainnya akibat perlakuan warna dan jus buah pada

papan likat di pertanaman cabai merah................................................

10. Uji homogenitas rata – rata jumlah lalat lainnya akibat

perlakuan warna dan jus buah pada papan likat di pertanaman

cabai merah...........................................................................................

13

16

17

18

20

29

29

30

30

31



iv

11. Analisis ragam rata – rata jumlah lalat lainnya akibat perlakuan

warna dan jus buah pada papan likat di pertanaman cabai merah .......

12. Jumlah serangga lain akibat perlakuan warna dan jus buahpada

papan likat di pertanaman cabai merah................................................

13. Uji homogenitas rata – rata jumlah serangga lain akibat

perlakuan warna dan jus buah pada papan likat di pertanaman

cabai merah...........................................................................................

14. Analisis ragam rata – rata jumlah serangga lainnya akibat

perlakuan warna dan jus buah pada papan likat di pertanaman

cabai merah...........................................................................................

15. Analisis ragam rata – rata jumlah serangga lainnya akibat

perlakuan warna dan jus buah pada papan likat di pertanaman

cabai merah...........................................................................................

31

32

32

33

33



iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Alat perangkap lalat ( foto pribadi) …………...................................... 14

2. Tanaman cabai yang digunakan sebagai lahan penelitian ( foto
Pribadi) ……………………………….……........................................ 14

3. Foto lalat buah melalui mikroskop …………………………………….. 34

4. Foto pengamatan di lapangan …………………………………….……. 37



1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cabai merah merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia.  Tanaman ini

termasuk diantara 10 komoditas hortikultura yang mendapat prioritas

pengembangan pemerintah (Ditjen Hortikultura, 2008). Produksi cabai merah di

Indonesia mengalami penurunan dari 1.074.602 ton / ha pada tahun 2014 menjadi

1.045.182 ton / ha di tahun 2015. Walaupun   mengalami penurunan produksi,

produktivitas tanaman ini mengalami peningkatan yaitu  dari 8,35 ton / ha pada

tahun 2014 menjadi 8,65 ton / ha pada  tahun 2015.  Produksi cabai tersebut

belum cukup untuk memenuhi kebutuhan komoditas ini di Indonesia, sehingga

pada tahun 2015 pemerintah harus mengimpor sekitar 20.000 ton (Badan Pusat

Statistik, 2016).  Penurunan produksi cabai merah  dikarenakan masih tingginya

serangan organisme penggagu tanaman (OPT).

Salah satu OPT yang sering menyerang dan menurunkan  produksi cabai merah

adalah lalat buah Bactrocera dorsalis Hend. (Kalshoven, 1981). Lalat buah

termasuk dalam ordo Diptera famili Tephritidae. Serangan lalat buah merugikan

petani cabai merah, karena menyebabkan busuk pada buah.
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Pada buah muda, serangan lalat menyebabkan bentuk buah menjadi tidak normal,

buah berkalus dan gugur. Larva lalat buah memakan daging buah cabai sampai

habis, terkadang bagian luar cabai terlihat mulus tetapi daging buah sudah

membusuk (Antari dkk., 2014). Serangan pada buah tua menyebabkan buah

busuk basah karena bekas aktivitas makan larva umumnya terinfeksi bakteri atau

jamur. Pada iklim yang sejuk, kelembaban yang tinggi dan angin yang tidak

terlalu kencang intensitas serangan lalat buah meningkat. Faktor iklim dan

kelembaban sangat berpengaruh terhadap sebaran dan perkembangan lalat buah

(Indriyanti dkk., 2014).

Untuk menurunkan tingkat serangan  lalat buah, diperlukan  tindakan

pengendalian.  Berbagai teknik pengendalian dapat diterapkan, namun teknik

pengendalian yang umum diterapkan petani cabai adalah teknik pengendalian

secara kimiawi dapat berdampak negatif yaitu hama menjadi resisten dan buah

cabai mengandung residu pestisida yang berbahaya bagi kesehatan konsumen.

Oleh karena itu, perlu diterapkan teknik pengendalian alternatif pengendalian

yang ramah lingkungan.

Penggunaan perangkap likat (sticky trap) merupakan salah satu teknik

pengendalian yang ramah lingkungan dan  dapat menjadi pilihan alternatif.

Teknik pengendalian dengan perangkap likat tidak menggunakan bahan beracun.

Prinsip kerja perangkap likat adalah menangkap lalat buah dengaan cara

menjebaknya pada papan likat.



3

Aktivitas lalat buah dalam menemukan tanaman inang dipengaruhi oleh warna

dan bau buah. Lalat buah menyukai spektrum warna tertentu kerena memiliki

sel-sel retina  pada mata yang dapat membedakan warna (Gustilin, 2008). Oleh

karena itu, pemberian warna pada perangkap likat akan mempengaruhi lalat untuk

mendatangi perangkap.

Lalat buah dewasa tertarik terhadap senyawa aromatik yang terdapat pada bagian

tanaman termasuk buahnya. Dengan berpedoman aktivitas ini, beberapa senyawa

kimia  digunakan sebagai atraktan lalat buah.  Senyawa yang banyak digunakan

sebagai atraktan lalat buah antara lain : 3,4-dimethoxy allibenzene atau methyl

eugenol (ME), 1(pecetoxyphenyl)- butan-3 one atau cue lure (CL) dan t-butyl 4

(atau 5) chloro-2 methyl cyclohexanoate atau Trimediure. Lalat buah spesies

Bactrocera dorsalis, B. muse, dan B. umbrosus sangat tertarik terhadap methyl

eugenol (ME), lalat jantan Bactrocera cucurbitae dan B. trivialis tertarik pada cue

lure (CL), sedangkan lalat jantan Ceracitis capitata tertarik pada trimediure

(Fletcher, 1987 ; Nugroho, 1997).

Dengan memperhatikan aktivitas lalat buah yang tertatrik warna dan aroma buah,

maka sticky trap dapat dibuat dengan mengkombinasikan warna dan jus buah

yang mengeluarkan senyawa aromatik. Aplikasi sticky trap yang dibuat dari

kombinasi warna dengan jus yang mengeluarkan aroma buah belum banyak

dipelajari. Informasi tentang pengaruh pemberian warna dan jus buah pada

perangkap berperekat terhadap jumlah tangkapan lalat buah di pertanaman cabai

merah bermanfaat. Informasi semacam ini dapat memberikan gambaran teknik

alternatif yang dapat digunakan untuk pengendalian lalat buah. Informasi
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semacam ini juga bermanfaat sembagai sumber referensi untuk penelitian

berikutnya. Beberapa masalah penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini

adalah  sebagai berikut :

1. Apakah penambahan jus buah  mempengaruhi jumlah tangkapan perangkap

likat (sticky trap)?

2. Apakah warna dapat mempengaruhi jumlah tangkapan perangkap likat (sticky

trap)?

3. Apakah pemberian jus buah dengan warna secara bersama - sama

mempengaruhi jumlah tangkapan pada perangkap likat (sticky trap)?

1.2 Tujuan

Adapun tujuan  penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh warna pada papan perangkap terhadap jumlah tangkapan

pada perangkap likat (sticky trap).

2. Mengetahui pengaruh pemberian jus buah pada perangkap terhadap jumlah

tangkapan pada perangkap likat (sticky trap).

3. Mengetahui pengaruh pemberian warna dengan jus buah secara bersama - sama

terhadap jumlah tangkapan pada perangkap likat (sticky trap).

1.3 Kerangka Pemikiran

Aktivitas lalat buah untuk menemukan tanaman inang ditentukan oleh warna dan

aroma dari buah. Menurut Darmawi Sikumbang dkk. (2000), Bactrocera sp.

lebih memilih jambu biji daripada buah jeruk, mangga dan apel sebagai tempat

betelur yang baik. Himawan (2003), menambahkan bahwa Bactrocera sp. lebih
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memilih buah belimbing sebagai tempat bertelur. Informasi tersebut menjelaskan

bahwa terdapat ketertarikan lalat buah pada aroma jus atau sari buah sehingga

dapat dijadikan atraktan pada perangkap likat.

Warna mempunyai daya tarik serangga sehingga suatu jenis serangga menyukai

warna tertentu (Mahrub, 1986). Menurut Bangun (2009) serangga lebih tertarik

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

gelombang khusus dari buah yang matang. Penelitian Sodiq (2009) juga

menyatakan bahwa Ordo Diptera lebih banyak terperangkap pada perangkap

kuning. Penggunaan perangkap likat berwarna kuning (yellow sticky trap)

diperkirakan akan memberikan hasil tangkapan yang lebih tinggi daripada warna

lain. Selain itu, penambahan aroma buah seperti jambu biji dan belimbing diduga

juga akan meningkatkan jumlah tangkapan. Jumlah tangkapan akan lebih tinggi

apabila warna kuning di kombinasikan dengan aroma buah jambu biji dan

belimbing.

1.4 Hipotesis

Berasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun, maka dirumuskan hipotesis

sebagai berikut :

1. Pemberian warna mempengaruhi jumlah tangkapan pada perangkap likat.

2. Pemberian jus buah mempengaruhi jumlah tangkapan pada perangkap likat.

3. Pemberian warna dan jus buah secara bersama – sama mempengaruhi jumlah

tangkapan pada perangkap likat.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Botani Tanaman Cabai

Tanaman Cabai (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu komoditas

hortikultura yang menpunyai banyak manfaat.  Cabai memiliki kandungan gizi

dan vitamin, diantaranya kalori, protein, lemak, kabohidarat, kalsium, vitamin A,

B1, C dan beta karoten.  Cabai, selain sebagai penghasil gizi, dapat pula

digunakan sebagai bahan campuran makanan, industri bumbu masakan, industri

makanan dan industri obat‐obatan atau jamur.  Menurut Cronquist (1981),

klasifikasi tanaman cabai merah adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Sub kelas : Sympetalae

Ordo : Tubiflorae

Famili : Solanaceae

Genus : Capsicum

Spesies : Capsicum annuum L.
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Tanaman cabai termasuk ke dalam famili Solanaceae. Tanaman cabai sekerabat

dengan kentang (Solanum tuberosum L.), terung (Solanum melongena L.), leunca

(Solanum nigrum L.), takokak (Solanum torvum), dan tomat (Lycopersicon

esculentum) (Tarigan dan Wiryanta, 2003).  Jenis cabai yang dibudidayakan

adalah cabai besar, cabai keriting, cabai rawit dan paprika.  Penentuan umur panen

cabai biasanya 70‐90 hari tergantung varietasnya, yang ditandai dengan 60% cabai

sudah berwarna merah. Cabai yang dijadikan benih adalah cabai yang dipanen

jika sudah berwarna merah.

Tanaman cabai memiliki batang yang dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu

batang utama dan percabangan (batang skunder).  Batang utama berwarna coklat

hijau dengan panjang antara 20-28 cm.  Percabangan berwarna hijau dengan

panjang antara 5-7 cm.  Daun tanaman ini terdiri dari alas tangkai, tulang dan

helaian daun.  Panjang tangkai daun antara 2-5 cm, berwarna hijau tua.  Helaian

daun bagian bawah berwarna hijau terang, sedangkan permukaan atasnya

berwarna hijau tua.  Daun mencapai panjang 10-15 cm, lebar 4-5 cm. Bagian

ujung dan pangkal daun meruncing dengan tepi rata (Nawangsih, 2003).

2.2. Lalat Buah (Bactrocera spp.)

Lalat buah terdiri dari ±4000 spesies yang terbagi dalam 500 genus.  Tephritidae

merupakan famili terbesar dari ordo Diptera dan merupakan salah satu famili

terpenting karena secara ekonomi merugikan.  Sekitar 35% spesies lalat buah

menyerang buah – buahan berkulit tipis dan lunak. Lalat buah (Bactrocera spp.)

berasal dari daerah tropis Asia dan Afrika serta subtropis Australia dan Pasifik
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Selatan.  Selanjutnya hama ini menyebar ke India, Pakistan dan Asia Tenggara.

Lalat buah masuk ke Indonesia sejak tahun 1920 dan dilaporkan telah menyerang

lebih dari seratus jenis tanaman hortikultura (Kalie, 1992).  Pada saat ini, hama

lalat buah telah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia yaitu Sumatera,

Jawa, Madura dan kepulauan Riau (Hidayat dan Siwi 2004). Terdapat 66 spesies

lalat buah di Indonesia saat ini, tetapi baru beberapa spesies yang diketahui

inangnya (Siwi dkk., 2006).  Taksonomi Bactrocera spp. menurut Drew and

Hancock ( 1994 ) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Phylum : Arthropoda

Kelas : Insecta

Ordo : Diptera

Family : Tephritidae

Genus : Bactrocera

Spesies : Bactrocera spp.

Siklus hidup lalat buah ini terdiri dari telur, larva, pupa dan imago.  Telur-telur ini

biasanya diletakkan pada buah di tempat yang terlindung dan tidak terkena sinar

matahari langsung serta pada buah-buah yang agak lunak dan permukaannya

kasar (Ditlin Hortikultura, 2006). Lalat buah bergerak secara aktif dan hidup

bebas di alam.  Lalat betina sering ditemui di tanaman buah – buahan dan sayuran

pada pagi dan sore, sedangkan lalat buah jantan bergerak aktif dan memburu lalat

betina untuk melakukan kopulasi.  Lalat buah jantan mengenal pasangannya

melalui feromon, kilatan warna tubuh dan pita atau bercak pada sayap lalat buah

betina.  Lalat buah termasuk serangga yang kuat karena lalat buah mampu terbang
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4-15 mil tergantung dengan kecepatan dan arah angin.  Lalat buah banyak

berterbangan diantara buah yang hampir matang (Siwi 2005). Menurut Putra

(1997) pakan lalat buah dewasa berasal dari cairan manis buah–buahan.

Lalat buah termasuk hama perusak utama tanaman buah–buahan. Kerusakan yang

dialami tanaman akibat dari serangan lalat buah hanya sebatas pada buahnya saja.

Tanaman itu sendiri tidak terganggu, tetap normal, tumbuh sehat dan tetap bisa

berbuah (Susanti, 2012).  Tingkat serangan lalat buah bervariasi sangat tergantung

dari  populasi lalat buah di lapangan.  Semakin tinggi tingkat populasi, maka

tingkat serangan akan ikut bertambah tinggi (Pujiastuti, 2007).  Lalat buah

cenderung memiliki ketertarikan terhadap spektrum warna kuning-hijau (500-600

nm).  Warna tersebut merupakan kisaran panjang gelombang khusus buah yang

matang.

2.3. Pengendalian Hama dengan Perangkap Likat

Pengendalian hama menggunakan perangkap hama merupakan pengendalian

hama secara fisik dan mekanik.  Pengendalian dengan cara ini akan lebih efektif

bila dilakukan sebelum terjadinya ledakan populasi hama (Pasetriyani, 2010).

Salah satu jenis perangkap hama yang dapat digunakan untuk mengendalikan

hama  adalah perangkap likat.  Perangkap likat (sticky trap) adalah perangkap

yang berbentuk silindris atau persegi dengan  warna tertentu sesuai dengan jenis

hama yang akan ditangkap.
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Perangkap likat dapat diaplikasikan pada berbagai jenis tanaman sayuran seperti

cabai dan bawang merah. Perangkap dapat dibuat dari berbagai jenis bahan,

misalnya tripleks berukuran 10 cm x10 cm atau bentuk silindris yang dibuat dari

paralon berdiameter 10 cm panjang 10 cm. Permberian warna dapat menggunakan

menggunakan cat.

Pada pertanaman cabai, pemasangan perangkap umumnya dilakukan sejak

tanaman cabai ditransplanting. Pada umumnya perangkap digantungkan di atas

pertanaman cabai dengan ketinggian kurang lebih 50 cm (sedikit di atas tajuk

tanaman) sebanyak 40 buah tiap ha pertanaman atau 4 buah tiap petak berukuran

5,80 m x 5,20 m. Untuk menjaga efektifitas penangkapan, penambahan perekat

dilakukan setiap minggu (Pasetriyani, 2010).

Perangkap likat berwarna kuning diketahui cukup efektif untuk menekan

serangan hama pengorok daun yaitu lalat Liriomyza chinensis pada tanaman

bawang merah.  Perangkap likat berwarna kuning menarik imago lalat yang pada

gilirannya t menekan populasi telur, populasi larva dan kerusakan tanaman

(Soetiarso, 2007).

Perangkap likat kuning dibuat dengan lem tikus yang dioleskan  pada lembaran

pelastik mika tebal berwarna kuning  transparan.  Ukuran perangkap likat yang

digunakan yaitu panjang 17,5 cm x lebar 23 cm. Pemasangan perangkap likat

pada pertanaman bawang merah umumnya menggunakan ajir dengan ketinggian

5-10 cm di atas tajuk tanaman. Arah perangkap likat disesuaikan dengan arah

datangnya cahaya  matahari.
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Selain untuk pengendaian lalat perangkap likat kuning juga diketahui dapat

menekan dan memonitor serangan atau perpindahan kutu kebul di lapangan dan

memprediksi bahaya infeksi virus (Holmer dan Simmons, 2008 ; Atakan dan

Ramazan, 2004 ; Liburd dan Nyoike, 2008).  Perangkap yang paling menarik dan

efisien untuk digunakan dalam pemantauan kutu kebul adalah warna kuning dan

dipasang secara vertikal karena memiliki jumlah tertinggi kutu kebul tertangkap

dibandingkan dengan warna biru, hijau, merah, putih, dan hitam (Idris dkk.,

2012).

Penggunaan warna pada perangkap dapat memberikan daya tarik terhadap lalat

buah untuk mendatangi perangakap.  Selain penggunaan warna, penambahan

aroma atau bau yang berasal dari jus atau sari buah juga dapat meningkatkan

efektivitas dari keberhasilan perangkap likat terhadap lalat buah. Darmawi

Sikumbang dkk. (2000) manunjukkan bahwa preferensi lalat buah Bactrocera sp.

terhadap buah jambu biji sebagai tempat bertelur.  Himawan (2003) menyatakan

bahwa Bactrocera sp. lebih memilih bertelur pada buah belimbing dan lalat buah

lebih menyukai warna kuning dan putih dibandingkan warna lainnya.  Hal

tersebut karena ketika buah menjelang masak dan mulai tampak bewarna kuning,

lalat buah betina dapat mengenali inangnya untuk bertelur (Muryati dkk, 2006).
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan pada pertanaman cabai di Desa Candra Kencana,

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan

Laboratorium Ilmu Hama Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari - Juni 2017.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah tanaman cabai merah, lem perekat, ekstrak jambu

biji dan belimbing, tali/kawat, botol spesimen, alkohol, papan plastik warna, botol

air mineral 500 ml dan kapas. Alat yang digunakan adalah mikroskop stereo

binokuler, jarum , kamera digital, cawan petri, meteran, gunting, dan cutter.

3.3 Metode Penelitian

Satuan percobaan  disusun dalam rancangan acak kelompok faktorial   dengan 2

faktor (3 x 3). Pengelompokan didasarkan pada arah mata angin. Faktor I adalah

jus yang terdiri dari 3 taraf : tanpa jus, jus jambu biji, dan  jus belimbing. Faktor II

adalah warna 3 taraf : tanpa warna (bening), warna hijau, dan warna kuning.

Masing – masing kombinasi perlakuan (Tabel 1) diulang sebanyak 5 kali.
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Tabel 1. Kombinasi warna dengan jus buah pada perangkap likat

Warna (W)
Jus Buah(J)

Tanpa Jus (0) Jambu Biji (1) Belimbing (2)
Tanpa (Bening) (0) W0J0 W0J1 W0J2

Hijau (1) W1J0 W1J1 W1J2
Kuning (2) W2J0 W2J1 W2J2

Keterangan :
W0J0 = Tanpa warna dan tanpa jus buah
W0J1 = Tanpa warna dengan jus jambu biji
W0J2 = Tanpa warna dengan jus belimbing
W1J0 = Warna hijau dan tanpa jus buah
W1J1 = Warna hijau dengan jus jambu biji
W1J2 = Warna hijau dengan jus belimbing
W2J0 = Warna kuning dan tanpa jus buah
W2J1 = Warna kuning dengan jus jambu biji
W2J2 = Warna kuning dengan jus belimbing

Homogenitas ragam data diuji dengan uji Bartlet, kemudian dilanjutkan dengan

analisis ragam dan pemisahan nilai tengah dengan uji BNT pada taraf 5 % .

Semua pengujian spesifik menggunakan program Microsoft Excel 2010.

3.4 Pelaksanaan Penelitian

Perangkap likat dibuat dari papan kayu (triplek) dibuat berbentuk limas. Papan

kayu ( triplek) berukuran 30 cm x 15 cm dibuat sebagai alas dan bambu berukuran

15 cm dibuat sebagai tiang. Bambu dipasang pada kedua sisi triplek kemudian

kawat untuk membuat rangka berbentuk seperti atap rumah ( limas ). Dipasang

botol air mineral 50 ml yang telah dipotong 2 bagian, kemudian dipasang pada

bagian tengah alas perangkap. Botol ini digunakan untuk menempatkan jus.

Kertas bufalo bewarna yang dilapisi plastik mika dipasang pada kerangka kawat.

Pada dua sisi dibiarkan terbuka agar aroma jus buah dapat menyebar keluar dan

menarik hama untuk mendatangi perangkap.



14

.

Gambar 1. Alat perangkap lalat (foto pribadi)

Perangkap likat yang dibuat dari kombinasi warna dan jus buah sebagai satuan

percobaan dipasang secara acak pada setiap blok areal pertanaman cabai. Total

perangkap yang dipasang sebanyak 45 perangkap. Perangkap dipasang satu hari

sebelum pengamatan di mulai yaitu saat tanaman cabai mulai berbuah pada umur

12 minggu.

Gambar 2. Tanaman cabai yang digunakan sebagai lahan penelitian (foto pribadi)
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Pengamatan

Variabel yang diamati adalah jumlah lalat buah yang tertangkap, jumlah lalat lain

dan serangga lain yang tertangkap.  Pengamatan dilakukan 1 kali selama 2

minggu.  Setiap hari plastik likat  diambil dan jus buah diganti dengan jus buah

segar yang baru.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan warna kuning pada papan likat memberikan jumlah tangkapan

yang lebih tinggi daripada warna lainnya.

2. Penambahan jus belimbing pada perangkap likat menghasilkan jumlah

tangkapan yang lebih tinggi dibandingkan jus lainnya.

3. Kombinasi perangkap likat warna kuning dengan penambahan jus buah

belimbing menghasilkan jumlah tangkapan lebih tinggi daripada kombinasi

lainnya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah penggunaan warna dan jus buah yang

lebih banyak untuk mendapatkan kombinasi yang lebih baik dalam pengendalian

hama buah pada pertanaman cabai merah.
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