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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahan pelindung terhadap populasi dan 

intensitas serangan hama di gudang penyimpanan kentang. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
Eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), yang terdiri atas 10 
kombinasi perlakuan dan 3 ulangan sehingga diperoleh 30 unit percobaan. Kombinasi perlakuan 
yang digunakan yaitu V1P0 (Varietas Atlantik tanpa perlakuan), V1P1 (Varietas Atlantik dengan 
Arang Sekam Padi), V1P2 (Varietas Atlantik dengan Serbuk gergaji), V1P3 (Varietas Granola 
dengan Seresah Daun Pisang), V1P4(Varietas Granola dengan Daun Gamal), V2P0 (Varietas G  

ranola tanpa perlakuan), V2P1 (Varietas Granola dengan Arang Sekam Padi), V2P2 (Varietas 
Granola dengan Serbuk gergaji), V2P3 (Varietas Granola dengan Seresah Daun Pisang), 
V2P4(Varietas Granola dengan Daun Gamal). Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa 
Sigerongan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat pada bulan Desember 2017 sampai 
Februari 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kombinasi pemberian bahan pelindung 
daun gamal dengan umbi kentang Varietas Atlantik maupun Granola berpengaruh terhadap 
populasi larva dan intensitas serangan hama, namun tidak berpengaruh terhadap populasi 
imago digudang penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan Ho ditolak dan H1 
diterima. 

Kata Kunci : Kentang, Pthorimaea operculella Zaell, Pengaruh Bahan Pelindung 

ABSTRACT 
 This research aims on determine the effect of protective material on the population and the 
intensity of pest attacks in potato storage sheds. The type of research used was Experimental using 
Completely Randomized Design (CRD), which consisted of 10 treatment combinations and 3 
replications to obtain 30 experimental units. Combination treatments used were V1P0 (Atlantic 
Varieties without treatment), V1P1 (Atlantic Varieties with Rice Husk Hull), V1P2 (Atlantic 
Varieties with Sawdust), V1P3 (Granola Varieties with Banana Leaves), V1P4 (Granola Varieties 
with Gamal Leaf), V2P0 (Granola Varieties without treatment), V2P1 (Granola Varieties with Rice 
Husk), V2P2 (Granola Varieties with Sawdust), V2P3 (Granola Varieties with Banana Leaves), 
V2P4 (Granola Varieties with Gamal Leaves). This research has been conducted in Sigerongan 
Village, Narmada District, West Lombok Regency from December 2017 until February 2018. From 
the research result, the combination of protective gamal leaf with potato tuber varieties Atlantik 
and Granola have an effect on to larvae population and intensity of pest attack, but has no effect on 
the imago population in the storage warehouse.this indicates that the statement Ho is rejected and 
H1 is received. 

Key Words: Potato, Pthorimaea operculella Zaell, The Influence of Protective Material 
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PENDAHULUAN 
Kentang merupakan salah satu jenis tanaman yang menjadi sumber karbohidrat, 

sehingga dapat menggantikan bahan pangan penghasil karbohidrat lain seperti beras, 

gandumdan jagung. Kentang menjadi salah satu komoditi yang bernilai ekonomis tinggi 

untuk masa sekarang dan masa mendatang sehingga kentang menjadi komoditi yang paling 

diminati untuk menggantikan sumber karbohidrat yang berasal dari beras (Setiadi, 2009). 

Kendala utama dalam produksi tanaman kentang yaitu ketersediaan bibityang sehat. 

Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari hama dan penyakit dalam gudang penyimpanan. 

Serangan hama dan penyakit dapat mengurangi kualitas maupun kuantitas kentang, 

sehingga produksipun akan menurun. Menurut Gunawan (2006), masalah utama yang 

ditemukan dalam penyimpanan umbi kentang yaitu serangan berbagai hama, yakni hama 

Pthorimaea operculella serta hama lainnya seperti kutu putih. 

Menurut Rhoades et al., (1983) dalam Gunawan (2006) bahwa petani kentang di di 

Filipina melakukan penyimpanan bibit dengan karung net plastik atau rak kayu. Selain itu, 

Setiawan dan Tobing (1996) dalam Gunawan (2006) melakukan pengendalian terhadap 

hama gudang dengan insektisida mikroba granulosis virus pada umbi kentang sebelum 

disimpan serta penggunaan sex feromon. Bentuk pengendalian yang banyak dilakukan oleh 

petani kentang, khususnya petani di Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu dengan sortasi dan 

aplikasi pestisida dengan bahan aktif Chlorfenafiredan fungisida Meta Z sebelum umbi 

disimpan serta cara lain yaitu dibungkus dengan karung semen.  

Mengingat bahwa penggunaan bahan aktif kimia yang diaplikasikan langsung pada 

umbi dapat memberi pengaruh serta menurunkan kualitas maupun mutu dan keamanan 

kesehatan bagi konsumen. Oleh karena itu, perlu ditentukan alternatif cara perlindungan 

umbi kentang terhadap serangan hama gudang, yakni melalui pemanfaatan seresah daun 

gamal, seresah daun pisang, serbuk gergaji serta arang sekam padi selama penyimpanan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas bahan pelindung terhadap 

populasi dan intensitas serangan hama di gudang penyimpanan kentang. 

BAHAN DAN METODE 

 Penelitian ini telah dilaksakan dari bulan Desember 2017 hingga Februari 2018 di 

Desa Sigerongan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat.  
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Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode Eksperimental yaitu melakukan percobaan di 

gudang penyimpanan. 

Bahan Penelitian 

 Bahan-bahan yang digunakan antara lain :serbuk gergaji, seresah daun pisang, daun 

gamal, arang sekam padi, umbi kentang varietas atlantik dan granola. 

Pelaksanaan Penelitian 

Pengujian 

Dilakukan dengan mengaplikasikan seresah daun gamal, seresah daun pisang, serbuk 

gergaji dan arang sekam padi dengan dosis yang sama untuk melihat respon hama terhadap 

beberapa perlakuan yang akan diuji. 

Pengamatan 

Pengamatan dilakukan sebanyak delapan kali selama tiga bulan penyimpanan, 

pengamatan pertama dilakukan setelah 1 minggu aplikasi bahan pelindung diberikan, 

selanjutnya pengamatan dilakukan dengan interval 7 hari setelah pengamatan pertama. 

Parameter Yang Diamati 

Populasi Hama Pthorimaea operculella Zaell 

Pengamatan populasi dilakukan dengan cara yaitu menghitung jumlah hama yang 

dijumpai pada setiap umbi yang diamati. Pengamatan populasi dilakukan dengan 

mengamati jumlah telur hama, larva, pupa  hingga imago yang ditemui ketika pengamatan 

berlangsung. 

Intensitas Serangan Hama Pthorimaea operculella Zaell 

Pengamatan intensitas serangan hama dapat dilakukan dengan cara mengamati setiap 

umbi yang mengalami kerusakan. Untuk menghitung tingkat intensitas serangan hama 

dapat dilakukan dengan menggunakan rumus menurut Gunawan (2006): 

P =
(n	x	v)
(Z	x	N)푥	100% 

Keterangan :   P = Intensitas Serangan (%) 
N = Jumlah umbi yang diamati 
Z = Nilai skala tertinggi 
v = Nilai skala dari tiap kategori serangan dari umbi yang diamati 

pada tanaman  
n = Jumlah umbi dari tiap kategori serangan dari umbi kentang yang 

diamati 
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Nilai skala untuk tiap-tiap kategori serangan adalah sebagai berikut : 

Skala Nilai 
0 tidak ada serangan sama sekali 
1 1 -< 25 % luas umbi terserang 
2 > 25- < 50 % luas umbi terserang 
3 > 50-< 75 % luas umbi terserang 
4 > 75% luas umbi terserang sangat berat 

(Sumber: Direktorat Perlindungan Tanaman, 2000) 

Analisis Data 

Data yang didapat dianalisis dengan analisis keragaman (variansi) dengan 

menggunakan Minitab pada taraf nyata 5%. Jika ada perlakukan yang berbeda nyata maka 

akan di uji lanjut menggunakan BNJ dengan taraf nyata 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan semua fase pertumbuhan hama 

penggerek umbi kentang selama penyimpanan. Fase telur dan larva hama penggerek umbi 

kentang ditemukan 14 hari setelah penyimpanan (HSP). Sedangkan pada fase pupa dan 

imago mulai ditemukan pada 21 hari setelah penyimpanan (HSP).  

Populasi Larva, Imago dan Intesitas Serangan hama Phtorimaea operculella Zaell 

selama 8 kali pengamatan (14 -15 HSP) menunjukkan jumlah yang bervariasi. Hasil 

analisis menunjukkan tidak berbeda nyata pada semua perlakuan terhadap populasi imago, 

namun berbeda nyata terhadap populasi larva dan intensitas kerusakan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata Populasi Larva, Populasi Imago dan Intensitas Serangan Hama 
Pthorimaea operculella Zaell pada pemberian beberapa bahan pelindung yang 
berbeda dalam penyimpanan umbi kentang 

Perlakuan Populasi Intensitas 
Larva Imago Serangan 

V1P0 6,72bcd 5,68 6,89abc 
V1P1 6,36abc 5,97 7,19abc 
V1P2 5,85ab 5,68 6,3ab 
V1P3 6,19abc 5,85 6,83abc 
V1P4 5,68a 5,68 5,98a 
V2P0 6,82cd 6,02 9,84d 
V2P1 6,19abc 5,85 8,28cd 
V2P2 7,16cd 5,85 8,21cd 
V2P3 6,19abc 6,36 7,82cd 
V2P4 7,62d 5,85 9,68d 

BNJ 5% 1,043 - 1,802 
Keterangan : Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama dalam masing-masing 

perlakuan tidak berbeda nyata pada uji BNJ  taraf 5% 
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1. Populasi Larva Hama Phtorimaea operculella Zaell  

Tabel1 menunjukkan bahwa pemberian beberapa jenis bahan pelindung dalam 

penyimpanan kentang memberikan pengaruh terhadap rerata populasi larvaPhtorimaea 

operculella Zaell selama 8 kali pengamatan.Pemberian bahan pelindung daun gamal yang 

dikombinasikan dengan umbi kentang varietas granola memberikan hasil yang berbeda 

nyata terhadap perlakuan V2P3, V2P1, V1P4, V1P3, V1P2 dan V1P1. Namun tidak 

berbeda nyata terhadap perlakuan lainnya.   

 Keberadaan larva diduga terbentuk sejak dari lapangan ke tempat penyimpanan. 

Selama hidupnya larva berada didalam umbi. Hal ini didukung oleh Setiawati et al., (2004) 

menyatakan bahwa pada fase larva, hama berada dalam umbi kentang sebagai tempat 

hidup dan untuk mengambil makanan. Dalam umbi kentang, larva akan membentuk lorong 

(liang korok) yang dibentuk oleh aktifitas hidup larva didalam umbi selama proses 

penyimpanan dilakukan. Dengan demikian, pemberian beberapa bahan pelindung tidak 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan larva,karena pada dasarnya, pemberian bahan 

pelindung hanya melindungi atau menjaga umbi dari serangan hama dari luar (tidak dari 

dalam) sehingga larva yang terbawa dari lahan pertanaman tidak dapat dipengaruhi 

keberadaanya.Perbandingan terhadap rerata populasi larva Pthorimaea operculella Zaell 

pada masing-masing perlakuandapat dilihat pada Gambar 1dibawah.  

 
Gambar 1. Rata – rata Populasi Larva  Hama Pthorimaea operculella Zaell pada masing-masing 

perlakuanyang diaplikasikan pada Umbi Kentang Selama Pengamatan  

 Berdasarkan Gambar1rerata populasi larva tertinggi terjadi pada perlakuan V2P4 

(Varietas Granola dengan bahan pelindung daun gamal) yaitu sebesar 7,64 ekor  dan rerata 

populasi terendah terjadi pada perlakuan V1P4 (Varietas Atlantik dengan bahan pelindung 

daun gamal) sebesar 5,68 ekor yang diamati selama 8 minggu. Hal ini menunjukkan bahwa 

bahan pelindung dari daun gamal tidak memberi pengaruh yang signifikan sehingga dapat 

dikatakan bahwa pengaruh tinggi dan rendahnya populasi larva dipengaruhi oleh varietas 

yang disimpan.  
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Menurut Rusniarsyah et al., (2015) yang menyatakan bahwa fase larva pada 

hamaPthorimaea operculella Zaell umumnya terjadi berkisar antara 21-35 hari. Rentang 

waktu yang lama dalam fase larva mengakibatkan jumlah populasi larva akan meningkat 

seiring dengan pertumbuhannya hingga mencapai hari maksimal yaitu35 hari setelah 

penyimpanan dilakukan. Pertumbuhan dan perkembangan populasi larva digudang 

penyimpanan selain dipengaruhi oleh lamanya waktu penyimpanan, kondisi suhu atau 

temperatur digudang penyimpanan sangat berpengaruh. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Susanto dan Santoso (2001) yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan 

larva akan lambat pada suhu dingin yaitu suhu atau temperatur yang lebih tinggi dari 11oC.  

Pada dasarnya pemberian bahan pelindung dari daun gamal dilakukan dengan 

maksud agar populasi hama dapat dihambat atau ditekan pertumbuhannya. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Nulik et al., (2002) bahwa daun gamal mengandung protein kasar, 

tanin, serta senyawa kumarin yang dapat digunakan sebagai pestisida karena sifat toksik 

yang dimiliki. Pendapat lain oleh Siregar (2010) juga menuturkan bahwa daun gamal 

memiliki kemampuan dalam hal mengikat nitrogen, berguna sebagai obat luka dan 

rematik, insektisida dan juga sebagai rodentisida.  

Perlakuan penyimpanan dengan bahan pelindung daun gamal yang dikombinasikan 

dengan varietas Granola menunjukkan bahwa kombinasi penyimpanan tersebut tidak 

mampu memberi pengaruh terhadap pertumbuhan poopulasi larva. Varietas Granola  

merupakan salah satu jenis varietas pada tanaman kentang yang rentan terhadap gangguan 

hama. Susiyati dan Prahardini (2004) menyatakan, varietas Granola memiliki beberapa 

keunggulan diantaranya, yaitu (1) umur tanaman 130-135 HST, (2) potensi hasil 38-50 

ton/ha, (3) jumlah umbi per tanaman 12-20 buah, dan (4) agak tahan terhadap penyakit 

hawar daun (Phytophtora infestans). BPTP (2014) menyatakan bahwa keunggulan lain 

yang dimiliki oleh varietas granola yaitu umbi yang dihasilkan tahan terhadap PVA 

(Potato Virus A) dan PVY (Potato Virus Y), namun agak peka terhadap layu bakteri 

Pseudomonas solanacearum dan busuk daun Pytophtora infestans. Oleh karena itu 

penyimpanan umbi kentang varietas granola tidak memberi pengaruh yang signfikan 

terhadap populasi larva karena sifatnya yang rentan. 

Menurut Maharijaya (2007) kentang varietas atlantik memiliki kualitas umbi yang 

baik serta kandungan bahan kering yang tinggi. Selain itu pendapat lain dari Purwito dan 

Wattimena (2008) menuturkan bahwa varietas atlantik memiliki keunggulan berumur 

pendek, mutu umbi sangat baik, bahan kering tinggi meskipun lemah atau rentan terhadap 
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penyakit layu bakteri. Dari kedua literatur tersebut dapat diketahui bahwa kualitas umbi 

kentang varietas atlantik sangat baik serta kandungan bahan kering yang tinggi membuat 

umbi kentang varietas atlantik yang disimpan di gudang memiliki kemampuan dalam 

menekan pertumbuhan populasi larva selama pengamatan yang dilakukan 2 bulan.  

2. Populasi Imago Hama Phtorimaea operculella Zaell  

 Tabel 1 menunjukkan bahwa aplikasi beberapa jenis bahan pelindung pada umbi 

kentang digudang penyimpanan tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

populasi imago hamaPhtorimaea operculella Zaell selama penyimpanan dilakukan. 

 Berdasarkan tabel 1 rerata populasi imago tertinggi terjadi pada perlakuan dengan 

penyimpanan menggunakan bahan pelindung seresah daun pisang yang dikombinasikan 

dengan umbi kentang varietas granola (V2P3) sebesar 6,36 ekor dan rerata populasi imago 

terendah yaitu terjadi pada perlakuan dengan penyimpanan tanpa perlakuan/kontrol (V1P0) 

pada umbi kentang varietas atlantik, perlakuan dengan bahan pelindung serbuk gergaji 

yang dikombinasikan dengan umbi kentang varietas atlantik (V1P2) serta daun gamal yang 

dikombinasikan dengan umbi kentang varietas atlantik (V1P4) yaitu sebesar 5,68 ekor. 

Perbandingan terhadap rerata populasi larva Pthorimaea operculella Zaell pada 

masing-masing perlakuandapat dilihat padaGambar 2 dibawah.  

 
Gambar 4.2 Rata – rata Populasi Imago  Hama Pthorimaea operculella Zaell pada masing-masing 

perlakuanyang diaplikasikan pada Umbi Kentang Selama Pengamatan  

 Gambar 2 menunjukkan bahwa aplikasi beberapa bahan pelindung pada umbi 

kentang dalam penyimpanan, memberikan respon yang berbeda-beda terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan populasi imago pada masing-masing perlakuan yang 

diuji.Rata-rata populasi imago tertinggi terjadi pada perlakuan V2P3 (seresah daun pisang 

yang dikombinasikan dengan varietas granola) sebesar 6,36 ekor. Sementara rata-rata 

populasi imago terendah terjadi pada perlakuan  dengan serbuk gergaji (V1P2), daun 

gamal (V1P4) dan tanpa perlakuan/kontrol (V1P0) yang dikombinasikan dengan umbi 

kentang varietas Atlantik yaitu sebesar 5,68 ekor. 
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Menurut Rusniarsyah et al., (2015) yang mengatakan siklus hidup imago hanya 

berlangsung 10 hingga 15 hari dan imago hama Pthorimaea operculella Zaell sangat aktif 

pada malam hari, sementara pada siang hari ngengat bersembunyi dibawah tempat 

penyimpanan atau dibawah tumpukan umbi yang disimpan. Siklus hidup yang singkat pada 

hama sangat dipengaruuhi oleh temperatur atau kondisi lingkungan, Susanto et al (2004) 

menyatakan bahwa kecepatan perpertumbuhan serangga hama sangat dipengaruhi oleh 

lingungan fisik terutama lingkungan. Semakin tinggi temperatur lingkungan maka siklus 

hidup serangga akan semakin pendek. Pada kondisi lingkungan yang semakin panas 

membuat penggunaan cadangan makanan bagi serangga meningkat sehingga memaksa 

serangga untuk mempercepat laju perkembangannya dan menyebabkan siklus hidupnya 

lebih pendek. 

 Aplikasi bahan pelindung dengan daun pisang yang telah dikeringkan tidak dapat 

menekan pertumbuhan dan perkembangan populasi hama selama pengamatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan bahan pelindung dari  daun pisang tidak dapat menekan 

laju pertumbuhan hama, karena pada dasarnya daun pisang kering hanya melindungi 

bagian luar umbi serta kehadiran daun pisang yang diaplikasikan sebagai bahan pelindung 

dalam penyimpanan dapat menjadi lingkungan tumbuh yang baik bagi imago dan 

menyediakan tempat bagi imago untuk bersembunyi dan menyelesaikan siklus hidupnya. 

Hadrawi (2014) menyatakan bahwa daun pisang mengandung lignin, protein, dan 

polisakarida yang mebuat dinding selnya kuat sehingga tidak dapat dicerna oleh ternak 

maupun hama. Namun kondisi dinding sel yang kuat pada daun pisang membuat daun 

pisang dapat menjadi tempat atau menyediakan ruang bagi imago untuk bersembunyi 

sebelum akhirnya meletakkan telurnya pada sekitaran mata tunas.Dinding sel yang tebal 

pada daun pisang yang diaplikasikan sebagai bahan pelindung menyebabkan adanya 

rongga-rongga atau sekat yang jaraknya kecil. Dari rongga-rongga atau sekat-sekat kecil 

inilah hama melewati dinding sel daun pisang untuk kemudian meletakkan telurnya pada 

umbi.  

3. Intensitas Serangan Hama Phtorimaea operculella Zaell 

 Hasil pengamatan intensitas serangan hamaPhtorimaea operculella Zaell pada 

penyimpanan umbi kentang mulai dari penyimpanan 14-56 HSP (Hari Setelah 

Penyimpanan) disajikan pada Tabel 1. 

Hasil analisis pada table1 diatas menunjukkan bahwa aplikasi beberapa bahan 

pelindung terhadap umbi kentang yang diamati selama 8 minggu yaitu menunjukkan 
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terdapat beberapa kombinasi bahan pelindung yang berbeda nyata terhadap intensitas 

serangan hama yakni perlakuan daun gamal yang dikombinasikan dengan varietas Granola 

berbeda nyata terhadap perlakuan V1P4, V1P0, V1P1, V1P2 dan V1P3. Namun tidak 

berbeda nyata terhadap perlakuan lainnya. Sedangkan perlakuan bahan pelindung daun 

gamal kombinasi dengan varietas atlantik berbeda nyata terhadap perlakuan V2P0, V2P1, 

V2P2, V2P3, dan V2P4.  

Berdasarkan tabel 1dapat diketahui intensitas serangan hama tertinggi terdapat pada 

perlakuan V2P0 (Varietas Granola yang disimpan tanpa perlakuan) 29,52% dan intensitas 

terendah pada perlakuan V1P4 (varietas Atlantik yang disimpan dengan bahan pelindung 

daun gamal) yaitu sebesar 17,95%.  

Perbandingan terhadap rerata intensitas serangan hama Pthorimaea operculella 

Zaell pada masing – masing perlakuandapat dilihat pada Gambar 3 dibawah.  

 
Gambar 4.3 Rata – rata Intensitas Serangan Hama Pthorimaea operculella Zaell pada masing-masing 

perlakuanyang diaplikasikan pada Umbi Kentang Selama Pengamatan  

 Berdasarkan gambar 3 diatas dapat diketahui bahwa intensitas serangan tertinggi 

terjadi pada perlakuan V2P0 (kombinasi varietas Granola dengan tanpa bahan pelindung) 

dan terendah pada perlakuan V1P4 (kombinasi varietas Atlantik dengan bahan pelindung 

daun gamal). Penyimpanan umbi kentang varietas granola tanpa bahan pelindung 

menunjukkan intensitas serangan tertinggi yang menyatakan bahwa varietas granola sangat 

rentan terhadap serangan hama selama penyimpanan.  

 Penggunaan penyimpanan dengan daun gamal memberi pengaruh terhadap 

intensitas serangan hama. Hal ini terlihat dari gambar 4.3 yang menunjukkan tren terendah 

terjadi pada perlakuan V1P4 yaitu penyimpanan umbi kentang varietas atlantik dengan 

bahan pelindung daun gamal dengan intensitas serangan terendah yaitu sebesar 5,98% 

selama pengamatan.  

Penggunaan daun gamal sebagai bahan pelindung dalam penyimpanan umbi 

kentang sesuai dengan Nulik et al (2002) yang menyatakan bahwa daun gamal 
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mengandung protein kasar, tanin serta senyawa kumarin yang dapat digunakan sebagai 

pestisida karena sifat toksik yang dimiliki. Selain itu Siregar (2010) menuturkan daun 

gamal memiliki kemampuan dalam hal mengikat nitrogen, dapat digunakan sebagai 

insektisida, rodentisida serta sebagai obat luka dan rematik. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil dan analisis dapat disimpulkan bahwa, kombinasi pemberian 

bahan pelindung daun gamal dengan umbi kentang Varietas Atlantik maupun Granola 

berpengaruh terhadap populasi larva dan intensitas serangan hama, namun tidak 

berpengaruh terhadap populasi imago digudang penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pernyataan Ho ditolak dan H1 diterima.  

SARAN 
 Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat bobot kehilangan setelah 4 bulan 

penyimpanan. Karena pada dasarnya umbi kentang yang akan dijadikan bibit harus 

disimpan 3 – 4 bulan hingga tumbuh tunas. 
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