
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Umum Lalat Black Soldier Fly (Hermetia illucens)  

2.1.1 Klasifikasi Lalat Black Soldier Fly (Hermetia illucens) 

Nama umum: Black Soldier Fly, American Soldier Fly, Tentara Hitam 

Kingdom : Animalia 

Filum   : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Diptera 

Sub ordo : Brachycera 

Super family : Stratiomyoidea 

Famili  : Stratiomyidae 

Genus  : Hermetia 

Spesies  : Hermetia illucens   (Wardhana, 2016) 

 

2.1.2 Morfologi dan Siklus Hidup Lalat Black Soldier Fly (Hermetia illucens) 

 

 

Gambar 2.1. (a) Larva, (b) Pupa dan (c) Lalat dewasa BSF  

Sumber: Wardhana (2016)  
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Lalat Black Soldier Fly (BSF) atau yang sering dikenal dengan lalat 

tentara hitam memiliki tubuh yang sesuai dengan julukan yaitu berwarna hitam 

dan pada bagian abdomen lalat ini berwarna transparan (wasp waist) sehingga 

sekilas menyerupai warna abdomen lebah. Panjang tubuh lalat ini berkisar 15-20 

mm dan jangka hidupnya hanya 3-5 hari. (Gambar 2.1). 

Menurut Tumberlin, Sheppard, & Joyce (2002) Siklus hidup lalat BSF dari 

telur menjadi dewasa sekitar 40-43 hari (Gambar 2.2). Salah satu faktor yang 

berperan dalam siklus hidup H. illucen adalah suhu, Suhu 30oC merupakan suhu 

yang optimal untuk larva dapat tumbuh dan berkembang menjadi larva yang lebih 

aktif dan produktif, karena suhu juga berpengaruh terhadap masa inkubasi telur. 

suhu yang hangat dapat memicu telur untuk menetas lebih cepat dibangkan 

dengan suhu yang rendah, tetapi pada suhu 36oC prepupa tidak dapat bertahan 

hidup dan tidak dapat berkembang biak karena suhu terlalu panas, sedangkan pada 

suhu 27oC larva atau prepupa akan mengalami perkembangan empat hari lebih 

lambat dibandingkan dengan suhu 30oC (Tumberlin, Adler, & Myers, 2009).  

Lalat betina akan bertelur disekitar sumber makanan seperti pada 

tumpukan limbah bungkul inti sawit, bongkahan kotoran hewan dan ternak. Lalat 

tidak bertelur secara langsung di atas sumber pakan  sebaiknya diberikan daun 

pisang atau potongan kardus di atas media pakan  sebagai tempat bertelur 

(Tumberlin et al., 2002) 

Menurut Rachmawati & Samidjan (2013) Lalat betina dapat memproduksi 

sekitar 185-1235 telur. Literatur lain juga menyebutan lalat betina membutuhkan 

waktu 20-30 menit untuk bertelur dengan memproduksi telur sebanyak 546-1.505 
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butir dan berat massa telur 16 mg dengan berat individu masing-masing sekitar 

0,026-0,030 mg. lalat betina bertelur sekitar pukul 14.00-15.00. Lalat betina hanya 

bertelur satu kali selama hidupnya setelah bertelur lalat akan mati (Tumberlin et 

al., 2002). 

Angka yang tecantum pada gambar (Gambar 2.2) menunjukkan lama 

waktu (hari) perkembangan lalat H. illucen dalam setiap tahapan 

metamorfosisnya. 

 

Gambar 2.2. Siklus hidup lalat H. illucen  

Sumber: Wardhana (2016) yang dimodifikasi 

 

Jumlah telur akan lebih banyak dihasilkan oleh lalat yang tubuhnya 

berukuran besar dibandingkan lalat kecil (Tumberlin et al., 2002).  Telur akan 

menetas menjadi larva instar dalam waktu 2-4 hari dan berkembang menjadi larva 

instar enam dalam waktu 22-24 hari (Barros-Cordeiro, Bao, & Pujol-luz, 2014). 

Larva yang baru menetas ditinjau dari ukuranya telur berukuran ± 2 mm, 

kemudian setelah berkembang dan mengalami pergantian kulit panjang tubuh 

larva mencapai 20-25 mm, selanjutkan akan masuk ke tahap prepupa.  

Menurut Monita, Sutjahjo, Amin, & Fahmi (2017) Larva yang memasuki 

Fase prepupa dapat dilihat  dengan adanya perubahan warna pada tubuh lalat 
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awalnya tubuh menjadi kekuningan, coklat kuning, coklat muda hingga warna 

tubuh menjadi coklat gelap. Selain itu, perubahan juga terjadi pada pergerakannya 

pada awalnya larva bergerak sangat aktif setelah menjadi prepupa pergerakan 

larva akan berangsur – angsur menjadi tidak aktif atau melambat, hal ini terjadi 

karena larva memasuki fase tidak makan di tandai dengan larva meninggalkan 

tempat atau media pakan menuju tempat kering. Fase ini berlangsung selama  6 

hari, selanjutnya prepupa akan bermetamorfosis menjadi fase pupa, Fase pupa 

ditandai dengan perubahan warna larva dari coklat gelap menjadi hitam legam. 

Selain itu pergerakan juga berubah dari gerak mulai melambat menjadi tidak 

bergerak (pasif) dan kulit juga lebih keras, berkerut dan bobot tubuh menjadi lebih 

ringan. Fase pupa berlangsung selama 6 hari.  

Fase pupa merupakan fase akhir yang nantinya pupa akan berkembang 

menjadi lalat dewasa. Pada saat itu kondisi sayap lalat masih terlipat kemudian 

mengembang secara sempurna hingga menutupi bagian torak lalat. Mulut pada 

lalat dewasa tidak berfungsi dengan baik karena sepanjang hidupnya lalat dewasa 

hanya beraktivitas untuk kawin dan bereproduksi. Lalat dewasa akan mati ketika 

simpanan lemak pada tubuhnya habis  karena kebutuhan nutrient lalat tergantung 

pada kandungan lemak yang disimpan pada saat masa pupa (Makkar, Tran, 

Heuze, & Ankers, 2014). Lalat jantan umumnya memiliki umur yang lebih 

panjang dibandingkan lalat betina (Tumberlin et al., 2009).  

Menurut (Tumberlin et al., 2009) Bobot tubuh lalat betina rata-rata 13% 

lebih berat dibandingkan larva jantan. Secara alami larva yang sudah tumbuh 

menjadi prepupa akan pindah ke tempat yang lebih kering seperti, tanah lalu 
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membuat terowongan dan meninggalkan media pakannya, setelah 14 hari prepupa 

akan menjadi lalat dewasa (imago). Lalat dewasa membutuhkan waktu dua 

sampai tiga hari untuk siap melakukan perkawinan. 

Gobbi, Martinez-Sanchez, & Rojo (2013) menyatakan lalat BSF 

melakukan aktifitas perkawinandi lokasi yang penuh dengan tanaman (vegetasi) 

pada pukul 08.30 hingga pukul 10.00 ketika suhu lingkungan mencapai diatas 

27oC seperti sudah dijelaskan diatas lalat betina akan kawin dan bertelur sekali 

selama hidupnya karena setelah bertelur lalat akan mati. Saat melakukan 

perkawinan posisi jantan dan betina saling berlawanan arah atau membelakangi. 

Faktor yang mempengaruhi kesuksesan aktifitas kawin adalah Intensitas cahaya 

dan suhu. Menurut Zhang et al (2010) Umumnya lalat dewasa membutuhkan 

penerangan yang tinggi untuk memicu terjadinya aktifitas kawin lalat BSF, 

apabila lingkungan dalam keadaan mendung atau penerangan kurang makan 

diperlukan penerangan buatan. Penerangan buatan dapat menggunakan lampu 

quartz-iodine 500 watt dengan intensitas cahaya 135  µmol m-2 s-1 mampu 

menstimulasi aktivitas bertelur dan kawin, namun ketika intensitas cahaya 

dinaikan menjadi 160 µmol m-2 s-1 tidak terjadi aktivitas kawin. 

 

2.1.3 Habitat Lalat Hermetia illucens 

Lalat H. illucen merupakan insekta yang berasal berasal dari Amerika serikat 

dan kemudian tersebar ke wilayah tropis dan subtropis didunia. Indonesia 

merupakan Negara yang memiliki iklim tropis sehingga kondisi ini sangat ideal 

untuk budidaya H. illucen. lalat ini sangat mudah dikembangkan dalam skala 
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massal dan tidak memerlukan peralatan yang khusus. Tahap akhir larva (pupa) 

akan bermigrasi sendiri  dari media tumbuh yang digunakan, sehingga 

memudahkan untuk dipanen. Lalat ibukan lalat hama dan tidak ditemukan di 

tempat yang kotor atau padat penduduk sehingga lalat ini relative aman dilihat 

dari segi kesehatan manusia (Li et al., 2011). 

 

2.1.4 Kandungan Nutrisi Larva Lalat Hermetia illucens 

Kandungan nutrisi larva H. illucen dapat dilihat pada Tabel 2.1. Larva ini 

memiliki kandungan protein yang cukup tinggi yaitu 44,26% dan kandungan 

lemak 29,65 %. Nilai asam lemak, asam amino dan mineral yang terkandung 

dalam larva ini juga tidak kalah dengan sumber protein lainnya, sehingga larva ini 

dapat dijadikan bahan baku untuk pakan ternak (Fahmi, 2015). 
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Tabel 2.1. Kandungan nutrisi larva H. illucen 

Proksimat (%) Asam 

amino 

(%) Asam 

lemak 

(%) Mine

ral 

(%) 

Air 2,38 Serin  6,35 Linoleat 0,70 Mn 0,05 mg/g 

Protein 44,26 Glisin  3,80 Linolenat 2,24 Zn 0,09 

Lemak 29,65 Histidin  3,37 Saturated 20,00 mg/g Fe 0,68 

  Arginin 12,96 Monomer 8,71 Cu 0,01 

  Treonin 3,16   P 0,13 

  Alanin 25,68   Ca 55,65 

  Prolin  16,94   Mg 3,50 

  Tirosin  4,15   Na 13,71 

  Valin  3,87   K 10,00 

  Sistin  2,05     

  Isaleusin 5,42     

  Leusin  4,76     

  Lisin  10,65     

  Tanrin  17,53     

  Sistein  2,05     

  NH3 4,33     

  Omilina  0,51     

Sumber : Fahmi (2007) 

Dilihat dari umur larva jika diberikan media limbah Bungkil Inti Sawit 

(BIS) memiliki presentase nutrisi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Kadar bahan kering larva H. illucen cenderung berkorelasi  positif dengan 

meningkatnya umur, Pada saat umur 5 hari bahan kering larva yaitu 26,61% dan 

pada saat larva berumur 25 hari menjadi 39,97%. Hal yang sama juga terjadi pada 

komponen lemak kasar tetapi pada komponen protein kasar yang cenderung turun 

pada umur lebih tua (25 hari) (Rachmawati & Samidjan, 2013).  
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Table 2.2. Hasil analisis proksimat kandungan nutrien tahap larva prepupa yang 

dipelihara pada media limbah Bungkil Inti Sawit (BIS) 

 

Umur 

(hari) 

Kadar (%) 

Bahan kering Protein kasar Lemak kasar Abu kasar 

5 26,61 61,42 13,37 11,03 

10 37,66 44,44 14,60 8,62 

15 37,94 44,01 19,61 7,65 

20 39,20 42,07 23,94 11,36 

25 39,97 45,87 27,50 9,91 

Hasil analisis proksimat diatas menunjukkan pada larva yang lebih muda (5 

hari) kandungan protein kasar lebih tinggi disbanding yang lebih tua (25 hari). 

Kondisi ini dikarenakan pada larva yang masih muda menuju ke tahap pupa 

tubuhnya sedang mengalami pertumbuhan sel struktural yang lebih cepat, 

sehingga kandungan nutriennya semakin berkurang. Dilihat dari skala produksi 

dan industri umur larva dapat pertimbangkan karna  diperlukan bobot larva yang 

lebih besar seperti pada fase terakhir yaitu fase pupa agar lebih menguntungkan. 

Menurut Rachmawati & Samidjan (2013) Larva pada fase pupa cocok digunakan 

untuk bahan baku pellet atau bahan campuran pakan karena dapat memenuhi 

kuantitas dan larva ini juga dapat diberikan langsung pada ternak kare sesuai 

dengan ukuran mulut dari ternak tersebut contohnya seperti ikan dan burung. 

 

2.2 Sawi Putih 

2.2.1 Limbah Sawi Putih (Brassica pekinensia L) 

Sawi adalah salah satu tumbuhan dari genus Brassica biasanya manusia 

memanfaatkan daun atau bunganya untuk dikonsumsi dengan segar ataupun 

diolah sebagai bahan pakan sayur. Penyebutan sawi  di Indonesia biasanya 
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merujuk pada sawi hijau (Brassica rappa) padahal sawi di Indonesia banyak jenis 

sawi contohnya sawi putih (Brassica pekinensia L), sawi sendok (pakcoy atau bok 

choy), Kailan (Brassica oleracea) yang biasanya juga diolah sebagai sayuran atau 

asinan (Haryanto, Suhartini, Rahayu, & Sunarjo, 2003). 

Sampah pasar di dominasi oleh sampah organik biasanya sampah berasal 

dari hasil pertanian yaitu sampah sayura-sayuran, buah-buahan serta hasil 

pertenakan dan perikanan. Limbah sayur merupakan sayuran yang tidak 

digunakan atau dibuang oleh penjual dikarenakan bentuk fisik yang tidak menarik 

contohnya seperti warna berubah menjadi kecoklatan atau mulai membusuk 

sedangkan, limbah buah-buahan adalah buah yang tidak layak konsumsi atau 

sudah dikategorikan busuk dan terkadang terdapat ulat. 

Menurut (Murray, Bender, Kennelly, Rodweel, & Weil, 2009) Limbah kota 

umumnya didominasi oleh sampah organik. Sampah ± 70% didapat sebagai 

konsekuensi dari pemenuhan kebutuhan masyarakat kota. Sampah organik kota 

secara garis besar dihasilkan oleh sampah yang berasal dari rumah tangga, sampah 

pasar serta sampah restoran. 

Jenis limbah sayuran yang banyak terdapat di pasar adalah limbah sawi 

hijau/caisim, sawi putih, kubis, tomat dan masih bnyak limbah sayur lainnya. 

Kadar air pada sawi cukup tinggi dapat mencapai ±95% sehingga sawi lebih 

mudah berubah warna atau busuk, biasanya masyrakat mengolah sawi tersebut 

menjadi asinan agar dapat dikonsumsi jangka panjang. Jika akan diolah sawi 

harus melewati proses dikeringkan dengan cara dijemur untuk menguragi kadar 
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air pada hingga kadar air berkisar antara 60-70%. Setelah diolah nilai energi dan 

protein sawi setelah ditepungkan berkisar 3.200-3.400 Kcal/kg dan 25-32g/100g. 

 

2.2.2 Kandungan Limbah Sawi Putih (Brassica pekinensia L) 

Limbah sayur merupakan sayuran yang tidak digunakan atau dibuang oleh 

penjual dikarenakan bentuk fisik yang tidak menarik contohnya seperti warna 

berubah menjadi kecoklatan atau muda busuk karena kadar air pada sawi putih 

cukup tinggi . Secara kimiawi sawi putih mengandung protein, serta vitamin dan 

mineral relatif tinggi. Jamrianti (2007) mengungkapkan 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. 

 

2.3 Kubis (Brassica oleracea) 

2.3.1 Limbah sayur Kubis (Brassica oleracea) 

Tanaman kubis atau biasanya disebut kol diindonesia terdapat cukup banyak 

jenis, salah satu jenis kubis yang akan dibahas adalah kubis telur. Kubis ini 

mempunyai ciri-ciri daun yang saling menutup satu sama lainnya yang 

membentuk sebuah krop atau telur (Mulyanto, 2009). Tanaman kubis memiliki 

ciri-ciri akar tunggang dan serabut daun kubis dilindungi oleh lapisan lilin, daun 

pertama yang tidak membengkok panjangnya dapat menjcapai ± 30 cm, kepadatan 

daun kubis tergantung pada varietasnya dan tanaman ini umumnya pendek dan 
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banyak mengandung air (Herbaceous) > 90% sehingga mudah mengalami 

pembusukan (Rusad, Santosa, & Hasyim, 2016). Kubis juga merupakan tanaman 

semusim yang biasanya dipanen sekaligus, tanaman ini bnyak mengandung 

sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dpapat dikonsumsi dari 

tanaman ini adalah bagian daun yang berumur kurang dari 1 tahun dan 

pemanenannya dilakukakukan hanya satu kali kemudian diganti dengan tanaman 

baru (Mulyanto, 2009). 

Menurut Sinartani (2013) bahwa limbah kubis yang didapatkan di pasar, 

merupakan bagian kubis hasil penyiangan. Limbah kol di Pasar Induk dapat 

mencapai 17,2% dari total jumlah kol yang masuk setiap hari. Kol juga termasuk 

sayuran dengan kadar air tinggi sehingga mudah mengalami pembusukan/ 

kerusakan 

2.3.2 Kandungan Limbah sayur Kubis (Brassica oleracea) 

Kandungan nutrien limbah kubis atau kol menurut Jamrianti  (2007) 

kandungan zat dan energi pada limbah sawi putih 7,00% Bahan Kering (BK), 

22%  Kalori, 1,60% Protein, 2,84% Lemak, 0,80% Serat, 55% Kapur, 0,8% Besi, 

12,49 %  Abu. 

Kelemahan dari limbah kubis adalah kadar air yang tinggi sebesar 92,44% 

yang menyebabkan limbah kubis mudah busuk sehingga diperlukan penanganan 

yang cepat untuk mengolah limbah tersebut (Mulyanto, 2009). 
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2.4 Sumber Belajar 

2.4.1 Definisi Sumber Belajar 

 Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang beragam bentuk serta 

jenisnya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas belajar seseorang. 

Menurut Abdullah (2012) sumber belajar merupakan semua sumber baik berupa 

bahan, pesan, alat, orang, teknik, serta latar yang dapat dimanfaatkan peserta didik 

sebagai sumber untuk kegiatan pembelajaran serta dapat meningkatkan kualitas 

belajar. Menurut Warsita (2008) sumber belajar meliputi semua sumber yang 

berkaitan dengan data, manusia, serta barang-barang yang dapat digunakan secara 

terpisah maupun kombinasi oleh peserta didik dengan optimal untuk memberikan 

fasilitas dalam kegiatan belajarnya.  

2.4.2 Jenis Sumber Belajar 

 Menurut Any (2011) berdasarkan tipe atau asal usulnya, sumber belajar 

dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) 

Sumber belajar yang dirancang merupakan sumber belajar yang memang 

secara  khusus atau sengaja dirancang atau dikembangkan untuk mencapai suatu 

tujuan pembelajaran tertentu. Contoh: buku pelajaran, modul, program VCD 

pembelajaran, dan lain-lain. 

2. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan (learning 

resources by utilization) 
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Sumber belajar yang sudah tersedia merupakan sumber belajar yang secara 

tidak langsung dirancang atau dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, 

namun dapat dipilih serta dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan pembelajaran. 

Contoh: surat kabar, siaran televisi, pasar, terminal, dan lain-lain. 

2.4.3 Fungsi Sumber Belajar 

 Menurut Fatoni (2016) menyebutkan beberapa fungsi dari sumber belajar. 

Fungsi sumber belajar tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, dengan cara: 

a. Mempersingkat waktu belajar serta dapat membantu guru untuk 

menggunakan waktu secara lebih baik. 

b. Mengurangi beban seorang guru dalam menyajikan suatu informasi, 

sehingga dapat lebih banyak membina serta mengembangkan gairah 

belajar peserta didik 

2. Memberikan kemungkinan adanya pembelajaran yang lebih bersifat individual, 

dengan cara: 

a. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki. 

b. Mengurangi kontrol guru yang cenderung kaku serta tradisional kepada 

peserta didik. 

3. Memberikan dasar terhadap pembelajaran agar lebih ilmiah dengan cara : 

a. Merancang program pembelajaran menjadi lebih sistematis. 

b. Mengembangkan bahan pengajaran dengan dilandasi penelitian. 
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4. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan : 

a. Meningkatkan kemampuan sumber belajar 

b. Menyajikan informasi dan bahan secara lebih konkrit 

5. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu : 

a. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan 

abstrak dengan realitas yang sifatnya konkrit. 

b. Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, yaitu: menyajikan 

informasi yang mapu menembus batas geografis. 

 

2.4.4 Kriteria Sumber Belajar 

Menurut Supriadi (2015) kriteria pemilihan sumber belajar terbagi menjadi 

5 yaitu: 

1. Memiliki kesesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2. Memiliki ketersediaan sumber setempat artinya jika sumber yang 

bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka sebaiknya 

dibuat atau dirancang sendiri. 

3. Ketersedian dana, tenaga, dan fasilitas yang cukup untuk mengadakan sumber 

belajar tersebut. 

4. Faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan, dan ketahanan sumber 

belajar yang bersangkutan dalam jangka waktu relatif lama. 

5. Efektivitas biaya dalam jangka waktu yang relatif lama. 
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2.4.5 Pemanfaatan Penelitian sebagai Sumber Belajar  

Menurut Narbuko dan Achmadi (2007) penelitian merupakan suatu 

kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai 

menyusun laporan. Tujuan dari penelitian adalah untuk menunjukkan hal-hal yang 

ingin dicapai sesuai dengan pokok permasalahan. Penelitian dapat digunakan 

sebagai sumber belajar jika memenuhi syarat-syarat seperti ketepatan tujuan 

pembelajaran, kejelasan potensi, ketepatan sasaran, jelasnya informasi yang di 

ungkap, dan jelasnya hasil yang diharapkan. 

 

  



23 
 

 

2.4 Kerangka konseptual 

 

 

 

  

Gambar 2.3 Kerangka konseptual 

 

Lalat H. illucen 

Ternak 

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 

Limbah B. oleracea 

 

Limbah B. pekinensia  

Larva BSF 

7,00% Bahan Kering (BK), 22%  Kalori, 

1,60% Protein, 2,84% Lemak, 0,80% 

Serat, 55% Kapur, 0,8% Besi, 12,49 %  

Abu, 92, 44 Air. 

1. Laju Pertumbuhan Relatif 

harian 

2. Jumlah konsumsi pakan 

harian 

3. sintasan 

 

perlakuan 

kandungan kandungan 

Hidup bebas 

Pertumbuhan Kadar air 

Protein kasar 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

1. Ada perbedaan pertumbuhan larva lalat H. illucen pada media limba sayur 

B. pekinensia dan B. oleracea. 

2. Ada perbedaan kandungan protein larva lalat H. illucen  pada media 

limbah B. pekinensia dan B. oleracea. 

 


