
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hermetia illucen adalah salah satu insekta yang mulai banyak dipelajari 

karakteristiknya dan kandungan nutriennya. Larva serangga yang berasal dari 

Amerika Latin diindikasikan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi (Cullere 

et al., 2016; Davic, Meilizsa, Caruso, Talamond, & Moreau, 20135; Suciati & Faruq, 

2017). Selain itu, (Ushakova et al., 2016; Zarantoniello et al., 2019) menyatakan 

bahwa larva serangga ini kaya akan kandungan lipid yang dibutuhkan untuk proses 

metabolisme. Kandungan protein H. illucen bahkan diindikasikan lebih tinggi dari 

kedelai (Charlton et al., 2015) dan tepung inti sawit (Mangunwardoyo, Aulia, & 

Hem, 2011), dan hampir sama dengan kandungan protein tepung ikan (Rachmawati, 

Buchori, Hidayat, Hem, & Fahmi, 2015). Selanjutnya, (Wardhana, 2016) menyatakan 

bahwa larva H. illucen mengandung protein, termasuk asam amino esensial, sebesar 

40-50%. Beberapa hasil penelitian ini meyakinkan banyak peneliti bahwa larva H. 

illucen dapat digunakan sebagai pengganti bahan pakan. 

Larva H. illucen dapat dijadikan pilihan sebagai penyedia pakan ternak karena 

lalat ini mudah ditemukan, dikembangbiakkan dan merupakan salah satu jenis bahan 

pakan alami yang memiliki protein yang cukup tinggi (Bosch, Zhang, Oonicx, & 

Hendriks, 2014).  
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Seiring dengan meningkatnya harga pakan ternak membuat biaya produksi ikan 

semakin meningkat mencapai 60-80%, sehingga untuk menurunkan biaya produksi 

dari pakan ikan tersebut membutuhan bahan alternatif yang dapat menggantikan 

pakan atau bahan pengganti tepung ikan. Salah satu bahan alternatif yang dapat 

digunakan sebagai pakan adalah larva lalat dari spesies H. illucen  (Rambet, Umboh, 

Tulung, & Kowel, 2016).  

Produk berbasis insekta sebagai sumber bahan baku pakan harus aman dari 

kontaminasi kimia. Charlton et al (2015) menganalisis keamanan dari beberapa 

insekta antara lain lalat botol biru (Calliphora vomitoria), lalat rumah (Musca 

domestica), lalat hembus (Chrysomya sp), dan H. illucen sebagai sumber protein 

dalam pakan ternak. Secara umum, hampir semua produk berbasis insekta relatif 

aman untuk dijadikan pakan ternak karena masih berada di bawah konsentrasi 

maksimum yang direkomendasikan oleh European Comission (EC), World Health 

Organization (WHO) dan Codex. 

Larva H. illucen dilaporkan telah digunakan sebagai bahan pakan lele (Fahmi, 

2015), babi (Veldkamp & Bosch, 2015), dan beberapa jenis unggas (Dabbou et al., 

2018; Moula et al., 2017). Larva digunakan sebagai pakan dalam berbagai fase seperti 

larva muda untuk pakan ikan (Rachmawati et al., 2015)atau prepupa yang lebih 

menguntungkan digunakan untuk pakan ternak dalam bentuk pelet (Wardhana, 2016). 

Variasi dalam jenis larva yang digunakan adalah salah satu indikator yang 

menentukan kualitas hasil pakan. Ini mengacu pada kandungan nutrisi di setiap fase 

yang berbeda. Indikator lain yang juga mempengaruhi kualitas gizi larva H. illucen 
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adalah media tumbuh yang digunakan (Diener, Zurbrügg, & Tockner, 2009; Suciati 

& Faruq, 2017). 

Lalander, Fidjeland, Diener, Eriksson, & Vinneras (2014) telah mengidentifikasi 

bahwa mereka dapat tumbuh di media dalam bentuk limbah organik. Beberapa 

peneliti lain juga melaporkan bahwa kotoran ternak seperti babi (Duncan & Reiser, 

2007) dan kuda (Moula et al., 2017) adalah media yang cocok untuk pertumbuhan 

larva H. illucen. Sementara itu, media organik lain yang diidentifikasi mampu 

memberikan nutrisi untuk pertumbuhan larva H. illucen adalah kue kelapa sawit 

(Mangunwardoyo et al., 2011) dan kulit pisang (Nyakeri, Ogola, Ayieko, & Amimo, 

2017). Lebih lanjut, (Nyakeri et al., 2017) juga menyatakan bahwa limbah organik 

seperti kotoran dan limbah makanan restoran secara signifikan mempengaruhi berat 

larva dengan kadar protein larva H. illucen yang signifikan (45,4 ± 0,1%). Namun, 

penggunaan media pertumbuhan yang tepat untuk larva H. illucen masih menjadi 

diskusi yang menarik. Salah satu alasannya adalah keberhasilan produksi dan kualitas 

nutrisi dalam larva yang dihasilkan. 

Suciati & Faruq (2017)  mengungkapkan walaupun kandungan nutrien media 

yang digunakan cukup bagus namun jika aroma media tidak dapat menarik lalat 

untuk bersarang maka tidak akan dihasilkan larva H. illucen.. Kualitas gizi larva H. 

illucen sangat dipengaruhi oleh jenis media tanam yang digunakan (Moula et al., 

2017). Beberapa peneliti percaya, meskipun kandungan protein larva yang 

dibudidayakan dalam tinja relatif tinggi, ia juga disertai dengan ketakutan tinggi akan 
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kontaminasi bakteri yang tidak dapat diurai oleh H. illucen. Dengan demikian, pilihan 

untuk mengeksplorasi media organik lain yang tidak berasal dari kotoran tergolong 

sangat tinggi. Salah satu bahan organik yang diindikasikan berpotensi digunakan 

sebagai media untuk pertumbuhan larva H. illucen adalah kol Cina (Hwang et al., 

2010; Pokluda, 2008) dan kubis (Rezende et al., 2015; Weber, 2016) . Kelimpahan 

kedua bahan ini cukup banyak karena termasuk konsumsi sayur yang disukai dan 

limbah pengolahan belum digunakan secara optimal.  

Media pakan yang akan digunakan  masih mengandung bahan kimia yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan. Kandungan zat dan energi pada limbah sawi putih 

5,80% Bahan Kering (BK), 17%  Kalori, 1,70% Protein, 1,75% Lemak, 0,70% Serat, 

100% Kapur, 2,6% Besi, 20,22 %  Abu, 95% Air, sedangkan pada kandungan limbah 

kubis atau kol 7,00% Bahan Kering (BK), 22%  Kalori, 1,60% Protein, 2,84% 

Lemak, 0,80% Serat, 55% Kapur, 0,8% Besi, 12,49 %  Abu (Jamrianti, 2007). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Tingkat pertumbuhan dan kadar protein larva 

hermetia illucen (diptera: stratiomyidae) di media pertumbuhan yang berbeda 

sebagai kajian analisis sumber belajar”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi dalam pemberian pakan ternak larva BSF. 

 

 



5 
 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah perbedaan pertumbuhan larva lalat H. illucen pada media limbah sayur 

sawi putih dan limbah kubis? 

2. Adakah perbedaan kandungan protein larva lalat H. illucen  pada media limbah 

sawi putih dan limbah kubis? 

3. Bagaimana analisis sumber belajar biologi dari hasil penelitian tingkat 

pertumbuhan dan tingkat protein larva H.illucen (Diptera: Stratiomyidae) 

dimedia  pertumbuhan yang berbeda? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan larva lalat H. illucen pada media 

limbah sayur sawi putih dan limbah kubis. 

2. Untuk mengetahui perbedaan kandungan protein larva lalat H. illucen pada 

media limbah sawi putih dan limbah kubis 

3. Untuk mengetahui analisis sumber belajar biologi dari hasil penelitian tingkat 

pertumbuhan dan tingkat protein larva H.illucen (Diptera: Stratiomyidae) 

dimedia  pertumbuhan yang berbeda? 
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1.4    Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :  

1.4.1 Manfaat secara Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi pakan 

alternatif pengganti tepung ikan yang dapat digunakan sebagai pakan ternak yang 

memiliki kandungan protein cukup tinggi. 

1.4.2 Manfaat secara Praktis 

1. Memberikan informasi bahan altenatif pakan ternak. 

2. Memanfaatkan limbah sayur sawi putih dan limbah sayur kubis yang biasanya 

terbuang di pasar sebagai media tumbuh larva H. illucen.  

3. Memberi informasi tentang siklus hidup pada lalat H. illucen. 

4. Mengetahui pertumbuhan larva H. illucen jika menggunakan media limbah.  

5. Mengetahui kandungan protein larva lalat H. illucen. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Penelitian untuk pertumbuhan larva H. illucen akan dilakukan Laboratorium 

Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Uji kandungan Protein akan dilakukan di Laboratorium Nutrisi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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3. Media tumbuh larva H. illucen yang akan digunakan pada penelitian ini ada dua 

media yaitu dengan menggunakan media limbah sayur sawi putih dan limbah 

sayur kubis. 

4. Pertumbuhan dilakukan dengan cara mengukur laju pertumbuhan relatif harian, 

Jumlah konsumsi pakan harian, laju konsumsi pakan harian, sintasan (tingkat 

kelangsungan hidup ). 

5. Kandungan Protein kasar dilakukan di laboratorium kimia Universitas Negeri 

Malang menggunakan  Metode Lowry-follin. 

 


