
III. MATERI DAN METODE

1.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan April 2013

di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Sampel di bawa ke Laboratorium Patologi,

Entomologi, dan Mikrobiologi (PEM) Fakultas Pertanian dan Peternakan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jalan H.R Soebrantas No. 115

Km 15 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan-Pekanbaru.

1.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah toples, kaca pembesar

(lup), tali kawat, jarum serangga (jarum pentul), kawat kasa, kertas karding,

pinset, kapas, tissu, kotak kardus, oven (Thermo), Freezer, saringan, label, karet

gelang, lem, pisau, alat tulis, tray (mangkuk kecil), mikroskop, gabus dan

komputer. Adapun bahan yang digunakan adalah ME dan CUE, alkohol, serbuk

gergaji, madu, dan aquades.

1.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah surveilansi, yaitu

survei dengan mengoleksi semua buah dan sayuran yang diperoleh serta data

pendukung dari lapangan seperti keberadaan tanaman buah dan sayuran. Survei

dilakukan pada lokasi yang dominan terdapat tanaman buah dan sayuran di tiga

Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu Kecamatan Bagan

Sinembah, Kecamatan Rimba Melintang, dan Kecamatan Kubu. Sampel diambil

secara Purposive Sampling (ditentukan secara sengaja). Setiap Kecamatan dipilih



tiga lokasi pengambilan sampel di antaranya Area Tanaman, Dekat Hutan dan

Pemukiman. Pemetaan hamparan tanaman dilakukan untuk mengetahui potensi

wilayah dan distribusi tanaman buah dan sayuran.

Untuk mengetahui distribusi lalat buah, di tiap-tiap lokasi dipasang

perangkap lalat buah berupa perangkap modifikasi steiner (lampiran 1) yang di

dalamnya diberi bahan atraktan berupa ME dan CUE serta metode Host Rearing.

A. Pemerangkapan dengan Perangkap Steiner

Perangkap modifikasi steiner berupa tabung berbentuk silinder yang

terbuat dari toples plastik yang transparan dengan diameter kurang lebih 12 cm

pada bagian tutup dan 10 cm pada bagian alas, dengan tinggi 12 cm, bagian alas

dan tutup dibuat lubang dengan diameter 3 cm berfungsi untuk masuknya lalat

buah. Bagian ujung kawat yang berada diluar digunakan untuk menggantungkan

perangkap di dahan-dahan pohon. Bentuk perangkap steiner dapat dilihat pada

Lampiran 1.

Perangkap steiner ini digunakan khusus untuk menangkap lalat buah

jantan dengan paraferomon ME dan CUE. Paraferomon ditempatkan didalam

tabung steiner pada kapas yang terikat oleh kawat. Kapas tersebut ditetesi

parafemonon sebanyak 3 tetes dengan pipet, selain ditetesi paraferomon ditambah

insektisida untuk membunuh serangga lalat buah yang terperangkap. Insektisida

yang digunakan dari golongan malathion dengan perbandingan insektisida dan

paraferomon 1:4. Kapas ditempatkan ditengah-tengah tabung, hal ini bertujuan

agar paraferomon dapat berfungsi secara optimal (Suputa et al., 2007).

Perangkap dipasang pada ketinggian sekitar 1-2 m dari tanah (tergantung

dari ketinggian tanaman), hal ini memperhitungkan kondisi angin dan terlindung



dari sinar matahari langsung. Pemasangan perangkap tiap-tiap Kecamatan

sebanyak 60 perangkap steiner dengan tiap lokasi sebanyak 20 perangkap.

Pemasangan dilakukan selama 2 hari, setelah itu perangkap diambil.

Lalat buah yang terperangkap dalam perangkap steiner diambil dengan

cara:

1. Menyiapkan kertas tissu, kotak kardus, dan pensil 2B.

2. Memberi label pada sisi luar kertas kardus dengan menggunakan pensil 2B,

label meliputi jenis perangkap, jenis zat pemikat, lokasi/habitat, vegetasi

tumbuhan berbuah disekitar perangkap dan nama kolektor.

3. Memasukkan dua helai kertas tissu kedalam kotak kertas karton sebagai alas.

4. Mengambil steiner trap dari tempat pemasangan kemudian dibuka dengan

perlahan-lahan dan tumpahkan lalat buah yang telah mati terperangkap keatas

sebuah kertas tissu.

5. Lalat buah yang terbungkus kertas tissu tersebut dimasukkan secara berlahan

dan tidak memadatkannya kedalam kotak kardus.

6. Memasukkan 2 helai kertas tissu lagi kedalam kotak kertas karton yang

posisinya berada diatas kertas tissu yang berisi lalat buah hasil trapping.

7. Kertas kardus ditutup kemudian dibawa kelaboratorium untuk dilakukan

identifikasi setiap imago lalat buah yang terperangkap. Identifikasi dilakukan

sampai tingkat spesies dengan menggunakan kunci identifikasi lalat buah

yang di bantu lup dan mikroskop kemudian di identifikasi menggunakan buku

identifikasi Siwi et al. (2007) atau juga identifikasi dikirim ke ahli identifikasi

lalat buah.



B. Koleksi Lalat Buah dengan Metode Host Rearing

Guna mengetahui tanaman inang lalat buah yang menyerang buah dan

sayuran, dilakukan dengan pengambilan buah dan sayuran yang menunjukkan

gejala terserang hama lalat buah di lokasi penelitian. Semua buah yang ditemui di

lokasi penelitian dan menunjukkan gejala serangan lalat buah diambil sebagai

sampel. Bentuk Host Rearing dapat di lihat pada Lampiran 3.

Langkah-langkah Host Rearing yang di ambil dari Suputa et al. (2007):

1. Mengambil sampel buah dan sayuran yang terdapat gejala serangan lalat

buah, seperti terdapat bercak-bercak hitam kecil atau mengalami

pembusukan.

2. Masukkan buah dan sayuran ke dalam kantong kertas, kemudian diberi label

(tanggal koleksi, lokasi, varietas, dan saluran distribusi).

3. Membawa buah dan sayuran ke laboratorium PEM UIN SUSKA.

4. Meletakkan buah kedalam toples yang sudah dikondisikan.

5. Mengamati setiap hari Host Rearing tersebut hingga kurang lebih 1-10 hari,

kemudian memanen pupa dengan cara mengayak serbuk gergaji halus.

6. Meletakkan pupa hasil panen kedalam gelas air mineral dan ditutup kain kasa.

7. Mengamati pupa setiap hari hingga muncul  lalat buah dari pupa, kemudian

memberikan larutan madu (sebagai makanan lalat buah) diatas kain kasa.

8. Setelah lalat buah berumur 5 – 7 hari dari pupa, lalat buah diambil dan

dimatikan di dalam freezer. Lalat yang telah mati di preservasi/dikoleksi

secara kering dengan “metode karding”. (Lampiran 4).

9. Lalat buah di Identifikasi dengan menggunakanmenggunakan buku

identifikasi Siwi et al. (2007) atau dikirim ke ahli identifikasi lalat buah.


