
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, 

Menurut Sugiyono (2015) penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel, teknik pengambilan sampel pada umumnya diambil secara 

random dari populasi tertentu. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah True experimental research atau  eksperimen murni.  

 

3.2 Lokasi dan Waktu penelitian 

3.2.1 Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu tempat pertama untuk penelitian 

pertumbuhan larva  H. illucen  dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang dan tempat kedua yaitu untuk uji kandungan protein pada 

larva H. illucen  dilakukan di laboratorium Kimia Universitas Negeri Malang. 
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3.2.2 Waktu  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2019 di Laboratorium 

Biologi Universitas Muhammadiyah Malang dan di laboratorium Kimia Universitas 

Negeri Malang. 

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Larva lalat  H. illucen berumur 15 hari. 

 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random 

sampling dimana pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi.  

 

3.3.3 Sampel 

Sampel dari penelitian adalah Larva  H. illucen  berjumlah 800 ekor berumur 15 

hari. 

 

3.4 Variabel Penelitian 
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3.4.1 Jenis Variabel  

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  media yang digunakan dalam 

penelitian yaitu  media (media B. pekinensia dan B. oleracea). 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan (bobot larva) dan 

kandungan protein pada larva lalat  H. illucen.  

3. Variabel Kontrol dalam Penelitian ini adalah larva umur 15 hari , jumlah larva 

yang digunakan sebanyak 800 ekor larva dan berat awal larva yang digunakan 

kisaran 48-50 mg. 

 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional variable adalah definisi dari masing-masing variabel 

berdasarkan proses atau prosedur pengukuran/pengumpulan data variabel dalam suatu 

penelitian. Definisi operasional dalam penelitian sebagai berikut; 

1. Larva  H. illucen adalah Salah satu jenis pakan yang dapat dikembangkan sebagai 

pakan ikan yang memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. 

2. Limbah sayur adalah salah satu limbah sayuran yang tidak digunakan dan hanya 

dibuang begitu saja sehingga berdampak pada lingkunga. Secara fisik, B. 

pekinensia dan B. oleracea mudah busuk karena kadar air pada sangan tinggi. 

3. Uji protein kasar menggunakan metode Lowry adalah salah satu uji digunakan 

untuk mengetahui kandungan protein. 
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3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelelitian 

1. Alat dan Bahan 

a. Alat Penelitian  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

Tabel 3.1 Alat yang digunakan dalam Penelitian 

No Alat Jumlah 

1. Sendok 2 Buah 

2. Pisau 1 buah 

3. Wadah 30 buah 

4. Timbangan analitik 1 buah 

 

 

b. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunkan dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 3.2 Bahan yang digunakan dalam Penelitian 

No Bahan Jumlah 

1. Larva lalat  H. illucen 800 ekor 

2. Limbah sawi putih 200 gram 

3. Limbah kubis 200 gram 

 

 

2. Langkah Kerja 

Prosedur kerja yang akan digunakan dalam penelitian yaitu; 

1. Siapkan alat dan bahan 
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2. Timbang limbah sayur kubis dan limbah sayur sawi putih . 

3. Masukkan limbah sayur kubis dan limbah sawi putih masing-masing 200 gram 

yang sudah ditimbang kedalam wadah diberikan secara bertahap setiap 

perlakuan. 

4. Masukkan larva  H. illucen  berumur 15 hari sebanyak 50 ekor di masing-masing 

wadah. 

5. Pengamatan dilakukan pada hari ke 0 dan hari ke 20, untuk mengetahui laju 

pertumbuhan relatif harian, jumlah konsumsi pakan harian, laju konsumsi pakan, 

sintasan (tingkat kelangsungan hidup). 

6. Setelah 20 hari larva akan menjadi pupa, lalu pupa akan di oven selama 2 jam 

dengan suhu 60oc  setelah di oven lalu uji kandungan protein menggunakan 

metode lowry-folin. 

 

3.5.2 Rancangan Percobaan  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan 

acak lengkap (RAL). RAL merupakan rancangan yang peletakan perlakuan dilakukan 

secara acak pada seluruh materi percobaan. Hal ini berarti seluruh unit percobaan 

mempunyai peluang yang sama besar untuk menerima perlakuan. Penelitian ini 

merupakan percobaan Factorial Design. Pada desain penelitian ini terdiri dari 1 faktor 

yaitu faktor A. Faktor A1 adalah limbah sayur sawi putih dan faktor A2 adalah limbah 

sayur kubis. 
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(2 ─ 1) ( r ─ 1) ≥ 15 

1 ( r ─ 1) ≥ 15 

r ─ 1 ≥ 15 

r  ≥ 15+1  

r ≥ 16 

 

Jadi, dalam penelitian ini akan menggunakan 15 kali ulangan sehingga 

menghasilkan 32 unit sampel. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). 

A1 = Perlakuan pakan limbah sayur sawi putih 

A2 = perlakuan pakan limbah sayur kubis 

A1       A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A110, A111, 

A112, A113, A114, A115,A116 

A2       A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A210, A211, 

A212, A213, A214, A215, A216 

   

A11 A18 A214 A113 A215 A14 A2 A15 

A12 A25 A17 A23 A114 A29 A210 A22 

A21 A115 A24 A116 A211 A16 A112 A213 

A13 A28 A19 A26 A110 A27 A212 A111 

    Gambar 3.1 Denah RAL 

(t ─ 1) ( r ─ 1) ≥ 15 n = r x t 

n  = 16 x 2 

    = 32 sampel  

 
Keterangan : 

t  = treatment (Jumlah perlakuan) 

 r  = replikasi (jumlah ulangan)  

n = Jumlah sampel  
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Keterangan : 

1 = ulangan ke 1  7   = ulangan ke 7 13= ulangan ke 13  

2 = ulangan ke 2  8   = ulangan ke 8 14= ulangan ke 14 

3 = ulangan ke 3  9   = ulangan ke 9 15= ulangan ke 15 

4 = ulangan ke 4  10 = ulangan ke 10 16= ulangan ke 16 

5 = ulangan ke 5  11 = ulangan ke 11   

6 = ulangan ke 6  12 = ulangan ke 12   
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3.5.3 Pelaksanaan dan alur penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 Alur penelitian 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode yang bersifat mengukur. 

Metode mengukur dilakukan dengan menganalisis hasil penelitian yang telah 

dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang dan 

Laboratorium Kimia Universitas Negeri Malang. 

 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara; 

1. Laju Pertumbuhan Relatif Harian  

Menghitung laju Pertumbuhan harian dilakukan dengan menggunakan rumus yang 

dikemukakan (Zonneveld, 1991) yaitu ; 

𝑺𝑮𝑹 =
𝑾𝒕 − 𝑾𝟎

𝐭
 

Dimana :  

SGR =  Pertambahan Bobot Individu rata-rata relatif (g/ hari)  

Wt    = Bobot individu rata-rata larva pada akhir penelitian (g)  

Wo    = Bobot individu rata-rata larva pada awal penelitian (g)  

t        =   Lama pemeliharaan (hari) 
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2. Jumlah Konsumsi Pakan Harian  

Jumlah Konsumsi Pakan Harian dianalisis dengan menggunakan rumus 

(Yuwono, Sukardi, & Sulistyo, 2005) sebagai berikut :  

𝑱𝑲𝑷𝑯 =
𝐊𝐏

𝑱𝑯𝑷
  

JKPH = Jumlah konsumsi pakan harian   (g/hari)  

KP     = Konsumsi pakan total  (g)  

JHP   = Jumlah hari pemberian pakan (hari) 

3. Sintasan  

Menghitung tingkat kelangsungan hidup hewan uji selama penelitian, dilakukan 

dengan menggunakan rumus yang dikemukakan (Goddard, 1996) yaitu; 

 

𝑺 =
𝑵𝒕

𝑵𝟎
 𝐱𝟏𝟎𝟎% 

Dimana :  

S =  Tingkat Kelangsungan Hidup larva (%/hari)  

Nt = Jumlah larva yang hidup pada akhir penelitian (ekor)  

N0 = Jumlah larva yang hidup pada awal penelitian (ekor) 

4. Uji kandungan Protein kasar larva menggunakan metode lowry-follin  

Prosedur  kerja uji protein kasar dengan metode lowry- follin 

1. Menimbang sampel pupa H. illucen sebanyak 0.500 gram 

2. Melarutann dengan 50 ml aquades pada gelas kimia 
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3. Menyaring dan mengambil filtratnya 

4. Memipet 0.5 ml larutan sampel (filtrat) 

5. Menambahkan aquades sampai volume total 4.0 ml 

6. Menambahkan 5.5 ml pereaksi lowry A campuran, kocok dan didiamkan selama 

15 menit 

7. Menambahkan 0.5 pereaksi lowry B  kocok dengan cepat 

8. Didiamkan selama 30 menit sampai muncul warna biru 

9. Diukur menggunakan spektofotometri 

10.  Dibuatkan kurva kalibrasi satuan ppm (mg/L). 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif. Teknik analisis secara 

kuantitatif  dilakukan dengan menggunakan SPSS. 17. Uji yang dilakukan adalah Uji 

T (uji Independent sampel t-test)  dimana syarat dari uji Independent adalah uji 

Normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan uji  Homogenitas menggunakan 

levene’s test. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan 

dan kandungan protein larva lalat BSF. 

 


