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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1  Morfologi Hermetia illucens L. 

 Larva BSF merupakan suatu organisme yang berasal dari telur (Hermetia 

illucens L. ) atau yang biasanya dikenal dengan istilah BSF (Black Soldier Fly). 

Ukuran dewasa tubuh  Hermetia illucens L. berkisaran antara 15-22 mm, bentuk 

pipih,  lalat betina memiliki warna tubuh biru dongker, sedangkan pada jantan 

memiliki warna tubuh kecoklatan (Wangko, 2014). Memiliki tubuh yang 

berbentuk oval, pipih, panjang dari larva Hermetia illucens L. bisa mencapai 

kurang lebih 6 cm, memiliki 11 segmen pada tubuh dan memiliki sepasang 

spirakel dibagian anterior (Jayanthi, Khairani, Herika, A, dan Rafiqah, 2017).   

Larva BSF mengalami metamorfosis pada saat fase kedua setelah fase telur dan 

sebelum terjadinya fase pupa.  

Menurut Suciati dan Faruq (2017), Hermetia illucens L. diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phyllum : Arthropoda 

Class  : Insecta 

Ordo  : Diptera 

Family  : Stratiomyidae 

Genus  : Hermetia 

Species : Hermetia illucens L.  

      Gambar 2.1 Hermetia illucens L. 

      (Sumber: Ii & Kaufman, 2015) 
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2.2. Siklus Hidup Hermetia illucens L.  

 Larva BSF (Hermetia illucens L.) akan mengalami lima fase dalam siklus 

hidupnya, yaitu fase telur, fase larva, fase prepupa, fase pupa dan yang terakhir 

adalah fase dewasa. Adapun gambaran siklus hidup Hermetia illucens L. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Siklus hidup Hermetia illucens L. 

   (Sumber : www. Litbang.pertanian.go.id) 

 Hermetia illucens L.  jantan dan betina melakukan perkawinan pada waktu 

terbang. Hermetia illucens L. betina bianya akan menghasilkan telur dengan 

jumlah yang banyak yang dimana telur tersebut akan diletakan di tempat yang 

tersedia sumber makanannya. Selanjutnya setelah telur-telur menetas menjadi 

larva, yang dimana larva ini yang ukurannya pada hari pertama kurang dari 1mm 

dan setelah 15 hari menjadi larva dewasa. Perubahan warna larva dari yang 

sebelumnya berwarna putih kecoklatan berubah menjadi warna coklat kehitaman, 

hal ini mengindikasikan bahwa telah memasuki fase berikutnya yaitu fase 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiltO-P-5XhAhWRXSsKHV5gDh8QjRx6BAgBEAU&url=https://maggotbsf.com/index.php/17-seputar-maggot-bsf/13-siklus-hidup-black-soldier-fly-bsf&psig=AOvVaw282UfaFWw_Rpk_yBuvMF-l&ust=1553351413446512
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prepupa. Pada kisaran waktu 7 hari setelah fase prepupa terjadilah perubahan fase, 

yaitu menjadi fase pupa. Fase pupa memiliki ciri-ciri salah satu ciri-cirinya adalah 

fase pupa sudah tidak bergerak sampai menetes. Terakhir yaitu fase lalat dewasa 

dan kembali lagi melakukan siklus berikutnya untuk proses perkembangbiakan.   

  Siklus hidup Hermetia illucens L. bergantung pada suhu dan kondisi 

lingkungan, biasanya betina yang telah dibuahi akan meletakkan telurnya pada 

tempat bahan organik yang telah membusuk (Oliveira, Doelle, List, & Reilly, 

2015). Menurut Sastro (2016), perkawinan antara lalat jantan dan betina dapat 

terjadi apabila lalat dewasa sudah keluar dari kepompong dalam jangka waktu 2 

hari. 

2.3. Kondisi Lingkungan dan Sumber Makanan 

 Larva BSF (Hermetia illucens L.) memiliki kondisi lingkungan  dan 

sumber makanan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup dan 

melakukan proses perkembangbiakannya. Menurut Dortmans, Diener, 

Verstappen, & Zurbrugg (2017) syarat-syarat kondisi lingkungan dan sumber 

makanan bagi larva yaitu sebagai berikut : 

a. Iklim Hangat 

Suhu pada idealnya berkisaran antara 240C sampai 300C. Jika suhu terlalu 

panas maka larva Hermetia illucens L. akan berpindah ke tempat yang 

lebih dingin untuk mencari makanan. 

b. Lingkungan yang Teduh 

Larva BSF (Hermetia illucens L.) mencari makanan yang ditempat teduh. 

Jika sumber makanannya terpancar langsung dengan sinar matahari maka 
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larva akan berpindah ketempat lebih dalam yang terhindar dari sinar 

matahari untuk mencari makanannya. 

c. Kandungan Air 

Sumber makanan yang baik untuk larva memiliki kandungan air antara 

60% - 90%. 

d. Nutrisi 

Kebutuhan nutrisi yang terkandung pada makanan meliputi karbohidrat 

dan protein harus terpenuhi untuk pertumbuhan larva. 

e. Ukuran makanan 

Semakin kecil ukuran makanan maka semakin cepat pula larva dalam 

mencerna makanan. 

2.4. Limbah Organik 

 Limbah organik pada umumnya menjadi permasalahan bagi masyarakat 

terutama dikawasan kampus. Hal ini dapat mengganggu aktivitas perkuliahan dan 

juga akan menjadi sorotan publik terhadap kebersihan kampus tersebut. Menurut 

Arief (2013), sampah memiliki dampak serius pada lingkungan alam, pekonomi 

dan masyarakat sekitarnya. Limbah organik merupakan sisa makhluk hidup 

(tumbuhan, hewan, dan manusia) yang mengalami pembusukan dan pelakukan 

secara alamiah (Taufiq dan Maulana, 2015). Lalat tentara hitam (Hermetia 

illucens L.) memakan sisa-sisa makanan yang ada di pembuangan sumpah, seperti 

daging, tulang lunak, buah, seresah dedaunan, sisa nasi, sayuran dan bahkan 

memakan bangkai hewan (Suciati dan Faruq, 2017).  
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2.4.1. Sisa Nasi  

 Nasi merupakan salah  satu makanan pokok yang sering dijumpai. Pada 

umumnya nasi memiliki batasan untuk dapat dikonsumsi, karena jika melebihi 

waktu tersebut maka nasi akan basi. Menurut Zahriani dan Sutjahjo (2017), nasi 

merupakan bahan organik yang mudah basi akibat adanya aktifitas bakteri yang 

memfermentasikan zat gula. Adapun kandungan gizi dalam 100gr nasi putih 

disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Kandungan Gizi dalam 100gr Nasi Putih 

 (Sumber : Zahriani & Sutjahjo, 2017) 

2.4.2. Sayur-sayuran  

 Sayur-sayuran merupakan jenis limbah organik yang biasanya ditemukan 

di limbah pasar, rumah, maupun di wilayah-wilayah sekolah. Hermetia illucens L. 

dalam perkembangbiakannya membutuhkan air. Sayur-sayuran seperti sayur kol, 

seledri, dan selada memiliki banyak kandungan air sehingga pada saat 

perkembangbiakan larva BSF (Hermetia illucens L.) kebutuhan air terpenuhi. 

2.4.3. Sisa Daging 

 Daging atau tulang mudah terurai yang pada umumnya lalat-lalat 

khususnya jenis Hermetia illucen L. mencari makan disisa-sisa daging untuk 

memenuhi kebutuhan protein dan lemak. Menurut Hakim, Prasetya, & Petrus 

Kandungan Jumlah Kandungan (%) 

Karbohidrat 40,6 

Protein 2,1 

Lemak 0,1 

Energi 1,527 kJ 
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(2017),  larva Hermetia illucens L. dapat menyerap protein pada media biakan 

dengan baik, sehingga meningkatkan bobot larva Hermetia illucens L. 

2.4.4. Sisa Buah-buahan 

 Buah-buahan merupakan makanan yang kaya akan vitamin dan memiliki 

kandungan air. Buah juga memiliki khasiat sebagai pengganti makanan pada 

umumnya seperti roti dan nasi. Mengkonsumsi buah memiliki banyak manfaat 

untuk kesehatan bagi tubuh. Untuk larva Heretia illucens L. sendiri membutuhan 

kadar air yang cukup dalam proses pertumbuhannya, sehingga buah dapat dijadian 

sebagai media perkembangbiakan.   

2.5. Protein  

 Protein merupakan komponen makromelekul yang memiliki peran penting  

didalam tubuh makhluk hidup, yaitu sebagai pengatur dan pembangun tubuh. 

Protein dapat diperoleh dari sumber nabati maupun hewani.  Menurut Susanti & 

Hidayat (2016), protein memiliki fungsi utamanya yaitu sebagai sintesis protein-

protein baru yang dibutuhan oleh tubuh. Molekul protein memiliki kandungan 

hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N), dan karbon (C). Jumlah protein yang ada 

pada tubuh sebesar 19% dari berat daging dan protein memberikan 4Kkal per 

gram sebagai sumber energi (Rosaini, Rasyid, & Hagramida, 2015). Protein juga 

memiliki peran penting dalam struktur sel pada makhluk hidup. 

2.5.1. Metode Kjeldahl  

 Metode kjeldahl merupakan metode yang telah universal yang dimana 

metode ini digunakan oleh seseorang untuk menganalisis kadar protein yang ada 

pada produk makanan. (Munthe et al., 2016) mengatakan bahwa metode kjeldahl 



14 

 

digunakan untuk analisis kadar protein secara tidak langsung, karena melalui 

penetapan kadar nitrogen dalam bahan yang dinamakan dengan protein kasar.  

Adapun tahapan metode kjeldahl,  yaitu sebagai berikut : 

a. Tahap Destruksi 

Pada tahap ini sampel yang digunakan dipanaskan dengan asam sulfat pekat, 

sehingga akan terdestruksi menjadi unsur karbon (CO),(CO2) dan unsur 

hidrogen (H2O). Sedangkan unsur nitrogen (N)  setelah bereaksi dengan asam 

sulfat akan membentuk amonium sulfat (NH4)2So4). Agar mempercepat 

proses destruksi, maka menggunakan penambahan katalisator berupa Na2SO4 

dan HgO. Amonium sulfat yang telah terbentuk dapat berinteraksi dengan 

merkuri oksida sehingga akan membentuk senyawa yang komples. Senyawa 

Hg harus diendapkan terlebih dahulu dengan K2S supaya senyawa meruri-

ammonia pecah menjadi amonium sulfat menggunaan K2SO4 atau CuSO4. 

b. Tahap Destilasi 

Pada tahap ini ammonium sulfat yang telah terbentu dipecah menjadi amonia 

(NH3) dengan penambahan basa (NaOH) dan dipanasan. Pada saat tahap 

destilasi, agar tidak terjadi pemercikan cairan maka ditambahan dengan 

logam (Zn). 

c. Tahap Titrasi 

Pada tahap ini larutan asam pada penampungan destilat yang digunaan adalah 

larutan asam kuat, seperti larutan asam borat dan asam sulfat. Larutan asam 

standar yang berlebihan setelah bereasi dengan amonia dititrasi dengan 

larutan NaOH akan terjadi titrasi kembali. Titrasi kembali karena jumlah 

asam yang bereaksi dengan amonia tersedia dalam keadaan yang berlebih 
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sehingga akan melewati titik ekuivalen rekasi, hal ini membututhan NaOH 

untuk titrasi dan tidak melebihi  titik reaksi ekuivalen.   

2.6. Produktivitas Maggot (Hermetia illucens L. ) sebagai Pakan  

 Larva BSF (Hermetia illucens L.) sangat mudah dikembangbiakan oleh 

siapapun, dengan memanfaatkan limbah organik sebagai media 

perkembangbikannya. Larva BSF sangat aktif dalam mencari makan guna untuk 

menunjang siklus hidupnya. Menurut  Hakim et al., (2017) banyak sedikitnya 

nutrisi dan protein yang terkandung pada Hermetia illucens L. bergantung pada 

tempat perkembangbiakan larva tersebut. Larva Hermetia illucens L. memiliki 

kandungan lemak 30% dan protein sebesar 45-50% (Muhayyat et al., 2016) 

sehingga dapat dijadikan sebagai pakan ikan (Monita, Sutjahjo, Amin, & Fahmi, 

2017). 

2.7. Sumber Belajar Biologi 

 Sumber belajar biologi berupa eksperimen dapat membantu peserta didik 

dalam mencapai tujuan pembelajaran dan membentuk peserta didik yang memiliki 

daya nalar dan daya pikir yang baik, kreatif, cerdas dalam memecahkan masalah 

(Sari dan Sari, 2015). Upaya untuk mewujudkan peserta didik belajar mandiri,  

harus diciptakan kondisi sedemikian rupa yang memungkinkan peserta didik 

memiliki pengalaman belajar melalui berbagai sumber, baik sumber yang 

dirancang maupun yang dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Menurut 

Supriadi (2015) pemanfaatan aneka sumber belajar memberikan kesempatan 

kepada setiap peserta didik untuk memilih dan menentukan sendiri sumber yang 

digunakannya untuk belajar. 
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 Pemanfaatan limbah organik sebagai tempat perkembangbiakan larva 

Hermetia illucens L. dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa sebagai sumber 

belajar yang selama ini belajar hanya dilakukan di dalam kelas. Dengan belajar di 

luar kelas siswa akan jauh lebih senang dan dapat memberikan pengetahuan bagi 

siswa tentang proses perkembangbiakan dan juga hasil dari larva tersebut dapat 

diaplikasin sebagai pakan pada ternak, sehingga penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar berupa media poster pada sub bab pakan ternak unggas 

dikelas X SMK Peternakan. 

2.7.1. Dasar Pemilihan Media Pembelajaran 

 Pemilihan media dalam melakukan suatu pengajaran kepada peserta didik 

harus tepat dengan kompetensi dasar (KD) atau yang dapat memenuhi materi 

yang diajarkan. Hal ini dikarenakan tidak semua jenis–jenis media yang 

digunakan cocok dengan kompetensi dasar dan juga peserta didik. Menurut 

(Umar, 2014), penggunaan media dalam proses pengajaran siswa sangat penting, 

karena dapat mempengaruhi siswa dan membantu pembelajaran lebih efektif dan 

mengefesiensi waktu yang dimana harus dikembangkan oleh guru. Oleh sebab itu, 

maka seorang pengajar dituntut untuk dapat memilih media belajar yang tepat 

untuk siswanya. Namun sebelumnya para pengajar harus mengetahui terlebih 

dahulu jenis atau karakteristik  media pembelajaran yang akan digunakan untuk 

menyampaikan materi pelajaran dan juga harus memperhatikan faktor-faktor 

seperti kemampuan peserta didik, fasilitas sekolah dan tujuan pembelajaran.  

 Adapun beberapa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

memilih media pembelajaran. Menurut Prastya (2016), faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih media, yaitu sebagai berikut : 
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a. Subyektifitas 

 Media pembelajaran yang dipilih oleh guru tidak boleh 

menggunakan media pembelajaran yang hanya kesenangan pribadi namun 

harus mencangkup kesenangan secara menyeluruh. 

b. Konten media pembelajaran 

 Konten atau isi media harus mencakupi tujuan pembelajaran atau 

hal yang ingin dicapai pada saat pembelajaran. 

c. Situasi dan kondisi 

 Situasi dan kondisi maksudnya dalam hal ini adalah bagaimana 

situasi lingkungan sekolah dan situasi peserta didik apakah dapat 

memahami dan menangkap pembelajaran dengan baik. 

d. Kualitas teknik 

 Guru dalam hal ini harus memahami dan dikuasi betul dengan 

media pembelajaran yang diajarkan kepada siswanya, agar proses 

pembelajaran berjalan dengan lancar. 

e. Efektifitas dan efesiensi penggunaan 

 Efektifitas dalam hal ini adalah seberapa banyak atau hasil dari 

pemahaman siswa menggunakan media pembelajaran yang diterapkan 

oleh guru, sedangkan efesiensi dalam hal ini merupakan apakah 

penggunaan media dapat meurunkan biaya pengeluaran dari guru ataupun 

tenaga pengajarannya. 

2.7.2. Media Poster 

 Media poster merupakan gabungan antara tulisan dengan gambar secara 

terperinci yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan  menarik perhatian 
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orang lain (Rahmaniati, 2015). Para peneliti khususnya yang meneliti bidang 

pendidikan menggunakan atau memilih poster sebagai produk akhirnya untuk 

menginformasikan hasil dari penelitiannya. Namun penggunaan media poster 

sebagai media pembelajaran disekolah masih kurang banyak diterapkan, padahal 

media poster dapat menjadi salah satu alternatif media karena menghemat waktu 

dan mudah dipahami oleh pengajar maupun peserta didik. Berdasarkan hal 

tersebut maka peneliti memilih media poster sebagai media pembelajaran yang 

akan digunakan oleh siswa.      
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2.8. Kerangka Konsep 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

   Gambar 2.3. Kerangka konsep 

 

Sisa buah- 

buahan 1Kg 
Sisa Nasi 1Kg 

Sisa Sayur-

sayuran    1Kg 

Komposisi Limbah  

Organik 

Limbah Organik 

Produktivitas larva 

Hermetia illucens L 

Perhitungan bobot larva 

Hermetia illucens L. 

pada tiap media biakan 

Larva Hermetia illucens 

L. dijadikan sebagai 

inovasi pakan ternak 

Pengujian kadar protein 

larva Hermetia illucens 

L. pada tiap media 

biakan 

Seresah 

dedaunan 1Kg 

(Kontrol) 



20 

 

2.9. Hipotesis 

1. Pemanfaatan limbah organik dapat menigkatkan bobot produktivitas larva 

Hermetia illucens L. 

2. Pemanfaatan limbah organik dapat berpengaruh terhadap kadar protetin 

larva Hermetia illucens L. 
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