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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis, dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah true eksperiment 

(eksperimen sesungguhnya) dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian eksperimen menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif yang paling penuh, dalam arti memenuhi semua persyaratan 

untuk menguji hubungan sebab akibat. 

 Penelitian ini menggunakan rancangan the postest only control group design. 

Desain ini melibatkan dua kelompok subjek, ada kelompok  yang diberi perlakuan atau 

kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan atau kelompok 

kontrol. Desain ini menerapkan suatu perlakuan terhadap kelompok sampel 

dibandingan dengan kelompok kontrol sehingga terlihat terdapat atau tidaknya suatu 

perlakuan yang dilakukan.  

3.2 Tempat, dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan dan Peternakan Batu yang 

beralamat di Jl. Songgoriti No. 24 Batu. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 

Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2019 
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3.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel  

3.3.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah maggot Hermetia illucens yang berumur 18 hari. 

3.3.2. Teknik Sampling 

Teknik sampel yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana (simple random 

sampling). Simple (sederhana) pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak, tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Populasi dianggap 

homogen setiap anggota, sehingga anggota populasi mempunyai kesempatan yang 

sama untuk diambil sebagai sampel (Sugiyono,2010). 

Metode pengambilan sampel secara acak sederhana dapat menggunakan 

beberapa metode yaitu lotere (undian), tabel acak dan simulasi Monte Carlo. Menurut 

Dwiaristiwa (2015) pengambilan sampel dengan menggunakan cara simple random 

sampling dapat digunakan dengan menggunakan rumus: 

(t-1) (r-1) ≥ 15   n = t.r 

(4-1) (r-1) ≥ 15      = 4.6 

3 (r-1) ≥ 15       = 24 

3r - 3 ≥ 15 

r ≥     18   = 6  

          3    

r ≥ 6 (ulangan yang digunakan adalah 6 kali) 

keterangan : 

r : Replikasi 

t : Treatment (perlakuan) 

n : Jumlah sampel (perlakuan) 
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3.3.3. Sampel  

Sampel maggot diberikan seberat 1g persampel, Maggot H. Illucens diperoleh 

dari budidaya maggot di Lamongan. Sampel tersebut dibagi menjadi 4 perlakuan 

yang masing-masing perlakuan terdiri 6 ulangan dan jumlah sampel 24. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah atau dimanipulasi oleh 

peneliti dengan maksud untuk mengetahui pengaruhnya pada objek yang 

diteliti. Variabel bebas pada penelitian ini adalah komposisi media biakan 

maggot. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah sejumlah faktor atau gejala yang muncul dan diukur 

untuk mengetahui dampak adanya variasi atau perubahan dari variabel yang 

lain terutama variabel bebasnya. Variabel Terikat pada penelitian ini adalah 

bobot basah, bobot kering dan kadar protein maggot Hermetia illucens. 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah suhu 

ruangan, waktu, dan pemberian ulang media. 
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3.4.4 Definisi operasional Variabel 

Definisi operasional yaitu mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati untuk mempermudah peneliti 

melakukan observasi secara cermat terhadap suatu objek penelitian. Adapun 

definisi operasional tersebut. 

1. Maggot merupakan metamorfosis kedua dari lalat Hermetia illucens. 

2. Media biakan adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat 

makanan (nutrisi) yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhannya 

(Indra, 2008). 

3. Bobot diperoleh dari penimbangan atas berat basah dan berat kering, dengan 

satuan nilai dalam volume yang telah ditentukan. 

4. Kadar protein diketahui dengan melakukan perhitungan dengan metode 

kjeldah yang dapat mengetahui kdar protein secara optimal.  

5. Suhu yang dipakai dalam penelitian ini adalah 34°. 

6. Penelitian ini memerlukan waktu selama 18 hari dengan pemberian ulang 

media sebanyak 6 kali. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1. Persiapan Alat dan Bahan Penelitian 

  Tahap ini merupakan sebuah tahap yang dilakukan untuk 

mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian, 

diantaranya adalah : 
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MG

K0

M1

M2

M3

Tabel. 3.5 Alat Penelitian 

No. Nama Alat Keterangan 

1 Magnetic Stirer 1 Buah 

2 Timbangan Digital 1 Buah 

3 Erlenmeyer 250 ml 

4 Gelas ukur 10 ml 

5 Pipet tetes 0.99 ml 

6 Inkubator  1 Buah 

7 Labu Kjeldah 1 set 

8 Alat Destilasi 1 set 

 

Tabel 3.6 Bahan Penelitian 

No. Nama Bahan Keterangan 

1 NaOH 40% 25ml 

2 Asam Borat 3% 10ml 

3 Indikator BCGMR 50 ml 

4 H₂SO₄ 70% 50 ml 

5 K₂SO₄ 10% 50 ml 

6 CuSO₄  100 ml 

 

3.5.2. Rancangan Percobaan 

  Perlakuan yang diberikan pada penelitian ini adalah 8 kelompok 

perlakuan dan 1 kelompok kontrol, komposisi media biakan ampas kelapa dan 

ampas kunyit 50% : 50%, komposisi media biakan ampas kelapa dan ampas 

kunyit 75% : 25%, komposisi media biakan ampas kelapa dan ampas kunyit 

25% : 75%. 

  Adapun skema rancangan the posttest-only control group design 

disajikan dalam gambar 3.5.1: 

    

 

   Gambar 3.5.1 Skema the posttest-only control group design  
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Keterangan: 

 MG :Pengaruh komposisi media biakan ampas kelapa dan ampas kunyit terhadap   

bobot dan kadar protein maggot Hermetia illucens. 

C0 : Perlakuan 0 (kontrol) yaitu maggot seberat 1g tanpa perlakuan media 

M1 : Perlakuan 1 yaitu komposisi media biakan ampas kelapa dan ampas kunyit 

50% : 50% 

M2     : Perlakuan 2 yaitu komposisi media biakan ampas kelapa dan ampas kunyit 

75% : 25% 

M3 : Perlakuan 3 yaitu komposisi media biakan ampas kelapa dan ampas kunyit 

25% : 75% 

     Dalam penelitian  ini digunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) non 

faktorial merupakan rancangan paling sederhana. Penggunaan rancangan tersebut di 

karenakan penelitian ini menggunakan 1 variabel bebas. Pada rancangan ini, perlakuan 

diletakkan, dilakukan secara acak pada setiap percobaan, sehingga seluruh unit 

percobaan memiliki peluang yang sama untuk menerima perlakuan (Sukmadimata, 

2012).  Pada penelitian ini berdasarkan jumlah faktor RAL Non Faktorial. Denah RAL 

Non Faktorial disusun berdasarkan rancangan The Posttest- Only Control Group 

Design yang terdiri dari 4 perlakuan dan setiap perlakuan diulang 6 kali dengan jumlah 

sampel 24. Adapun denah RAL non faktorial sebagai berikut: 
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K₁ M1₁ M2₁ K₂ 

M3₃ M2₅ M1₂ M3₂ 

K₃ M1₃ K₄ M3₁ 

M2₂ M3₆ M1₄ M2₃ 

K₅ M1₅ M2₄ M1₆ 

M3₅ M2₆ M3₄ K₆ 

 

Gambar 3.5.2 Denah RAL non faktorial 

Keterangan : 

1 : Ulangan ke-1   4 : Ulangan ke-4 

2 : Ulangan ke-2   5 : Ulangan ke-5 

3 : Ulangan ke-3   6 : Ulangan ke-6 

3.5.3. Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

3.5.3.1 Persiapan Media 

1. Mengambil media dari tempat yang telah ditentukan. 

2. Menakar media biakan dengan perbandinga ampas kelapa dan ampas kunyit 

sebanyak 24 timba dengan perbandingan 50;50, 75:25, 25:75. 

3.5.3.2 Pembiakan Maggot 

1. Menetaskan telur maggot selama 3 hari. 

2. Menempatkan maggot dalam 1 perlakuan selama ± 5 hari. 

3. Meletakkan maggot dengan berat 1g kedalam media biakan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. 
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4. Memperbarui media biakan maggot sebanyak 2 hari sekali. 

5. Memperbarui media biakan selama ± 18 hari. 

3.5.3.3 Penimbangan Maggot 

1. Membersihkan maggot dari media biakan yang telah dipakai 

2. Menimbang bobot basah maggot dengan timbangan analitik pada setiap media 

perlakuan. 

3. Mengeringkan maggot yang telah ditimbang sebelumnya. 

4. Menimbang kembali maggot yang telah kering dengan timbangan analitik untuk 

melihat bobot kering maggot. 

3.5.3.4 Pengujian Kadar Protein dengan Metode Kjeldah 

1. Menghaluskan maggot yang telah kering menjadi tepung. 

2. Timbang 0,1 g bahan yang telah dihaluskan dan masukkan ke dalam labu kjedahl.  

3. Kemudian tambahkan 2,5 H₂SO₄ pekat, 1 gram katalis dengan beberapa butir  batu 

didih. 

4. Panaskan semua bahan dalam labu kjedahl dalam lemari asam sampai berhenti 

berasap. Teruskan pemanasan dengan api besar sampai mendidih dan cairan 

menjadi jernih. Teruskan pemanasan tambahan kurang lebih 1 jam, kemudian 

matikan pemanas  dan biarkan bahan menjadi dingin. 

5. Pindahkan larutan hasil destruksi ke alat distilasi dan kemudian tambahkan 

perlahan-lahan 15 ml larutan NaOH 50%. 

6. Pasang labu erlenmeyer yang berisi 25 ml HCl 0,02N dan 2-4 tetes indikator 

mengsel di bawah kondensor distilasi.  
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7. Lakukan distilasi hingga volume larutan dalam Erlenmeyer mencapai 2 kali  

volume awal. 

8. Bilas ujung kondensor dengan aquades dan tampung dalam Erlenmeyer. 

9. Titrasi distilat yang diperoleh dengan larutan standar NaOH 0,2N hingga diperoleh 

perubahan warna dari hijau menjadi ungu. 

10. Siapkan juga larutan blanko dengan mengganti sampel dengan aquadest. Lakukan 

destruksi, distilasi dan titrasi seperti pada sampel 

11. Melakukan perhitungan kadar protein dengan perhitungan : 

N(%) =  (ml HCL contoh-ml HCL blanko)x[HCL]x0,014   X100% 

       gram Sampel 

 

 

\ 
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3.6 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar. 3.6 Kerangka Penelitian 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 Observasi yang dilakukan dilaboratorium ini difokuskan pada obyek perlakuan, 

baik perlakuan kontrol maupun perlakuan pada ransum. Komposisi ransum yakni 

perbandingan ampas kelapa dan ampas kunyit (50:50, 25:75, 75:25), kemudian data 

yang diperoleh diaplikasikan kedalam bentuk tabel. Tabel tersebut mencakup data rata-

rata bobot basah, bobot kering dan kadar protein ditunjukkan pada tabel 3.7. 
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Tabel 3.7 Teknik Pengumpulan data 

NO Perlakuan 

Bobot Basah (X) Bobot Kering (Y) Protein (P) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1           

2           

3           

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji anova one-

way. Namun, sebelum uji anova one-way dilakukan, maka perlu adanya uji asumsi 

meliputi uji normalitas, dan uji homogenitas. Uji normalitas berfungsi untuk 

mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal ataukah tidak. Sedangkan 

uji homogenitas berfungsi untuk mengetahui apakah varian data bersifat homogen. 

Setelah kedua uji dilakukan maka diteruskan dengan uji statistik anova one-way. 

Prosedur anova one-way ini digunakan untuk menguji apakah perlakuan memiliki 

pangaruh yang siginifikan terhadap sampel menggunakan SPSS versi 21. Uji anova 

one-way dilakukan untuk mengetahui apakah media yang dipakai mempengaruhi bobot 

basah dan bobot kering maggot serta apakah terdapat perbedaan tingkat protein yang 

terkandung dalam maggot Hermetia illucens. 


