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KATA PENGANTAR 

 

Penulisan buku penuntun praktikum ini ditunjukan untuk memenuhi 

kebutuhan mahasiswa Fakultas Pertanian, khususnya Jurusan Proteksi Tanaman, 

yang mengikuti praktikum . 

Buku penuntun ini diharapkan dapat memberikan arahan kepada mahasiswa 

dalam pelaksanaan praktikum sehingga dapat mendekati tercapainya tujuan yang 

ingin dicapai dalam pelaksaan praktikum tersebut. 

Didasari sepenuhnya bahwa buku penuntun ini masih mengandung banyak 

kekurangan. Akan tetapi, kekurangan-kekurangan tersebut diharapkan tidak terjadi 

suatu rintangan, melainkan suatu tantangan untuk melatih diri dalam 

penyempurnaan dimasa mendatang. Untuk itu sangat diharapkan masukan-

masukan yang dapat menggiringi penyusunan buku penuntun ini kearah yang 

diharapkan.  

 

 

Darussalam,   Juni 2022 

 

Penyusun, 
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PETUNJUK UMUM 

 

 

 

1. Setiap praktikan harus bekerja dengan disiplin, cermat dan teliti agar tujuan 

praktikum dapat tercapai serta tidak terjadi kecelakaan- kecelakaan dalam 

laboratorium. 

2. Alat-alat yang dipergunakan harus disimpan dengan baik di dalam lemari dan 

harus dalam keadaan bersih. 

3. Semua peralatan yang dipergunakan harus dicuci bersih dan disimpan kembali 

ketempatnya semula setiap kali selesai praktikum. 

4. Jika terjadi kerusakan peralatan praktikum, harus segera melapor kepada 

laboran atau asisten. Alat yang rusak tersebut harus diganti dengan barang yang 

bentuk kualitasnya sama. 

5. Setelah praktikum selesai, meja praktikum harus selalu dibersihkan. 
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TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 

1. Praktikan harus sudah hadir selambat- lambatnya 15 menit sebelum praktikum 

dimulai.  

2. Pakailah baju praktikum/ laboratorium di luar ruangan dan baru boleh dibuka 

apabila praktikum telah selesai (setelah keluar dari ruangan). 

3. Praktikan harus membawa alat tulis- menulis, lap biasa dan objek praktikum 

sesuai dengan materi praktikum seperti tercantum dalam buku penuntun. 

4. Masuklah kedalam ruangan secara tertib dan teratur, dengan menunjukkan objek 

praktikum kepada laboran atau asisten. 

5. Bacalah buku penuntun dengan cermat sebelum praktikum dimulai.  

6. Setiap praktikan harus dapat bekerja sendiri pada objek praktikumnya. 

7. Selama praktikum berlangsung, praktikan tidak dibenarkan menganggu peserta 

lainnya, makan, minum, merokok, berbicara berlebihan, atau keluar tanpa seizing 

laboran atau asisten.  

8. Acungkan tangan kepada laboran atau asisten apabila praktikan memerlukan 

bantuan. 

9. Semua peralatan praktikum harus dibersihkan dan disimpan ke tempatnya 

masing-masing 5 menit sebelum praktikum selesai. 

10. Sisa- sisa objek dan kotoran lainnya harus dibersihkan dan dibuang pada tempat 

sampah diluar ruangan. 

11. Apabila praktikan berhalangan harus memberitahukannya secara tertulis dan 

bagi yang sakit harus menyertakan surat keterangan dari dokter.  

12. Bagi praktikan yang pernah tidak hadir harus mengulangi praktikum pada hari 

lain yang disediakan. 
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Pendahuluan 

Penyusutan kualitas dan kuantitas produk pascapanen sangat dipengaruhi oleh 

pengelolaan pascapanen. Di lapangan proses pascapanen menjadi salah satu faktor 

penting penyebab kerusakan pascapanen. Proses-proses pascapanen penyebab 

kerusakan komoditas diantaranya adanya benturan fisik,proses pengemasan, 

pengangkutan, dan penyimpanan komoditas. Kerusakan-kerusakan pasca panen 

produk hortikultura sebesar 25% - 28%.   Oleh sebab itu agar produk holtikultura 

terutama buah-buahan dan sayuran dapat sampai ke tangan konsumen dalam 

kondisi baik perlu penanganan pascapanen yang benar dan sesuai. Bila 

pascapanen dilakukan dengan baik, kerusakan-kerusakan yang timbul dapat 

diperkecil bahkan dihindari, sehingga kerugian di tingkat konsumen dapat ditekan. 

Berdasarkan pentingnya pengetahuan tentang penyebab kerusakan, gejala 

kerusakan, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan pascapanen komoditas-

komoditas pertanian diperlukan studi lapang mengenai hal tersebut.     

  
Tujuan Praktikum 

Tujuan praktikum ini mahasiswa dapat mengamati secara langsung 

komoditas-komoditas pascapanen dilapangan. 

 

Metode Pelaksanaan Praktikum 

 Setiap kelompok memilih minimal 3 komoditas pascapanen: Komoditas segar 

(perishable) dan komoditas tahan lama (durable) 

Komoditas perishable Komoditas durable 

Buah Sayur Padi/beras 

Jeruk Kubis Kacang tanah 

Salak Sawi Kacang hijau 

Semangka Kacang Panjang Kacang merah 

Pisang Wortel Kacang 

Apel Kentang Kedelai 

Anggur Bawang merah Jagung 

Manggis Bawang putih Kemiri 

PRAKTIKUM 

1 
OBSERVASI LAPANG PRODUK PASCAPANEN 
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Melon Cabai  

Alpukat Tomat Ketumbar 

Jambu biji Terong Lada 

Durian Petai  

Mangga Jengkol  

 

 Setiap kelompok melakukan observasi dipasar dan mencari data perlakuan- 

perlakuan pascapanen (misal: kemasan, pengangkutan dan penyimpanan). 

 Wawancara tentang pengelolaan pascapanen sesuai komoditas yang dipilih.  

 Mengalisis penyebab kerusakan-kerusakan dan gejala yang terjadi pada 

komoditas tersebut. 

 

Tugas Terstruktur  

Buatlah laporan lengkap, mengikuti format, dikumpulkan, dan disampaikan dalam 

pertemuan selanjutnya. 
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Pendahuluan  

Hama pasca panen atau hama gudang merupakan jenis hama yang 

menyerang hasil dari produksi tanaman, baik berupa buah, biji, tongkol, polong, dan 

lainnya. Apabila diamati lebih lanjut, hama gudang mempunyai sifat dan karakter 

khusus yang berbeda jika dibandingkan dengan hama-hama yang menyerang 

dilapangan, hal ini sangant berkaitan dengan ruang lingkup hidupnya yang terbatas 

yang tentunya memberikan pengaruh faktor luar yang terbatas pula. Walaupun 

hama gudang (produk dalam simpanan) ini hidupnya dalam ruang lingkup yang 

terbatas, namun memiliki berbagai macam jenis, spesies, dan karakteristik yang 

beragam.  

Ada 13 spesies utama serangga hama yang dapat beradaptasi dengan baik 

dalam penyimpanan jagung, 10 spesies diantaranya sebagai hama utama yang 

tergolong ke dalam ordo Coleoptera, sedangkan tiga spesies masuk ke dalam ordo 

Lepidoptera. Selain itu, sekitar 175 spesies serangga dan kutu (mites) merupakan 

hama minor. Kehilangan hasil oleh jasad pengganggu di penyimpanan diperkirakan 

30%. Biji rusak mencapai 100% bila disimpan selama enam bulan didaerah tropis 

Meksiko. Hama gudang dapat dikategorikan ke dalam hama utama (primary pest) 

yaitu hama yang mampu makan keseluruhan biji yang sehat dan menyebabkan 

kerusakan. Kumbang bubuk Sitophilus spp. masuk ke dalam kategori ini. Selain itu, 

dikenal hama sekunder yaitu hama yang menyerang danbertahan pada biji yang 

telah rusak, misalnya Tribolium sp. 

Hama yang terdapat dalam gudang tidak hanya menyerang produk yang baru 

saja dipanen melainkan juga produk industri hasil pertanian. Produk tanaman yang 

disimpan dalam gudang yang sering terserang hama tidak hanya terbatas pada 

produk bebijian saja melainkan produk yang berupa dedaunan (teh,kumis kucing, 

dan lain sebagainya) dan kekayuan atau kulit kayu misalnya kayumanis, kulit kina, 

dan lainnya. Biasanya hama gudang yang sering dijumpai pada berbagai komoditi 

yang ada, besasal dari golongan ordo Coleoptera beberapa diantaranya yaitu, 

PRAKTIKUM 
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Tribolium castaneum, Tribolium confusum, Sitophilus oryzae, Callocobruchus spp, 

dan lainnya. 

Tabel beberapa jenis hama gudang 
 

No Nama Gambar 

1 Sitophilus oryzae 

 
2 Sitophilus zeamais 

 
3 Sitophilus granarius 
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4 Tribolium castaneum 

 
5 Tenebrio mollitor 

 
6 Hypothenemus hampei 

 
7 Callosobrunchus chinensis 
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8 Callosobrunchus maculatus  

9 Lasioderma serricorne 

 
 
 

Tujuan 

Praktikum ini bertujuan untuk mengenal dan mengetahui jenis-jenis hama 

pascapanen.  

  

Bahan dan Alat 

Bahan yang dibutuhkan yaitu hama gudang Sitophilus, Callosobruchus, akuades. 

Sedangkan alat yang dibutuhkan yaitu: mikroskop stereo.   

  

Metode Pelaksaan Praktikum 

 Matikan hama gudang dengan cara dicelupkan pada alkohol 

 Amati dibawah mikroskop stereo 

 Identifikasi berdasarkan tipe antena, alat mulut, sayap, warna, dan karakter 

lainnya. 

 

Tugas terstruktur  

Buatlah laporan lengkap, mengikuti format, dikumpulkan, dan disampaikan dalam 

pertemuan selan 
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Pendahuluan 

Produk pasca panen merupakan bagian tanaman yang dipanen dengan 

berbagai tujuan terutama untuk memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi 

petani maupun konsumen. Produk dalam simpanan ini tidak terlepas dari masalah 

organisme pengganggu tumbuhan terutama dari golongan serangga hama. Dalam 

hal ini produk pasca panen yang perlu yang sedang dijaga dari masalah organisme 

pengganggu tanaman adalah biji yang digunakan sebagai benih. Hama yang 

menyerang komoditas simpanan (hama gudang) mempunyai sifat khusus yang 

berlainan dengan hama yang menyerang tanaman ketika dilapang.  

Berbagai serangga yang telah dilaporkan dapat terinfestasi dan tersebar pada 

komoditas yang disimpan di gudang. Serangga-serangga hama yang biasanya 

ditemukan di gudang penyimpanan biji-bijian atau kacang-kacang- kacangan, 

misalnya kumbang Lasioderma serricorne, Stegonium paniceum, Araerus fasculatus 

(De Geer), Rhyzopertha dominica, Sitophilus spp. Tribolium castaneum (Herbst) 

Corcyra cephalonica, Ephestia cautella (Walker) (Surahmat,2006). Umumnya hama 

gudang yang sering dijumpai adalah dari golongan Coleoptera, misalnya Tribolium 

castaneum, Sitophilus oryzae, Callosobruchus spp, san lain-lain. 

Serangga yang menjadi hama gudang, memiliki karakteristik tertentu dalam 

memilih pakan yang sesuai untuk ekologis dan fisiologisnya. Hal ini memberikan 

asumsi manusia dalam membedakan jenis hama-hama yang dapat menyerang 

komoditas tertentu. Begitu juga dengan keadaan fisik bahan simpanan hasil panen, 

manusia juga menyadari akan adanya karakteristik hama yang hanya dapat 

menyerang hasil dalam keadaan bentuk tertentu, sebagai contoh simpanan dalam 

bentuk utuh dan olahan misalnya tepung.   

Hama bubuk Tribolium bukan hama yang khusus menyerang beras atau 

tepungnya. Pada kenyataannya, dimana pada komoditas beras ditemukan hama 

Sitophilus oryzae, pasti akan ditemukan juga hama bubuk ini. Hama Tribolium hanya 

memakan sisa komoditas yang telah terserang hama Sitophilus oryzae sebelumnya 

yang berbentuk tepung (hama sekunder)  

PRAKTIKUM 
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PERKEMBANGBIAKAN HAMA PRIMER  
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Hama gudang mempunyai sifat yang khusus yang berlainan dengan hama-

hama yang menyerang di lapangan, hal ini sangat berkaitan dengan ruang lingkup 

hidupnya yang terbatas yang tentunya memberikan pengaruh faktor luar yang 

terbatas pula. Sifat ekologis dan fisiologis jenis hama gudang serelia tertentu 

memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan suatu jenis serangga dalam 

menyerang serelia. Berdasarkan hal tersebut, hama gudang dibedakan sebagai 

hama primer atau hama sekunder. Hama primer hanya dapat  bijian yang telah 

rusak atau tidak utuh. Akan tetapi dilapang, masih ada beberapa hama primer yang 

dapat bertahan hidup dan berkembangbiak pada biji-bijian yang tidak utuh, begitu 

pula sebaliknya masih ada hama sekunder yang dapat bertahan hidup dan 

berkembangbiak pada biji-bijian utuh.  

Salah satu contoh serangga hama gudang adalah Sitophilus zeamais yang 

bersifat hama primer dan Tribolium castaneum yang bersifat hama sekunder. Kedua 

jenis serangga hama gudang tersebut dapat bertahan hidup dan berkembangbiak di 

tempat penyimpanan. Keduanya memiliki daya rusak yang tinggi terhadap hasil 

panen, sehingga merupakan hama gudang yang sangat dikenal.  

 

Tujuan  

Percobaan ini bertujuan untuk menentukan sifat ekologis suatu jenis hama gudang 

(bersifat hama primer atau hama sekunder) pada komoditas serealia (jagung). 

 

 Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah serangga uji imago Sitophilus 

zeamais dan Tribolium castaneum, serta biji jagung utuh dan biji jagung tidak utuh. 

Sedangkan alat yang digunakan adalah timbangan, wadah platik bertutup, cutter, 

dan stiker label.  

  
Metode Pelaksaan Praktikum 

 Timbang biji jagung utuh dan biji jagung tidak utuh masing-masing 20 gram dan 

dimasukkan ke dalam wadah plastik bertutup, 

 Masukkan 20 ekor serangga uji Sitophilus zeamais ke dalam wadah plastik berisi 

jagung utuh dan jagung tidak utuh. Begitu pula dengan serangga uji Tribolium 

castaneum dimasukkan ke dalam wadah plastik berisi jagung utuh dan jagung 

tidak utuh.   
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 Wadah plastik ditutup rapat dan diberi label, lalu disimpan di tempat yang bebas 

dari gangguan. 

 Pada saat minggu ke-4 setelah perlakuan, keluarkan imago serangga uji yang 

telah dimasukkan pada langkah ke-2. Kemudian wadah ditutup kembali.   

 Pengamatan berikutnya dilakukan pada minggu ke-6 dengan menghitung jumlah 

larva, pupa,dan imago pada masing-masing perlakuan. Larva dan pupa pada 

jagung utuh dilakukan pengecekan dengan cara memecah/memotong biji jagung 

terlebih dahulu. Sedangkan  larva,pupa dan imago jagung pada jagung pecah 

dapa dihitung secara langsung atau dengan melakukan pengayakan  

 Data jumlah larva, pupa, dan imago dimasukkan ke dalam Tabel  

 Bahas data yang sudah diperoleh, buat kesimpulan tentang serangga uji mana 

yang tergolong hama primer dan hama sekunder. 

 

Contoh Tabel Pengamatan  
 
Jumlah Populasi larva,pupa dan imago Sitophilus zeamais pada biji jagung utuh dan 
biji pecah 

Ulangan 

Sitophilus zeamais 

Jagung Utuh Jagung Pecah 

Larva Pupa Imago Larva Pupa Imago 

1       

2       

3       

4       

5       

Jumlah       

Rata-rata       
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Jumlah Populasi larva, pupa dan imago T. castaneum pada biji jagung utuh dan biji 
pecah 
 

Ulangan 

T. castaneum 

Jagung Utuh Jagung Pecah 

Larva Pupa Imago Larva Pupa Imago 

1       

2       

3       

4       

5       

Jumlah       

Rata-rata       
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Pendahuluan 

Produk pasca panen merupakan bagian tanaman yang dipanen dengan 

berbagai tujuan terutama untuk memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi 

petani. Produk dalam simpanan ini tidak terlepas dari masalah organisme 

pengganggu tumbuhan terutama dari golongan serangga hama. Hama yang 

menyerang komoditas simpanan (hama gudang) mempunyai sifat khusus. Hama 

gudang dapat ditemukan dimana saja, baik di gudang penyimpanan, di dalam 

industri pengolahan, maupun dalam proses pengangkutan hasil-hasil pertanian.   

Kerusakan produk simpanan terbesar selama penyimpanan umumnya 

disebabkan oleh serangan hama gudang seperti serangga, ataupun bukan serang 

seperti tungau, tikus dan kapang. Hal ini disebabkan serangga hama gudang 

mempunyai kemampuan berkembang biak dengan cepat. Hama pascapanen 

terutama menyerang di tempat atau gudang penyimpanan, sehingga hama ini lebih 

umum dikenal sebagai hama gudang. 

Secara umum hama gudang dapat menyerang banyak jenis komoditi yang 

disimpan, namun kecenderungan untuk dapat berkembangbiak lebih baik pada 

komoditas tertentu tetap ada. Bahan-bahan simpanan digudang dapat 

dikelompokkan menjadi biji-bijian serealia, kacang-kacangan, dan bahan-bahan lain 

misalnya gaplek, kopra, biji kopi, biji pala, fuli, dan lain-lain. Sementara ditempat 

penyimpanan sementaran produk-produk olahan, misalnya biscuit, macaroni, dan 

berbagai tepung lainnya.  

 

Tujuan 

Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuain inang berbagai jenis biji-bijian 

dan tepung sebagai pakan dan tempat berkembangbiak Callosobruchus spp.  dan 

Tribolium  castaneum.  
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INANG HAMA PASCAPANEN 
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Bahan dan Alat  

Bahan yang digunakan dalam percobaan ini antara lain biji kacang–kacangan 

(kacang hijau, kacang  merah, dan  kacang kedelai), tepung (terigu, beras, singkong 

dan jagung) dan serangga imago Callosobruchus spp. dan dan Tribolium  

castaneum. Sedangkan alat yang digunakan yaitu plastik cup, nampan dan 

pisau/cutter.  

 

Metode Pelaksaan Praktikum 

 Serangga imago Callosobruchus spp. dimasukan kedalam 4 plastik cup yang 

masing-masing telah diisi biji kacang-kacangan.   

 Setelah itu dibiarkan beberapa minggu kemudian diamati. Adapun pengamatan 

yang dilakukan meliputi pengamatan telur, larva, pupa, dan imago.   

 Pengamatan penghitungan telur dilakukan dengan cara menghitung jumlah telur 

yang menempel atau melekat pada permukaan biji kacang.   

 Pengamatan penghitungan larva dan pupa dilakukan dengan cara membelah biji 

kacang tersebut dengan pisau atau cutter. Sedangkan pengamatan 

penghitungan imago dilakukan dengan cara menghitung imago yang berada 

diluar biji kacang.  

 Serangga Tribolium  castaneum dimasukkan ke empat jenis tepung. Setelah itu, 

dibiarkan beberapa minggu kemudian diamati, dengan cara menyaring tepung 

menggunakan saringan biasa dan kemudian menghitung larva, pupa, dan imago 

Tribolium  castaneum saja, karena telur yang berada ditepung sulit untuk dilihat 

karena ukurannya yang sangat kecil hampir sama seperti serbuk tepung.  

 Data jumlah larva, pupa, dan imago dimasukkan ke dalam Tabel  
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KUNCI IDENTIFIKASI HAMA PASCA PANEN 
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Contoh Cover : 

Laporan Praktikum ..........................(Nama Mata kuliah) 

 

 

(JUDUL PRAKTIKUM) 

 

 

 

 

(Nama Praktikan) 

NIM 
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