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ABSTRAK
PENGARUH PEMBERIAN LIMBAH BUAH-BUAHAN TERHADAP
PERTUMBUHAN LARVA Hermetia illucens L.
Maryo Stevan Ense
141434064
Universitas Sanata Dharma

Larva Lalat Tentara Hitam (Hermetia illucens L.) telah dikembangkan
sebagai pengganti pakan pabrikan pada budi daya perikanan. Pakan berprotein
tinggi dapat diproduksi dari larva serangga ini dengan biaya rendah sehingga dapat
memenuhi kebutuhan bahan dasar pakan ikan. Larva H. illucens memiliki
kandungan protein lebih tinggi daripada tepung protein jenis lainnya, yaitu sebesar
40 - 44%, atau hampir dua kali lipat protein pakan ikan. Larvanya dinilai relatif
aman terhadap manusia. Larva H.illucens tumbuh dengan baik pada media limbah
organik dari sejak menetas hingga hari ke-18. Larva dipanen setelah berumur 1518 hari. Limbah buah pasar disekitar tempat tinggal peneliti difermentasi dan
digunakan sebagai sumber pakan larva H. illucens
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian limbah buah
terhadap pertumbuhan larva H. illucens ditinjau dari peningkatan bobot larva.
Kelompok perlakuan diberi pakan limbah buah berbeda-beda yakni pisang,
semangka, tomat, dan pepaya, sedangkan bekatul jagung sebagai kontrol.
Pemberian pakan berlangsung hingga hari ke-5 pengamatan.
Berdasakan uji Kruskal-Wallis, terdapat perbedaan nyata pada bobot larva
yang dihasilkan kelompok perlakuan dengan jenis pakan limbah buah pisang,
semangka, tomat, dan pepaya. Kelompok perlakuan dengan limbah buah pepaya
menghasilkan rata-rata bobot larva paling tinggi, yakni 4,64 gram dengan didukung
oleh kandungan karbohidrat dan air dalam buah yang cukup.
Kata kunci : limbah buah, karbohidrat, pakan larva, Hermetia illucens
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ABSTRACT
THE EFFECT OF FRUIT WASTE TOWARDS THE Hermetia illucens L.
LARVAE GROWTH
Maryo Stevan Ense
141434064
Sanata Dharma University

Black Soldier Fly Larvae(Hermetia illucens) has been developed to
substitute the manufacturer's feed on aquaculture. High protein fish feeds can be
produced from the larvae of these insects at a low cost. The larvae of H. illucens
have a higher protein content than other types of protein flour, which is 40 - 44%
or almost double the protein of commonly use fish feed. Its larvae are considered
relatively safe to humans. The larvae grow well in organic waste media and are
ready to be harvested after 15-18 days from hatching. The waste of market fruit
around the researcher's residence is fermented and used as a source of feed for H.
illucens larvae.
This study aims to determine the effect of fruit waste feeding on the growth
of larvae H. illucens reviewed from the increase in the weight of larvae. The
treatment groups were feed by different fruit waste, namely bananas, watermelons,
tomatoes, papaya, and corn bran as control. Feeding lasts until the 5th day of
observation.
Based on the Kruskal-Wallis test, there were significant differences in the
weight of the larvae produced by the treatment groups with the type of waste feed
of bananas, watermelons, tomatoes, and papayas. Papaya fruit waste treatment
shows the highest increase average in larval weight, which is 4.64 grams, supported
by sufficient carbohydrate and water content of the fruit.
Keywords : fruit waste, carbohydrate, larvae feed, Hermetia illucens
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Budi daya perikanan, khususnya lele, memerlukan pakan ikan berkualitas
baik dengan kandungan protein yang cukup tinggi sebesar 26 sampai
32%(Watson et al, 2001).
Pembudidaya ikan umumnya membeli pakan pabrikan berbahan dasar
tepung ikan dengan biaya yang cukup tinggi. Biaya pakan untuk pembesaran ikan
lele sangat tinggi yaitu 70-80%(Ernawati, 2016). Biaya produksi yang tinggi
menyebabkan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan semakin kecil.
Tepung ikan yang diproduksi di Indonesia belum bisa mencukupi kebutuhan
dalam negeri sehingga masih bergantung pada impor dari negara lain seperti
Chile dan Peru. Dalam beberapa tahun ini harga bahan dasar pakan dari tepung
ikan impor melonjak tinggi dan memengaruhi harga pakan di Indonesia sehingga
petani menjadi kesulitan mendapatkan pakan ikan yang murah (Dewantoro,
2018). Dengan demikian perlu dikembangkan pakan alternatif untuk budi daya
ikan.
Beberapa jenis pakan alternatif menjadi solusi mengatasi biaya pakan yang
tinggi. Di antara beberapa sumber pakan alternatif, serangga menjadi solusi yang
paling baik untuk menghasilkan pakan berprotein tinggi dengan biaya rendah.
Salah satu jenis serangga yang telah dikembangkan sebagai pengganti pakan
pabrikan adalah larva lalat tentara hitam (Hermetia illucens L.). Penggunaan
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larva lalat tentara hitam sebagai pakan alternatif memiliki beberapa keuntungan,
antara lain sebagai berikut.
1. Kemampuan reproduksi H.illucens sangat cepat dengan daya tetas telur
mencapai 90%, satu ekor lalat betina dapat menghasilkan 185-1235 butir telur
selama masa hidupnya (Rachmawati, 2010). Larva Hermetia dapat dipanen pada
hari ke 10 setelah telur menetas (Dewantoro, 2018).
2. Budi daya larva H.illucens mudah dilakukan dan dapat memanfaatkan lahan
sempit, selain itu sumber makanannya dapat memanfaatkan limbah bahan
organik seperti buah-buahan dan sayuran.
3. Larva H.illucens memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, antara lain
protein (44,28%), lemak (29,65%), air (2,38%) dan beberapa mineral seperti
Mn,Zn,Fe,P,Ca,Mg,Na, dan K sehingga sangat baik untuk mendukung
pertumbuhan hewan budi daya seperti ikan (Warisno, 2010). Kadar protein yang
dimiliki larva H.illucens jauh lebih tinggi dibandingkan pakan berbahan dasar
tepung ikan.
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa larva
H.illucens memiliki potensi sebagai pakan alternatif sehingga dapat menekan
biaya produksi dan mengurangi penggunaan tepung ikan impor sebagai bahan
utama pembuatan pakan ikan.
Selain itu, kemudahan dalam mendapatkan limbah buah di sekitar tempat
tinggal peneliti menjadi faktor pendukung dalam pemilihan limbah buah sebagai
sumber pakan dalam penelitian. Kandungan air dalam limbah buah buahan
cenderung tinggi seperti pada semangka sebesar 90,7%, dan pepaya 80,84% (Pusat
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Penelitian dan Pengembangan Permukiman, 2015). Konsumsi pakan pada larva
Hermetia illucens dengan komposisi limbah buah yang tinggi menunjukkan
penyerapan nutrisi yang jauh lebih banyak. Kadar air yang tinggi pada buah
menjadikan larva H.illucens jauh lebih cepat mengikis permukaan buah sebagai
makanan mengingat morfologi mulut larva menyerupai serangga pemulung.
Konsumsi pakan limbah buah oleh larva H.illucens menunjukkan hasil yang lebih
tinggi daripada pakan berkomposisi limbah sayuran sehingga dapat memicu
penyerapan nutrisi yang jauh lebih banyak. (Zahro, et al, 2021). Hal ini berkaitan
dengan kandungan air dan karbohidrat pada buah. Oleh karena itu, pada penelitian
ini, peneliti menggunakan limbah buah yang banyak mengandung air dan mudah
dijumpai yakni pisang, semangka, tomat dan pepaya sebagai variasi pakan larva
H.illucens.

B. Rumusan masalah
1. Bagaimana pengaruh limbah buah terhadap peningkatan bobot basah larva
H.illucens?
2. Jenis buah apakah yang dapat meningkatkan bobot basah larva H.illucens paling
baik?

C. Tujuan penelitian
1. Mengetahui pengaruh limbah buah terhadap peningkatan bobot basah larva
H.illucens.
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2. Mengetahui jenis buah yang meningkatkan bobot basah larva H.illucens paling
baik.

D. Manfaat penelitian
1. Bagi peneliti
a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti mengenai budi
daya serangga
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu ide usaha pada masa
mendatang
2. Bagi masyarakat
a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi masyarakat tentang
pakan alternatif yang dapat digunakan dalam budi daya perikanan dan
peternakan
b. Penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan oleh produsen pakan ternak baik
industri rumah tangga maupun skala besar
3. Bagi pendidikan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam pembelajaran
biologi mengenai insekta pada kelas X semester II, khususnya pada
perkembangan daur hidup insekta

4
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Teori
1. H.illucens sebagai potensi alternatif pakan ternak
H.illucens memiliki potensi yang cukup besar sebagai pakan ternak
karena larvanya dapat mengkonversi limbah organik. Meski demikian, budi
daya larva ini masih belum banyak ditemui di luar kawasan pabrik pengolahan
sawit (Hem, et al., 2007).
2. Kandungan air pada buah
Kandungan air pada semangka sebesar 90,7%, kulit pisang 69,8%, dan
pepaya sebesar 80,84% (Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman,
2015). Buah yang memiliki kandungan air tinggi memperlunak tekstur pakan
sehingga mudah dicerna larva. Bahkan larva H.illucens mampu mereduksi
sampah dengan baik dengan substrat berbentuk slurry (Supriyatna, 2017).
3. Hermetia illucens
Kingdom : Animalia
Filum

: Arthropoda

Kelas

: Insekta

Ordo

: Diptera

Famili

: Stratiomidae

Genus

: Hermetia

Spesies

: Hermetia illucens
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Gambar 2.1 Lalat Hermetia illucens dewasa
(Sumber:wageningenacademic.com)
Pada morfologi lalat H.illucens seperti pada Gambar 2.1, terlihat sayap
berwarna hitam, abdomen transparan menyerupai abdomen lebah, tetapi
dengan panjang tubuh 15-20 mm. Masa hidup lalat dewasa adalah 5-8 hari.
Saat lalat dewasa muncul dari pupa, sayapnya terlipat lalu mengembang
sempurna hingga ke bagian toraks. Mulut pada lalat dewasa tersebut tidak
berfungsi karena fase dewasa hanya memiliki aktivitas kawin dan bereproduksi
sepanjang hidupnya (Makkar et al. 2014).

6
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Gambar 2.2 Fase hidup Hermetia illucens
(sumber: De smeth, et al. 2018)

Pada kondisi alami, lalat betina akan tertarik dengan senyawa aromatik
dari limbah organic (atraktan) sehingga akan datang ke tempat tersebut untuk
bertelur. Atraktan tersebut didapat dari penambahan EM4 (Effective
Microorganisme 4) dan air ke dalam limbah organik melalui proses fermentasi.
Betina yang meletakkan telur akan memberikan sinyal kepada betina lain
sehingga mereka ikut meletakkan telur di tempat yang sama. Lalat betina hanya
bertelur satu kali dalam hidupnya (Tomberlin et al, 2002). Telur akan menetas
menjadi larva instar satu dalam dua hingga empat hari, lalu berkembang hingga
ke instar enam dalam waktu 22-24 hari dengan rata-rata 18 hari (BarrosCordeiro et al. 2014). Larva instar satu berukuran sekitar 2 mm dan akan
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mencapai 5 mm. Setelah berganti kulit, larva berkembang hingga instar
terakhir dan mencapai ukuran 20-25 mm, kemudian masuk ke tahap prepupa.
Larva H.illucens berkemampuan untuk tumbuh dan berkembang subur
pada media organik, misalnya pada limbah buah, kotoran sapi, kotoran babi,
dan media organik lain. Hal ini menunjukkan bahwa larva tersebut bertahan
pada berbagai macam media. Larva Hermetia illucens memiliki toleransi pH
yang luas (Mangunwardoyo et al., 2011).
Larva H.illucens memiliki potensi menjadi sumber pakan utama ternak.
Kandungan nutrisi dalam larva H.illucens dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Kandungan nutrisi H.illucens

Kemampuan larva H.illucens dalam mengurai senyawa organik
berkaitan

dengan

kandungan

bakteri

yang

terdapat

dalam

sistem

pencernaannya (Dong et al. 2009; Yu et al. 2011). Menurut Tomberlin et al.
(2002) dan Myers et al. (2008), larva H. illucens mampu mengurangi limbah
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hingga 58% dan menurunkan konsentrasi nitrogen di kandang. Hal ini
menunjukkan potensi larva H.illucens sebagai agen biokonversi selain menjadi
sumber protein alternatif (Tomberlin & Sheppard 2002). Penelitian Diener et
al. (2011) menyebutkan bahwa larva H.illucens mampu mengurai hingga 68%
sampah perkotaan, 50% untuk kotoran ayam, 39% untuk kotoran babi dan 25%
untuk campuran kotoran ayam dan sapi (Tomberlin et al. (2002) dan Myers et
al. (2008). Menurut Zakova & Barkovcova (2013), larva H.illucens mampu
mengurai sampah tanaman hingga 66,53%.
Populasi lalat Hermetia illucens mampu mengurangi populasi lalat
Musca domestica (lalat rumah). Apabila dalam limbah organik telah
didominasi oleh larva H.illucens, maka lalat M. domestica tidak akan bertelur
di tempat tersebut. Tomberlin & Sheppard (2002) menyebutkan bahwa koloni
H.illucens yang berkembang pada kotoran ayam mampu menurunkan populasi
lalat M. domestica sebesar 94-100%. Koloni tersebut mampu mengurangi
akumulasi kotoran ayam dalam kandang hingga 50%. Secara alami, larva
H.illucens akan mengeluarkan senyawa kimia yang mencegah lalat M.
domestica untuk bertelur di tempat yang sama (Tomberlin et al. 2009).
Pembiakan larva H.illucens ini telah menjadi pakan alternatif karena
terbukti dapat menggantikan fungsi tepung ikan sebagai sumber protein pada
pakan (Hale 1973; Hadadi et al. 2007). Tepung larva H.illucens memiliki
kandungan protein lebih baik daripada tepung protein jenis lainnya, yakni
mencapai 40 - 44% atau hampir dua kali lipat dari protein pakan buatan yang
hanya mencapai 20 - 25% (Hem et al. 2007). Larvanya dinilai relatif aman
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terhadap manusia dan dapat mengurangi populasi lalat rumah serta mereduksi
kontaminasi limbah terhadap bakteri patogenik Eschercia colii(Lee et al.
1995). Buah – buahan yang digunakan sebagai sumber pakan larva H.illucens
dalam penelitian, yaitu pepaya, pisang, semangka, dan tomat.
B. Jenis Buah sebagai Pakan
1. Pepaya
a. Klasifikasi Tanaman
Klasifikasi secara lengkap tanaman pepaya adalah sebagai berikut.
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Tracheophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Ordo

: Brassicales

Famili

: Caricaceae

Genus

: Carica

Spesies

: Carica papaya L.

(PLANTS Database, 2000)
b. Deskripsi
Pepaya (Carica papaya L.) merupakan buah yang banyak dikonsumsi
dan mudah dijangkau karena tumbuh sepanjang tahun di daerah tropis dan
subtropik seperti Indonesia (Sukma, 2010). Tanaman pepaya sangat cocok
ditanam di Indonesia yang beriklim tropis sehingga dapat berbuah sepanjang
tahun. Pepaya berpotensi untuk dikembangkan sebagai buah segar maupun
bahan baku industri dan diolah menjadi berbagai macam makanan. Buah
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pepaya yang matang berkhasiat sebagai pelancar sistem pencernaan manusia.
Daunnya dapat dimasak sebagai sayur dan digunakan sebagai obat tradisional.
Pada 2009 produksi buah pepaya di Indonesia mencapai 772.844 ton dengan
sentra produksi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Buahnya digemari
karena selain harganya murah, kandungan gizinya tinggi. Buah pepaya siap
dipanen 163 hari setelah bunga mekar atau setelah kulit buahnya berwarna
merah 25-30% dengan daya simpan yang singkat (Suyanti, 2011).
Kandungan energi dan karbohidrat pada buah pepaya matang lebih
besar daripada buah papaya mentah. Dalam 100 gram buah pepaya matang
terkandung 32 kkal energi, 7,2 gram karbohidrat, 0,6 gram protein, dan 0,1
gram lemak (Krishna, 2008). Bahkan menurut Balai Litbang Pertanian
Bogor(2008), 100 g buah pepaya mengandung 12,4 g karbohidrat, 23 mg
kalsium, 12 mg phosphor, 1,7 mg besi 110 mg retinol, 0,04 mg thiamin, dan 78
mg vitamin C.
2. Tomat
a. Klasifikasi

Tanaman

Kingdom : Plantae
Divisi

: Tracheophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Ordo

: Solanales

Famili

: Solanaceae

Genus

: Solanum L.

Spesies

: Solanum lycopersicum L.

11

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Solanaceae of North America Update, 2011)
b. Deskripsi
Tomat (Solanum lycopersicum L) memiliki bentuk buah bulat dengan
daun lebar dan ujung daun runcing, bentuk batang bulat dan berwarna hijau
dan berbulu, memiliki percabangan horizontal dan permukaan bawah daun
tidak berbulu. Berat setiap buah adalah 30 - 40 gram dengan jumlah bunga 6 –
7 per tandan. Warna buah matangnya merah. Tomat memiliki rasa manis asam
dan umumnya dimakan segar ataupun digunakan dalam masakan Indonesia.
Tomat sangat umum ditanam pada dataran rendah dan memiliki potensi hasil
panen 30 – 45 ton per hektar lahan. Tomat memiliki toleransi terhadap penyakit
layu bakteri dan memiliki daya simpan 8 hingga 20 hari tergantung pada
varietasnya.
Di negara tropis seperti Indonesia, penyebaran tanaman tomat cukup
luas, yaitu di dataran tinggi (≥ 700 m dpl), dataran medium tinggi (450 - 699
m dpl), dataran medium rendah (200 - 499 m dpl), dan dataran rendah (≤ 199
m dpl). Dalam 100 gram buah tomat, terkandung 20 kkal energi, 1 gram
protein, 0,3 gram lemak, dan 4,2 gram karbohidrat, dan 94 gram air (Purwati
dan Khairunisa, 2007).
3. Pisang Mas
a. Klasifikasi
Klasifikasi secara lengkap tanaman pisang mas adalah sebagai berikut.

Kingdom

: Plantae
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Divisi

: Tracheophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Ordo

: Zingiberales

Famili

: Musaceae

Genus

: Musa L.

Spesies

: Musa acuminata Colla

(The PLANTS Database, 2000)
b. Deskripsi
Pisang mas (Musa acuminata Colla) merupakan komoditas yang cukup
banyak diminati di wilayah tropis dan subtropis. Tanaman pisang mudah dibudi
dayakan dan dijumpai. Buahnya yang dianggap lezat dan kaya manfaat banyak
dicari oleh masyarakat. Buahnya dikenal mengandung vitamin dan mineral
esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Pisang juga mengandung karbohidrat,
serat, protein, dan lemak. Konsumsi buah pisang membuat kebutuhan gizi
tersebut cukup terpenuhi. Hal inilah yang membuat pisang digemari bahkan
potensial menjadi substitusi makanan pokok (Prabawati et al., 2008).
Buah pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bagian lain dari
tumbuhan pisang dapat dimanfaatkan pula untuk berbagai kebutuhan manusia
(Lubis, 2011). Indonesia dikenal menjadi salah satu pusat keanekaragaman
pisang. Saat ini, lebih dari 230 jenis pisang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia (Prabawati et al., 2008). M. acuminata adalah pisang yang menjadi
salah satu induk dari pisang komersial yang sekarang banyak dibudi dayakan.
M. acuminata banyak dibudi dayakan dan dikonsumsi sebagai buah meja
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karena memiliki aroma yang menyenangkan dengan rasa manis, bentuknya
kecil, dan berkulit tipis berwarna kuning keemasan (Hapsari dan Masrum,
2011).
Salah satu varietas M. acuminata yakni pisang mas, dengan tinggi
tanaman 4,3 hingga 5 meter, tinggi batang semu 1,7 hingga 2,4 meter, warna
batang semu hijau zaitun gelap, memiliki getah seperti air. Pisang mas
memiliki helaian daun dengan panjang sekitar 2 hingga 2,3 meter, berbentuk
lanset, dengan lebar 58 hingga 68 sentimeter, permukaan atasnya hijau zaitun
gelap mengkilap, dan permukaan bawahnya berwarna hijau lumut mengkilap,
warna ibu tulang daun hijau-kekuningan, warna tangkai tandan hijau zaitun
gelap dan berambut, jumlah sisir 5-6, dengan jumlah buah 18-20 buah tiap sisir.
Panjang buah 6 – 7,5 sentimeter dengan diameter 3 – 3,5 sentimeter dan ujung
buah tumpul.
Buah mentah M. acuminata kulitnya berwarna hijua lumut dan kulit
berwarna kuning-keemasan Ketika sudah matang, dengan tebal kulit hanya 1,8
– 1,9 sentimeter dan rasa buah manis (Mulyono, et al 2016). Dalam 100 gram
Pisang Mas (Musa acuminata), terdapat kandungan karbohidrat sekitar 33,6
gram, protein 1,4 gram, lemak sebesar 0,2 gram, serta air sebesar 64,2 gram
(Utomo dkk, 2018).
4. Semangka
a. Klasifikasi Tanaman
Klasifikasi secara lengkap tanaman semangka adalah sebagai berikut.
Kingdom

: Plantae
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Divisi

: Tracheophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Ordo

: Cucurbitales

Famili

: Cucurbitaceae

Genus

: Citrullus Schrad

Spesies

: Citrullus lanatus

(Flora of North America Editorial Committee, 2015)
b. Deskripsi
Semangka (Citrullus vulgaris Schard) merupakan salah satu tanaman
budi daya yang cukup penting di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini
termasuk dalam keluarga Cucurbitaceae. Semangka termasuk tanaman
semusim berbentuk terna rambat dengan sulur. Tanaman semangka mulanya
berasal dari gurun Kalahari di Afrika, lalu menyebar ke penjuru Jepang, China,
Thailand, India, Belanda, dan Amerika. Budi daya semangka di Indonesia
tersebar di seluruh wilayah Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Lombok Barat,
Sulawesi Selatan, dan daerah lain. Kalori dalam buah semangka sangat rendah
sehingga baik sebagai diuretik, selain itu semangka diyakini meningkatkan
aktivitas sel darah putih sehingga meningkatkan kekebalan tubuh (Sunyoto et
al, 2006).
Semangka secara umum memiliki percabangan 7 hingga 10 cabang
dengan panjang batang dapat mencapai 7 meter apabila tidak dipotong. Dari
satu cabang utama akan muncul cabang lateral yang jika terlalu banyak
dibiarkan tumbuh akan menghasilkan berat buah yang minim. Semangka
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memiliki sulur yang berfungsi sebagai alat pembelit, ciri khas Cucurbitaceae.
Semangka berbiji yang berbuah besar memiliki tepi daun bercangap kurus yang
cukup luas. Semangka memiliki daging buah yang berair sangat banyak,
berwarna merah segar, dengan rasa manis dan tekstur yang renyah, dan umur
simpan yang cukup panjang. Kulit buah semangka berwarna hijau muda
dengan strip tipis. Buah semangka memiliki kandungan flavonoid yang tinggi
yang memberikan warna merah pada daging buahnya atau kuning. Selain
antioksidan yang mengurangi reaksi alergi, dalam 100 gram semangka,
terkandung 28 kkal energi dengan kandungan karbohidrat sebesar 7,2 gram,
protein sebesar 0,1 gram, lemak sebesar 0,2 gram, dan air sebanyak 92,1 gram
(Sunyoto et al, 2006).

C. Penelitian yang Relevan
Berikut bagan dari kedua penelitian yang relevan dengan potensi
H.illucens dan kebaharuan penelitian ini.
1. Zarkani dan Miswarti (2012) mengenai budi daya larva H.illucens L.
menunjukkan bahwa proses tumbuh kembang larva dengan pemberian
limbah loading ramp dari pabrik CPO menghasilkan dukungan pada
pertumbuhan larva.
2. Zarkani dan Miswarti (2012) menggunakan media yakni limbah
loading ramp yang tidak difermentasi dan limbah loading ramp dengan
fermentator pupuk organik cair. uji dilakukukan dengan pengayaan
media dengan dedak, sekam, dan gula. Penelitian ini menggunakan
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media dengan fermentasi POC dan dari pengujian didapatkan bahwa
pengayaan dedak dengan perbandingan 1 ; 0,5 sangat potensial untuk
menumbuhkembangkan larva H.illucens.
3. Zahro, et al (2021) membahas mengenai penggunaan larva H.illucens
dalam pengukuran konsumsi pakan dan indeks pengurangan sampah
organik menunjukkan pemberian sampah buah dan sayur dengan
perbandingan 4:1 menghasilkan konsumsi pakan tertinggi diantara
perlakuan dengan komposisi campuran limbah buah dan sayur lain
dalam penelitian dan menunjukkan nilai indeks reduksi limbah sebesar
6,4 gram per hari. Pemberian pakan larva pada penelitian tersebut
menggunakan campuran limbah buah dan sayur dari kulit semangka,
kulit pisang, pepaya busuk, kangkong, bayam, sawi, dan kol.
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Penelitian yang dilakukan oleh Zahro,
Eurika, dan Prafitasari(2021)
mengenai penggunaan larva Hermetia
illucens dalam pengukuran konsumsi
pakan dan indeks pengurangan
sampah organik menunjukkan
pemberian sampah buah dan sayur
dengan perbandingan 4:1
menghasilkan konsumsi pakan
tertinggi diantara perlakuan dengan
komposisi campuran limbah buah dan
sayur lain dalam penelitian dan
menunjukkan nilai indeks reduksi
limbah sebesar 6,4 gram per hari.

Zarkani dan Miswarti(2012) mengenai
budi daya larva Hermetia illucens L.
menunjukkan bahwa pada proses
tumbuh kembang larva dengan
pemberian limbah loading ramp dari
pabrik CPO menghasilkan dukungan
pada pertumbuhan larva.
Penelitian ini menggunakan 2 media
yakni limbah loading ramp yang tidak
difermentasi dan limbah loading ramp
dengan fermentator pupuk organik
cair. Diadakan uji kembali dengan
pengayaan media dengan dedak,
sekam, dan gula. Media dengan
fermentasi POC dan pengayaan dedak
dalam perbandingan 1 ; 0,5 menjadi
kandidat potensial untuk
menumbuhkembangkan larva
Hermetia illucens.

Pemberian pakan larva pada
penelitian tersebut menggunakan
limbah kulit semangka, kulit pisang,
pepaya busuk, kangkong, bayam,
sawi, dan kol.

KEBAHARUAN PENELITIAN
A. Penelitian ini menggunakan keseluruhan bagian limbah buah dengan
variasi jenis buah papaya, pisang, tomat, dan semangka sebagai pakan larva
H. illucens.
B. Larva diletakkan dalam media bekatul selama perlakuan tanpa pengayaan
media
C. Limbah buah yang digunakan dalam perlakuan pemberian pakan terlebih
dahulu difermentasi menggunakan EM4 selama 7 hari
D. Pengamatan larva dilakukan dengan penimbangan bobot sampel setiap hari
dimulai setelah larva mencapai umur 5 hari kemudian dilanjutkan hingga
berumur 10 hari untuk melihat peningkatan bobot larva.

Gambar 2.3. Literature map
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F. Kerangka Berpikir
Penggunaan pakan alternatif dari larva H.illucens lebih menguntungkan
dibandingkan penggunaan pakan pabrikan. Larva H.illucens mempunyai
kandungan protein tinggi yang diperlukan dalam menunjang pertumbuhan
ikan. Limbah buah merupakan jenis limbah organik yang mudah diperoleh di
Indonesia. Limbah buah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan dalam budi
daya lalat H.illucens. Buah memiliki kandungan gula yang diperlukan sebagai
sumber energi bagi larva. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui jenis buah apa yang memberikan pengaruh pertumbuhan
yang signifikan terhadap pertumbuhan larva H.illucens. Penelitian ini
diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi pembaca dan pembudi daya
larva H.illucens.

G. Hipotesis
1. Jenis limbah buah sebagai pakan memengaruhi peningkatan bobot larva
H. illucens secara signifikan.

2. Pemberian pakan berupa limbah buah dengan kandungan karbohidrat yang
tinggi dapat meningkatkan bobot larva H.illucens paling baik.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif deskriptif melalui eksperimen
dengan rancangan acak kelompok lengkap (RAKL).

B. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada 11 – 24 Juni 2021. Penelitian ini dilakukan di
rumah tinggal peneliti yang berlokasi di Gang Klengkeng, Dusun Krodan, Desa
Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi pada penelitian ini adalah larva Lalat Tentara Hitam
(H.illucens) usia 5 hari yang diperoleh dari hasil penetasan telur dan
pemeliharaan larva yang dilakukan peneliti. Telur berasal dari budi daya
Lalat H.illucens di Omah Maggot Jogja yang berlokasi di Dusun Melikan,
RT.4/RW16, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten
Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sampel

20

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Peneliti menggunakan 4 gram larva H.illucens berumur 5 hari untuk
setiap 1 sampel penelitian. Penelitian ini terdiri dari 4 perlakuan dan 1
kelompok kontrol dengan 5 kali pengulangan. Selanjutnya, sampel diberi
perlakuan pakan berupa pemberian fermentasi limbah buah sebagai pakan.
Pada kontrol, larva diberi pakan berupa bekatul jagung yang diperoleh dari
pedagang pakan ternak.

D. Variabel penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1.

Variabel bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri atas beberapa jenis limbah
buah, yaitu pisang mas (M. acuminata), semangka merah berbiji
(C.lanatus), tomat merah (S.lycopersicum), dan pepaya bangkok (C.
papaya). Buah yang digunakan merupakan buah yang telah mengalami
ciri-ciri, antara lain kematangan berlebih, mengalami luka, tekanan
berlebih, mengalami benturan, dan teroksidasi selama berhari-hari
sehingga terjadi proses perubahan warna, tekstur, bau, dan rasa yang
menyebabkan buah tidak layak untuk dijual.
Berikut perlakuan pada penelitian yang terdiri atas.
P0 = larva H.illucens dengan pemberian fermentasi bekatul halus jagung
P1 = larva H.illucens dengan pemberian fermentasi pisang mas
P2 = larva H.illucens dengan pemberian fermentasi semangka merah
berbiji
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P3 = larva H.illucens dengan pemberian fermentasi tomat merah
P4 = larva H.illucens dengan pemberian fermentasi pepaya bangkok
2.

Variabel terikat
Variabel terikat yang terpengaruh dalam penelitian ini yakni peningkatan
berat basah larva selama 5 hari. Pengukuran bobot basah larva dilakukan
selama 5 hari perlakuan dengan waktu pengukuran setiap hari pada pukul
20.00 WIB

3.

Variabel kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah penggunaan media kering
bekatul padi, pemberian pakan dengan jumlah yang sama, waktu
penimbangan.

E. Batasan Penelitian
Terdapat beberapa batasan pada penelitan ini yakni sebagai berikut.
1.

Parameter yang diukur adalah bobot basah larva H.illucens hari ke satu
hingga ke lima.

2.

Pengukuran bobot basah larva H.illucens dilakukan setiap hari.

3.

Jenis limbah buah yang digunakan pisang mas, semangka merah berbiji,
tomat merah, dan pepaya bangkok. Bagian buah yang digunakan, yaitu
kulit buah, daging buah, dan biji.

4.

Buah yang digunakan adalah buah yang sudah mengalami perubahan
warna, tekstur, rasa, dan bau yang menyebabkan buah tidak layak dijual
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5.

Sebelum perlakuan dimulai bekatul halus jagung ditimbang sebanyak 500
gram kemudian ditambahkan air hingga mencapai 1000 gram. Selanjutnya
ditambahkan tetes tebu sebanyak 150 ml dan EM4 sebanyak 10 ml,
kemudian diaduk hingga merata di dalam toples tertutup dan difermentasi
selama tujuh hari pada toples yang berbeda dengan buah-buahan.

6.

Limbah buah-buahan yang digunakan terlebih dahulu ditimbang masingmasing sebanyak 1000 gram. Kemudian limbah buah dihancurkan
menggunakan blender. Buah yang sudah hancur dimasukkan ke dalam
toples kemudian diberi tetes tebu sebanyak 150 ml dan EM4 sebanyak 10
ml, lalu diaduk hingga merata di dalam toples tertutup dan difermentasi
selama tujuh hari dalam toples berbeda.

F. Alat dan bahan
Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian antara lain toples berdiameter 20 cm,
gelas plastik berdiameter 5 cm, wadah plastik, meja, blender, timbangan digital
dan sendok.
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian, yakni limbah seluruh bagian buah
pisang, semangka, tomat dan pepaya, bahan bekatul halus jagung dari toko
sebagai kontrol, bekatul halus (sebagai media pertumbuhan larva agar larva
tidak dapat memanjat keluar gelas) , EM4, tetes tebu dan air.
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G. Cara Kerja
Tahapan kerja penelitian ini secara berurutan meliputi persiapan,
pelaksanaan, pengamatan, pengumpulan data, dan analisis data. Berikut rincian
kegiatan yang dilakukan.
1. Persiapan
Persiapan yang dilakukan meliputi penyediaan alat dan bahan. Meja
dihindarkan dari gangguan hewan lain. Setiap gelas diletakan pada meja,
gelas diisi dengan media pertumbuhan berupa bekatul halus yang telah
dikeringkan sebanyak 100 gram. Buah-buahan yang digunakan dihancurkan
terlebih dahulu sebelum perlakuan, kemudian setiap buah difermentasi
selama tujuh hari di toples yang berbeda. Bekatul halus jagung ditambahkan
air dan difermentasi selama tujuh hari pada toples yang berbeda dan
difermentasi pada waktu yg bersamaan dengan buah.
2. Pelaksanaan
Belatung ditimbang sebanyak 4 gram dan dimasukan kedalam gelas
gelas yang telah diisi bekatul halus. Berat awal larva dicatat sebagai H0.
Pemberian pakan pertama dilakukan saat semua larva telah masuk kedalam
media. Perlakuan berupa pemberian buah-buahan dan bekatul halus jagung
dilakukan setiap hari pukul 08.00 WIB Perlakuan berupa pemberian pakan
selanjutnya dilakukan pada H1,H2,H3,H4, dan H5
3. Pengamatan
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Pengamatan dilakukan dengan mengukur berat larva pada setiap
perlakuan setiap 24 jam setelah pengukuran pertama. Pengamatan dilakukan
selama 5 hari berturut-turut yaitu pada H1, H2, H3, H4, dan H5.
4. Analisis data
Data hasil pengamatan berupa bobot basah larva yang telah terkumpul
kemudian diolah dengan software SPSS. Untuk memastikan data tersebar
secara normal dan homogen, maka dilakukan uji normalitas dan uji homo
genitas. Jika kedua angka tersebut menunjukan nilai hasil uji melebihi taraf
signifikansi ( α = 0,05 ), selanjutnya, data diolah dengan Uji One Way
ANOVA untuk menentukan perbedaan nyata dalam kelompok perlakuan.
Hasil perhitungan signifikan berbeda jika menunjukkan angka di bawah
0,05 sebagai taraf signifikansi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil
Tabel 4. 1 Peningkatan bobot larva hari ke 0 sampai hari ke 5 penimbunan
Hari

p0

p1

p2

p3

p4

ke-

(gram)

(gram)

(gram)

(gram)

(gram)

1

6

3,6

4,3

3,8

4

2

4,2

5,2

2,9

3,9

5

3

6,4

3,7

5,2

3

3,9

4

6

4,5

2,2

2

6

5

6

5,6

2

4,4

4,3

Keterangan :
P0 = kontrol (pemberian pakan larva dengan bekatul halus jagung)
P1 = perlakuan pemberian pakan larva dengan limbah buah pisang
P2 = perlakuan pemberian pakan larva dengan limbah buah semangka
P3 = perlakuan pemberian pakan larva dengan limbah buah tomat
P4 = perlakuan pemberian pakan larva dengan limbah buah pepaya
Berdasarkan Tabel 4.1, peningkatan bobot larva paling tinggi terjadi
pada perlakuan pemberian pakan limbah pepaya pada penimbangan hari ke-4,
sebesar 6 gram. Disisi lain, terjadi peningkatan bobot larva yang paling rendah
pada penimbangan hari yang sama, pada pemberian pakan dengan limbah tomat,
yakni sebesar 2 gram, dnn hari ke-5 penimbangan pada pemberian pakan limbah
buah semangka sebesar 2 gram. Perlakuan dengan pemberian pakan limbah buah
pisang mengalami peningkatan bobot paling tinggi pada hari ke-5 sebesar 5,6
gram. Kelompok kontrol yang menggunakan pakan konvensional bekatul halus
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jagung mengalami peningkatan bobot larva yang paling besar terutama pada hari
penimbangan ke-3, yakni sebesar 6,4 gram.
Rata-rata peningkatan bobot per hari setiap kelompok perlakuan dapat
dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 4. 2 Rata-rata peningkatan bobot larva tiap kelompok perlakuan
P0(kontrol) P1(pisang) P2(semangka) P3(tomat) P4(pepaya)
5,72

4,52

gram

gram

3,32 gram

3,42

4,64

gram

gram

Berdasarkan Tabel 4.2, rata-rata peningkatan bobot larva per hari setiap
kelompok perlakuan yang paling besar dalam lima hari pemberian pakan limbah
buah terjadi pada kelompok perlakuan pemberian pakan limbah pepaya, yakni
sebesar 4,64 gram. Terlihat pula perlakuan pemberian pakan dengan limbah
buah pisang sebesar 4,52 gram. Rata-rata peningkatan bobot larva yang paling
rendah selama lima hari pengamatan terdapat pada kelompok yang diberi pakan
limbah buah semangka yakni sebesar 3,32 gram, sedangkan kelompok yang
diberi pakan limbah buah tomat mencapai rata-rata peningkatan bobot larva
sebesar 3,42 gram per hari.
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Tabel 4. 3 Rata-rata pertambahan bobot larva per hari pengamatan
Hari ke-

p0

p1

p2

p3

p4

1

1,2

0,72

0,86

0,76

0,8

2

0,84

1,04

0,58

0,78

1

3

1,28

0,74

1,04

0,6

0,78

4

1,2

0,9

0,44

0,4

1,2

5

1,2

1,12

0,4

0,88

0,86

Berdasarkan tabel 4.3, rata-rata pertambahan bobot larva per hari pada
Tabel 4.3 menunjukkan angka yang fluktuatif. Hal tersebut dapat menunjukkan
bahwa setiap hari terjadi perbedaan penyerapan nutrisi pada larva disetiap
perlakuan. Pada kontrol, rata-rata pertambahan bobot setiap hari terlihat cukup
konsisten, dari hari pertama hingga akhir pengamatan. Pada P1 dan P4 terjadi
fluktuasi yang mirip meskipun angka rata-rata pertambahan bobot larva yang
berbeda. Pada kelompok P2, tejadi peningkatan rata-rata pertambahan bobot
larva namun menurun hingga akhir hari kelima pengamatan.
Tabel 4.4 menunjukkan hasik analisa uji normalitas. Berdasarkan tabel
4.4, angka signifikansi dari kelompok perlakuan pemberian pakan dari limbah
buah pisang, semangka, tomat, dan papaya pada hasil uji menunjukkan > dari
0,05 sehingga memenuhi prasyarat bahwa data tersebut tersebar normal, tetapi
pada kelompok kontrol hasil uji statistika menunjukkan bahwa signifikansi
dibawah 0,05 sehingga menjadi satu kelompok yang membuat data tersebar
tidak normal. Hal ini menjadikan landasan peneliti untuk melakukan uji
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alternatif selain one-way ANOVA, yakni Uji Kruskal-Wallis. Berikut adalah
tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil uji normalitas kelompok perlakuan

Berdasarkan tabel 4.5, hasil perhitungan uji homogenitas menunjukkan
signifikansi data sebesar 0,43 yang mana lebih besar dari prasyarat data
homogen yaitu > dari 0,05 sehingga data tersebar homogen.
Berdasarkan tabel 4.6, uji Kruskal-Wallis yang digunakan sebagai
alternatif untuk melihat perbedaan nyata pada kelompok perlakuan penelitian
menunjukkan hasil sebagai berikut. Angka signifikansi sebesar 0,029 memenuhi
syarat kelompok perlakuan berbeda nyata, yakni < 0,05. Dengan demikian Ho
ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis
limbah buah sebagai pakan berpengaruh secara signifikan terhadap pertambahan
bobot larva H.illucens.
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Tabel 4.5 Hasil uji homogenitas kelompok perlakuan

Tabel 4.6 Hasil uji Kruskal-Wallis kelompok perlakuan

B. Pembahasan
1. Pengaruh fermentasi terhadap limbah buah
Proses fermentasi pada limbah buah yang digunakan sebagai pakan
dalam penelitian memanfaatkan kemampuan mikroba alami yang terkandung
dalam buah dan pengayaan mikroba dengan penambahan EM4. Mikroba
mengurai materi organik dari buah menjadi lebih sederhana sehingga nutrisi
lebih mudah diserap oleh larva.
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Proses fermentasi limbah buah menghasilkan aroma fermentasi yang
menandakan terjadinya perombakan materi organik oleh mikroba yang
menghasilkan senyawa berupa gas beraroma khas. Senyawa beraroma khas
inilah yang disebut sebagai atraktan (Tomberlin et al, 2002).
Fermentasi limbah buah menyebabkan terjadinya perubahan warna dari
cerah menjadi lebih gelap, perubahan warna sebelum fermentasi disebabkan
oleh penambahan tetes yang digunakan. Perubahan warna menjadi lebih gelap
saat proses fermentasi berlangsung selain dipicu oleh penambahan mikroba
dari EM4 dan penambahan tetes tebu, hal tersebut juga dapat terjadi akibat
kontak jaringan buah pada awal proses fermentasi dengan oksigen sehingga
terjadi oksidasi bahkan sebelum proses fermentasi berlangsung. Penggelapan
warna juga dapat terjadi karena bertambahnya jumlah mikroba pengurai dalam
proses fermentasi.
Warna putih pada permukaan limbah yang difermentasi disebabkan
oleh pertumbuhan mikroba pada permukaan limbah yang difermentasi.
Mikroba yang terdapat pada proses fermentasi membantu pembentukan tekstur
sluri pada akhir fermentasi sehingga hal tersebut akan memudahkan larva
dalam mencerna makananya (Supriyatna, 2017). Bagian permukaan pada
limbah hasil fermentasi inilah yang digunakan dalam pemberian pakan.

2. Pengaruh jenis limbah buah terhadap peningkatan bobot larva
Pemberian limbah buah sebagai pakan memengaruhi pertumbuhan
larva pada setiap perlakuan. Bobot larva mengalami peningkatan sejak hari
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pertama pemberian pakan, menandakan terjadinya penyerapan nutrisi dari
pakan yang diberikan pada larva H.illucens. Berdasarkan analisis data
pertumbuhan larva, peningkatan bobot paling tinggi terjadi pada kontrol
kemudian disusul buah pepaya, pisang, tomat, dan semangka.

grafik perbedaan peningkatan bobot tiap perlakuan
limbah buah
5
4
3
2
1
peningkatan bobot larva

0
pisang

semangka

tomat

pepaya

peningkatan bobot larva

Gambar 4.1 Grafik perbedaan peningkatan bobot tiap perlakuan limbah buah
Berdasarkan kandungan nutrisi, pakan berupa limbah buah pisang memiliki
kandungan karbohidrat paling tinggi sehingga diperkirakan
memberikan peningkatan bobot paling tinggi pada larva, tetapi pertambahan
bobot paling tinggi terjadi pada perlakuan dengan pemberian pakan limbah
buah pepaya. Kandungan karbohidrat buah pepaya mencapai 12,4%, kemudian
pemberian pakan limbah buah pisang menghasilkan peningkatan bobot larva
pada urutan kedua tertinggi. Kandungan karbohidrat buah pisang mencapai
33,6%, urutan ketiga pada pemberian pakan limbah buah tomat dengan
kandungan karbohidrat pada buah sebesar 4,2%, dan limbah buah semangka
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terdapat di urutan terakhir dengan kandungan karbohidrat pada buah sebesar
7,2%.
Berdasarkan gambar 4.1, perbedaan peningkatan bobot larva tidak
terlalu jauh antara perlakuan pemberian limbah buah pepaya dan pisang, yaitu
pada limbah buah papaya sebesar 4,64 gram, sedangkan pada limbah buah
pisang sebesar 4,52 gram, terpaut 0,12 gram. Pada pemberian limbah buah
tomat dan semangka peningkatan bobot larva secara berurutan 3,42 gram dan
3,32 gram.
Pemberian pakan dengan jenis buah yang digunakan dalam penelitian
menghasilkan peningkatan bobot yang beragam. Grafik peningkatan bobot
antarjenis limbah buah yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada
Gambar 4.1.
Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa buah pisang dan
pepaya yang mengandung karbohidrat lebih tinggi memberikan pengaruh
kenaikan bobot paling tinggi. Namun, berdasarkan hasil perbandingan tersebut
dapat dilihat bahwa limbah buah pisang dengan kandungan karbohidrat lebih
tinggi dari pepaya tidak menghasilkan pertambahan bobot lebih besar dari
limbah pepaya. Hal ini dapat disebabkan karena kandungan air pada pisang
lebih rendah dari pepaya. Kandungan air memengaruhi tekstur pakan limbah
yang digunakan dalam pemberian pakan, limbah buah memiliki kandungan air
cukup tinggi sehingga menghasilkan tekstur sluri. Larva H.illucens sangat
mudah mencerna makanan dengan tekstur sluri(Supriyatna, 2017). Tekstur
sluri pada setiap pakan dapat dipertahankan selama kandungan air pada pakan
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tidak terlalu sedikit. Pemberian pakan limbah buah pada media pertumbuhan
larva yang kering dapat mengurangi kemampuan penyerapan nutrisi larva.
Pada penelitian ini media pertumbuhan larva merupakan media kering berupa
bekatul jagung halus yang dapat menyerap kandungan air dari pakan buah
sehingga memungkinkan limbah buah dengan kandungan air yang lebih sedikit
seperti pisang kehilangan tekstur sluri dan menjadi lebih sulit untuk dicerna
oleh larva H.illucens.
Berdasarkan hasil analisa terhadap peningkatan bobot larva, jenis
limbah buah yang dipakai dalam perlakuan memengaruhi peningkatan bobot
larva secara signifikan.
Kenaikan bobot dalam satu populasi larva dapat berlangsung selama
pertumbuhan pada hari ke-1 hingga hari ke-5 pada setiap perlakuan. Hal
tersebut menunjukan terjadinya penyerapan nutrisi dari limbah buah yang
diperlukan dalam menunjang pertumbuhan H.illucens. Penurunan bobot atau
pertumbuhan yang terhenti dapat disebabkan oleh ketidakcukupan nutrisi yang
dibutuhkan dalam menunjang pertumbuhan larva. Hal ini dapat disebabkan
oleh hilangnya tekstur sluri pada pakan (limbah buah) sehingga menyebabkan
penyerapan nutrisi tidak maksimal. Kadar air yang tinggi pada buah
menjadikan larva H.illucens jauh lebih cepat mengikis permukaan buah
sebagai makanan mengingat morfologi mulut larva menyerupai serangga
pemulung(Zahro, et al, 2021).
C. Keterbatasan dan hambatan dalam penelitian
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Penelitian ini dapat menjadi lebih lengkap apabila dilakukan pengujian
kadar air dan karbohidrat limbah buah hasil fermentasi yang digunakan sebagai
pakan larva H.illucens, tetapi hal tersebut belum dilakukan. Dengan
mempertimbangkan waktu persiapan, penelitian, dan pengujian kadar air dan
karbohidrat tersebut, hal ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya
sehingga dapat memaparkan nilai kadar air dan karbohidrat secara riil sebelum
pemberian pakan sehingga dapat dilakukan analisis statistika yang lebih
mengerucut pada komposisi nutrisi buah yang paling efektif meningkatkan
bobot larva H.illucens.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN

Penelitian ini dapat diimplementasikan pada mata pelajaran biologi
untuk membantu siswa memahami secara nyata proses pertumbuhan dan
perkembangan insekta. H.illucens dapat dijadikan salah satu spesies contoh
dalam proses siswa-siswi belajar mengenai topik ordo dan morfologi insekta.
Peserta didik dapat dilibatkan dengan bimbingan guru dalam
melakukan pengamatan morfologi lalat H.illucens sebagai contoh dari ordo
Diptera yang merupakan salah salah satu ordo dari tiga belas ordo utama pada
insekta. Selain itu, peserta didik dapat mengamati morfologi serangga dari
ordo-ordo lainnya untuk mengidentifikasi karakteristik setiap ordo insekta.
Dengan aktivitas ini, pembelajaran di sekolah menjadi efisien dan efektif untuk
mencapai salah satu tujuan belajar di materi Avertebrata, khususnya submateri
Insekta, kelas X, semester genap, tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Melalui aktivitas ini, siswa dapat mengembangkan beberapa sikap pelajar
Pancasila, diantaranya bernalar kritis dan percaya diri. Silabus, Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Lembar
Observasi Penilaian dapat dilihat pada lampiran.
Kurikulum yang menjadi acuan pada pembelajaran terkait adalah
Kurikulum Darurat (Kondisi Khusus) pada masa pandemi.
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1. Kompetensi Inti
KI 3 (Pengetahuan) : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
KI 4 ( Keterampilan) : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan.
2. Kompetensi Dasar
KD 3.8 : Menerapkan prinsip klasifikasi penggolongan hewan ke dalam
filum berdasarkan pengamatan anatomi dan morfologi serta
mengaitkan peranannya dalam kehidupan.
KD 4.8 : Menyajikan data tentang perbandingan kompleksitas jaringan
penyusun tubuh hewan dan peranannya pada berbagai aspek
kehidupan dalam bentuk laporan tertulis.
3. Indikator Belajar
3.8.1 Siswa mampu menggambarkan tipe mulut dan sayap pada insekta
3.8.2 Siswa mampu menjelaskan perbedaan tipe sayap dan mulut pada ordo-ordo
insekta
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3.8.3 Siswa mampu menganalisa hubungan antara fungsi dan morfologi tubuh
insekta
4.8.1

Siswa mampu menyusun laporan hasil pengamatan secara sederhana
mengenai morfologi insekta

4.8.2

Siswa mampu menyelidiki data peranan insekta dalam kehidupan sehari-hari
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut
1. Pemberian pakan dengan jenis limbah buah yang berbeda memengaruhi
peningkatan bobot larva H.illucens secara signifikan.
2. Jenis limbah yang menunjukkan rata-rata peningkatan bobot paling tinggi
sebesar 4,64 gram dalam pemberian pakan H.illucens pada penelitian ini
adalah buah pepaya.
B. Saran
Berdasarkan hasil dan analisis penelitian ini, saran yang dapat dikemukakan
oleh peneliti yakni :
1. Pada penelitian selanjutnya terkait peningkatan bobot larva H.illucens,
dapat dilakukan pengujian kadar air dan karbohidrat setelah pakan dari
limbah buah difermentasi sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan
dalam analisis lanjutan agar mengerucut pada komposisi nutrisi dan jenis
buah yang paling efektif meningkatkan bobot larva H.illucens.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1
Silabus Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Biologi) SMA

SILABUS
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

:X/2

Program

: MIPA

Alokasi waktu

: 4 Jam Pelajaran

Kompetensi Inti (KI)
KI 3

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah.

44

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan.

Kompetensi Dasar
KD 3.8

:

Materi

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian
● Formatif : Tanya

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

4 jam

1. Irnaningtyas.

Kelas Insekta

3.8.1 mendeskripsikan

Menerapkan

meliputi :

tipe mulut dan sayap

prinsip klasifikasi

1. Karakteristik

pada insekta

Menyimak tayangan

penggolongan

insekta

3.8.2 menjelaskan

yang berisikan

hewan ke dalam

2. Ordo-ordo

perbedaan tipe sayap

ilustrasi nyata

Harian(dapat

Kelas X.

filum berdasarkan

insekta

dan mulut pada ordo-

tentang banyaknya

menggunakan

Jakarta:Erlan

pengamatan

3. Morfologi

ordo insekta

ragam arthropoda

media quizziz,

gga

anatomi dan

pada ordo

3.8.3 menganalisa

dan kelas insecta.

mentimeter atau

morfologi serta

insekta

hubungan antara fungsi

mengaitkan

4. Peranan

dan morfologi tubuh

Mengajukan

peranannya dalam

insekta dalam

insekta

pertanyaan tentang

1. (stimulation)

2. (problem statement)

kehidup an.

pengelompokkan
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jawab secara lisan,
presentasi
● Sumatif : Penilaian

platform lain)
● Keterampilan :
pengamatan dan

pelajaran

2016.
Biologi
untuk SMA

2. Situs resmi
terpercaya
terkait
bahasan
insekta
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Kompetensi Dasar
.

Materi

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Kegiatan Pembelajaran

kehidupan

kelas insekta yang

pengerjaan

sehari-hari

terdiri dari belasan

worksheet

ordo dan morfologi

KD 4.8

:

Penilaian

● Sikap : Percaya diri

ordo insekta

menyatakan

3. (data collection)

pendapat dan

4.8.1 menyusun laporan

Mendiskusikan

bernalar kritis,

Menyajikan data

hasil pengamatan secara

pertanyaan yang

mandiri

tentang

sederhana mengenai

muncul pada ordo-

perbandingan

morfologi insekta

ordo insekta dan

kompleksitas

4.8.2 menyelidiki data

contoh-contoh setiap

jaringan penyusun

peranan insekta dalam

ordo insekta

tubuh hewan dan

kehidupan sehari-hari

4. (data

processing)

peranannya pada

Mengidentifikasi

berbagai aspek

morfologi

kehidupan dalam

yang disajikan oleh
guru di PPT
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Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi Dasar

Materi

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Kegiatan Pembelajaran

bentuk laporan

5. (data

tertulis

processing)

Menganalisis
keterkaitan
dengan
bentuk

fungsi

perbedaan
sayap

dan

mulut insekta serta
menuliskannya
dalam worksheet
6. (verification)
Berbagi hasil diskusi
dalam kelas(online).
7. (generalization)
Menyimpulkan
pokok bahasan yang
telah dipelajari dari
materi ini.
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Waktu
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Lampiran 2
RPP Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Biologi) SMA
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Tahun Ajaran 2021/2022
Bidang Studi : Biologi

Kelas : X

Semester : Genap

Alokasi Waktu : 4 × 40 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

Materi Pokok : Ordo dan Morfologi pada Insekta
Alat, bahan, dan
media pembelajaran
1. video
2. worksheet
3. alat tulis (bolpoin
dan kertas)
4. Buku Biologi kelas
X (Irnaningtyas)
5. Aplikasi Zoom
(share screen)
6. Laptop
7. Slide presentasi

Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu:
Membedakan ordo Insekta berdasarkan ciri morfologis, menganalisa
hubungan antara fungsi dan morfologi tubuh insekta, dan menyusun
laporan hasil pengamatan secara sederhana mengenai morfologi insekta
serta memiliki rasa percaya diri dalam menyatakan pendapat dan
bernalar kritis.

Metode Pembelajaran
Discovery Learning
Profil Pelajar Pancasila : percaya diri dan bernalar kritis

Kegiatan Pembelajaran (4 × 40 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
Pertemuan Pertama
Pendahuluan
1. Salam dan doa
2. Guru mengecek kehadiran dan kesiapan siswa
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3. Guru memberikan pertanyaan tentang materi prasyarat siswa secara lisan: Apa ciri khas
arthropoda? Bagaimana dengan kelompok serangga(insekta)? Guru memberikan konfirmasi
dari jawaban siswa.
4. Guru memberi apersepsi dengan bertanya kepada siswa “Apakah kalian sering berjalan-jalan
ke taman atau halaman rumah? Bagaimana bentuk serangga yang pernah kalian temui di
sana?
5. Guru memberikan motivasi melalui cerita singkat tentang beragam serangga yang sering
dilupakan fungsi keberadaannya dan memberi siswa kesempatan untuk berpendapat tentang
hal ini.
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan profil pelajar Pancasila (percaya diri, bernalar
kritis, dan dapat bekerja sama)
7. Guru memberi orientasi tentang topik yang akan dibahas yakni morfologi insekta, ciri khas
ordo pada insekta, dan membagi kelas menjadi 6 kelompok untuk pengerjaan LKPD yang
dapat diselesaikan siswa pada pembelajaran hari itu.
Kegiatan Inti
1. Stimulation (pemberian rangsangan)
Siswa menyimak tayangan yang berisikan ilustrasi nyata tentang banyaknya ragam arthropoda
dan kelas insecta.
2. Problem Statement (pernyataan/ identifikasi masalah)
Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang pengelompokkan kelas insekta
yang terdiri dari belasan ordo dan morfologinya.
3. Data Collection (Pengumpulan Data)
Siswa berdiskusi dalam kelas untuk bertukar pikiran menjawab pertanyaan yang muncul pada
ordo-ordo insekta, dan contoh-contoh setiap ordo insekta bersama guru.
4. Data Processing (Pengolahan Data)
Siswa menuliskan jawaban dalam worksheet, serta menganalisa bagaimana insekta satu dan
lainnya dapat dibedakan menurut ordonya serta menuliskannya kembali pada worksheet.
5. Verification (Pembuktian)
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Perwakilan siswa dipersilakan untuk berbagi hasil diskusi dalam kelas(online). Bahasan tersebut
disampaikan siswa dengan dampingan guru sehingga materi dapat sekaligus diverifikasi.
6. Generalization (menarik kesimpulan)
Siswa didampingi guru menyimpulkan pokok bahasan yang telah dipelajari dari materi ini.
Kegiatan Penutup
1. Siswa menyimpulkan hasil belajar yang sudah didiskusikan dalam kelas.
2. Siswa merefleksikan pembelajaran terkait dan guru memberikan apresiasi bagi siswa-siswi
yang sudah berpartisipasi.
3. Siswa diberikan tindak lanjut dengan tugas mandiri yang akan diselesaikan pada pertemuan
berikutnya yakni : Pengamatan morfologi insekta

Pertemuan Kedua
Pendahuluan
1. Salam dan doa
2. Guru mengecek kehadiran dan kesiapan siswa
3. Guru memberikan pertanyaan tentang materi prasyarat siswa secara lisan: bagaimana
macam-macam sayap pada insekta? Guru memberikan konfirmasi dari jawaban siswa.
4. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya : Bagaimana nyamuk mendapat sumber
makanan? Apakah sama dengan kupu-kupu?
5. Guru memberikan motivasi dengan menunjukkan perbedaan bentuk mulut dan peranannya
pada cara hidup insekta dan memberi pertanyaan seperti adakah persamaan pada tiap-tiap
ordo Insekta berikut?
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan profil pelajar Pancasila (bernalar
kritis,percaya diri)
7. Guru menyampaikan orientasi bahwa LKPD untuk pembelajaran hari ini dapat dikerjakan
individu dan siswa-siswi dapat mengerjakan pre test pada website quizizz sebelum membahas
materi lebih dalam.
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Kegiatan Inti
1. Siswa mengidentifikasi beberapa gambar bagian dari morfologi insekta yang disajikan oleh
guru di PPT.
2. Siswa diminta untuk mengidentifikasi perbedaan bentuk mulut, sayap, dan ciri pada kaki dari
video maupun garmbar yang disajikan
3. Siswa menganalisis keterkaitan fungsi dengan perbedaan bentuk sayap dan mulut insekta
serta menuliskannya dalam worksheet
4. Perwakilan siswa dipersilakan untuk berbagi hasil pengamatan dalam diskusi kelas dengan
didampingi guru
5. Siswa didampingi guru menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini
Kegiatan Penutup
1. Siswa menyimpulkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan.
2. Siswa

merefleksikan

pembelajaran,

guru

mengingatkan

pengumpulan

worksheet

pengataman, serta memberikan apresiasi bagi siswa yang sudah berpartisipasi

Penilaian
Pengetahuan
Formatif

Keterampilan : pengamatan, pengerjaan worksheet

: Tanya jawab secara lisan,

Sikap

presentasi
Sumatif

: Percaya diri menyatakan pendapat
dan bernalar kritis

: worksheet(dapat
menggunakan media
quizziz atau platform lain)

Lampiran :
1. Worksheet 1 untuk pertemuan 1
2. Instrument penilaian kognitif pertemuan 1
3. Instrument penilaian afektif pertemuan 1
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4. Worksheet 2 untuk pertemuan 2
5. Instrument penilaian ketrampilan pertemuan 2
Yogyakarta, 26 Juli 2021
Mengetahui,

Mengetahui,

Kepala Sekolah SMA

Guru Mata Pelajaran

(……………………….)

Maryo Stevan Ense
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Lampiran 3
Worksheet 1
A. Judul

: Insekta dan Kelompoknya

B. Tujuan

:

1. Membedakan ordo Insekta berdasarkan ciri morfologis
2. Menganalisa hubungan antara fungsi dan morfologi tubuh insekta
3. Menyelidiki peranan insekta dalam kehidupan sehari-hari

C. Petunjuk
1. Siapkan browser dan buku referensi yang dapat menunjang studi pustaka!
2. Cermati dan kerjakan soal yang ada di bawah ini!
3. Ketik jawaban kelompok pada bagian yang tersedia dalam file word dan
susunlah kesimpulan dari studi pustaka yang kalian pelajari!
4. Tulislah identitas lengkap anggota kelompok dengan nama, kelas, dan
nomor absen yang jelas!
5. Kumpulkan file beserta jawaban lengkap ke form google yang sudah dishare
ke grup kelas!

Jawablah seluruh pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan ciri umum dari kelas Insekta!
2. Sebutkan 13 ordo yang terdapat pada kelas insekta!
3. Mengapa belalang dan semut tidak termasuk dalam ordo yang sama?
Jelaskan!
4. Carilah artikel yang membahas tentang peranan insekta dalam kehidupan
(minimal 2)! Jelaskan minimal 2 peranan yang kalian dapat!
5. Sebutkan perbedaan dari ordo Lepidoptera dan Hymenoptera!
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6. Jelaskan keterkaitan antara tipe mulut pada kupu-kupu dengan sumber
makanannya!
7. Sebutkan peranan lebah dalam ekosistem!
8. Sebutkan contoh dari ordo hemiptera, diptera, lepidoptera, coleoptera,
odonata!
9. Mengapa nyamuk dapat menyebarkan parasit pada darah manusia?
Hubungkan dengan aspek morfologinya!
10. Sebutkan minimal 3 spesies insekta yang memiliki tipe sayap membran!
D. Jawaban Diskusi
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
E. Kesimpulan
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………….
Anggota Kelompok :
1.
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2.
3.
4.
5.
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Worksheet 2
Mengenal Mulut, Sayap, dan Kaki Insekta
Tujuan

:

1. Menggambarkan struktur morfologi sayap dan kaki pada insekta
2. Menjelaskan perbedaan jenis sayap, mulut, dan kaki pada insekta
3. Menyusun laporan hasil pengamatan secara sederhana mengenai
morfologi insekta
Petunjuk Pengamatan
1. Amati video dari link yang sudah dibagikan! Catat perbedaan pada mulut
serangga diamati! Setelah itu buka foto yg dikirim pada grup.
2. Amati foto bagian 1! Tentukan tipe mulut yang dimiliki oleh serangga-serangga
yang ada pada foto! Gambarkan secara sederhana masing-masing tipe mulut
serangga tersebut!
3. Amati foto bagian 2! Sebutkan ciri khas pada kaki serangga yang terlihat pada
foto!
4. Amati gambar bagian 3! Sebutkan perbedaan pada morfologi sayap insekta
pada gambar! Gambarkan secara sederhana tipe sayap serangga tersebut!
5. Amati gambar bagian 4(sepasang lalat)! Cari perbedaan berdasarkan literatur
dan tentukan jantan dan betina!

1. Perbedaan pada mulut serangga:

3. Morfologi kaki:

2. Tipe – tipe mulut pada serangga:

4. Tipe sayap serangga:

5. Serangga jantan memiliki ciri:
Sedangkan betina memiliki ciri:
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Post test
1. Sebutkan ordo dari insekta berikut!
a. Kupu-kupu
b. Lalat
c. Capung
d. Kumbang
e. Semut
Pedoman penskoran :
-5 ordo benar = 15 poin
-4 ordo benar = 12 poin
-3 ordo benar = 9 poin
-2 ordo benar = 6 poin
-1 ordo benar = 3 poin
-tidak ada yang benar/ =tidak dijawab = 0
2. Jelaskan perbedaan sayap dan mulut pada
a. capung dan kupu-kupu
b. kumbang dan capung(poin 20)
Pedoman penskoran :
Tipe sayap a benar = 5 poin
Tipe mulut a benar = 5 poin
Tipe sayap b benar = 5 poin
Tipe mulut b benar = 5 poin
3. Jelaskan ciri morfologi pada capung!(poin 30)
Pedoman penskoran :
morfologi abdomen benar
morfologi kaki benar
morfologi sayap benar
Morfologi mata benar

=10
=5
=5
=10

4. Hubungkan morfologi dan perilaku makan insekta pada gambar! (poin 20)
(Jawaban : Tipe mulut penusuk dan penghisap, menjadikan darah sebagai sumber
nutrisi)
Pedoman penskoran :
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Tipe mulut penusuk&penghisap dan darah manusia sebagai makanan
Tipe mulut penusuk&penghisap, tidak menyebutkan sumber makanan
Tipe mulut hanya benar salah satu, darah manusia sebagai makanan
Tipe mulut salah, darah sebagai makanan
Tidak menjawab/semua tipe mulut dan sumber makanan salah
5. Perbedaan morfologi lalat jantan dan betina(pada gambar)! (15 poin)
Pedoman penskoran :
Ukuran (betina besar, jantan kecil) = 5
Ciri abdomen benar (bentuk ujung) = 10
Tidak menjawab
=0
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Lampiran 4
Instrumen Penilaian
Lampiran Penilaian Sikap : Bernalar kritis dan percaya diri
Lembar Penilaiain Sikap
No
1
2
3
4

Penilaian
Berani mengajukan pendapat
Mengutarakan pendapat yang logis
Mengutarakan pendapat dengan santun
Memberi kesempatan berpendapat pada teman lain

Ya

Rekapitulasi penilaian teman sekelompok
no

Nama

Skor penilaian no.
1
2
3
4

Total
skor

Nilai
sikap

1
2

SB/B/C/K

Pedoman :
Skor maksimal = 16
Nilai sikap
= (jumlah skor:skor maksimal) x 4
Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Kriteria

Rentang skor
3.66 – 4.00
2.66 – 3.65
1.66 – 2.56
< 1.66
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Lampiran 5
Dokumentasi Penelitian

Keterangan : dari kiri ke kanan adalah penimbangan bobot P2, P4, dan P1

Keterangan : dari kiri ke kanan adalah hasil fermentasi limbah buah semangka,
papaya, bekatul jagung, pisang, dan tomat

Keterangan : proses penimbangan larva P3
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Keterangan : Proses penyaringan larva dari media sebelum penimbangan

Keterangan : sampel penelitian
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