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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hermetia illucens 

Hermetia illucens merupakan salah satu jenis serangga yang banyak dijumpai, 

dan didapat hampir di setiap kawasan. Serangga jenis lalat ini sering dijumpai pada 

kawasan yang cukup lembab dikarenakan habitat yang sesuai dengan 

karakteristiknya. Menurut Silmina, Edriani, & Putri (2010) Hermetia illucens 

diklasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom  : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Insecta 

Order  : Diptera 

Family  : Stratiomyidae 

Genus  : Hermetia 

Species  : Hermetia illucens   

Gambar 2.1 Hermetia illucens 

(Sumber : Diclaro II & Kaufman, 2015)  
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2.1.1 Morfologi 

Lalat Black Soldier Fly memiliki warna hitam dan bagian segmen basal 

abdomennya berwarna transparan sehingga sekilas menyerupai abdomen lebah. 

Panjang lalat berkisar antara 15-20 mm dan mempunyai waktu hidup lima sampai 

delapan hari. Saat lalat dewasa berkembang dari pupa, kondisi sayap masih 

terlipat kemudian mulai mengembang sempurna hingga menutupi bagian torak. 

Lalat dewasa tidak memiliki bagian mulut yang fungsional, karena lalat dewasa 

hanya beraktivitas untuk kawin dan bereproduksi sepanjang hidupnya. 

Kebutuhan nutrien lalat dewasa tergantung pada kandungan lemak yang 

disimpan saat masa pupa. Ketika simpanan lemak habis, maka lalat akan mati. 

Berdasarkan jenis kelaminnya, lalat betina umumnya memiliki daya tahan hidup 

yang lebih pendek dibandingkan dengan lalat jantan (Tomberlin, Sheppard, and 

Joyce 2002) 

 

Gambar 2.1a Morfologi Hermetia illucens 

(Sumber : Wardhana, 2017) 

 

 



12 
 

 
 

 

2.1.2 Cara Hidup 

Pada dasarnya Hermetia illucens tidak dapat mencari sendiri media 

untuk bertahan hidup, oleh karena itu dibutuhkan media yang dapat mendukung 

perkembangan dan pertumbuhannya.  Media yang digunakan pun haruslah 

sesuai dengan karakteristik sehingga mereka dapat hidup secara normal. 

Hermetia illucens juga berperan sebagai dekomposer aktif, yang merubah 

subsrat menjadi pakan alami yang selain mengurangi dari pembuangan bahan-

bahan yang tidak terpakai seperti ampas kelapa, sayuran dan sampah organik 

lainnya sehingga akan lebiih efektif apabila digunakan sebagai media 

tumbuhnya.  

2.1.3 Siklus hidup 

Hermetia illucens umumnya memiliki kebiasaan mengonsumsi bahan-

bahan organik sehingga disebut sebagai organisme pembusuk. Hermetia 

illucens dewasa hanya membutuhkan air karena nutrisi hanya diperlukan untuk 

reproduksi selama fase kedua . Perkembangbiakan dilakukan secara seksual 

dimana lalat betina meletakkan telur-telurnya pada permukaan yang bersih, 

namun berdekatan dengan sumber makanan yang cocok karena pada fase ini 

maggot memerlukan banyak makanan untuk tumbuh menjadi pupa (Tomberlin, 

Sheppard, and Joyce 2002) 

Hermetia illucens dapat dikembangbiakkan pada media yang kaya akan 

bahan organik.  Keistimewaan dari Hermetia illucens yaitu bila nutrien tidak 

cukup untuk perkembangan  maka fase  dapat mencapai 4 minggu tetapi bila 
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nutrien cukup maka lama fase  hanya memerlukan waktu 2 minggu. Substrat 

yang berkualitas akan menghasilkan maggot yang lebih banyak karena dapat 

menyediakan zat gizi yang cukup untuk pertumbuhan serta perkembangan 

maggot yang hasilnya dapat diukur melalui produksi berat segar maggot (Melta 

Rini Fahmi, Hem, and Subamia 2009). Kekurangan energi dapat menghambat 

perkembangan tubuh maggot Hermetia illucens (Ula et al. 2018). 

Gambar 2.1b Siklus hidup Hermetia illucens 

(sumber : (Wardhana 2017) 

2.1.4 Reproduksi 

Secara umum serangga berkembang biak dengan cara seksual, sama halnya 

dengan Hermetia illucens ini. Siklus hidupnya relatif singkat, sekitar 40 hari. 

Fase metamorfosis terdiri atas fase telur selama 3 hari, maggot 18 hari, prepupa 

14 hari, pupa 3 hari, dan lalat dewasa 3 hari. Hermetia illucens menghabiskan 

masa dewasa atau masa menjadi lalat hanya untuk kawin dan lalat itu mati 

setelah kawin. Hermetia illucens betina bisa menghasilkan 300-1.000 telur. 
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2.2 Maggot 

Maggot merupakan organisme yang berasal dari telur lalat yaitu pada 

metamorfosis fase kedua setelah fase telur dan sebelum fase pupa yang kemudian 

berubah menjadi lalat dewasa. Maggot umumnya memiliki kebiasaan 

mengonsumsi bahan-bahan organik sehingga disebut sebagai organisme 

pembusuk. Maggot dewasa hanya membutuhkan air karena nutrisi hanya 

diperlukan untuk reproduksi selama fase . Perkembangbiakan dilakukan secara 

seksual dimana lalat betina meletakkan telur-telurnya pada permukaan yang 

bersih, namun berdekatan dengan sumber makanan yang cocok untuk .  sangat 

memerlukan banyak makanan untuk tumbuh menjadi pupa (Tomberlin, Sheppard, 

and Joyce 2002).  

Maggot Hermetia illucens dapat dikembangbiakkan pada media yang kaya 

akan bahan organik (Tomberlin, Sheppard, and Joyce 2002). Keistimewaan dari 

maggot Hermetia illucens yaitu bila nutrien tidak cukup untuk perkembangan  

maka fase  dapat mencapai 4 bulan tetapi bila nutrien cukup maka lama fase  hanya 

memerlukan waktu 2 minggu (Olivier, 2000). Substrat yang berkualitas akan 

menghasilkan maggot Hermetia illucens yang lebih banyak karena dapat 

menyediakan zat gizi yang cukup untuk pertumbuhan serta perkembangan maggot 

Hermetia illucens yang hasilnya dapat diukur melalui produksi berat segar maggot 

Hermetia illucens (Melta Rini Fahmi, Hem, and Subamia 2009). Kekurangan 

energi dapat menghambat perkembangan tubuh maggot Hermetia illucens (Ula et 

al. 2018). 



15 
 

 
 

 

2.3 Kelapa 

2.3.1. Morfologi kelapa 

Kelapa merupakan anggota tunggal dari marga Cocos yang berasal dari suku 

aren-arenan atau Arecacea. Kelapa memiliki banyak manfaat, karena hampir 

semua bagian kelapa bisa di olah atau di manfaatkan. Maka dari itu kelapa sering 

kali di anggap sebagai tumbuhan serbaguna, terlebih bagi penduduk wilayah 

pesisir. Buah yang di hasilkan oleh tumbuhan kelapa juga di sebut dengan nama 

yang sama, yaitu kelapa. Di perkirakan asal mula Kelapa ialah berasal dari bagian 

pesisir Samudera Hindia yang ada pada sisi bagian Asia, akan tetapi keberadaanya 

kini sudah menyebar luas hampir di esmua pantai tropika yang ada di dunia. 

Kelapa mempunyai ukuran cukup besar, diameter 10 cm hingga 20 cm atau 

bisa lebih, berwarna kuning, hijau, atau coklat ; buah tersusun dari mesokarp 

berbentuk serat yang berlignin, dimaksud sabut, membuat perlindungan sisi 

endokarp yang keras ( disebut dengan batok ) serta kedap air ; endokarp membuat 

perlindungan biji yang cuma dilindungi oleh membran yang menempel didalam 

endokarp. Endospermium berbentuk cairan yang memiliki kandungan banyak 

enzim, serta fase padatannya mengendap pada dinding endokarp bersamaan 

dengan makin tuanya buah ; embrio kecil serta baru membesar saat buah siap untuk 

berkecambah. Adapun klasifikasi kelapa menurut anonim (2013) sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Super divisi  : Spermatophyta  
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Divisi : Magnoliophyta  

Kelas  : Liliopsida  

Subkelas : Arecidae  

Ordo  : Arecales  

Famili  : Arecaceae  

Genus : Cocos  

Spesies  : Cocos nucifera L. (Anonim,2013) 

Gambar 2.3.1 Buah kelapa 

  (sumber : dokumen pribadi) 

2.3.2. Ampas Kelapa 

Kelapa merupakan salah satu komoditi perkebunan yang penting bagi 

Indonesia disamping kakao, kopi, lada dan vanili. Selama ini hasil utama 

kelapayang banyak dimanfaatkan manusia adalah buahnya untuk dijadikan 

minyak. Padahal selain dari buah kelapa tersebut juga dihasilkan bahan-bahan lain 

yang tersisa dan tidak dimanfaatkan  yang sering disebut limbah. Ampas kelapa 

merupakan limbah dari proses pembuatan santan. Selain itu, karena minyak kelapa 

menduduki tempat pertama dalam memenuhi kebutuhan manusiaakan minyak 
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goreng, maka ampas kelapa sangat mudah didapatkan dan mengandung zat – zat 

yang mudah dicerna.  

Tabel.1 Kandungan ampas kelapa 

Komposisi Kadar (%) 

air  

protein  

lemak  

karbohidrat  

serat kasar  

13,35% 

17,09% 

9,44% 

23,77% 

30,4% 

(Sumber : Mujiman, 1985).  

2.4 Kunyit 

Industri jamu di Indonesia sudah mengalami perubahan dari berskala kecil 

menjadi sebuah industri besar bahkan dapat dikatakan sudah menjadi salah satu 

komoditi lokal. Salah satu bahan baku pembuatan jamu adalah kunyit dan hasil akhir 

dari pengolahan jamu tersebut diperoleh ampas atau sisa jamu khususnya ampas 

kunyit. Skala industri yang semakin besar tentunya akan disertai dengan 

meningkatnya jumlah limbah ampas yang dihasilkan, sehingga dibutuhkan cara 

bagaimana mengurangi limbah tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi hal tersebut adalah menggunakan atau memanfaatkan limbah tersebut 

menjadi sesuatu yang bermanfaat misalnya menjadi pakan tambahan bagi hewan 

percobaan dan ternak. Keunggulan kunyit diantaranya berperan sebagai antioksidan 
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dan antitoksin, sehingga diharapkan dapat mempertahankan kualitas pakan. Selain 

itu, kunyit juga dipercaya sebagai penambah nafsu makan. Ampas kunyit yang 

dihasilkan masih memiliki zat aktif yang sama dengan bentuk awalnyanmeskipun 

kandungan zat tersebut sudah tidak sebanyak yang dimiliki kunyit segar 

Kunyit (Curcuma domestica) termasuk salah satu tanaman rempah dan 

obat  yang bersifat tahunan yang tersebar diseluruh daerah tropis.  Jumlah spesies 

kunyit sebanyak 20 jenis dan tersebar di seluruh dunia. Habitat asli tanaman ini 

meliputi wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara.  Diperkirakan kunyit berasal 

dari Binar, ada juga yang menyatakan dari India.  Kata curcuma berasal dari dari 

bahasa Arab yaitu kurkum dan bahasa Yunani karkom. Pada tahun 77-78 SM, 

Dioscarides menyebut tanaman ini sebagai Cyperus yang menyerupai jahe, tetapi 

pahit, kelat, sedikit pedas dan tidak beracun. Tanaman ini banyak dibudidayakan 

di Asia Selatan khususnya di India, Cina Selatan, Taiwan, Indonesia khususnya 

Jawa dan Filipina (Darwis 1991).  Taksonomi tanaman kunyit diklasifikasikan 

sebagai berikut: Kingdom  : Plantae  

Divisi    : Spermatophyta 

Subdivisi   : Angiospermae 

Kelas    : Monocotyledonae 

Ordo     : Zingiberales 

Famili    : Zingiberaceae 

Genus    : Curcuma 

Spesies   : Curcuma domestica (Winarto, 2003)  
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Gambar 2.4.1 Kunyit 

(sumber : dokumen pribadi) 

 

Menurut Winarto (2003), tanaman kunyit merupakan tanaman tahunan. 

Ciri khas tanaman ini adalah berkelompok membentuk rumpun. Batangnya 

merupakan batang semu yang tersusun dari pelepah daun dan terasa agak lunak.  

Tinggi tanaman ini berkisar antara 40-100 cm. Daun kunyit tersusun dari 

pelepah daun, gagang daun, dan helai daun.  Satu tanaman ini memiliki 6-10 

helai daun. Purseglove (1981),  menyatakan tumbuhan ini tidak berbulu, 

batangnya pendek, bunganya putih pucat atau kuning, daunnya berjumbai, 

mempunyai daun pelindung bewarna putih bergaris hijau dan diujungnya merah 

jambu, sedangkan yang terletak dibagian bawah bewarna hijau muda, serta 

pelepah daunnya membentuk batang semu. 
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2.4.1. Ampas Kunyit 

Ampas kunyit merupakan sampah organik hasil akhir dari pengolahan 

segala produk yang menggunakan bahan dasar kunyit. Ampas ini kadang kala 

sering tanpa sepengetahuan langsung dibuang dan dijadikan bahan yang kurang 

berguna, oleh karena itu ampas kunyit ini jarang dilirik untuk diolah dan 

dijadikan hal-hal yang kurang berguna seperti ampas-ampas bahan organik 

lainnya. 

Ampas kunyit ini memiliki nilai gizi yang dirasa cukup untuk dijadikan 

bahan olahan lain, seperti media biakan dan sebagainya. Adapun komposisi 

akhir dari ampas kunyit : 

Tabel.2 Kandungan ampas kunyit 

 

Sumber : Hasil Analisis Proksimat di Laboratorium Pusat Antar Universitas,  

IPB. 2006 

 

2.5 Protein 

 Protein merupakan salah satu makronutrisi yang berbentuk makromolekul yang 

menyusun lebih dari separuh bagian sel makhluk hidup, karena berfungsi sebagai 

bahan bakar, sebagai zat pembangun dan pengatur dalam tubuh. Pada sebagian besar 

Komponen   Komposisi (%) 

Kadar Air  11,80 

Lemak 6,21 

Protein 8,34 

Serat Kasar            21,39 
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jaringan tubuh, protein merupakan komponen terbesar setelah air. Protein 

menentukan ukuran, struktur sel, serta sebagai komponen utama dari enzim 

(biokatalisator) dalam tubuh. Diperkirakan 50% dari berat kering sel dalam jaringan 

tubuh makhluk hidup terdiri atas protein. Protein adalah sumber asam-asam amino 

yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau 

karbohidrat. Molekul protein dapat mengandung unsur logam seperti besi dan 

tembaga.  

2.6 Metode Kjeldahl  

Metode kjeldahl telah dikenal dan diterima secara universal sebagai metode untuk 

analisis protein dalam berbagai variasi produk makanan dan produk jadi. Penetapan 

kadar protein dengan metode kjeldahl merupakan metode tidak langsung yaitu melalui 

penetapan kadar N dalam bahan yang disebut protein kasar (Sudarmadji 1989).  

Prinsip metode kjeldahl ini adalah senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen 

tersebut mengalami oksidasi dan dikonversi menjadi ammonia dan bereaksi dengan 

asam pekat membentuk garam amonium. Kemudian ditambahkan basa untuk 

menetralisasi suasana reaksi dan kemudian didestilasi dengan asam dan dititrasi untuk 

mengatahui jumlah N yang dikonversi. Tahapan kerja pada metode kjeldahl dibagi tiga 

yaitu:  

a. Tahap Destruksi  

Pada tahapan ini sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat sehingga terjadi 

destruksi menjadi unsur-unsurnya. Elemen karbon, hidrogen teroksidasi menjadi 

CO, CO₂, dan H₂O. Sedangkan nitrogennya (N) akan berubah menjadi (NH4)SO4. 
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Untuk mempercepat proses destruksi sering ditambahkan katalisator berupa 

campuran Na₂SO₄ dan HgO.  Ammonium sulfat yang terbentuk dapat bereaksi 

dengan merkuri oksida membetuk senyawa kompleks, maka sebelum proses 

destilasi Hg harus diendapkan lebih dahulu dengan K₂S atau dengan tiosulfat agar 

senyawa kompleks merkuri-ammonia pecah menjadi ammonium sulfat, 

menggunakan K₂SO₄ atau CuSO₄. Dengan penambahan katalisator tersebut titik 

didih asam sulfat akan dipertinggi sehingga dekstruksi berjalan lebih cepat. Tiap 1 

gram K₂SO₄ dapat menaikkan titik didih 3°C.  

b. Tahap Destilasi  

Pada tahap destilasi ammonium sulfat dipecah menjadi ammonia (NH3) dengan 

penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan. Agar selama destilasi tidak 

terjadi superheating ataupun pemercikan cairan atau timbulnya gelembung gas yang 

besar maka dapat ditambahkan logam zink (Zn). Ammonia yang dibebaskan 

selanjutnya akan ditangkap oleh larutan asam standar yang dipakai dalam jumlah 

berlebihan. Agar kontak antara asam dan ammonia lebih baik maka diusahakan 

ujung tabung destilasi tercelup sedalam mungkin dalam asam. (Sudarmadji 1989).  

c. Tahap Titrasi  

Larutan asam pada penampung destilat yang dapat digunakan adalah larutan standar 

asam kuat seperti asam sulfat atau larutan asam borat. Jika dipakai larutan asam kuat 

standar maka titrasi yang dilakukan disebut titrasi kembali sedangkan jika dipakai 

larutan asam borat maka disebut titrasi tidak langsung. Pada metode titrasi kembali, 

larutan asam standar yang berlebihan setelah bereaksi dengan ammonia dititrasi 
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dengan larutan standar NaOH. Titrasi ini disebut titrasi kembali karena jumlah asam 

yang bereaksi dengan ammonia tersedia dalam keadaan berlebih sehingga melewati 

titik ekuivalen reaksi. Oleh karena itu, analis harus mengembalikan titik ekuivalen 

reaksi dengan titrasi menggunakan NaOH (Sudarmadji 1989). 

2.7 Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

media dalam pembelajaran. Selain itu media pembelajaran mencakup semua sumber 

yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran sehingga 

bentuknya dapat berupa perangkat keras seperti televisi, dan komputer serta perangkat 

lunak yang digunakan dalam perangkat keras tersebut (Wijayanti, 2016). Oleh karena 

itu semua benda yang bermanfaat untuk menunjang pembelajaran disebut sebagai 

media pembelajaran, baik benda tersebut merupakan benda hidup ataupun benda mati. 

Media pembelajaran berperan untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran yang 

dapat membawa informasi dan pengetahuan (Wijayanti, 2016). Dari penjelasan diatas 

dapat didefinisikan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana sehingga 

terjadi ruang lingkup belajar yang kondusif dimana penerimanya yaitu siswa dapat 

melakukan proses belajar yang secara efektif dan efisien. 

2.7.1 Dasar Pemilihan Media 

 Pemilihan media dilakukan karena tidak semua jenis media cocok untuk semua 

materi pembelajaran, dan peserta didik. Seorang pendidik tidak boleh memilih media 

berdasarkan kesenangan, dan kemenarikan media semata. Seharusnya, pemilihan 
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media harus didasarkan pada berbagai faktor seperti tujuan pembelajaran, peserta 

didik, metode pembelajaran, dan kemampuan teknologi yang tersedia (Wijayanti, 

2016). Oleh karena itu, sebagai seorang pengajar sebaiknya dalam memilih media 

harus mempertimbangkan banyak faktor terlebih dahulu sebelum menetapkan media 

pembelajaran. Tujuan dari pemilihan media adalah agar media yang digunakan tepat 

sasaran dan sesuai dengan keperluan sehingga memungkinkan terjadinya interaksi 

yang baik antara peserta didik dengan media yang digunakan. 

 Terdapat beberapa penyebab seorang pengajar memilih media dalam 

pembelajaran. Menurut (Wijayanti, 2016), penyebab seseorang memilih media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Demonstrasi 

Media dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, 

alat, objek, kegunaan, cara mengoperasikan, dll. Sehingga seorang pengajar lebih 

mudah menyampaikan materi kepada siswa. 

2. Kejelasan 

 Alasan seorang pengajar dalam menggunakan media adalah untuk lebih 

memperjelas materi yang disampaikan dengan memberikan penjelasan yang 

lebih konkrit. 

3. Kemudahan akses 

 Kemudahan akses berhubungan dengan lokasi, dan kondisi media sehingga dapat 

membuat proses pembelajaran lebih efektif dan efisien karena memberikan 

pengalaman langsung kepada peserta didik. 
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4. Interaktif 

 Media yang baik merupakan media yang dapat memberikan komunikasi dua arah 

secara interaktif sehingga pembelajaran akan berlangsung dengan baik. 

5. Berorientasi siswa 

Pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa karena seorang 

pengajar harus mempertimbangkan keuntungan dan kemudahan yang akan 

diperoleh siswa dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, sebaiknya seorang 

pengajar perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas agar 

media yang digunakan menjadi tepat sasaran. 

2.7.2  Media Poster 

 Menurut Nurcahyo (2010) suatu hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar Biologi ditinjau dari segi proses, dan produknya. Proses penelitian 

merupakan serangkaian proses sains yang dimulai dari perumusan masalah sampai 

penarikan kesimpulan. Produk penelitian meliputi fakta-fakta yang diperoleh selama 

kegiatan penelitian. Pada penelitian ini media yang akan dikaji sebagai sumber belajar 

adalah poster. Menurut Sudjana dan Rivai (2002) poster adalah sebagai kombinasi 

visual dari rancangan yang kuat, dengan warna, dan pesan dengan maksud untuk 

menangkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang 

berarti didalam ingatannya.. Penggunaan media poster sebagai sumber belajar belum 

banyak digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran padahal poster memiliki potensi 

cukup bagus dalam menarik minat belajar siswa, sehingga masih butuh banyak 

pengembangan dalam pembuatannya. Berdasarkan uraian diatas maka poster dapat 
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dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang baik dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan karena bentuknya yang menarik, dan praktis. 

2.7.3 Ciri-Ciri dan Komponen Poster 

 Poster memiliki ciri-ciri yaitu jika dilihat dari bentuknya, adalah kertas 

lembaran cetak yang berukuran besar, tidak dilipat, tulisan terdiri dari 200 ± 500 huruf, 

biasanya diselingi dengan gambar-gambar, ukuran kertasnya biasanya sekitar 70 cm ± 

50 cm. Menurut Wijayanti (2016) poster dalam pemanfaatannya sebagai sumber 

belajar harus memperhatikan beberapa komponen sebagai berikut: 

1. Sederhana. 

2. Menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan pokok. 

3. Berwarna. 

4. Slogannya. 

5. Tulisannya jelas. 

6. Motif dan tulisannya bervariasi. 

2.7.4  Kelebihan, dan Kekurangan Poster 

  Poster digunakan karena mempunyai banyak keuntungan, menurut Wijayanti 

(2016) keuntungan tersebut diantaranya adalah poster menarik untuk dilihat, mudah 

untuk dimengerti, dapat merangsang imajinasi dalam pemahaman isi poster, lebih 

ringkas dalam penyampaian isi informasi, dapat disimpan lama, materi dicetak secara 

menarik (terdapat gambar, dan background), targetnya lebih luas, isi dapat dicetak 

kembali, dapat disebarluaskan, dan dibaca atau dilihat oleh khalayak yang lebih 

banyak. Adapun kelemahan dari poster menurut Wijayanti (2016) adalah apabila salah 
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dalam hal mendesain, maka tidak akan menarik pembaca, selain itu poster hanya untuk 

ditempel, tidak bisa di dibagikan ataupun diberikan. Berdasarkan dari pemikiran 

tersebut diharapkan poster dapat mengakomodasi keterbatasan siswa dalam 

memperoleh pengetahuan.  

2.7.5` Langkah Pembuatan Poster 

 Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster menurut 

Wijayanti  (2016), yaitu: 

1. Menuliskan tujuan 

2. Mentukan kelompok sasaran yang ingin dicapai 

3. Menentukan isi singkat tentang hal-hal yang akan ditulis dalam Poster. 

4. Mengumpulkan subyek yang akan disampaikan 

5. Membuat garis-garis besar tentang cara penyajian pesan, bentuk tulisan, 

gambar, serta tata letaknya. 

6. Membuat konsep. 
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2.8 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.5 Kerangka Konsep   

Pakan Ternak Bahan Pakan  

import 

Bahan Pakan  

Alami 

Biaya pakan 

terjual dengan 

mahal 

Nutrisi yang 

terkandung 

kurang optimal 

Pakan Alternatif 

• Menekan 

biaya 

• Nutrisi 

tercukupi 

Inovasi pakan ternak dengan menggunkan H. illucens yang 

merupakan salah satu alternatif degan menggunakan sampah 

organik sebagai pakan alaminya 

Keberhasilan produksi maggot adalah pada media biakan 

yang baik (sampah organik) 

Media biakan berupa sampah organik memiliki potensi yang 

ideal seperti limbah agroindustri 

Ampas Kelapa Ampas Kunyit 

Pengujian protein maggot pada jenis media biakan 

Kajian materi pembelajaran prosedur prngujian protein 

terkait pada KD 4.3 Kelas X SMK Peternakan yang 

didukung sebagai sumber belajar biologi berupa poster 
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2.9 Hipotesa Penelitian 

1. Terdapat pengaruh komposisi pakan terhadap bobot basah maggot 

Hermetia illucens. 

2. Terdapat pengaruh komposisi pakan terhadap bobot kering maggot 

Hermetia illucens. 

3. Terdapat pengaruh komposisi pakan terhadap kadar protein maggot 

Hermetia illucens. 

 


