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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasaan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul dan untuk 

menghindari kesalahpahaman maka penulis merasa perlu untuk 

menjelaskan beberapa kata yang manjadi judul ini. Adapun judul yang 

dimaksudkan adalah Formulasi komposisi pemanfaatan ampas tahu 

dan singkong terhadap pertumbuhan maggot (Hermetia illucens). 

Berikut adalah uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada 

judul proposal ini yaitu, sebagai berikut : 

1. Formulasi adalah menyatukan komponen-komponen dalam 

hubungan atau struktur yang tepat menurut suatu formula.
1
 

2. Komposisi merupakan suatu bahan yang terkandung dalam 

suatu makanan. 

3. Ampas tahu merupakan limbah padat yang diperoleh dari 

proses pembuatan tahu dari kedelai yang mengandung 

protein dengan asam amino.
2
 

4. Ampas singkong merupakan limbah industri yang diperoleh 

dari proses pengolahan singkong yang biasa digunakan 

sebagai makanan ternak.
3
 

5. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel 

serta jaringan intra saluler berarti bertambahnya ukuran fisik 

dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga 

dapat diukur dengan satuan panjang dan berat.
4
 

                                                
1Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996 
2
A A P Putra Wibawa dan D A N I W Wirawan, 

“Pemanfaatan Ampas Tahu Yang Difermentasi Dengan Inokulan 

Probiotik Dalam Ransum Terhadap Performans Broiler”, Majalah 

Ilmiah Peternakan, Vol. 19 No. 3 (2016), 116. 
3
Tineu Indrianeu et al., “Pemanfaatan Limbah Industri Rumah 

Tangga Tepung Tapioka Untuk Mengurangi Dampak Lingkungan”, 

JURNAL GEOGRAFI Geografi dan Pengajarannya, Vol. 17 No. 2 

(2019), 40, tersedia pada 

https://journal.unesa.ac.id/index.php/jg/article/view/6277 (2019). 
4Ani Hidayati, “Merangsang Pertumbuhan Dan Perkembangan 

Anak Dengan Pembelajaran Tematik Terpadu”, Sawwa: Jurnal Studi 

Gender, Vol. 12 No. 1 (2017), 153, 

https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1473. 
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6. Maggot merupakan larva dari lalat hermetia illucens atau 

black soldier yang bermetamorfase menjadi maggot atau 

belatung yang kemudian menjadi black soldier fly muda.
5
 

Berdasarkan penegasan judul yang dimaksud dengan  formulasi 

komposisi ampas tahu dan singkong untuk pertumbuhan maggot 

(Hermetia illucens) adalah menyatukan komponen-komponen bahan 

makanan menggunakan sisa limbah pengolahan tahu dan singkong 

dalam proses bertambahnya ukuran dan berat maggot Hermetia 

illucens. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Maggot merupakan organisme yang berasal dari telur lalat black 

soldier fly dan salah satu organisme pembusuk karena dapat 

mengkonsumsi bahan-bahan organik untuk tumbuh dan kelangsungan 

hidup lalat black soldier fly.6 Maggot dapat dijadikan sebagai sumber 

protein arternatif pengganti tepung ikan karena mengandung sumber 

protein yang baik bagi ikan, maggot merupakan salah satu larva lalat 

yang memiliki kandungan protein hewani tinggi sekitar 30-

45%.Kandungan protein yang tinggi sangat potensial sebagai pakan 

tambahan untuk perbesaraan ikan ataupun pakan unggas. Maggot juga 

memiliki kandungan anti jamur dan anti mikroba sehingga apabila 

dikonsumsi ikan akan tahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh 

bakteri dan jamur.
7
 Protein yang bersumber dari serangga lebih 

ekonomis, bersifat ramah lingkungan dan mempunyai peran penting 

secara alamiah. Insekta memiliki nilai konversi pakan yang tinggi dan 

dapat diproduksi secara massal. 

                                                
5
Kis dewantoro,S.Pi dan Mahmud effendi.S.Tr.Pi.Berternak 

Maggot Black Soldier Fly.2018.hal.4 
6Muhammad Aldi et al., “Pengaruh Berbagai Media Tumbuh 

Terhadap Kandungan Air, Protein dan Lemak Maggot Yang Dihasilkan 

Sebagai Pakan”, Jurnal Riset dan Inovasi Peternakan, Vol. 2 No. 2 

(2018), 14. 
7Prayoga Amandanisa, A ; Suryadarma, “Kajian Nutrisi dan 

Budi Daya Maggot ( Hermentia illuciens L .) Sebagai Alternatif Pakan 

Ikan di RT 02 Desa Purwasari , Kecamatan Dramaga , Kabupaten Bogor 

Nutrition and Aquaculture Study of Maggot ( Hermentia illuciens L .) as 

Fish Feed Alternative in RT”, Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat, Vol. 2 

No. 5 (2020), 797. 
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Allah menciptakan hewan dimuka bumi termasuk lalat 

dijelaskan dalam Q.S Al-Hajj : 73, berbunyi sebagai berikut : 

 

َلُهَُۖىِإوَيْسُلْبُهُمبلزَُّببُبَشْيًئبَيبَأيَُّهبالىَّبُسُضِشَبَمَثٌلَفبْسَتِمُعىاَلُهُِۚإوَّبلَِّزيَىَتْذُعىَوِمىُذوِوبللَِّهَلىَيْخُلُقىاُرَببًببَوَلِىاْجَتَمُعىا

لطَّبِلُبَىاْلَمْطُلىُةلَّبَيْسَتىِقُزوُهِمْىُهَُۚضُعَفب  ٣٧ :الحج –  

Artinya : Wahai manusia, telah diberikan perumpaan maka 

simaklah! Sesungguhnya yang kalian sembah selain 

Allah, mereka (sendiri) tidak akan sanggup (walau 

cuma) menciptakan lalat, meskipun mereka semua 

berkumpul untuk melakukannya. Dan andaikan lalat 

merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan 

dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat 

lemahlah yang menyembah dan lemah juga yang 

disembah. (al-Hajj: 73) 
 

Berdasarkan Ayat tersebut lalat merupakan hewan kecil 

yang Allah ciptakan dimuka bumi ini sebagai makhluk hidup yang 

memiliki berbagai peran penting dalam kehidupan dan tidak ada 

seorangpun yang dapat menciptakan lalat selain Allah SWT. 

Tingginya nutrisi yang terkandung pada maggot (Hermetia 

illucens) ketersediaan yang melimpah, pemanfaatannya yang tidak 

bersaing dengan manusia serta media tumbuhnya yang mudah dibuat 

sangat menunjukkan potensi yang baik sebagai alternative kombinasi 

pakan. Maggot diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan 

ketersediaan harga pakan yang murah dan mudah didapatkan, tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan serta dapat meningkatkan daya 

tahan tubuh hewan ternak termasuk ikan.
8
 Maggot (Hermetia illucens) 

banyak dibutuhkan untuk pakan hewan ternak dikarenakan memiliki 

kandungan protein yang tinggi dan ramah lingkungan.Budidaya 

maggot juga dapat mengurangi limbah organik yang berpotensi 

mencemari lingkungan.
9
 

                                                
8
Rizal Ula Ananta Fauzi dan Eka Resty Novieta Sari, 

“Analisis Usaha Budidaya Maggot sebagai Alternatif Pakan Lele 

Business Analysis of Maggot Cultivation as a Catfish Feed Alternative”, 

Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri, Vol. 7 No. 1 (2018), 41. 
9
April Wardhana, “Black Soldier Fly (Hermetia illucens) as 

an Alternative Protein Source for Animal Feed”, WARTAZOA. 

Indonesian Bulletin of Animal and Veterinary Sciences, Vol. 26 No. 2 

(2016), 70, 
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Allah melarang manusia merusak atau mencemari 

lingkungan dijelaskan dalam Q.S Al-Qashash : 77, berbunyi sebagai 

berikut : 

 

ِسىَكَمبَأْحَسَىبللَُّهِإَلْيَكَىَلبَتْبِغبْلَفَسبَدِفيبْلَأْسِضِإوَّبللََّهَلبُيِحبُّبْلُمْفِسِذيَوَأْح  

 

Artinya : Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.  
Berdasarkan ayat tersebut Allah melarang setiap manusia 

melakukan kerusakan dimuka bumi dan tidak semena-mena 

memperlakukan manusia, hewan dan lingkungan sehingga semuanya 

menjadi rusak. Allah menitipkan kepada kita agar kita dapat 

memelihara alam dan kehidupan ini supaya tetap menjadi kebaikan 

bagi umat penerus. 

Pemanfaatan sampah organik hingga saat ini belum 

tertanggulangi, Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan produksi 

budidaya, salah satunya yaitu dengan melakukan riset untuk 

menghasilkan pakan yang ekonomis dengan kandungan nutrisi yang 

sesuai kebutuhan. Maggot (Hermetia illucens) menjadi salah satu jenis 

organisme potensial untuk dimanfaatkan sebagai pengurai limbah 

organik, Maggot dapat dijadikan pilihan untuk penyediaan pakan 

karena mudah berkembangbiak dan memiliki protein yang tinggi yaitu 

61,42%.
10

 Saat ini usaha budidaya maggot telah banyak dilakukan 

oleh masyarakat, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh 

pembudidaya maggot belum maksimal. Masyarakat masih banyak 

yang belum paham terkait budidaya maggot dan dalam pemberian 

pakannya juga masih banyak yang asal-asalan sehingga dalam 

produksi maggot masih kurang baik. 

Permasalahan yang dihadapi oleh pembudidaya maggot, 

salah satunya yaitu terhambatnya proses pertumbuhan yang 

disebabkan oleh limbah yang diberikan asal-asalan atau tidak 

memperhatikan kandungan nutrisi yang terkandung didalam limbah, 

sehingga menyebabkan maggot kekurangan gizi dan pertumbuhannya 

tidak baik. Maggot membutuhkan nutrisi yang baik untuk menunjang 

                                                                      
  https://doi.org/10.14334/wartazoa.v26i2.1218. 

10
Nico E.G. Mudeng et al., “Budidaya Maggot (Hermetia 

illuens) dengan menggunakan beberapa media”, e-Journal BUDIDAYA 

PERAIRAN, Vol. 6 No. 3 (2018), 2, 

https://doi.org/10.35800/bdp.6.3.2018.21543. 
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pertumbuhan sehingga pakan yang diberikan harus diperhatikan 

kandungan nutrisinya seperti kandungan protein dan  karbohidrat. 

Solusi dari permasalahan ini kita bisa menggunakan pakan yang tinggi 

protein dan karbohidrat. Protein merupakan salah satu kelompok 

bahan makronutrien, tidak seperti bahan nutrient lainnya (Karbohidrat, 

lemak), protein ini berperan penting dalam pembentukan biomolekul 

dari pada sumber energy (untuk penyususn tubuh). Namun demikian 

apabila organisme sedang kekurangan energy, maka protein ini dapat 

dipakai sebagai sumber energi. Keistimewaan dari protein adalah 

strukturnya yang selain mengandung N, C, H, O kadang mengandung 

S, P dan Fe.
11

 Manfaat karbohidrat untuk pertumbuhan adalah sebagai 

penghasil utama glukosa yang digunakan sebagai sumber energi 

utama bagi tubuh. Kelebihan asupan karbohidrat akan dirubah 

menjadi lemak dan disimpan dalam tubuh dengan jumlah yang tak 

terbatas. Sebaliknya ketika tubuh kekurangan asupan enargi makan 

tubuh akan merombak cadangan lemak sehingga mempengaruhi status 

gizi seseorang. Fungsi utama karbohidrat menyediakan keperluan 

energy tubuh, dan juga mempunyai fungsi sebagai proses metabolisme 

lemak.
12 

Pada usaha budidaya maggot limbah organik  merupakan 

unsur penting karena sebagai sumber nutrisi maggot, sehingga 

membutuhkan pakan yang berkualitas dan baik yang mengandung 

banyak nutrisi untuk pertumbuhan maggot. Kandungan limbah 

organik yang baik untuk maggot seperti protein, lemak, serat dan 

karbohidrat. Kandungan tersebut harus lebih diperhatikan oleh 

pembudidaya maggot karena pembuatan pakan yang berkualitas 

sangat mempengaruhi pertumbuhan maggot. Salah satu limbah 

organik yang memiliki kandungan nutrisi yang bagus yaitu Ampas 

tahu dan Ampas singkong. 

Ampas tahu merupakaan limbah padat yang diperoleh dari 

proses pembuatan tahu. Secara fisik ampas tahu bentuknya agak 

padat, berwarna putih diproleh ketika bubur kedelai diperas kemudian 

disaring. Banyaknya pembuatan tahu tentunya akan menghasilkan 

banyak limbah ampas tahu. Melimpahnya ampas tahu jika dibiarkan 

                                                
11

Almatsier Sunita, Sunita Almatsier, Prinsip Dasar Ilmu 

Gizi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 3. Departemen 

Gizi dan Kesehatan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat, (Jakarta: 
Rajawali Press, 2014), 4., 2015, 19. 

12eka Prasetia Hati Baculu, “Hubungan Pengetahuan Ibu Dan 

Asupan Karbohidrat Dengan Status Gizi Pada Anak Balita Di Desa 

Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli”, promotif, Vol. 7 

No. 1 (2017), 14. 
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begitu saja dapat menimbulkan permasalahaan bagi lingkungan. 

Apabila tidak dimanfaatkan dengan baik maka dampak yang 

ditimbulkan dari pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan 

yaitu rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan yang merupakan 

salah satu kebutuhan hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Hal ini 

dikarnakan limbah ampas tahu bersifat asam, mempunyai temperatur 

dan bahan organik yang tinggi serta kandungan oksigen terlarut nol 

ppm. 

Nutrisi yang terkandung didalam ampas tahu itu dibagi 

menjadi dua yaitu, ampas tahu kering dan ampas tahu basah. 

Kandungan nutrisi yang terdapat pada ampas tahu kering ialah 88,35 

bahan kering, 23,39 protein kasar, 19,44 serat kasar, 9,96 lemak kasar 

dan 4,58 abu. Kandungan nutrisi yang ada pada ampas tahu basah 

14,69 bahan kering, 2,91 protein kasar, 3,76 serat kasar, 1,39 lemak 

kasar, 0,58 abu. Ampas tahu juga mengandung asam fitat, adanya 

asam fitat dalam ampas tahu sangat baik untuk perternakan seperti 

sapi, itik, entok, dan ayam.
13

 Selain ampas tahu limbah yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan maggot yaitu ampas singkong. 

Ampas singkong merupakan limbah industri yang diproleh 

dari proses pengolahan singkong atau lebih sering disebut onggok, 

onggok merupakan hasil samping dari pembuatan tapioka ubi kayu. 

Onggok memiliki kadar protein yang rendah sehingga limbah tersebut 

belum dimanfaatkan secara optimal, namun dengan teknik fermentasi 

kandungan protein dapat ditingkatkan sehingga onggok dapat 

digunakan sebagai bahan baku pakan unggas.
14

 Banyaknya 

masyarakat yang mengelolah singkong dan banyaknya pabrik 

pengolahan singkong akan menghasilkan limbah ampas singkong 

yang melimpah, limbah ampas singkong jika dibiarkan begitu saja 

dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan apabila tidak 

diolah dengan baik. Permasalahan yang ditimbulkan seperti penyakit 

gatal-gatal, batuk dan sesak nafas, ampas singkong juga menimbulkan 

bau yang tidak sedap, mencemari perairan dan perubahan kondisi 

sungai (pencemaran).
15

 Kandungan nutrisi yang terkandung didalam 

ampas singkong2,2% protein kasar, 2,4% abu, 31,6% serat kasar, 

                                                
13K Budaarsa et al., “Pemanfaatan Ampas Tahu Untuk 

Mengganti Sebagian Ransum Komersial Ternak Babi”, 2015, 228. 
14Khaerani Kiramang, “Potensi dan Pemanfaatan Onggok 

dalam Ransum Unggas”, Jurnal Teknosains, Vol. 5 No. 2 (2011), 157. 
15Bambang Hariyanto dan Dian Ayu Larasati, “Dampak 

Pembuangan Limbah Tapioka terhadap Kualitas Air Tambak di 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”, Prosiding Seminar Nasional 

Geografi UMS, 2016, 358. 
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51,8% Karbohidrat dan 2783 kkal/kg energy metabolisme. Walaupun 

rendahprotein, Karbohidrat yang terdapat pada ampas singkong cukup 

tinggi yaitu 51,8.
16 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2015, Indonesia 

menghasilkan lebih 24 juta ton singkong pertahun. Tahun 2016, 

diperkirakan produksi nasional sekitar 27 juta ton. Indonesia termasuk 

dari 3 (tiga) Negara penghasil singkong terbesar di dunia setelah 

Nigeria dan thailand.
17 

Pada penelitian ini menggunakan kombinasi ampas tahu dan 

ampas singkong, pada ampas tahu memiliki kelebihan mengandung 

protein yang tinggi sebasar 26,6% dan karbohidrat sebesar 41,3%, 

sedangkan ampas singkong rendah akan protein 2,89% tetapi 

mengandung karbohidrat yang tinggi sebesar 72,49% - 85,99%. 

Sehingga apabila ampas tahu dan ampas singkong dikombinasikan 

sebagai pakan diharapkan akan saling mencukupi dan melengkapi 

kandungan nutrisi yang baik pada media pakan maggot 

(Hermetiaillucens). 

Pentingnya penelitian ini untuk menanggulangi limbah 

ampas tahu dan ampas singkong yang melimpah dengan cara 

memanfaatkannya menjadi pakan maggot (Hermetia illucens) 

sehingga limbah ampas tahu dan ampas singkong dapat dimanfaatkan 

dengan baik, sehingga dapat mengurangi limbah organik yang 

mencemari lingkungan bisa tertanggulangi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul Formulasi Komposisi 

Ampas Tahu dan Singkong terhadap pertumbuhan maggot 

(Hermetia illucens). 

 

C.   Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat 

teridentifikasi dan batasan masalahnyaadalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi Masalah 

a. Minimnya pemanfaatan ampas tahu dan ampas singkong 

b. Ampas tahu dan singkong dapat menimbulkan 

pencemaran lingkung dan berbagai macam penyakit. 

                                                
16

Khaerani Kiramang, Op.Cit. 158. 
17Rifka Noor Azizah et al., “Evaluasi Instalasi Pengolahan Air 

Limbah Industri Tapioka Di Kabupaten Lampung Timur”, IPTEK 

Journal of Proceedings Series, Vol. 3 No. 5 (2017), 147, 

https://doi.org/10.12962/j23546026.y2017i5.3126. 
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c. Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai 

budidaya maggot 

2. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu Pemanfaatan 

ampas tahu dan ampas singkong terhadap pertumbuhan maggot 

dengan parameter pengamatan meliputi bobot dan panjang 

tubuh maggot. 

 

D.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang 

telahdiuraikan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : 

Apakah ampas tahu dan singkong berpengaruh terhadap pertumbuhan 

maggot? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan 

ampas tahu dan singkong terhadap pertumbuhan maggot.  

 

F.   Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi masyarakat menjadi informasi dan pengetahuan baru 

yang didapat mengenai siklus pertumbuhan maggot 

(Hermetia illucens) pada media ampas tahu dan ampas 

singkong. 

2. Bagi pembudidaya pakan ternak dapat memproduksi pakan 

dengan pakan alami secara sederhana sehingga mahalnya 

biaya produksi dapat diatasi dan juga menjadi sumber 

informasi bagi para pembudidaya pakan alami khususnya 

maggot, tentang penggunaan media yang tepat untuk 

membudidayakan maggot. 

3. Sebagai landasan ilmiah bagi peneliti untuk membuktikan 

pengaruh pemanfaatan ampas tahu dan ampas singkong. 

Menjadi bahan literature dan menambah wawasan bagi 

peneliti. 
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G.  Kajian Terdahulu Yang relevan 

Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan yang didapatkan 

yaitu sebagai berikut : 

Prilaku induk BSF meletakan telur ada kaitannya dengan 

ketersediaan makanan yang cocok untuk kehidupan maggot. Pada 

wadah penelitian yang sering dihinggapi lalat BSF adalah perlakuan 

dengan penggunaan 50% ampas tahu 50% kotoran ayam dan 75% 

ampas tahu 25% kotoran ayam hal ini karena kecocokan lalat black 

soldier fly pada media kultur. Secara alamiah serangga Hermetia 

illucens meletakkan telurnya disekitar makanan seperti dipertenakaan 

ayam, tumpukan limbah dan sekitar kotoran hewan.
18

 

Produksi maggot tertinggi diproleh pada komposisi media ampas 

tahu 50%, kotoran ayam 25%, dedak 25% dan penggunaan EM4, 

kemudian diikuti oleh komposisi media ampas tahu 50%, kotoran 

ayam 25% dan dedak 25%. Sedangkan total produksi maggot terendah 

diproleh pada komposisi media ampas tahu 100% dan penambahan 

EM4. Hal ini karena nutrisi yang mencukupi dalam media kultur dapat 

menyebabkan terjadinya peningkatan total produksi maggot dengan 

cepat, tetapi juga akan mengalami penurunan yang cepat bila kondisi 

media dan nutrisi yang digunakan untuk mendukung kehidupannya.
19

 

Hasil penelitian yang didapat dalam pemberian limbah singkong 

fermentasi dan mineral mikro organic dapat meningkatkan 

pertambahan bobot tubuh kambing. dari hasil penelitian pertambahan 

bobot tubuh R2 + mineral mikro organic dan ransum basal + 30% 

onggok terfementasi lebih tinggi dibanding ransum basal + 30% 

onggok dan ransum basal  + 30% onggok terfermentasi.
20

 

                                                
18Eka Indah Raharjo et al., “Penggunaan Ampas Tahu Dan 

Kotoran Ayam Untuk Meningkatkan Produksi Maggot (Hermetia 

illucens)”, Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu 

Perikanan dan Kelautan, Vol. 4 No. 1 (2016), 35, 

https://doi.org/10.29406/rya.v4i1.692. 
19Asi Pebrina Cicilia dan Nyata Susila, “Potensi Ampas Tahu 

Terhadap Produksi Maggot (Hermetia illucens) sebagai Sumber Protein 

Pakan Ikan”, Anterior Jurnal, Vol. 18 No. 1 (2018), 43, 

https://doi.org/10.33084/anterior.v18i1.407. 
20K Adhianto et al., “Pengaruh Pemberian Limbah Singkong 

Terfermentasi Dan Mineral Mikro Organik Dalam Ransum Terhadap 

Penampilan Kambing Effect of Fermented Cassava Waste And Organic 
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Berdasarkan kajian penelitian yang relevan, kebaharuan dari 

penelitian ini yaitu penggunaaan ampas tahu dan singkong yang 

digunakan sebagai pakan maggot (Hermetia illucens), kombinasi ini 

bertujuan untuk melihat pertumbuhan maggot. Adapun penelitian 

sebelumnya penggunaan ampas tahu dikombinasikan dengan kotoran 

ayam dan belum ada yang mengkombinasikan antara ampas tahu dan 

singkong. 

 

H.  Sitematika Penulisan 

Adapun  sistem penulisan proposal dari bagian cover sampai 

dengan BAB III dan daftar pustaka. Adapun sistematika penulisan 

proposal ini yaitu: 

1. BAB I Pendahuluan memuatPengesahan Judul, Latar 

Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Sistematika 

Penulisan.  

2. BAB II Memuat ampas tahu kandungan dan manfaatnya, 

Ampas singkong kandungan dan manfaatnya berserta foto, 

maggot, morfologi maggot, habitat, siklus hidup, dan 

kandungan nutrisi maggot, Hipotesis. 

3. BAB III Metodologi Penelitian memuat waktu dan tempat 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel 

dan teknik Pengumpulan Data, langkah kerja, devinisi 

oprasional variabel, instrument Penelitian, uji Prasarat 

Analisis, dan uji Hipotesis 

4. Daftar Rujukan memuat sumber-sumber referensi yang 

digunakan dalam penulisan proposal. 

                                                                      
Micro Minerals In Rations Against Performance of Goats”, sains 

perternakan, Vol. 17 No. 2 (2019), 14. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian Kombinasi Komposisi Ampas Tahu 

dan Singkong Terhadap pertumbuhan Maggot (Hermetia illucens) 

dengan 5 perlakuan berbeda yang telah dilakukan selama 40 hari sejak 

Juli sampai dengan Agustus hasilnya dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

     Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan Ampas Tahu dan 

Singkong dapat menjadi media untuk pertumbuhan maggot. Pada 

perlakuan P1 100% Ampas tahu menunjukkan hasil yang terbaik yaitu 

berat rata-rata sebesar 0,15 gram dan panjang 12,13 mm, konsumsi 

umpan 90% dan nilai ECD 10% dengan waktu pemeliharaan selama 

19 hari. 

 

B. Rekomendasi 

     Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka 

rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1.   Untuk meningkatkan pertumbuhan maggot dengan lebih 

      maksimal sebaiknya pakan yang diberikan lebih banyak. 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai upaya      

peningkatan kandungan protein  pada ampas singkong supaya 

dapat memaksimalkan pertumbuhan maggot. 
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