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A. Latar Belakang
Fumigasi sebagai  perlakuan karantina tumbuhan bertujuan untuk membebaskan media pembawa dari organisme pengganggu 
tumbuhan. Sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan karantina tumbuhan yaitu mencegah masuk dan 
tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan maka fumigasi sebagai perlakuan karantina harus dapat membunuh hama 
keseluruhan.  Pemilihan jenis fumigan dalam pelaksanaan  fumigasi untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan tergantung 
kepada organisme pengganggu tumbuhan sasaran, jumlah waktu yang tersedia, jenis komoditas yang akan difumigasi, biaya dan 
tingkat kesulitan aplikasi, kemungkinan reaksi dengan material lain, dan persyaratan negara tujuan.

Dalam pelaksanaan fumigasi sebagai perlakuan karantina tumbuhan, jenis fumigan yang umum digunakan adalah Metil Bromida.  
Namun demikian, untuk komoditas tertentu seperti benih tanaman, tembakau, dan biji-bijian atau sereal, fumigasi dengan Metil 
bromida  tidak sesuai karena dapat mengakibatkan kerusakan atau penurunan kualitas komoditas yang difumigasi.  Sebagai 
alternatif pengganti Metil Bromida, fumigan yang sering digunakan dalam pelaksanaan  fumigasi terhadap komoditas tersebut 
adalah Fosfin. Selain kesesuaian terhadap jenis komoditas yang akan difumigasi, alternatif penggunakan Fosfin dalam kegiatan 
fumigasi untuk keperluan karantina tumbuhan banyak dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini karena setiap negara 
memiliki kewajiban untuk mengurangi pemakaian Metil Bromida secara bertahap sebagaimana diatur dalam  Protokol Montreal 
mengingat ion Bromida juga diketahui sebagai zat yang  dapat menimbulkan kerusakan pada lapisan ozon.

Pemasukan tepung industri untuk bahan baku industri kayu olahan ke Kalsel berasal dari Jepang dan India. OPTK target pemeriksaan 
tepung industri dari India ialah Trogoderma granarium, sedangkan pada tepung industri dari Jepang, hama tersebut sudah tidak 
menjadi OPTK target karena pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/KR.010/9/2015, Jepang sudah bukan 
termasuk daerah sebar Trogoderma granarium. Tepung industri dari India sudah diberikan perlakuan fumigasi dengan Fosfin 
di India. Pada tahun 2015, ada pertanyaan kritis dari auditor ITJEN Kementerian Pertanian tentang  jaminan kepastian tepung 
industri yang diimpor bebas dari investasi telur, meskipun pada pemeriksaan langsung belum pernah ditemukan Trogoderma 
granarium dalam bentuk larva, serangga dewasa,maupun pupa.  Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka laboratorium BKP 
Kelas I Banjarmasin melakukan rearing tepung industri dari India sejak akhir 2015 hingga April 2017. Hasil rearing menunjukkan 
belum pernah ditemukan Trogoderma granarium yang merupakan hasil penetasan telur yang mungkin terinfestasi dalam tepung 
industri. Pertanyaan tersebut telah terjawab, namun masih memerlukan justifikasi ilmiah yang kuat sebagai dasar argumentasi 
pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan terhadap importasi tepung industri dari negara-negara yang belum bebas  Trogoderma 
granarium. Tulisan ini bertujuan mengkaji tentang pengaruh fumigasi fosfin terhadap hama gudang pada umumnya dan secara 
khusus terhadap Trogoderma granarium.
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B. Kumbang Khapra (Trogoderma granarium Everts)
Kumbang khapra adalah salah satu hama yang paling merusak di dunia pada biji-bijian dan produknya. Populasi hama ini bisa 
terbentuk dengan cepat dalam waktu singkat di bawah kondisi panas dan kering. Gangguan kerusakan, tergantung kondisi yang 
ada, seringkali mencapai 30%; kerusakan hingga 70% kerusakan telah dilaporkan. Kumbang khapra memiliki reputasi sebagai 
hama pemakan yang kotor, karena merusak lebih banyak kernel daripada jumlah yang dikonsumsinya. Aktivitas makan dan 
kontaminasi oleh kumbang khapra mengakibatkan perubahan pada biji-bijian sebagai berikut: penurunan berat, penurunan 
grade dan kualitas produk olahan (USDA-APHIS-PPQ, 1983).

Distribusi asli T. granarium tidak diketahui secara pasti, namun diyakini sebagai sub-benua India, meskipun beberapa penulis 
membantahnya. Kumbang terdapat di daerah-daerah dalam kondisi panas dan kering, diperkirakan di daerah yang, paling sedikit 
4 bulan dalam setahun, memiliki suhu rata-rata lebih besar dari 20° C dan RH di bawah 50%. Hal ini terutama terjadi di wilayah 
tertentu di Timur Tengah, Afrika dan Asia Selatan. Hingga saat ini kumbang khapra tersebar di India meliputi  Andhra Pradesh, 
Assam, Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, dan Uthar Pradesh (CABI, 2017). Di Punjab, India, populasi T. granarium bervariasi 
dari 121 sampai 415 per 500 gram gandum dalam survei pemerintah pada 1971-72. Hama tersebut merusak 9-14,5% gabah yang 
menghasilkan penurunan berat badan 1,04-3,02% (Bains et al., 1976). Di Indonesia, kumbang khapra pernah dengan daerah 
sebar terbatas, namun berdasarkan hasil pemantauan daerah sebar OPTK selama beberapa tahun terakhir, hama tersebut saat 
ini sudah tidak ada, dan statusnya merupakan OPTK A1.

Inang kumbang khapra meliputi Arachis hypogaea (kacang tanah), Cicer arietinum (chickpea), Gossypium sp. (kapas), Helianthus 
annuus (bunga matahari), Hordeum vulgare (barley), Oryza sativa (padi), Panicum miliaceum (millet), Pennisetum glaucum 
(pearl millet), Sesamum indicum (wijen), Sorghum bicolor (sorghum), stored products (produk kering di penyimpanan), Triticum 
sp. (gandum-ganduman), Triticum aestivum (gandum), Vicia faba (kacang kara), Vigna unguiculata (buncis), Zea mays (jagung) 
(Plantwise, 2017).

Kumbang khapra dengan nama spesies Trogoderma granarium Everts mempunyai nama sinonim Trogoderma affrum Priesner 
dan Trogoderma khapra Arrow, termasuk dalam ordo Coleoptera , famili Dermestidae (CABI, 2017). Morfologi kumbang khapra 
ialah sebagai berikut: Telur berbentuk silindris dengan satu pusat yang melingkar berwarna putih susu, kemudian berubah 
menjadi kuning pucat, dan berukuran panjang 0.7 mm dan lebar 0.25 mm, bentuk silindris. Telur memiliki sedikit rambut dan 
akan berubah warna dari warna kemerahan atau kuning kecoklatan pada saat telur semakin matang.
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Larva instar pertama berwarna kuning kecoklatan, dan berubah menjadi kemerahan pada instar berikutnya dan berukuran 
panjang 6 mm pada larva instar terakhir. Tubuh larva ditutupi rambut rambut yang panjang pada ruas abdomen, sedangkan 
bagian posterior, rambut-rambutnya menyerupai ekor (Beal, 1956). Pupa memiliki tipe exarate . Calon imago jantan  lebih kecil 
dari pada calon imago betina. Rata-rata calon imago jantan dan betina berturut-turut panjangnya berturut-turut 3.5 mm dan 
5 mm Tubuh imago T. granarium dewasa berbentuk oval memanjang, berukuran 1.6-3.0 mm, lebar 0.9-1.7 mm. Imago jantan 
berwarna coklat sampai kehitaman dengan bercak-bercak coklat kemerahan pada elitra. Imago betina lebih besar dan ramping 
dan warnanya lebih terang. Kepala yang relatif kecil, memiliki antena yang pendek yang terdiri dari 11 ruas. Pada ruas ketiga 
sampai kelima dari antena berbentuk seperti gada dan bagian permukaan bagian atasnya ditutupi oleh rambut dan kelihatan 
mengkilat (Hinton, 1945).

Siklus hidup dari kumbang khapra mulai dari telur sampai serangga dewasa rata-rata 7 bulan pada suhu 21°C. Suhu untuk 
pertumbuhan normal serangga ini berkisar antara 21°C-40°C. Lama hidup imago berkisar antara 39-45 hari pada suhu 30°C 
dengan kelembaban 75%. Pada perkawinan pertama imago betina menghasilkan telur sekitar 66 butir, sedangkan pada 
perkawinan kedua imago dapat mencapai lebih dari 500 butir telur. apabila terjadi penundaan perkawinan selama 15-20 hari 
maka kemampuan menghasilkan telur serangga ini akan menurun sebesar 25% (Hinton, 1945). Larva yang masih muda tidak 
dapat memakan biji-bijian yang utuh dan tergantung pada kerusakan biji-bijian atau produk makanan yang terbuat dari biji-bijian. 
Pada biji-bijian yang rusak selalu ditemukan larva muda. Larva dewasa dapat memakan biji-bijian yang utuh. Ketersediaan dan 
jumlah makanan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan, tetapi larva dapat bertahan hidup tanpa makan pada periode yang 
lama (sekitar 13 bulan).

Di India, tingkat kerusakan rata-rata berkisar antara 6% sampai 33% gabah dalam satu musim penyimpanan tunggal, dengan 
kerusakan maksimum sebesar 73% (Rahman et al., 1945 dalam Ahmedani et al., 2007). Pada kondisi optimum 36°C dan tingkat 
infestasi 15%, gandum kehilangan 2,6% dari beratnya dan 24% dari viabilitasnya (Prasad et al., 1977). Infestasi biji-bijian yang 
parah oleh kumbang khapra dapat membuatnya tidak enak atau tidak dapat dipasarkan. Trogoderma granarium adalah masalah 
karantina karena penyebarannya terutama melalui perdagangan internasional. Status kumbang khapra sangat penting secara 
ekonomi karena hama tersebut masih sering ditemukan pada komoditas yang diimpor dari negara-negara yang merupakan 
habitat asli  T. granarium, dan potensi penyebarannya karena meningkatnya penggunaan kontainer kargo kering dan transportasi 
darat roll-on roll-off, membuatnya menjadi ancaman potensial terhadap keamanan pangan global. Inspeksi dipelabuhan dan 
pintu-pintu pemasukan merupakan cara yang efektif untuk membatasi masuknya hama ini. Perkembangan resistensi hama ini 
terhadap insektisida konvensional seperti fosfin, malathion, actellic dan beberapa piretroid telah memperburuk kepentingan 
ekonominya (Ahmedani et al., 2007).

Dokumentasi Kegiatan
Berita Lainnya

Halaman 3/6

http://www.bkpbanjarmasin1.me/dokumentasi-kegiatan-bkp-kelas-I-banjarmasin.html
http://www.bkpbanjarmasin1.me/2017-arsip-berita-bkp-kelas-I-banjarmasin.html


Bersama Anda Melindungi Negeri

Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin
Jl. Mayjend Sutoyo S. No. 1134 Banjarmasin

go to url:Kontak kami

Efektivitas Fumigasi Fosfin Terhadap Mortalitas Kumbang Khapra, 
Trogoderma granarium Everts

oleh: Lilis Suryani, SP. MP. - 27 Mei 2017

C. Toksisitas Fosfine (PH3)

Fosfin memiliki nama kimia Hidrogen Fosfida (PH3).  Formulasi Fosfin umumnya berasal dari senyawa Alumunium Fosfida (AlP) 
dan Magnesium Fosfida (Mg3P2). Proses  perubahan gas Fosfin terjadi apabila Alumunium Fosfida atau Magnesium Fosfida 
bereraksi dengan uap air.  Pada proses tersebut selain gas Fosfin dihasilkan juga senyawa Alumunium Hidroksida  atau Magnesium 
Hidroksida. Fosfin menempati rangking pertama sebagai fumigan paling toksik terhadap hama gudang. Fumigan ini merupakan 
racun yang bekerja lambat yang efektif pada konsentrasi  rendah jika waktu pemaparannya cukup lama, biasanya empat hari 
atau lebih, tergantung suhu. Toksisitas Fosfine terhadap serangga menurun bila suhu turun ke 5°C. Waktu paparan tidak dapat 
diperpendek dengan meningkatkan dosis, karena pada dosis tinggi akan memberikan efek narkotik daripada mengurangi 
mortalitas (Winks, 1974a). Fosfine memiliki efek menghambat respirasi serangga dan uniknya bahwa Fosfine hanya toksik pada 
serangga jika ada Oksigen, sebab jika tidak ada Oksigen maka Fosfine tidak akan diserap dan tidak beracun bagi serangga (Bond 
et al 1967, 1969). Aksi fosfine diperkuat oleh karbon dioksida dan waktu pemaparan dapat dikurangi saat kedua gas ersebut ada 
(Kashi and Bond, 1975).

Toksisitas Fosfin terhadap OPT tergantung pada stadia perkembangan dari OPT.  Di beberapa negara, stadia tertentu OPT toleran 
terhadap Fosfin. Selain stadia perkembangan OPT, toksisitas Fosfin tergantung juga pada  lamanya waktu pemaparan (exposure 
time), temperatur dan konsentrasi. Diketahui bahwa keracunan serangga oleh fumigan dipengaruhi oleh tingkat respirasi serangga 
tersebut. Setiap faktor yang meningkatkan tingkat respirasi cenderung membuat serangga lebih rentan. Telur dan pupa biasanya 
paling sulit dibunuh daripada larva dan imago (FAO, 2017). Reynolds et al., (1967) menemukan bahwa sifat toleran ini sebagian 
kecil dapat diatasi dengan waktu paparan Fosfine yang relative lama. Misalnya, selama 10 hari waktu paparan, beberapa stadia 
Sitophilus granaies dapat muncul sehingga memiliki waktu cukup lama untuk terkena fumigan, akibatnya telur atau pupa yang 
toleran terhadap fumigan, selama kurun waktu fumigasi berpotensi berubah ke stadia yang intoleran yakni menjadi larva atau 
imago.

Efektivitas Fosfine dapat berkurang karena berkembangnya resistensi pada serangga. Biasanya fumigasi pada gudang yang tidak 
sepenuhnya kedap udara akan membunuh serangga dewasa saja, tetapi sebagian besar telur, larva, dan pupa dapat bertahan 
dan melanjutkan siklus hidupnya (Anonim, 2010). Champ and Dyte (1976) menemukan bukti adanya resistensi terhadap Fosfine 
pada serangga dari beberapa bagian dunia, terutama bila teknik pelepasan gas pada fumigasi yang dilakukan tidak memadai, 
dan mereka mengindikasikan bahwa munculnya resistensi terhadap fumigan akibat praktek yang salah merupakan masalah yang 
sangat memprihatinkan.
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Winks (1974b) menunjukkan bahwa Tribolium castaneum dapat mengembangkan resistensi 10 kali lipat terhadap Fosfin pada 
generasi ketujuh. Resistensi terjadi pada serangga pra dewasa seperti pada serangga dewasa. Bell et al. (1977) menemukan 
korelasi resistensi  pada stadia dewasa Rhyzopertha dominica dan resistensi pada stadia telur. Ada bukti baru  (Borah and Chalal, 
1979; Tyler et al, 1983) perkembangan resistensi terhadap Fosfine pada populasi kumbang khapra dan hama gudang lainnya di 
lapang.

D. Efikasi Perlakuan Fosfin Terhadap Kumbang Khapra

Waktu Pemaparan (exposure time) Fosfin pada Trogoderma granarium pada suhu 10-20°C ialah 16 hari, sedangkan pada suhu 
>20°C waktu pemaparannya 8 hari (SEAMEO BIOTROP, 2006 dalam Pusat KT, 2007). Berdasarkan OEPP EPPO (2012), All-Russian 
Plant Quarantine Centre telah melakukan uji coba selama bertahun-tahun untuk mengetahui efikasi fumigasi Fosfin terhadap 
T. granarium (Tabel 1). Uji coba yang dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan fosfin terhadap suatu komoditas memastikan 
mortalitas T. granarium mencapai 100% termasuk larva yang sedang diapause. Perlakuan sepeti pada tabel 1 juga digunakan 
oleh All-Russian Plant Quarantine Centre ketika terdeteksi adanya T. granarium pada komodiats yang diimpor ke Rusia. Waktu 
pemaparan Fosfin berdasarkan Manual Fumigasi Fosfin dari Pusat Karantina Tumbuhan secara umum lebih panjang daripada 
acuan dari All-Russian Plant Quarantine Centre.

Sejauh yang kita ketahui, fumigan masuk ke tubuh serangga melalui sistem pernafasan. Pada larva, pupa dan serangga dewasa 
fumigan masuk melalui spirakel yang terletak di sisi samping tubuh serangga. Untuk masuk ke dalam telur serangga, gas berdifusi 
melalui cangkang (chorion) telur atau melalui saluran pernafasan khusus. Telah ditunjukkan bahwa beberapa gas dapat berdifusi 
melalui integument serangga, namun saat ini perbandingan pentingnya rute ini bagi pemasukan fumigan belum diketahui. 
Diketahui bahwa keracunan serangga oleh fumigan dipengaruhi oleh laju respirasi serangga tersebut, beberapa faktor yang 
meningkatkan laju respirasi cenderung membuat serangga menjadi lebih rentan.

Fumigasi Fosfin saat ini tidak disetujui oleh AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service) sebagai perlakuan karantina 
terhadap kumbang khapra, alasannya ialah pada perlakuan ini diperlukan tindakan pencegahan yang sesuai untuk mencegah 
kebocoran dan waktu pemaparan yang lama, yakni memerlukan 12 hari atau lebih, tergantung kondisi (Botha et al., 2005). 
Perlakuan Fosfin dengan waktu pemaparan selama waktu perjalanan (pengapalan) sulit dipastikan bahwa gas terdistribusi dengan 
baik. Untuk perlakuan karantina terhadap kumbang khapra, Australia memilih fumigasi dengan Methyl Bromide. Perlakuan ini 
efektif membunuh larva dan imago T. granarium, tetapi larva yang sedang diapause (pupa) toleran terhadap fumigan ini.
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Perlakuan karantina terhadap impor tepung industri untuk mencegah infestasi kumbang khapra ialah dengan fumigasi Fosfin. 
Tepung yang diimpor dari India telah diberi difumigasi dengan Fosfin di negara asal. Apabila pada importasi tepung industri 
masih ditemukan serangga hidup baik T. granarium atau serangga lainnya, maka dapat diberikan perlakuan fumigasi dengan 
Methyl Bromide. Metode ini dipilih sebab memiliki efektifitas yang sama dan waktu yang lebih singkat. Terkait dengan adanya 
larva T. granarium yang diapause bersifat relative toleran baik terhadap fumigan Metyl Bromide  maupun Fosfin, serta adanya 
sifat resistensi T. granarium terhadap Fosfin, maka hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan, sebab kekhawatiran tersebut tidak 
terbukti. Hingga saat ini, pada pemeriksaan karantina belum pernah ditemukan T. granarium pada tepung industri yang diimpor 
baik dari India maupun Jepang. Hasil rearing yang dilakukan laboratorium BKP Kelas I Banjarmasin terhadap tepung industri juga 
menunjukkan hasil negatif T. granarium.  Perlakuan fumigasi Fosfin untuk mencegah infestasi kumbang khapra telah diterapkan 
sebagai perlakuan karantina dibanyak negara, kecuali Australia, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan perlakuan fumigasi 
Fosfin dengan dosis dan waktu pemaparan yang tepat untuk mengendalikan kumbang khapra masih merupakan metode yang 
efektif.
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