
ABSTRAK 

Pengendalian Lalat Buah  yang Ramah Lingkungan 
Agus Susanto* 

* Jurusan Perlindungan Tanaman, Fakultas Pertanian Unpad 

Lalat buah  merupakan salah satu  hama utama yang menyerang  komoditas 

hortikultura di seluruh dunia. Di Indonesia hama ini menyerang sayuran dan buah-

buahan.  Cabai,  mangga, belimbing, semangka, jambu merupakan komoditas yang 

banyak diserang. Bahkan melosa baru-baru ini diketahui diserang oleh lalat buah ini. 

Tulisan ini merupakan pengalaman penulis dalam upaya mengendalikan lalat buah yang 

menyerang mangga, dan jambu. Pemanfaatan bahan-bahan alami telah diteliti dalam 

upaya mengendalikan lalat buah yang lebih aman dan ramah lingkungan. 

Kata Kunci : Lalat buah, pengendalian dan ramah lingkungan 

 

ABSTRACT 

Environtmental-Friendly Fruit Fly Control 
 
 Fruit fly is one of key pest that attack horticulture commodity in the world. In 

Indonesia this pest Indonesia attack vegetable and fruits. Chilli, mango, star fruit, 

watermelon, guava were commodity which many attacked. Even melosa recently is 

known attacked by this fruitfly. This article is experience of writer in the effort 

controling fruit fly attacking mango, and guava. Exploiting of natural material has been 

checked in the effort controling fruitfly which more safe and area friendliness. 
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PENDAHULUAN 

Lalat buah (Diptera : Tephritidae) merupakan salah satu hama  potensial yang 

sangat merugikan produksi buah-buahan dan sayuran, baik secara kuantitas maupun 

kualitas (Rouse et al., 2005; Copeland et al.,  2006).  Hama ini menjadi key pest pada 

buah-buahan di seluruh dunia (Pena, et al., 1998; Vargas et al., 2005), termasuk di 

Indonesia (Sodiq, 1993; Soesilohadi, 2002; Siwi dkk., 2006). Dari beberapa jenis lalat 

buah, Bactrocera dorsalis Complex adalah yang paling banyak dan Elson-Harris, 1992; 

Sodiq, 1993; Soesilohadi, 2002; USDA-ARS, 2002; Revis et al., 2004; Robacker et al., 

2005). Bahkan akibat serangan lalat buah ini, beberapa jenis buah-buahan yang diekspor 



  
ke Jepang pada tahun 1981 semuanya ditolak karena terinfestasi hama ini (Priyono, 

2002). Berdasarkan  PP Nomor 14 Tahun 2002, lalat buah termasuk Organisme 

Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang ditetapkan  oleh Menteri Pertanian 

untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di wilayah Negara Republik 

Indonesia (Iwantoro, 2005; Suwanda, 2005). 

Jenis Lalat Buah di Indonesia 

 Lalat buah (fruit flies) termasuk kedalam ordo Diptera, famili Tephritidae, 

subfamili Dacinae, tribe Dacini. Di dunia, kelompok Tephritidae berjumlah kurang 

lebih 4000 spesies dan dikelompokan ke dalam 500 genera. Jumlah tersebut termasuk 

yang terbesar di antara jenis lalat Diptera yang secara ekonomi penting (Siwi dan 

Hidayat, 2004). Secara morfologi tribe Dacini dibagi ke dalam tiga genera, yaitu genus 

Bactrocera, Dacus, dan Monacrostichus (White dan Elson-Harris, 1992). Famili 

Tephritidae mudah dikenal dari bentuk imago dengan ciri karakteristik pembuluh sayap 

yang mempunyai pola berwarna warni indah. Lalat buah tephritid sering ditemui 

hinggap pada daun atau bunga pada siang hari. Serangga dewasa (imago) dapat 

dikoleksi dengan menggunakan lure trap atau dengan cara pembiakan dari buah yang 

terinfeksi (Siwi dkk., 2006). 

 Hasil pemantauan lalat buah yang dilakukan oleh Pusat Karantina Pertanian 

sejak tahun 1979/1980 menunjukkan bahwa lalat buah ditemukan hampir di semua 

wilayah di Indonesia. Saat ini terdapat 66 spesies lalat buah, tetapi baru beberapa 

spesies yang sudah diketahui tanaman inangnya, yaitu B. dorsalis Hendel yang 

menyerang lebih dari 20 jenis buah antara lain belimbing, mangga, jeruk, jambu, pisang 

susu, pisang raja sere, cabai merah, B. cucurbitae Coq. yang menyerang mentimun, 

melon serta beberapa tanaman dari famili Cucurbitaceae, B. umbrosus F. yang 

menyerang nangka dan beberapa tanaman dari famili Moraceae, dan B. caudatus F. 

yang menyerang beberapa tanaman dari famili Cucurbitaceae. Sasaran utama serangan 

lalat buah ini, antara lain belimbing manis, jambu air, jambu biji, mangga, nangka, 

semangka, melon dan cabai (Deptan, 2002). Tidak semua spesies lalat buah secara 

ekonomi merugikan, hanya kira-kira 10% yang merupakan hama. Pengetahuan untuk 

mengenal spesies yang mempunyai potensi sebagai hama, baik spesies endemik atau 

eksotik dari luar harus dikuasai. Sebagai contoh di daerah Indo-Pasifik dilaporkan 

terdapat 800 spesies lalat buah tetapi hanya 60 spesies yang merupakan hama penting 

(White dan Elson-Harris, 1992). 



  
Beberapa spesies eksotik yang perlu diwaspadai antara lain: Mediterranian 

fruit fly (Ceratitis capitata), Mexican fruit fly  (Anastrepa ludens), Queensland fruit 

fly (B. tryoni),  B. latifrons, B. occipitalis, B. zonata, B. musae, B. philippinensis, B. 

bryoniae, B. passiflorae, B. caryeae, mango fly (Dacus frauenfeldi), dan 

Monacrostichus citricola (Siwi, 2002) 

Upaya Pengendalian 

Telah banyak usaha untuk mengatasi serangan lalat buah diantaranya dengan 

teknnik jantan mandul (SIT), umpan protein (BAT), atraktan dan insektisida. Alternatif 

pengendalian di Indonesia yang mempunyai prospek untuk dikembangkan adalah 

penggunaan atraktan (Epsky dan Heath, 1998; Manrakhan dan Price, 1999; Bueno dan 

Jones, 2002; Gopaul dan Price, 2002; Rouse et al.,  2005). Atraktan merupakan salah 

satu alat untuk memantau populasi  hama dan sekaligus dapat digunakan untuk menekan 

populasi Bactrocera spp. (Bueno dan Jones, 2002; Michaud, 2003). Zat pemikat yang 

mengandung komponen tunggal (males lure) disebut para-feromone yang hanya efektif 

untuk memikat lalat buah jantan. Senyawa methyl eugenol mempunyai sifat yang sama 

dengan para-feromon yang dapat menarik serangga jantan (Iwahashi dan Subahar, 1996; 

Manrakhan dan Price, 1999). Menurut Nurdijati et al. (1996); Kardinan dkk. (1999); 

Miele et al. (2001) dan Kothari et al.  (2005) selasih mempunyai prospek yang baik 

sebagai sumber methyl eugenol. Atraktan lainnya bersifat umpan makan yang dapat 

memikat terutama lalat buah betina, yang berupa umpan protein (Anonim, 2002a; 

Anonim, 2002b; Anonim 2005). Sumber protein yang masih banyak digunakan di dunia 

sebagai pemikat lalat buah adalah protein hidrolisat yang harganya sangat mahal 

(Gopaul dan Price, 2002). 

 Upaya untuk mendukung program pengendalian antara lain : 

1.  Peraturan dan Kebijakan  

Landasan kebijaksanaan pemerintah dalam perlindungan tanaman didasarkan 

pada pendekatan system PHT yang dibutuhkan dalam undang-undang Nomor 12 tahun 

1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1995 

tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT. 

 

 

 



  
2.   Pembungkusan. 

Pemberongsongan dimaksudkan untuk mencegah serangan lalat buah betina 

dalam meletakkan telurnya pada buah yang masih muda hingga buah menjelang 

tua/masak. 

Usaha pembungkusan buah dalam areal kebun yang sangat luas, pohonnya 

tinggi dan berbuah lebat untuk mencegah agar tidak terserang lalat buah adalah kurang 

praktis. Namun apabila upah kerja murah dan banyak tersedia, maka upaya tersebut 

dapat dilakukan. Keuntungan dari cara ini adalah buah-buahan terhindar dari serangan 

lalat buah, bersih, mulus, tanpa pencemaran bahan kimia. 

Cara pengerondongan yang biasa dilakukan petani adalah menggunakan kertas, 

kertas karbon, plastik hitam, daun pisang, daun jati, ataupun kain untuk buah-buahan 

yang tidak terlalu besar seperti belimbing, jambu batu, dll. 

3.  Pemerangkapan 

Penggunaan perangkap dengan umpan sebenarnya ditujukan untuk memantau 

populasi lalat buah yang ada di lapangan atau mendeteksi spesies lalat buah. 

Pengendalian lalat buah menggunakan perangkap dengan atraktan akan berhasil apabila 

perangkap dipasang secara terus menerus dan dalam jumlah yang banyak. Atraktan 

yang digunakan berupa bahan kimia sintetis yang dapat mengeluarkan bau atau aroma 

makanan lalat buah seperti aroma buah atau bau wewangian berahi lalat betina. 

Perangkap yang berisi atraktan yang sudah dicampur dengan insektisida akan menarik 

lalat buah untuk masuk ke dalam perangkap karena aroma atraktan dan akan menarik 

lalat buah untuk masuk ke dalam perangkap karena aroma atraktan dan akan 

menyebankan lalat buah mati karena karena pengaruh insektisida. Atraktan dapat pula 

diletakkan dalam perangkap yang diberi perekat sehingga lalat buah yang tertarik pada 

atraktan akan mati karena menempel pada perangkap tersebut. Perangkap yang 

digunakan sebaiknya terbuat dari bahan yang ringan dan mudah didapat seperti plastik, 

seng tipis, alumunium atau kertas manila tahan air dengan bermacam-macam bentuk 

yang sudah dimodifikasi menjadi jenis perangkap dengan umpan kering ataupun 

perangkap dengan umpan cair. Perangkap berumpan dipasang atau digantungkan pada 

ranting atau cabang pohon dengan ketinggian 1,5–2 meter di atas permukaan tanah atau 

pada ketinggian tajuk terendah dari tanaman. 

 

 



  
4. Sanitasi 

Bertujuan untuk memutus atau mengganggu daur hidup lalat buah, sehingga 

perkembangan lalat buah, sehingga perkembangan lalat buah dapat ditekan. Sanitasi 

kebun dilakukan dengan cara menggumpulkan buah-buah terserang, baik yang gugur 

maupun yang masih berada dipohon, kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar atau 

dibenamkan dalam tanah. Dengan demikian, larva-larva yang masih terdapat di dalam 

buah tidak dapat meneruskan siklus hidupnya untuk menjadi kepompong dalam tanah. 

Buah-buah gugur yang dibiarkan di bawah pohon, juga berpeluang untuk diteluri lagi 

oleh lalat buah. Hal ini sesuai dengan pengamatan pemeliharaan (rearing) bahwa buah 

jambu batu, jambu air dan belimbing yang gugur sangat potensial sebagai sumber 

infeksi lalat buah. Namun demikian sebagian besar petani beranggapan bahwa sanitasi 

buah-buah yang gugur tidak berguna dan membuang-buang waktu saja. Untuk 

mengganggu daur hidup lalat buah dapat juga dilakukan pencacahan (pembongkaran) 

tanah yang agak dalam dibawah tajuk pohon (tetapi harus hati-hati agar tidak melukai 

akar) merata dan sering. Pupa yang terdapat di dalam tanah akan terkena sinar matahari, 

terganggu hidupnya dan akhirnya mati. Semak-semak atau gulma dapat digunakan 

sebagai inang alternatif, terutama pada saat tidak musim, sehingga perlu dibersihkan 

sampai radius 1,5–3,0 km di sekitar areal pertanaman. Pengendalian lalat buah dengan 

cara sanitasi, hasilnya akan lebih efektif apabila dilakukan oleh seluruh petani pada 

suatu hamparan yang cukup luas dan secara bersamaan.  

5. Pemanfaatan Musuh Alami. 

Pengendalian secara biologis (pemanfaatan musuh alami atau agens hayati) 

menggunakan parasitoid maupun predator, untuk mengendalikan atau menekan populasi 

lalat buah sudah banyak dilakukan, tetapi belum diterapkan di Indonesia. Malaysia telah 

banyak memanfaatkan parasit dari famili Braconidae yang mempunyai potensi 

parasitasi sebesar 57%, sedangkan di Italia potensinya 80-90%. Parasitoid yang sudah 

diidentifikasi di Indonesia adalah Fopius (Biosteres sp) dan Opius sp (famili 

Braconidae), Fopius sp dapat ditemukan pada lalat buah yang menyerang mangga, 

belimbing dan jambu biji dengan parasitasi 5,17-10,31% sedangkan Opius sp banyak 

ditemukan pada lalat buah yang menyerang mangga dengan tingkat parasitasi 0-6,8%. 

Diachasmimorpha kraussii (Hymenoptera : Braconidae) dilaporkan sebagai parasitoid 

larva lalat buah Bactrocera tryoni (Froggatt), B.neohumeralis, B cacuminata, B. Jarvisi, 



  
B. Kraussi, B. Halforgiae dan B. Melas, dan beberapa spesies lalat buah endemik 

lainnya di Australia.  

6. Attraktan :  

Atraktan dapat digunakan untuk mengendalikan hama lalat buah dalam 3 cara, 

yaitu : (a) mendeteksi atau memonitor populasi lalat buah, (b) menarik lalat buah untuk 

kemudian dibunuh dengan perangkap dan (c) mengacaukan lalat buah dalam  

melakukan perkawinan, berkumpul ataupun tingkah laku makan (Metcalf and 

Luckmann, 1982). Di alam, lalat jantan  mengkonsumsi metil eugenol untuk kemudian 

setelah diproses dalam tubuhnya melalui suatu metabolisme akan menghasilkan zat 

penarik (sex pheromone) bagi lalat betina yang sangat diperlukan pada proses 

perkawinan (Nishida, 1996).   Atraktan berbahan aktif metil eugenol ini tergolong 

kepada ”Food lure”  artinya lalat jantan akan datang tertarik untuk keperluan makan 

(Food), bukan untuk keperluan sexual secara langsung.  Lalat jantan akan berusaha 

keras untuk mendapatkan metil eugenol sebelum melakukan perkawinan  Dari sifat 

atraktan inilah pengendalian lalat buah dilakukan dengan cara menekan populasi lalat 

jantan, sehingga diharapkan seiring dengan waktu populasi lalat buah di alam akan 

menurun, karena betina tidak dapat dibuahi oleh jantan.   

Pengendalian pada Pertanaman Mangga dan Jambu  
Pengendalian Lalat Buah dengan Campuran Air Suling Selasih dan Ragi pada 
Pertanaman Mangga 
 

Pengendalian dengan campuran air suling selasih dan ragi terhadap lalat buah 

pada tanaman mangga dilakukan di Desa Jatipamor Majalengka. Mekanisme 

terperangkapnya B. dorsalis ke dalam perangkap terlihat bahwa B. dorsalis yang masuk 

ke dalam perangkap akan langsung terbang dan hinggap ke permukaan kapas yang telah 

ditetesi atraktan. B. dorsalis tersebut selanjutnya akan berjalan-jalan mengelilingi kapas 

dengan periode waktu yang tidak tertentu. Beberapa saat kemudian B. dorsalis tersebut 

terbang berputar-putar dan berusaha hinggap di dinding bagian dalam perangkap 

(Kardinan, 1999). 

Berdasarkan pengamatan di lapangan selama 8 kali pengamatan. Pada perlakuan 

kontrol (air suling selasih) hanya dapat menarik B. dorsalis jantan saja, hal ini 

menunjukan bahwa B. dorsalis jantan sangat tertarik pada metil eugenol yang 

terkandung dalam air suling selasih. Sesuai dengan pernyataan Kardinan (1998) ; 

Knipling (1998); Subahar (1999) bahwa selasih O. sanctum hanya dapat menarik B. 



  
dorsalis jantan. Wee et al., (2002) menyatakan bahwa lalat buah jantan dewasa yang 

belum melakukan perkawinan lebih sensitif dan lebih merespon terhadap metil eugenol. 

Pada perlakuan yang menggunakan pencampuran ragi dengan air suling selasih 

terdapat beberapa perlakuan yang dapat menangkap B. dorsalis betina, hal ini 

menunjukan bahwa ragi mengandung protein yang dibutuhkan oleh lalat buah jantan 

maupun betina sebagai makanannya. Putra (1997) menyatakan bahwa protein 

dibutuhkan lalat buah untuk kematangan seksual dan produksi telurnya. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Tangkapan Lalat Buah Jantan pada Pertanaman Mangga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Tangkapan Lalat Buah Betina pada Pertanaman Mangga 
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Secara umum selama delapan kali pengamatan terlihat bahwa jumlah tangkapan 

B. dorsalis (jantan dan betina) antar perlakuan mengalami fluktuasi. Semakin tinggi 

konsentrasi ragi dalam air suling selasih, jumlah tangkapan               B. dorsalis jantan 

semakin turun tetapi jumlah tangkapan B. dorsalis betina semakin naik. Jumlah 

tangkapan B. dorsalis terutama jantan pada perlakuan ragi dengan konsentrasi 2,5% 

setiap minggunya selalu tertinggi dan berbeda nyata dengan kontrol (air suling selasih) 

Tingginya jumlah tangkapan mungkin disebabkan oleh aroma metil eugenol lebih 

dominan yang dapat menarik lalat buah jantan lebih banyak mendekati perangkap, 

kemudian daya pikatnya bertambah karena ada sumber makanan dalam hal ini ragi, 

tetapi pada konsentrasi tersebut belum mampu menarik B. dorsalis betina. Betina yang 

masuk ke dalam perangkap diduga karena terdapat jantan di dalamnya. Secara teori, 

semakin tinggi konsentrasi umpan protein dalam hal ini ragi yang digunakan, maka 

akan semakin tinggi pula jumlah lalat buah yang tertangkap, namun hasil yang 

diperoleh dari percobaan ini tidak demikian. Menurunnya jumlah tangkapan B. dorsalis 

seiring semakin tingginya konsentrasi ragi diduga hal ini terjadi karena ada kombinasi 

tertentu dari pencampuran ragi dengan metil eugenol dari air suling selasih yang dapat 

menghasilkan jumlah tangkapan terbaik. Seperti dilaporkan Ramsay et al., (1987) 

dalam White dan Elson-Harris (1992) bahwa pencampuran dari 3 bagian metil eugenol 

pada 7 bagian cue lure dapat menangkap lebih banyak  Bactrocera spp. daripada cue 

lure murni atau berbagai campuran lainnya.  

Semua perlakuan kecuali perlakuan ragi 2,5% dan 5% menghasilkan jumlah 

tangkapan total B. dorsalis jantan kurang dari jumlah tangkapan total pada kontrol (air 

suling selasih). Diduga semakin tinggi konsentrasi ragi yang dilarutkan dalam air suling 

selasih, terjadi suatu reaksi yang menghasilkan bau/aroma ammonia yang lebih kuat 

daripada bau metil eugenol. Bau/aroma ammonia yang lebih kuat daripada bau metil 

eugenol menyebabkan jumlah tangkapan lalat buah jantan semakin menurun dan lalat 

buah betina meningkat. Hasil pengamatan di lapangan semakin tinggi konsentrasi yang 

digunakan, umpan/atraktan yang diteteskan pada kapas semakin cepat mengering karena 

proses penguapan. 

Metil eugenol yang terkandung dalam air suling selasih daya penguapannya 

lebih tinggi sehingga mudah terdeteksi oleh penciuman lalat buah. Protein yang 

terkandung dalam ragi yang diaplikasikan dalam perangkap daya penguapannya lebih 



  
rendah sehingga tidak mudah terdeteksi oleh lalat buah yang jaraknya jauh dari 

perangkap. Umpan protein biasanya diaplikasikan dengan cara penyemprotan ke kanopi 

tanaman. Cara aplikasi yang berbeda merupakan faktor yang mengakibatkan umpan 

protein tidak mudah terdeteksi oleh lalat buah.  

Pengendalian Lalat Buah dengan Campuran Air Suling Selasih dan Bunga  
Spathiphyllum sp. pada Pertanaman Jambu 
 

Secara umum dari enam kali pengamatan, perlakuan A menghasilkan  jumlah 

tangkapan lebih baik dari perlakuan B, C, D, E, F dan G. Namun, jauh lebih rendah jika 

dibandingkan dengan jumlah tangkapan yang dihasilkan oleh perlakuan H. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemakaian air suling selasih secara tunggal lebih baik untuk 

dipakai sebagai atraktan lalat buah daripada dipakai dengan cara dicampur 

menggunakan air suling bunga Spathiphyllum sp. Selain itu, pemakaian air suling bunga 

Spathiphyllum sp. sebagai bahan campuran untuk air suling selasih yang digunakan 

untuk atraktan lalat buah menimbulkan efek antagonis terhadap tangkapan lalat buah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Tangkapan Lalat Buah pada Pertanaman Tanaman Jambu 
 

 Pada pertanaman jambu pengendalian lalat buah dilakukan juga dengan 

pembungkusan. Pembungkusan biasanya dimulai pada buah masih kecil dengan 

menggunakan plastik. Pengendalian dengan pembungkusan cukup efektif dalam 

menekan serangan lalat buah, hanya memerlukan biaya yang relatif tinggi.  
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Simpulan 
 

Campuran ragi dengan air suling selasih berpengaruh terhadap jumlah tangkapan 

B. dorsalis pada pertanaman mangga dan mampu menangkap B. dorsalis betina. Sedang 

pada pertanaman jambu pencampuran air suling selasih dengan bunga Spathiphyllum sp. 

pada perangkap lalat buah ternyata tidak menghasilkan jumlah tangkapan lalat buah B. 

dorsalis yang lebih baik daripada pemakaian air suling selasih, tapi mampu menarik lalat 

buah B. dorsalis betina. 

Saran 
 
 Pengendalian lalat buah pada pertanaman mangga dan jambu perlu didukung 

dengan upaya sanitasi lingkungan untuk mengurangi sumber infestasi lalat buah. 
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