
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tanaman padi adalah tanaman pangan penghasil beras yang 

dibutuhkan sebagian besar penduduk dunia. Beras merupakan makanan 

pokok bagi 90% penduduk di Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang 

terus meningkat setiap tahunnya membuat Indonesia terus memacu 

produksi beras agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dan tidak lagi 

menigimpor beras dari negara lain. Program pemerintah meningkatkan 

ketahan pangan nasional dengan target mencapai swasembada pangan 

pada tahun 2017 (Yudansha, 2013). Produksi padi di Sulawesi Tengah  

pada tahun 2018 sebesar 0,56 juta ton CKG dengan luas panen sebesar 

204,16 ribu hektar (BPS sulteng, 2018). 

Berbagai jenis beras yang dihasilkan dalam pertanian salah 

satunya beras merah (Oryza Nivara). Beras merah umumnya merupakan 

beras tumbuk (pecah kulit) yang dipisahkan bagian sekamnya saja. 

Proses ini hanya sedikit merusak kandungan gizi, sedangkan beras putih 

umumnya merupakan beras giling atau poles, yang bersih dari kulit ari dan 

lembaga (Muchtadi, 1992). 

 Penyimpanan merupakan tindakan untuk mempertahankan beras 

agar tetap dalam keadaan baik dalam jangka waktu tertentu. Produk 

pertanian seperti beras yang disimpan di dalam gudang akan memperoleh 

gangguan berupa hama (Manaf dkk, 2005). Menurut Wulandari (2014) 

hama pada bahan simpanan umumnya merupakan hama langsung, yang 



dimana kerusakan terjadi langsung pada yang dikonsumsi. Untuk itu perlu 

diperhatikan prinsip dasar pengendalian hama gudang yang meliputi 

penanganan dan pengolahan hasil panen, pengelolaan dan sanitasi 

gudang, manipulasi lingkungan fisik, pemantauan hama, peningkatan 

keterampilan dan kemampuan operasional pengelola gudang (Herlina dan 

Istiaji, 2013). 

Salah satu hama pengganggu hasil panen adalah kumbang atau 

kutu beras (sitophilus oryzae L). yang termasuk familia curculionidae dari 

genus Sitophilus. Hama ini tersebar di tempat atau daerah-daerah yang 

beriklim tropis dan subtropis, terutama di tempat-tempat atau daerah yang 

terdapat simpanan produk kesukaannya seperti padi, jagung, ubi jalar dan 

kacang hijau (Sakul dkk, 2012). 

Kerusakan akibat hama ini menyebabkan butiran beras berlubang-

lubang kecil sehingga mudah pecah dan hancur seperti tepung, jika 

serangan terus terjadi dapat mengakibatkan kerugian ekonomi baik 

berupa kehilangan bobot dan kehilangan mutu, seperti penurunan daya 

kecambah benih, perubahan warna dan rasa, penurunan nilai gizi, serta 

terkontaminan oleh kotoran dan bagian tubuh serangga (Lapulalam, 

2010). 



Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui populasi hama kutu beras 

(S. oryzae L) pada beras (Oryza Nivara) yang disimpan selama 2 bulan. 

Mengetahui bobot dan presentase bubuk beras merah yang telah 

disimpan selama 2 bulan. 

Manfaat 

        Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebagai bahan 

informasi kepada petani dan masyarakat tentang cara penyimpanan beras 

yang baik agar terhindar dari kutu beras dan dampak dari serangan kutu 

beras. 
 


