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ABSTRACT

The objectives of this research  to know corn’s water height level and damage intensirt 
which caused by infection of Sitophilus zeamais in storages, accomplish by make effort 
to press corn’s damage, using statistic method with random complete method.  Sample 
was  taken from farmer storages.  The result showed that the treatment of water height 
in 9 % is better and strongest toward the infection of Sitophilus zeamais, at  the treat-
ment of water height in 11% until 15% have classified in mid damage level.  While 
water height in 17 % has the higest damage level, so we could classify that its damage 
was very heavy.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
  Sebagai Negara agraris yang memiliki 

sebagian besar  penduduk dengan  mata penca-
harian  dari sektor pertanian, Indonesia perlu  
mengembangkan pembangunan pada sektor 
pertanian, yang pada prinsipnya akan menuju 
pada peningkatan taraf hidup masyarakat.  

Sebagai daerah yang berada beriklim 
tropis  Indonesia  memiliki berbagai jenis tana-
man pangan yang biasanya diusahakan oleh 
petani baik untuk keperluan konsumsi rumah 
tangga maupun untuk dijual guna menambah 
pendapatan keluarga petani itu sendiri. Dari 
sekian jenis tanaman pangan tersebut tanaman 
jagung merupakan salah satu jenis tanaman 
pangan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi 
dan memiliki prospek yang cukup baik sebagai 
sumber pendapatan

Tanaman  jagung (Zea mays L.) sebagai 
salah satu bahan pangan pokok bagi memiliki 
banyak kegunaan. Buah jagung yang masih muda 
banyak digunakan sebagai sayuran, sedangkan 
biji yang sudah tua digunakan untuk pembuatan 
tepung, minyak, bahkan sebagai pakan ternak. 

Jagung sebagai komoditas pangan ung-
gulan kedua setelah padi dan memiliki banyak 
kegunaan sebagai makanan rakyat karena men-
gandung karbohidrat yang dibutuhkan oleh tu-
buh, oleh kjarena itu usaha peningkatan produksi 

dan penanganan pasca panen merupakan hal yang 
penting dan mendesak.  

Dewasa ini perhatian pemerintah terhadap 
program peningkatan produksi jagung makin 
bertambah besar, hal ini dapat terlihat dari pen-
canangan program penanaman 1500 Ha jagung 
di Kabupaten Halmahera Utara saat ini. Namun 
demikian program tersebut sering menghadapi 
kendala karena  kurangnya pengetahuan yang 
dimiliki oleh para petani mengenai cara  penan-
ganan pasca panen.  Hal tersebut dapat terlihat 
dari banyaknya hama yang menyerang tanaman 
jagung di lapangan maupun selama proses pasca 
panen.

Tanaman jagung memiliki banyak kegu-
naan, dimana hampir seluruh bagian tanaman 
dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. 
Dari hasil penelitian buah jagung yang masih 
muda maupun yang sudah tua, cukup banyak 
mengandung berbagai macam vitamin dan 
mineral.  Kandungan gizi per 100 gram jagung 
sebagai berikut :  kalori 355,0 mg, protein 9,2 
g, lemak 3,9 g, karbohidrat 73, 7 g,  air 12,0 
g ,  kalium 10.0 mg, fosfor 2560 mg, besi 2,4 
mg, vitamin A 510.0 mg dan vitamin B 0.38 mg 
(Warisno, 1998).

Data Biro Pusat Statistik menunjukkan 
bahwa produksi jagung di Indonesia mencapai 
656,5 ton dengan rata-rata produksi  23,40 kg/
ha. Untuk daerah Kabupaten Halmahera Utara 
produksi jagung dalam tahun 2004 mencapai  
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1.100 ton dengan rata-rata produksi 5 ton/ha.  
Luas lahan yang ditanami mencapai 245 ha dan 
hanya 220 ha yang berhasil dipanen.  Menurut 
Warisno (1998), kerusakan mekanik selama 
proses pasca panen yang dapat mencapai 25 – 37 
persen merupakan salah satu penyebab hilangnya 
sebagian hasil panen.  Hal lain yang juga menjadi 
penyebab rendahnya produksi  dan kehilangan 
hasil adalah adanya serangan hama di lapangan 
maupun di tempat penyimpanan. 

 Usaha peningkatan produksi pada aspek 
prapanen selama ini sudah dilakukan sedangkan 
perhatian pada pengelolaan pasca panen masih 
kurang, sehingga  menyebabkan bahan yang 
disimpan mengalami penyusutan baik secara 
kualitas  karena terjadi pengotoran dan peru-
sakan produk, maupun secara kuantitas karena 
kerusakan yang ditimbulkan oleh hama ditempat 
penyimpanan maupun penimbunan hasil.   Soek-
arna (1984),  menyatakan bahwa kerusakan hasil 
setelah  panen tercatat lebih besar dibandingkan 
dengan sebelum panen, yaitu antara 10 sampai 
54 persen setiap tahun.

Kehidupan, perkembangan maupun keru-
sakan yang ditimbulkan hama gudang sangat 
dipengaruhi oleh beberapa hal yakni :  faktor 
genetik atau faktor bawaan, faktor ekologis atau 
faktor luar dengan  hama tersebut (makanan, 
iklim, musuh alami serta kegiatan dan daya 
upaya manusia).

Salah satu faktor yang cukup mem-
pengaruhi perkembangan dan kehidupan hama 
gudang yaitu kadar air bahan simpanan.  Ber-
dasarkan kesimpulan awal inilah maka dipan-
dang perlu untuk mengadakan penelitian guna 
mengetahui tingkat kadar air komoditi jagung 
yang dikembangkan di Halmahera Utara saat ini 
untuk menekan dan mencegah kerusakan  yang 
disebabkan hama  Sitophilus zeamais   karena 
jagung dengan kadar air tinggi sangat disukai 
jenis hama gudang.

Hama Sitophilus zeamais
Sitophilus zeamais adalah serangga yang 

biasanya banyak ditemukan di gudang peny-
impanan komoditas pangan.  Hama gudang ini 
menjadi penyebab kerusakan yang besar karena 
mampu menyerang biji-bijian yang masih utuh.

Menurut Kalshoven  (1981),  Sitophilus 
zeamais  diklasifikasikan sebagai  berikut :

Phylum  :   Arthopoda
Class  : Insecta
Ordo  : Coleoptera
Famili  : Curcurlionidae
Genus  : Sitophilus
Species  : Zeamais.
Serangga ini memiliki ciri - ciri khusus 

yang mirip dengan Sitophilus oryzae L.  Menurut 
Bedjo (1992) bahwa hama Sithopilus zeamays 
mempunyai  moncong di depan kepala merunc-
ing dan agak melengkung, sedangkan menurut 
Kartasapoetra (1987) kumbang bubuk ini saat 
dewasa berwarna coklat agak kemerahan, dan se-
lanjutnya akan berubah warna menjadi hitam.

Pada kedua belah sayapnya terutama di 
bagian depan terdapat empat bercak berwarna 
kuning agak kemerahan, dua bercak berwarna 
kuning dan dua bercak pada sayap sebelah kanan.  
Ukuran tubuh kumbang berkisar antara 3,5 mm 
sampai 5 mm  dan tergantung dari tempat hidup 
larvanya.

Siklus hidup hama Sithopilus zeamays 
berkisar antara 28 sampai 90 hari, tetapi um-
umnya sekitar 31 hari.  Menurut Wilbur (1962) 
dalam Kartasapoetra (1987), panjang pendeknya 
siklus hidup hama ini tergantung pada tempat 
penyimpanan, kelembaban, dan kandungan air 
pada produk simpanan, serta jenis produk yang 
diserang. 

Kumbang ini mengalami metamorfosa 
lengkap atau holometabola yang terdiri dari 
stadia telur, larva, pupa dan imago. Hama ini 
meletakan telurnya pada biji-biji jagung dengan 
cara menggerek permukaan biji dan selanjutnya 
ditutup dengan air liur. 

Hama kumbang dikenal sebagai bubuk 
jagung atau corn weevil dan merupakan hama 
primer pada bahan simpan jagung di gudang.  
Hama Sithopilus zeamays umumnya menyerang 
biji-biji yang berukuran besar, tidak tahan terha-
dap suhu tinggi, memiliki kemampuan terbang 
sehingga dapat menyebar. 
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Kadar Air
Kadar air merupakan persentase kandun-

gan air suatu bahan, yang dinyatakan berdasarkan 
berat basah (wet basis) atau berat kering (dry 
basis). Kadar air memiliki batas maksimum 
teoritis sebesar 100 persen, sedangkan kadar 
air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 
100 persen (Syarief dan Halid, 1993). Kadar air 
menununjukkan tingkat kekeringan dan mem-
punyai aspek terhadap daya simpan serta mutu 
hasil proses selanjutnya (Souhoka, 1983). Kadar 
air bahan simpan berpengaruh terhadap hama 
gudang, umur biji serta kerusakan mekanik baik 
selama penanganan, pemrosesan ataupun pem-
bersihan.  Kadar air merupakan salah satu fac-
tor penting dalam memepengaruhi kemampuan 
benih untuk mempertahankan viabilitasnya.   

Menurut Suprapto (1982), bahwa tingkat 
kadar air yang aman untuk menyimpan jagung 
pipilan adalah 13 persen.  Dalam batas tertentu  
makin rendah tingkat kadar air benih, makin 
lama benih tersebut dapat mempertahankan 
viabilitasnya.  

Penyimpanan
Dalam penyimpanan masalah kadar air, 

suhu dan kelembaban udara sangat menentukan 
daya simpan. Penyimpanan jagung dapat dilaku-
kan dalam beberapa bentuk yaitu berkulit, tong-
kol terkupas dan pipilan. Bahan yang disimpan 
umumnya dalam keadaan kering dengan kadar 
air maksimum 14 persen (Efendi, 1980).

Penurunan mutu bahan pangan dike-
lompokan dalam penyusutan kualitatif dan 
penyusutan kuantitatif. Penyusutan kualitatif 
adalah kerusakan yang terjadi akibat perubahan-
perubahan biologi. (mikroba, serangga, tungau, 
respirasi), perubahan-perubahan fisik (tekanan, 
getaran, suhu, kelembaban), serta perubahan-pe-
rubahan kimia dan biokimia (reaksi pencoklatan, 
ketengikan, penurunan nilai gizi dan keamanan 
terhadap kesehatan manusia). Penyusutan kuan-
titatif adalah kehilangan jumlah atau bobot hasil 
pertanian akibat penanganan pasca panen yang 
tidak memadai dan juga karena adanya gangguan 
biologi (proses respirasi, serangan serangga dan 
tikus). 

Kerusakan yang terjadi selama penyim-
panan akan menjadi penyebab utama penurunan 

mutu. Kerusakan dapat berupa rusak fisik yang 
disebabkan oleh serangan hama dan jamur 
sehingga terjadi penurunan nilai pangan dan 
terkontaminasi, rusak kimiawi disebabkan oleh 
penurunan kadar karbohidrat protein dan lemak 
karena proses metabolisme dan mikroba (Kar-
tasapoetra, 1987).

Tingkat kerusakan dari hasil panen yang 
dapat disimpan sangat dipengaruhi oleh kondisi 
penyimpan terutama suhu dan kelembaban serta 
wadah penyimpanan. 

Hama gudang dalam simpanan memerl-
ukan keadaan suhu udara atau temperatur 
minimum    dan maksimum. Temperatur mini-
mum ialah temperature terendah, dimana hama 
produk pertanian dalam simpanan dapat hidup.  
Sedangkan temperatur maksimum adalah   suhu 
udara tertinggi dimana hama produk pertanian 
dalam simpanan masih dapat hidup. Biasanya 
batas antara temperatur minimum dan tempera-
tur maksimum yaitu  antara 5 oC sampai 45 oC 
, sedangkan temperatur optimumnya berkisar 
antara 25oC sampai 30 oC.

Kelembaban udara sangat berkaitan erat 
dengan temperatur dimana pengaruhnya sangat 
menentukan perkembangan hidup  hama gudang.  
Kebutuhan  serangga akan air sangat dipengaruhi 
dan berhubungan erat dengan kelembaban udara. 
Serangga memperoleh air dari linggkungannya 
dengan empat cara yaitu melalui makanan, 
langsung menghisap air, melalui  kulit luar yang 
dapat menghisap uap air di udara dan melalui 
proses oksidasi nitrogen yang terkandung dalam 
bahan-bahan simpanan di dalam tubuh maupun 
dari makanan (Kartasapoetra, 1991).

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan metode 

statistic dengan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL). Sesuai dengan rancangan yang digu-
nakan, maka model matematika yang digunakan 
adalah :

ijóiìYij ∑++=

Dimana :
Yij =  nilai satuan pengamatan
ì  =  rataan
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ói  =  pengaruh perlakuan

ij∑ =  kesalahan percobaan
Pelaksanaan Penelitian

Jagung hasil panen milik petani dan telah 
tersimpan di dalam gudang digunakan sebagai 
sample penelitian. Selanjutnya sampel tersebut  
diukur tingkat kadar air dan dimasukan kedalam 
toples yang tertutup dan disimpan selama 31 hari 
Tingkat  kerusakan yang diakibatkan serangan 
hama Sitophilus zeamais dan perubahan kadar 
air diamati dan diukur setelah dilakukan peny-
impanan .

Pengamatan
Pengamatan dilakukan terhadap inten-

sitas kerusakan akibat serangan hama Sitophilus 
zeamais,  kadar air awal dan kadar air akhir 
pengamatan. Pengamatan terhadap kadar air dan 
intensitas kerusakan dilakukan setelah sampel 
disimpan selama 31 hari. Disamping itu dilaku-
kan pengamatan terhadap suhu dan kelembaban 
relatif selama penelitian berlangsung.  

Untuk menghitung intensitas kerusakan 
dilakukan penimbangan terhadap biji jagung 
yang terserang dan tidak terserang pada masing-
masing percobaan.  Untuk mengetahui intensitas 
kerusakan digunakan rumus sebagai berikut :

 
dimana :
P = Intensitas Kerusakan
a = Berat biji terserang
b = Berat biji yang tidak terserang

Tabel 1.  Kriteria Kerusakan

Analisis Hasil Pengamatan
Hasil penelitian diuji secara statistik den-

gan analisis sidik ragam dan dilanjutkan dengan 
Uji Beda Nyata (BNJ) untuk perlakuan yang 
berbeda nyata dan sangat nyata pada tingkat BNJ 
0,05.  Untuk melihat keeratan hubungan analisis 
dilanjutkan dengan Uji Regresi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian diperoleh suhu 

dan kelembaban bagi perkembangan kumbang 
Sitophilus zeamays dari 26 oC sampai 30 oC dan 
kelembaban relatif dari 72 persen sampai 85 
persen, ini merupakan kelembaban yang sesuai 
sehingga proses metabolisme dapat berlangsung 
secara cepat. Suhu yang sesuai bagi perkem-
bangan kumbang Sitophilus zeamays berkisar 
antara 18 oC sampai 35 oC dan suhu optimum 
30 oC, kelembaban berkisar antara 25 persen 
sampai 100 persen dan optimum antara 80 persen 
sampai 89 persen.

Hasil pengamatan temperatur dan kelemb-
aban harian selama penelitian yaitu temperatur 
rata-rata pagi hari  (jam 08.00) 27,39 oC, siang 
hari (12.00) 25,11 oC dan sore hari (18.00) 27,25 
oC. Kelembaban rata-rata pagi hari (jam 08.00) 
77,70 persen, siang hari (12.00) 77,89 persen, 
sore hari (18.00) 80,64 persen. Dari pengamatan 
ini secara jelas menunjukkan temperatur dan 
kelembaban udara sangat mendukung aktivitas 
dan perkembagan hama Sitophilus zeamays un-
tuk hidup secara normal.
Intensitas Kerusakan Biji Jagung dan Kadar 
Air Akhir pada petani Desa Soatabaru

Untuk melihat Intensitas kerusakan biji 
jagung pada 5 perlakuan kadar air yang berbeda, 
dilakukan pengukuran terhadap berat biji jag-
ung awal dan akhir. Hasil analisis sidik ragam 
menunujukkan perlakuan sangat berbeda nyata. 
Hasil pengujian beda rata-rata Intensitas keru-
sakan dan kadar air akhir disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Intensitas Kerusakan Biji Jagung Oleh 
Hama Sitophilus zeamays dan Kadar Air Akhir pada 

Tingkat Perlakuan Kadar Air (%).

Keterangan : Rata-rata angka yang diikuti oleh huruf 
yang tidak saa berbeda nyata pada uji 
BNJ0,05 

%100P x
ba

a
+

=
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Intensitas Kerusakan Biji Jagung dan Kadar 
Air Akhir pada Petani Desa WKO

Tabel 3. Intensitas Kerusakan Biji Jagung Oleh 
Hama Sitophilus zeamays dan Kadar Air Akhir pada 

Tingkat Perlakuan Kadar Air (%).

Berdasarkan  hasil penelitian dari 2 
tempat yang berbeda, menunjukkan bahwa uji 
beda rata-rata 5 tingkat perlakuan kadar air yaitu 
perlakuan kadar air 9 persen sampai 17 persen 
berbeda nyata. Hal ini memberi gambaran bahwa 
kadar air memiliki pengaruh yang nyata terha-
dap intensitas kerusakan, karena semakin tinggi 
tingkat kadar air biji jagung maka semakin besar 
kerusakan yang ditimbulkan oleh hama Sitophi-
lus zeamays. Sebaliknya jika kadar air semakin 
rendah maka kerusakannya juga rendah.

Kadar air awal 25 persen merupakan 
kadar air yang diperoleh setelah panen dan meru-
pakan kadar air sebelum perlakuan. Biji jagung 
dengan kadar air demikian tidak dapat disimpan 
karena dapat menurunkan mutu, mudah diserang 
oleh hama, cepat membusuk dan ditumbuhi 
cendawan.  Untuk menurunkan kadar air awal 
tersebut dilakukan pengeringan hingga mencapai 
kadar air yang ditentukan.  Sesuai dengan hasil 
pengukuran kadar air akhir dan uji BNJ pada 2 
gudang penyimpanan (tabel 2 dan 3) menunjuk-
kan bahwa 5 perlakuan kadar air berbeda nyata 
satu sama lain. 

Bertambahnya kadar air sangat dipe-
ngaruhi oleh suhu dan kelembaban udara relatif. 
Jika suhu rendah dan kelembaban tinggi maka 
kondisi ini akan memacu naiknya kadar air untuk 
mencapai keseimbangan, sedangkan naiknya 
suhu akan mengakibatkan dilepaskannya kand-
ungan air dalam bahan yang disimpan, sehingga 
terjadi perubahan kadar air. Hal ini terjadi karena 
antara kadar air, temperatur dan  kelembaban 
saling berhubungan.

Intensitas kerusakan dapat dikelompok-
kan berdasarkan kriteria intensitas kerusakan 
seperti pada tabel 1. Perlakuan-perlakuan yang 

diuji dikelompokkan mulai dari kategori keru-
sakan ringan sampai kerusakan berat. Dari hasil 
pengelompokkan ini jelas terlihat bahwa kadar 
air 9 persen (A1) tingkat kerusakannya paling 
kecil dan dikategorikan memiliki tingkat keru-
sakan ringan. Dengan demikin dapat dikatakan 
bahwa kadar air 9 persen paling tahan terhadap 
hama Sitophilus zeamays. Sementara kadar air 
17 persen memiliki tingkat kerusakan terbesar, 
sehingga dapat dinyatakan bahwa kadar air 
tersebut dikategorikan sangat berat, dan kadar 
air 17 persen tidak tahan terhadap hama dan 
penyakit.

Dari hasil uji BNJ intensitas kerusakan 
pada 2 tempat penyimpanan untuk 5 tingkat 
perlakuan semuanya berbeda nyata satu sama 
lain tetapi pada perlakuan kadar air 11 persen 
sampai perlakuan kadar air 15 persen dikategori-
kan memiliki tingkat kerusakan yang sedang. 
Perbedaan intensitas kerusakan ini kemungkinan 
disebabbkan karena adanya perbedaan kadar 
air. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika kadar 
air biji jagung rendah maka kerusakannya juga 
rendah. Hal ini disebabkan karena antara kadar 
air dan kekerasan biji mempunyai hubungan.

Intensitas kerusakan pada perlakuan 
kadar air 17 persen untuk kedua tempat penyim-
panan (A5) dikategorikan berat dan menunjukkan 
perbedaan yang nyata dengan perlakuan kadar 
air lainnya. Kadar air dalam bahan simpanan 
tinggi sehingga keadaan tekstur biji menjadi 
menguntungkan bagi  kelangsungan hidup Si-
tophilus zeamays.  

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan  sebagai berikut:
1. Semakin tinggi tingkat kadar air semakin 

tinggi intensitas kerusakan yang disebabkan 
oleh hama Sitophilus zeamays.

2. Terdapat perbedaan tingkat kadar air pada 
2 tempat penyimpanan

3. Kondisi tempat penyimpanan yang mengun-
tungkan menentukan perkembangan atau 
populasi  hidup hama Sitophilus zeamays.
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