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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.l. Kesimpulan
(1) Jumlah populasi S.oryzae,L pada beras IR 64
menunjukkan kisaran 62 - 78 ekor; pada jagung
varietas Cl 36 - 47 ekor; pada kedele varietas
Wilis 24 - 31 ekor. Kisaran siklus hidup S.ory
~,L pada beras IR 64 24'- 30 hari; pada ja 

gung varietas Cl 30 - 35 hari; pada kedele
rietas Wilis 30 - 46 hari.

v~

(2) Susut bobot yang timbul pada beras IR 64 berkl
4,8%; pada jagung varietas Cl berkl
sar 1,2% - 2,7%; pada kedele varietas Wilis
sar 4,1%

berkisar 0,3% - 0,8%.

(3) Tp.rdapat perbedaan besar populasi S,oryzae,L
pada ketiga jenis produk pertanian yaitu teras
IR 64, jagung varietas Cl , dan kedele varietas
Wilis. Besar populasi terdapat pada beras IR

64> jagung varietas Cl

>kedele

varietas Wilis.

(4) Terdapat perbedaan susut bobot yang ditimbul
kan oleh adanya aktifitas memakan dan oviposi
si S.oryzae,L pada ketiga jenis produk perta
nian, yaitu beras IR 64, jagung varietas Cl ,
dan kedele varietas Wilis. Susut bobot pada
beras IR 64) jagung varietas C ) kedele vari~

l

tas Vlilis.
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(5) Terdapat korelas'i antara besar populasi dengan
m~

susut bobot yang ditimbulkan oleh aktifitas
makan dan oviposisi S,oryzae,L.

(6) Besar populasi dan susut bobot pada produk

pe~

tanian dipengaruhi oleh perbedaan kandungan

m~

tu gizi dan keadaan permukaan biji produk per
tanian, pada kondisi mikroklimat yang mendukung.

VI,2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan
hal - hal sebagai berikut:
(1) diperlukan usaha - usaha yang bersifat preven
tif untuk menanggulangi serangan S,oryzae,L
pada produk pertanian yang disimpan di tempat
penyimpanan, agar kerugian yang timbul secara
ekonomis tidak begitu besar;
(2) perlu diadakan penelitian lebih lanjut menge
nai pengaruh anti triptic factor pada kedele
terhadap pertumbuhan organisma;

(3) perlu diadBkan penelitian lebih lanjut menge
nai aspek biologi dan ekologi S.oryzae,L dan
jenis hama gudang lainnya, sehingga dapat di
pergunakan sebagai dasar untuk usaha pemberan.
tasan hama - hama gUdang •
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