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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Adapun yang menjadi 

objek penelitian adalah mengenai pemberian dua jenis pakan yang berbeda 

terhadaplarva Erionota thrax L. Pakan yang akan diberikan pada larva Erionota 

thrax L. yaitu pakan daun Musa paradisiacayang terdapat di samping gedung 

Isola Resort sebagai pakan alami dan pakan buatan dengan formulasi tertentu 

yang nantinya dilihat pengaruhnya terhadap lama siklus hidup Erionota thrax L. 

tersebut pada tiap fasenya. 

 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Rancangan Acak Lengkap merupakan rancangan sederhana dengan 

beberapa perlakuan yang disusun secara random. Desain ini digunakan karena 

percobaan dilakukan di laboratorium dan dengan kondisi faktor lingkungan yang 

homogen dan dapat dikontrol (Nazir, 2003). Pada penelitian ini, peletakan larva 

kupu-kupu Erionota thrax L. pada masing-masing kelompok perlakuan dilakukan 

secara acak atau random. Kelompok perlakuan dibagi menjadi dua yaitu 

perlakuan pemberian pakan alami berupa daun tanaman inang dari kupu-kupu 

Erionota thrax L. (Musa paradisiaca) dan perlakuan dengan pemberian pakan 

buatan terhadap larva Erionota thrax L. 

Banyaknya pengulangan yang dilakukan (replikasi) menggunakan rumus 

Gomez and Gomez (1995), yaitu: 

t-(r-1) ≥ 20    Keterangan: t=Jumlah perlakuan  

2 (r-1)≥ 20            r=Jumlah replikasi 

2r-2 ≥ 20   

2r    ≥ 20 + 2 

2r    ≥ 22 

     r    ≥ 11 
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Berdasarkan penghitungan diatas, maka jumlah pengulangan yang akan 

dilakukan untuk setiap perlakuan adalah sebanyak 11 kali. Akan tetapi pada 

penelitian ini memanfaatkan seluruh jumlah larva yang berhasil menetas dari 

telur Erionota thrax L. untuk jumlah pengulangannya. 

 

Tabel 3.1 Penempatan Larva (Erionota thrax L.) pada Kelompok Perlakuan 

Kode Nomor toples pengulangan 

A 1 11 7 9 13 18 15 8 19 5 20 24 

B 4 14 21 23 6 16 3 22 17 10 2 12 

 

Keterangan: 

A : Pemberian pakan alami 

B : Pemberian pakan buatan 

 

Sebelum ke tahap perlakuan, terlebih dahulu dilakukan pencarian tanaman 

inang sekaligus telur atau larva kupu-kupu Erionota thrax L. yang dilakukan 

secara aktif pada tanaman inang dari speciesMusa paradisiaca yang ada disekitar 

lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Apabila dalam pencarian 

berhasil mendapatkan telur maka telur dari kupu-kupu Erionota thrax L. tersebut 

dipelihara atau disimpan di dalam laboratorium dan diamati hingga menetas 

menjadi larva instar 1 untuk kemudian diberikan perlakuan dengan dua jenis 

pakan yang berbeda yaitu pakan alami dan pakan buatan. Larva yang telah 

menetas dari telur di letakkan di dalam toples dimana satu toples berisi satu larva. 

 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di sekitar kampus Universitas Pendidikan 

Indonesia untuk mencari dan mengambil telur serta tanaman inangnya sebagai 

pakan alami.Kemudian, tempat untuk meletakkan kandang-kandang specimen 

berupa toples dan tempat dilakukannya pengamatan dilakukan di dalam 

laboratorium Riset Lingkungan Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA B 

Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.Penelitian ini dilakukan selama empat 

bulan yang dimulai dariBulan Maret 2015 sampai dengan Bulan Juni 2015. 

 



30 

 
Estiana Purba, 2015 
PENGARUH PAKAN DAUN Musa paradisiacaDAN PAKAN BUATAN TERHADAPLAMANYA SIKLUS HIDUP 
ErionotathraxL. (LEPIDOPTERA :HESPERIIDAE) 
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh telur Erionota thrax L. yang 

didapatkan atau yang ditemukan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah larva instar 1 daritelur Erionota thrax L. yang nantinya akan diberikan 

perlakuan pakan daun Musa paradisiaca (pakan alami) dan pakan buatan. 

 

E. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas : Pakan alami Erionota thraxL. yaitu daun Musa 

paradisiacayang berada di samping gedung Isola 

ResortUniversitas Pendidikan Indonesia dan pakan 

buatan untuk larva Erionota thrax L. 

2. Variabel Terikat :Lama waktu siklus hidup yang dibutuhkandan 

morfologiberupa panjang pada tiap fase siklus 

hidup Erionota thraxL. 

 

F. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.2 dan 3.3 di bawah ini. 

Tabel 3.2 Daftar Alat yang Digunakan dalam Penelitian 

No Nama Alat Spesifikasi Fungsi 

1 Thermohygrometer Thermometer Hygrometer 
o
C Untuk mengukursuhu  

dan kelembaban udara 

2 Kamera Hp Lenovo A859 Sebagai alat 

dokumentasi sampel 

3 Kain tile Berwarna putih dengan jaring-

jaring tidak terlalu besar 

Untuk menutup toples 

4 Buku catatan dan alat 

tulis 

Ukuran A5, pensil atau 

pulpen. 

Untuk mencatat hasil 

semua parameter 

penelitian yang diukur 

5 Tisu Non 

Alkohol/Busa/kapas 

Tidak berbau atau tidak 

memiliki aroma buah atau 

bunga 

Untuk membungkus 

tangkai daun yang 

sudah terpotong agar 

tidak mudah menguap 

dan tetap segar 

6 Toples Berwarna bening, ukurannya 

sedang sampai besar. 

Sebagai kandang 

Specimen 

7 Penggaris Butterfly, penggaris plastik Untuk mengukur 
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No Nama Alat Spesifikasi Fungsi 

ukuran panjang 30 dan 15 cm panjang tubuh larva 

instar 1-5 

8 Kuas Kuas lukis kecil dengan 

ukuran 11” 

Untuk membantu 

memindahkan larva 

saat mengganti 

makanannya 

9 Erlenmeyer  Pyrex ukuran 500 ml Untuk mencampurkan 

bahan pakan buatan 

10 Gelas ukur  Pyrex ukuran 500 ml Untuk mengukur 

larutan bahan pakan 

buatan 

11 Gelas ukur kecil Pyrex ukuran 10 ml Untuk mengukur 

larutan bahan pakan 

buatan 

12 Stirrer Alat pemanas listrik Untuk memanaskan 

bahan pakan buatan 

13 Macnetic stirrer Batu berwarna putih kecil 

berbentuk seperti kapsul 

Untuk membantu 

proses pengadukan 

agar bahan lebih larut 

14 Cawan petri Pyrex Untuk wadah platting 

pakan buatan 

15 Batang pengaduk Bening berbentuk kapsul 

panjang 

Untuk mengaduk 

bahan 

16 Spatula Kecil dan berbahan dasar besi 

seperti sendok 

Untuk mengambil 

bahan 

17 Timbangan Berenergi listrik dengan 

satuan gram 

Untuk menimbang 

bahan yang digunakan 

18 Pisau Cutter kecil Untuk memotong  

19 Plastik tahan panas Berwarna putih bening Untuk menyimpan dan 

sterilisasi alat bahan 

20 Kertas saring Berlubang kecil rapat Untuk menyaring  

21 Tali raffia Berwarna merah Untuk mengikat 

tutupan kandang 

22 Label Berukuran kecil dan besar Untuk memberi tanda 

23 Blender Berwarna hijau dan berbahan 

kaca 

Untuk menghaluskan 

bahan pakan buatan 

24 Autoklaf Berbahan besi Untuk sterilisasi 

25 Kandang imago Terbuat dari kayu dan kain 

jaring penutup 

Untuk penyimpanan 

imago 

 

Tabel 3.3 Daftar Bahan yang Digunakan dalam Penelitian (Nursal, 1994) 

No Bahan Jumlah 

1 Daun Musa paradisiaca  5 g 

2 Telur Erionota thrax L. 61 butir 
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No Bahan Jumlah 

3 Larva Erionota thrax L. 24 larva 

4 Gula Pasir 10 g 

5 Tepung Maizena 10 g 

6 Tepung Kedelai 10 g 

7 Tepung Kacang Merah 7 g 

8 Tepung Beras 5 g 

9 Agar 3,5 g 

10 Asam Askorbat atau Vit. C 2 g 

11 Asam Sorbat 0,5 g 

12 Yeast 2,7 g 

13 Formalin 5 % 1,2 ml 

14 Minyak Jagung 1,2 ml 

15 Akuades 250 ml 

 

G. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Pra Penelitian 

Pada tahap pra penelitian yang merupakan tahap awal dari penelitian 

utama mencakup studi literatur, persiapan alat dan bahan, pencarian tanaman 

inang sekaligus telur atau larva kupu-kupu Erionota thrax L., dan pembuatan 

pakan buatan. 

a. Studi literatur 

Pada tahap studi literatur, dipelajari tentang kupu-kupu secara umum serta 

siklus hidup kupu-kupu secara umumnya, tanaman inang untuk kupu-kupu 

khususnya tanaman inang untuk jenis kupu-kupu Erionota thrax L., pakan buatan 

untuk serangga khususnya kupu-kupu, tatacara memelihara kupu-kupu di dalam 

kandang, dan tata cara rearing teknik. 

 

b. Persiapan alat dan bahan 

Alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian disiapkan dan 

apabila terdapat alat dan bahan yang perlu dilakukan sterilisasi maka dilakukan 

sterilisasi terlebih dahulu dengan autoklaf. 

 

c. Pencarian tanaman inang sekaligus telur atau larva kupu-kupu Erionota thrax 

Pencarian tanaman inang sekaligus telur atau larva kupu-kupu Erionota 

thrax L.dilakukan secara aktif pada tanaman dari speciesMusa paradisiacayang 
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ada disekitar lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia.Telur 

Erionota thrax L. yang sudah didapatkan selanjutnya diletakkan atau disimpan di 

dalam toples yang berukuran besar dengan diameter 25 cm dan tinggi 26 cm yang 

sebelumnya di dalam toples tersebut sudah terdapat wadah toples yang berukuran 

lebih kecil lagi dengan diameter 8,5 cm dan tinggi 6,5 cm dengan busa atau kapas 

di dalamnya yang sudah diberi air agar daun yang terdapat telur tetap terjaga 

kesegarannya. Apabila di dalam toples menggunakan busa maka bagian tangkai 

atau pelepah daun ditancapkan di atas busa yang mengambang di air dalam wadah 

toples kecil tersebut. Kemudian, apabila menggunakan kapas yang sudah diberi 

air maka daun yang terdapat telur cukup diletakkandi atasnya saja. Setiap toples 

yang berisi telur jangan lupa untuk memberikan nama atau label hari dan tanggal 

peletakan telurpada toples serta toples ditutup dengan kain tile di atasnya dan 

dikencangkan atau diikat dengan tali rafia agar terhindar dari segala faktor 

pengganggu. Setelah itu, dilanjutkan dengan peletakan toples yang sudah berisi 

telur di atas penyangga seperti kursi ataupun rak yang terbuat dari bahan plastik 

dimana setiap kaki-kaki penyanggah tersebut diberi air yang tersimpan di dalam 

wadah agar meminimalisir dari gangguan predator salah satunya semut. 

 
Gambar 3.1 Wadah penyimpanan telur Erionota thrax L. 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Saat telur sudah menetas dan menjadi larva instar 1 maka larva 

dipindahkan atau diletakkan di dalam toples yang berukuran kecil dimana 

nantinya satu toples hanya berisi satu larva. Pencatatan dan pengukuran 

dilakukan terhadap parameter-parameter penelitian hingga telur atau larva yang 

diteliti menjadi kupu-kupu dewasa(imago). 
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d. Pembuatan pakan buatan untuk larva Erionota thrax L. 

Selama penantian menetasnya telur Erionota thrax L., dilakukan proses 

pembuatan pakan buatan. Pembuatan pakan buatan pada penelitian ini 

menggunakan atau mengacu pada resep atau formulasi (Nursal, 1994) yang telah 

dimodifikasi. Adapun resep pakan buatan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah : 

Tabel 3.4 Formulasi Pakan Buatan untuk Larva Erionota thrax 

No Bahan Jumlah 

1 Daun Musa paradisiaca  5 g 

2 Gula Pasir 10 g 

3 Tepung Maizena 10 g 

4 Tepung Kedelai 10 g 

5 Tepung Kacang Merah 7 g 

6 Tepung Beras 5 g 

7 Agar 3,5 g 

8 Asam Askorbat atau Vit. C 2 g 

9 Asam Sorbat 0,5 g 

10 Yeast 2,7 g 

11 Formalin 5 % 1,2 ml 

12 Minyak Jagung 1,2 ml 

13 Akuades 250 ml 

 

Proses pembuatan pakan buatan pada penelitian ini dimulai dari daun 

Musa paradisiaca segar yang dicuci bersih dengan air mengalir lalu dikering 

anginkan hingga kadar airnya hilang kemudian daun Musa paradisiacayang sudah 

kering diblender hingga halus menjadi bubuk. Setelah halus selanjutnya bubuk 

daun Musa paradisiaca disaring hingga diperoleh bubuk yang lebih halus lagi. 

Setelah itu, seluruh bahan yang berbentuk bubuk atau tepung yang masing-

masingnya sudah ditimbang dicampurkan menjadi satu seperti bubuk daun 

tanaman inang Musa paradisiaca (5 g), gula pasir (10 g), tepung maizena (10 g), 

tepung kedelai (10 g), tepung kacang merah (7 g), tepung beras (5 g), dan yeast 

(2,7 g). Setelah itu memasukkan agar-agar dalam larutan aquades (247,6 ml) 

sambil dipanaskan hingga larut dengan suhu 75-85 ˚C. Setelah agar larut, 

selanjutnya memasukkan minyak jagung (1,2 ml) dan formalin 5 % (1,2 ml). 

Kemudian setelah larut, semua bahan yang berbentuk bubuk atau tepung 

dimasukkan ke dalam larutan agar, minyak dan formalin tersebut, lalu campuran 
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semua bahan diaduk hingga larut. Setelah semua bahan larut, kemudian larutan 

bahan didinginkanhingga suhu 50 ˚C, baru kemudian asam askorbat atau vitamin 

C (2 g) dan asam sorbat (0,5 g) di masukkan dalam campuran bahan. Asam 

askorbat atau vitamin C dan asam sorbat terakhir dimasukkan ke dalam campuran 

bahan dan menunggu hingga suhu mencapai hangat atau tidak terlalu panas.Hal 

ini dikarenakan agar vitamin tidak rusak atau mengalami kerusakan dan 

penguapan. Setelah semua bahan sudah tercampur maka selanjutnya adalah 

melakukan penuangan pakan buatan ke dalam cawan petri. Setelah itu simpan 

pakan buatan yang terdapat pada cawan petri dalam suhu ruangan selama satu 

malam dan setelah itu baru masukkan ke dalam lemari pendingin untuk digunakan 

sebagai perlakuan pakan nantinya terhadap larva Erionota thrax L. 

 

2. Tahap Penelitian 

a. Pemberian perlakuan pakan terhadap larva Erionota thrax L. dan pengamatan 

lama waktu siklus hidup tiap fase hingga menjadi imago. 

Pada tahap penelitian ini, berisikan pemberian perlakuan terhadap larva 

Erionota thrax L. yang telah menetas dari telur yang didapatkan dari tanaman 

inang Musa paradisiaca. Setelah telur Erionota thrax L. menetas menjadi larva 

instar 1, maka larva instar 1 yang telah menetas dari telur dipindahkan ke dalam 

kandang specimen berupa toples yang terbuat dari plastik yang berdiameter 8,5 

cm dan tinggi 6,5 cm dengan masing-masing kandang berisi 1 larva dengan jenis 

pakannya yaitu daun Musa paradisiaca (pakan alami) dan pakan buatan. 

Pemindahan larva harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mati saat 

dipindahkan atau setelah dipindahkan. Larva instar 1 yang telah menetas dari 

telur diberikan perlakuan dengan pakan alami yaitu daun tanaman inang Musa 

paradisiaca dan pakan buatan. Setiap pakan buatan yang akan dimasukan ke 

dalam kandang specimen harus diiris-iris terlebih dahulu agar mudah di konsumsi 

oleh larva. Selama penelitian, kandang specimen harus selalu dibersihkan dari 

feses dan sisa-sisa pakan setiap hari dengan kuas halus agar tetap bersih dan 

mencegah larva terjangkit penyakit.Setiap perlakuan dilakukan 12 kali 

pengulangan yang berarti ada 24 kandang specimen. 
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Seluruh toples yang berisi larva dengan jenis pakannya diberi nama atau 

label hari dan tanggal peletakan larvapada toples serta toples ditutup juga dengan 

kain tile di atasnya dan dikencangkan dengan penutup toples yang sudah 

dilubangi (Gambar 3.2) agar terhindar dari segala faktor pengganggu. Setelah itu, 

dilanjutkan dengan peletakan toples yang sudah berisi larva di atas penyangga 

seperti kursi ataupun rak yang terbuat dari bahan plastik dimana setiap kaki-kaki 

penyanggah diberi air yang tersimpan di dalam wadah agar meminimalisir dari 

gangguan predator. 

 
Gambar 3.2 Wadah penyimpanan larvaErionota thrax L. 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Pengamatan dilakukanpada pukul 08.00-12.00 WIB setiap harinya. Saat 

larva mendekati akhir instar 5 (pra-pupa) yang ditandai dengan larva mulai malas 

bergerak dan mengeluarkan lendir pada mulutnya, maka saat itu larva akan 

mencari posisi tempat yang nyaman baginya untuk menjadi pupa. Setelah menjadi 

pupa, pupa yang diamati akan menggulungatau menempel pada tanaman 

pakannya, atau akan menempel pada bagian dinding toples. Saat larva telah 

menjadi pupa maka tidak diperlukan lagi perhatian khusus karena pupa tidak 

memerlukan makan.Saat sudah menjadi pupa, maka toples yang berukuran kecil 

dan berisi pupa tersebut dibuka penutup kain tilenya untuk kemudian dipindahkan 

ke dalam kandang kupu-kupu supaya nantinya kupu-kupu dewasa (imago) dapat 

dengan mudah merentangkan sayapnya dan terbang dengan leluasa. 

 

b. Parameter khusus yang diamati 

Secara umum parameter yang diamati atau yang dicatat adalah lamanya 

siklus hidup, dan morfologi berupa panjang pada tahap larva.Namun, ada 

beberapa parameter khusus yang diamati pada tiap stadia yaitu: 
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1. Telur 

Pengamatan telur ini meliputi morfologi dan perubahan-perubahan yang 

terjadi pada telur, lamanya hari yang diperlukan sehingga telur dapat berubah 

menjadi larva instar 1, dan presentasi keberhasilan telur menetas menjadi larva 

dihitung. 

 

2. Larva  

Pengamatan larva meliputi morfologi mulai dari warna, bentuk dan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada larva, ukuran panjang tiap harinya, lama 

siklus hidupnya serta bagaimana terjadinya perubahan instar. 

 

3. Pra pupa 

Pengamatan pra pupa meliputi tingkah lakunya, proses saat hendak 

menjadi pupa, bentuk dan warnanya, dan perubahan ukuran panjangnya. 

 

4. Pupa  

Pengamatan pupa dilakukan sampai stadium pupa selesai, meliputi: 

morfologi, perubahan-perubahan yang terjadi pada pupa serta waktu dan lamanya 

menjadi pupa. 

 

5. Imago atau dewasa  

Pengamatan kupu-kupu dewasa (imago) meliputi proses menetasnya pupa, 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan menetasnya pupa, serta kupu-kupu yang 

dihasilkan cacat atau tidak. 

 

H. Analisis Data 

Data yang didapatkan dianalisis dan diolah menggunakan program SPSS 

20.0. Kemudian untuk mengetahui normal tidaknya distribusi data maka 

dilakukan uji Normalitas Shapiro-Walk dan Kolmogrov-smirnov. Bila hasil 

signifikan p > 0.05 maka data terdistribusi normal. Kemudian setelah itu data 

dilanjutkan dengan uji Homogenitas. Uji homogenitas yang digunakan adalah 

Test of Homogeneity of Variances (Levene Statistic). Selanjutnyadata yang 
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terdistribusi normal dan bervarian homogen dianalisis secara statistik parametrik 

yaitu dengan Uji T yang dilakukan sebagai uji lanjut untuk mengetahui hipotesis 

yang dibuat ditolak atau diterima. Uji T dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

rata-rata antar kelompok uji, terdapat perbedaan yang bermakna ketika nilai dari 

p <0.05. 

 

I. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan pakan buatan 

dengan formulasi tertentu 

Analisis data siklus hidup kupu-kupu 

Erionota thrax L. dengan pakan alami 

dan pakan buatan 

Pengambilan telur Erionota 

thrax L. sebanyak-

banyaknya pada tanaman 

inang Musa paradisiaca 

Pemberian pakan alami (daun Musa 

paradisiaca) dan pakan buatan terhadap larva 

Erionota thrax L. 

Pembuatan bubuk daun 

pisang (Musa paradisiaca) 

Studi pustaka awal dan 

penyusunan proposal 

Pra-penelitian 

Studi literatur 

Alat dan bahan 

yang digunakan 

dalam penelitian 

disiapkan. 

 

Tahap penelitian 
Pencatatan lama 

siklus hidup 

Pencatatan 

morfologi berupa 

panjang pada 

tahap larva 

Pembahasan dan 

Kesimpulan 

Penyusunan laporan hasil 

penelitian atau skripsi 

Gambar 3.3 Bagan Alur Penelitian 


