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ABSTRACT

This research was aimed to study the attraction of fruit flies by coloured traps as a 
method of control in fruit orchards in Nambanagan village, Weru district, Sukaharjo 
regency. Conducted over 1 month (January 2011), the study aimed to discover which 
colour was the most attractive to fruit flies and other insects in general.  A variety of 
fruit trees, mango, banana, rose apple, guava and star fruit amongst others, were chosen 
and various coloured boards were used including yellow, red, green and a transparent 
board. The research was carried out by attaching a coloured board to the trees and the 
use of glue. The results showed that the highest number of fruit fly pests (60) was found 
on the yellow board and the lowest number (7) on the transparent board.  For other 
insects, the greatest number were also found on the yellow board (236) and the least 
number (41) on the transparent one. These insects consisted of Lepidoptera, Diptera, 
Hemiptera, Coleoptera and Hymenoptera.  From the results of this research it is clear 
that this physical control technique is safe, effective and environmentally friendly.  
Key words: Fruit fly, insects, coloured trap

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Lalat buah merupakan hama yang sangat 

merusak tanaman dari jenis tanaman hortikultura, 
khususnya tanaman buah-buahan dan sayuran. 
Jenis tanaman buah dan sayur yang sangat riskan 
terserang lalat buah adalah jambu biji, belimbing, 
mangga, melon, apel, cabai merah dan tomat. Saat 
ini lalat dari famili Tephritidae ini sudah tersebar 
hampir diseluruh kawasan Asia Pasifik dan 
memiliki lebih dari 26 jenis tanaman inang. Hama 
ini menimbulkan kerugian, baik secara kuantitas 
misalnya berupa kerontokan pada beberapa buah 
muda atau buah yang belum matang. Sementara 
itu, kerugian secara kwualitas, misalnya buah 
atau sayuran menjadi busuk dan berisi belatung. 
Selain itu lalat buah juga merupakan vektor  
bakteri Escherichia coli yang bisa menyebabkan 
penyakit pencernaan pada manusia. Karena itu 
beberapa negara menetapkan standart yang sangat 
ketat terhadap produk yang terserang lalat buah.  
Bahkan beberapa negara importir yang standart 
produknya sangat tinggi, seperti jepang, akan 
menolak semua produk yang dikirim, jika ternyata 

ditemukan sebutir telur lalat buah pada produk 
hortikultura yang dimintanya.  Hama lalat buah 
termasuk hama yang sangat sulit dikendalikan, 
bahkan Jepang, Australia, dan Selandia Baru 
telah menghabiskan dana yang cukup besar untuk 
menanggulangi hama ini. (Kardinan, 2003). 

Lalat buah genus Bactrocera  (Diptera: 
Tephritidae) merupakan spesies lalat buah dari 
daerah tropis. Lalat buah dari daerah tropika 
sebelumnya diidentifikasi sebagai Genus Dacus, 
kemudian diketahui merupakan kekeliruan 
identifikasi dari genus Bactrocera. Genus Dacus  
merupakan spesies asli dari Afrika, dan biasanya 
berasosiasi dengan bunga dan buah dari jenis 
tanaman cucurbits (Cucurbitaceae) dan kulit 
buah tanaman kacang-kacangan (White & Harris, 
1992). 

Secara ekonomis beberapa spesies lalat 
buah merupakan hama penting yang berasosiasi 
dengan berbagai buah-buahan dan sayuran 
tropika. Lalat buah dapat  menyebabkan kerusakan 
langsung terhadap  150 spesies tanaman buah 
dan sayur-sayuran baik di daerah tropis maupun 
daerah subtropis. Lalat buah memasukkan 
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telurnya dengan menusukkan  ovipositor kedalam 
buah dan larvanya akan  berkembang di dalam 
buah.  Kerusakan di Indonesia bagian barat, 
terdapat 89 spesies lalat buah yang termasuk 
jenis lokal (indiginous) tetapi hanya delapan jenis 
yang termasuk hama penting yaitu: Bactrocera 
albistrigata (Meijere),  B.  dorsalis Hendel, B. 
carambolae Drew and Hancock,  B. papayae 
Drew and Hancock, B. umbrosa (Fabricius), 
B. caudata (Fabricius), B. tau (Walker),  B. 
cucurbitae (Coquillett), dan Dacus (Callantra) 
longicornis (Wiedemann). Ahsol  Hasyim, et,al. 
2003 ).

Menurut Van Sauers & Muller, A. (2005.). 
Pada buah yang terserang biasanya terdapat 
lubang kecil di bagian tengah kulitnya. Serangan 
lalat buah ditemukan terutama pada buah yang 
hampir masak. Gejala awal ditandai dengan 
noda/titik bekas tusukan ovipositor (alat peletak 
telur) lalat betina saat meletakkan telur ke dalam 
buah. Selanjutnya karena aktivitas hama di dalam 
buah, noda tersebut berkembang menjadi meluas. 
Larva makan daging buah sehingga menyebabkan 
buah busuk sebelum masak. Buah tersebut apabila 
dibelah pada daging buah terdapat ulat-ulat kecil 
dengan ukuran antara 4-10 mm yang biasanya 
meloncat apabila tersentuh. Kerugian yang 
disebabkan oleh hama ini mencapai 30-60%. 
Kerusakan yang ditimbulkan oleh larvanya akan 
menyebabkan gugurnya buah sebelum mencapai 
kematangan yang diinginkan. 

Pencegahan  B. dorsalis  ini telah banyak 
yang dilakukan, salah satunya yaitu penerapan 
Peraturan Pemerintah Menteri Pertanian 
No.37/KPTS/HK.060/I/2006. Peraturan ini 
menjelaskan tentang pencegahan, penyebaran, 
dan masuknya lalat buah dari wilayah atau 
negara lain. Pengendalian B. dorsalis dengan 
membungkus buah dan penyemprotan insektisida 
sintetik. Teknik pembungkusan /pembrongsongan 
buah menyita waktu serta tenaga, terutama pada 
pertanaman yang luas sedangkan penyemprotan 
insektisida sintetik dapat berpengaruh buruk 
terhadap konsumen karena residu pada buah 
dapat ikut termakan. Selain itu, sifat B. dorsalis 
yang selalu bergerak sehingga banyak aplikasi 
penyemprotan pestisida yang tidak tepat sasaran 
dan mengakibatkan semakin meningkatkan 
biaya aplikasi pestisida.  Upaya lain yang 

telah dilakukan untuk pengendalian lalat buah 
yang aman bagi lingkungan dan efisien adalah 
menggunakan bahan kairomon seperti metil 
eugenol sebagai atraktan untuk memerangkap 
lalat buah jantan. Penggunaan atraktan dengan 
menggunakan bahan metil eugenol merupakan 
cara pengendalian yang ramah lingkungan dan 
telah terbukti efektif . Pengendalian lalat buah 
juga dapat dilakukan dengan menggunakan 
berbagai macam bentuk  dan warna perangkap, 
(Kardinan, 2003).

Menurut Siwi (2006), menyatakan 
bahwa ada 16 spesies lalat buah penting  di 
Indonesia, lalat buah tersebut diantaranya:  
Bactrocera.(Bactrocera) albistrigata (de Meijere),  
Bactrocera {Zeugodacus) calumniata (Hardy), 
Bactrocera (Bactrocera) carambolae (Drew dan 
Hancock), Bactrocera {Zeugodacus) caudata 
(Fabricius), Bactrocera (Zeugodacus) cucurbitae 
(Coquillet), Bactrocera (Bactrocera) curreyi 
Drew, Bactrocera (Bactrocera) curvifera (Walker), 
Bactrocera (Bactrocera )  dorsalis (Hendel 1912), 
Bactrocera(Zeugodacus) emittens (Walker), 
Bactrocera (Buffadacus) megregori (Bezzi), 
Bactrocera {Bactrocera) papayae (Drew dan 
Hancock), Bactrocera {Zeugodacus) persignata 
(Hering), Bactrocera {Zeugodacus) synnephes 
(Hendel), Bactrocera {Zeugodacus) tau (WaIker), 
Bactrocera(Bactrocera)  umbrosa  (Fabricius), 
Dacus(Callantra) longicornis (Wiedeman).

Aktivitas lalat buah dalam menemukan 
tanaman inang ditentukan oleh warna dan 
aroma dari buah. Lalat buah jantan mengenal 
pasangannya selain melalui feromon, juga melalui 
kilatan warna tubuh dan pita atau bercak pada 
sayap. Lalat buah aktif pada sore hari menjelang 
senja. Untuk Bactrocera spp., kopulasi biasanya 
terjadi pada senja hari. Lalat buah termasuk 
serangga yang kuat terbang, lalat jantan mampu 
terbang 4 – 15 mil (6,44 – 24,14 km) tergantung 
pada kecepatan dan arah angin. Lalat buah banyak 
beterbangan di antara pohon-pohon buahan bila 
buah sudah hampir matang atau masak (Kalie, 
1999).

Menurut Gustilin,(2008). Serangga dapat 
membedakan warna-warna kemungkinan karena 
adanya perbedaan pada sel-sel retina pada mata 
serangga. Kisaran panjang gelombang yang 
dapat diterima serangga adalah 2540-6000 A  Uji 
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preferensi warna pada serangga dilakukan dengan 
menggunakan sticky trap. Bentuk dari sticky trap 
adalah berbentuk silinder atau segi empat. Warna 
dari sticky trap disesuaikan dengan warna yang 
akan diamati, penggunaan perangkap sticky trap 
warna kuning, biru, putih hijau, dan merah, untuk 
melakukan pemantauan populasi hama pada 
beberapa tanaman, guna menentukan sebaran 
dan aktivitas kehidupan hariannya terutama 
pengamatan preferensi warna yang disukai oleh 
serangga pada tanaman kacang kedelai, terong, 
jagung, kangkung dan kacang panjang.

Serangga menggunakan sejumlah isyarat 
visual ataupun isyarat kimia (chemical cues)  
untuk menemukan inang berupa buah atau 
sayuran. Kesesuaian isyarat visual maupun 
isyarat kimia  akan menyebabkan serangga lebih 
tertarik untuk menemukan inangnya. Percobaan 
telah dilakukan antara lain ketertarikan serangga 
terhadap warna yang merupakan stimulus visual 
serta memberikan tanggapan tertentu  terhadap 
serangga. lebih banyak terperangkap pada 
perangkap yang diberi  warna kuning. 

Menurut Nurdin et al. (1999), melaporkan 
bahwa perangkap kuning dari bahan plastik 
yang diolesi dengan pelumas lebih efektif 
mengendalikan lalat korok daun pada tanaman 
kentang dibanding jenis lainnya. Populasi lalat 
dewasa yang terperangkap oleh perangkap 
plastik kuning dalam seminggu sebanyak 23,4 
ekor, sedangkan jenis perangkap kuning lainnya 
lebih rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan 
oleh warna kuning pada plastik lebih kontras 
dan mengkilap sehingga lalat lebih tertarik 
dibandingkan jenis perangkap kuning lainnya. 
Dan disamping itu pula plastik kuning tersebut 
lebih tahan terhadap hujan dan cahaya matahari, 
sehingga mengakibatkan lebih melekat lebih awet 
atau lebih lama.

Pengendalian hama tanaman dalam 
konsep Pengendaliah Hama Terpadu (PHT) 
dilakukan dalam satu kesatuan pengendalian 
atau dengan cara menggabungkan beberapa 
teknik pengendalian seperti Pengendalian 
Fisik, Pengendalian Mekanik, Pengendalian 
kultur teknis, Penggunaan tanaman tahan hama, 
Rekayasa Genetik, Pemanfaatan senyawa 
atraktan, repelen, pheromone, 

Pengendalian Hayati dan Pengendalian 
Kimiawi.  Pengendalian Fisik  merupakan 
usaha yang dilakukan dengan mengubah faktor 
lingkungan fisik sehingga dapat menimbulkan 
kematian dan dapat mengurangi populasi hama. 
Misalnya dengan lampu perangkap, atau dengan 
perangkap berwarna.

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) 
mengetahui ketertarikan lalat buah pada papan 
perangkap ber warna 2) mengetahui ketertarikan 
serangga  pada papan perangkap ber warna 3) 
mengetahui jenis ordo serangga yang tertangkap 
pada perangkap papan berwarna. Kegunaan  
penelitian ini untuk  mendapatkan alternatif baru 
tentang teknik monitoring dan pengendalian 
lalat buah melalui penelitian perilaku lalat buah 
terhadap polawarna. 

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada lokasi 

tanaman buah-buahan di Desa Nambanagan, 
Kecamatan, Weru, Kabupaten Sukoharjo.selama 
1 bulan yaitu pada bulan Januari 2011.  Obyek 
yang digunakan adalah  pertanaman buah buahan 
yang bervariasi, seperti tanaman mangga, pisang, 
jambu air dan lainnya. Adapun alat dan bahan 
yang digunakan adalah: papan, pilox, lem tikus,  
kaca pembesar, mikroscup dll. Hasil tangkapan 
serangga yang didapat kemudian dihitung dan 
di identifikasi secara morfologi pada tingkat 
ordonya.

Penelitian ini menggunakan papan yang 
diberikan berbagai macam warna. Warna yang 
digunakan adalah  warna Transparan, Kuning, 
Merah dan Hijau. Penelitian dilaksanakan dengan 
cara memasang papan yang sudah diwarnai 
dengan perekat. 

Analisis Data
Dalam penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif, dengan cara serangga lalat 
buah dan serangga yang lain yang tertangkap pada 
masing-masing perangkap ditampilkan dalam 
bentuk tabel dan grafik. Parameter yang diamati 
antara lain keterarikan lalat buah pada warna, 
ketertarikan  serangga pada warna dan jenis ordo 
serangga yang tertangkap.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 

perangkap  papan warna kuning dapat menangkap 
lalat buah paling banyak  dan yang paling rendah 
adalah pada papan perangkap warna taransparan, 
hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar.1:  Jumlah tangkapan lalat buah pada papan 
perangkap berwarna

Gambar di atas menunjukkan bahwa 
serangga  hama lalat buah lebih tertarik pada 
warna kuning dibandingkan dengan warna 
transparan, merak dan hijau. Hal ini terbukti 
dari hasil tangkapan dari perangkap papan yang 
diberikan warna.Hama lalat buah tertangkap 
papan warna kuning sebanyak : 60 ekor, diikuti 
papan warna hijau sebanyak : 49 ekor, papan 
warna  merah sebanyak : 21 ekor dan papan warna 
transparan sebanyak : 7 ekor. Hal ini membuktikan 
bahwa serangga lebih terarik pada warna kuning 
dibandingkan dengan warna yang lain.

Pada penelitian ini serangga pada 
khususnya lalat buah lebih tertarik pada warna 
kuning, karena warna kuning mempunyai panjang 
gelombang 4240-4910 A dan serangga mempunyai 
kisaran panjang gelombang yang dapat diterima 
berkisar 2540-6000 A. Selain karena panjang 
gelombang yang dapat diterima oleh serangga, 
karena serangga dapat membedakan warna-warna 
kemungkinan karena adanya perbedaan pada sel- 
sel retina mata serangga. 

Serangga lalat buah menggunakan 
sejumlah isyarat visual ataupun isyarat kimia 
(chemical cues)  untuk menemukan inang 
berupa buah atau sayuran. Kesesuaian isyarat 
visual maupun isyarat kimia  akan menyebabkan 
hama lalat buah lebih tertarik untuk menemukan 
inangnya. Percobaan telah dilakukan antara 
lain ketertarikan serangga terhadap warna yang 
merupakan stimulus visual serta memberikan 
tanggapan tertentu  terhadap serangga. lebih 
banyak  terperangkap pada perangkap yang diberi  

warna kuning. 
Aktivitas serangga hama lalat buah dalam 

menemukan tanaman inang ditentukan oleh warna 
dan aroma dari buah. Lalat buah jantan mengenal 
pasangannya selain melalui feromon, juga melalui 
kilatan warna tubuh dan pita atau bercak pada 
sayap. Lalat buah aktif pada sore hari menjelang 
senja. Untuk Bactrocera spp., kopulasi biasanya 
terjadi pada senja hari. Lalat buah termasuk 
serangga yang kuat terbang, lalat jantan mampu 
terbang 4 – 15 mil (6,44 – 24,14 km) tergantung 
pada kecepatan dan arah angin. Lalat buah banyak 
beterbangan di antara pohon-pohon buah-buahan 
bila buah sudah hampir matang atau masak. 

Penelitian ketertarikan serangga terhadap 
warna yang merupakan stimulus visual serta 
memberikan tanggapan tertentu  terhadap 
serangga. lebih banyak  terperangkap pada 
perangkap yang diberi  warna kuning dari pada 
perangkap yang diberi warna tranparan , merah 
dan hijau. Lihat gambar dibawah ini :

	

Gambar.2:  Jumlah tangkapan serangga  pada papan 
perangkap berwarna

Gambar di atas menunjukkan bahwa 
serangga lebih tertarik pada warna kuning 
dibandingkan dengan warna transparan, merak 
dan hijau. Hal ini terbukti dari hasil tangkapan 
dari perangkap papan yang diberikan warna 
dan diberikan lem perekat. Serangga tertangkap 
papan warna kuning sebanyak : 236 ekor, diikuti 
papan warna hijau sebanyak : 177 ekor, papan 
warna  merah sebanyak : 113 ekor dan papan 
warna transparan sebanyak : 41 ekor. Hal ini 
membuktikan bahwa serangga lebih terarik pada 
warna kuning dibandingkan dengan warna yang 
lain.

Perangkap papan warna  kuning diolesi 
dengan perekat lebih efektif menagkap serangga. 
Serangga yang terperangkap oleh perangkap 
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papan kuning sebanyak 236 ekor, sedangkan jenis 
perangkap warna  lainnya lebih rendah. Hal ini 
kemungkinan disebabkan oleh warna kuning pada 
pada papan lebih menarik serangga  dibandingkan 
jenis warna perangkap lainnya. Imago betina 
tertarik pada warna kuning bila dibandingkan 
dengan warna lainya. Imago terbang disekitar 
tajuk tanaman sebelum meletakkan telurnya. 
Tingkat kematangan menentukan perilaku 
serangga dalam mencari inangnya. 

Yang et al., 2005), menyatakan bahwa tiga 
karakteristik visual tanaman yang menyebabkan 
suatu tanaman dipilih oleh serangga untuk 
meletakkan telur maupun makan adalah ukuran, 
bentuk dan kualitas warna tanaman. Selain itu, 
serangga memiliki spektrum warna yang berbeda 
dengan manusia. Hal ini didukung oleh pendapat  
Meyer (2006), bahwa kebanyakan serangga hanya 

memiliki dua tipe pigmen penglihatan, yaitu 
pigmen yang dapat menyerap warna hijau dan 
kuning terang, serta pigmen yang dapat menyerap 
warna biru dan sinar ultraviolet.

Imago betina tertarik pada warna kuning 
bila dibandingkan dengan warna lainya. Imago 
terbang disekitar tajuk tanaman sebelum 
meletakkan telurnya. Tingkat kematangan 
menentukan perilaku serangga dalam mencari 
inangnya. ( Bes & Haromoto, 1961 ).

Dari hasil Penelitian ketertarikan serangga 
terhardap warna terdapat perbedaan daya tangkap 
serangga, serangga yang tertangkap pada 
perangkap dapat menangkap 5 ordo dari serangga, 
yaitu Ordo Hymenoptera, Hemiptera, Coleoptera, 
Diptera dan Lepidoptera. Dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini :

Tabel di atas menunjukkan bahwa ordo 
serangga tertarik pada warna berwariasi. Hal 
ini menunjukkan bahwa serangga dengan ordo 
Lepidoptera (Kupu-kupuan) lebih banyak 
terarik pada warna bila dibandingkan dengan 
serangga dari ordo lainnya, ini terbukti dengan 
hasil tangkapan dari  dari ordo Lepidoptera 
yang paling bayak tertangkap yaitu 228 ekor, 
diikuti dengan Ordo Hemiptera : 149 ekor, Ordo 
Diptera: 138 ekor, Ordo Coleoptera : 30 ekor dan 
yang paling rendah adalah ordo Hymenoptera 
sebanyak 22 ekor. Hal ini menunjukan bahwa 
serangga dari jenis Lepidoptera yang merupakn 
serangga hama yang dominan pada setiap 
tanaman  yang banyak tertangkap, serangga hama 
dalam mencari makanan akan memperhatikan 
jumlah makanan pada tanaman yang berada 
disuatu tempat. Serangga dalam menemukan 
makanna atau habitatnya  melalui  stimulus 
yang terdapat di lingkungan yang terdiri dari 

cahaya, angin, gaya gravitasi, bahkan terkadang 
temperature dan kelembaban merupakan salah 
satu penarik penyebaran serangga ke habitatnya.  
Salah satu cara serangga mengenali inangnya, 
dengan cara mengenali stimulus visual dengan 
cara melihat  dengan matanya, selain itu juga 
serangga secara kemical melalui antenna, tarsis, 
dan alat mulut. Jadi karena serangga dari Ordo 
Lepidoptera merupakan serangga hama maka 
serangga tersebut datang karena serangga hama 
secara visual melihat warna yang dapat menarik 
serangga tersebut untuk datang. Ini artinya bahwa 
selain perangkap bisa digunakan sebagai salah 
astu teknik pengendalian perangkap berawarna 
juga bisa dijadikan sebangai penarik serangga 
hama. 

Dalam hubunganya dengan teknik 
pengendalian, sudah jelas bahwa teknik 
pengendalian hama secara fisik dengan 
menggunakan warna dapat dijadikan sebagai 

Tabel 1.  Jumlah Tangkapan Serangga Terhadap Papan Perangkap Berwarna Berdasarkan Ordo Serangga. 

Ordo
Jenis warna

Jumlah
Transparan Kuning Merah Hijau

Hymenoptera 3 10 8 1 22

Hemiptera 8 70 15 56 149

Coleoptera 3 7 9 11 30

Diptera 7 60 21 49 138

Lepidoptera 20 89 60 61 228

Total 41 236 113 177 567
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salah satu teknik pengendalian yang efektif, 
efisien dan ramah lingkungan.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa : 
1. Perangkap  papan warna kuning dapat 

menangkap lalat buah paling banyak sebesar 
60 ekor  dan yang paling rendah adalah 
pada papan perangkap warna taransparan 
sebanyak 7 ekor.

2. Perangkap  papan warna kuning dapat 
menangkap serangga pada umunya paling 

banyak sebesar 236 ekor, dan yang paling 
rendah adalah pada perangkap berwarna 
transparan sebanyak 41 ekor. 

3. Ketertarikan serangga terhadap warna  
menunjukkan bahwa serangga lebih banyak  
terperangkap pada perangkap yang diberi 
warna kuning, kemudian diikuti dengan 
warna hijau, merah, dan transparan.

4. Serangga yang terperangkap terdiri dari 5 
jenis ordo serangga yaitu, Ordo Lepidoptera, 
Diptera, Hemiptera, Hymenoptera dan 
Coleoptera. 
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