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KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat serta
hidayahnya sehingga buku “Maggot BSF: Kualitas Fisik &
Kimianya” dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan dari
penulisan buku ini tidak lain ialah untuk membantu para
mahasiswa di dalam memahami Ilmu Aneka Ternak khususnya
Maggot BSF.
Buku ini juga memberikan informasi mengenai sifat fisik
dan kimia Maggot BSF dalam sebagai salah satu komoditi
Aneka Ternak. Siklus hidup, manfaat, kualitas fisik dan
kimianya. Harapan besar dari penulis adalah buku ini benarbenar memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya
terkhusus bagi pembaca yang ingin mendalami Maggot BSF.
Buku ini juga sangat bermanfaat bagi dosen serta mahasiswa
yang sedang dalam proses belajar mengajar MK Aneka Ternak.
Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak
yang sudah membantu dalam menyelesaikan penyusunan buku
ajar ini. Apabila dalam penyusunan buku ini terdapat
kekurangan, maka kritik serta saran yang membangun sangat
dibutuhkan penulis supaya buku ini bisa lebih baik kedepannya.

Lamongan, 30 Desember 2020
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BAB I

MAGGOT BSF

1.1 Taksonomi
Maggot BSF dengan nama ilmiah Hermetia illucens
mempunyai klasifikasi taksonomi dibawah ini:
Kingdom

: Animalia

Filum

: Arthropoda

Kelas

: Serangga

Ordo

: Diptera

Family

: Stratiomyidae

Subfamily

: Hermetiinae

Genus

: Hermetia

Spesies

: Hermetia illucens

Ordo Diptera ialah ordo dengan urutan keempat yang
konsumsinya paling banyak oleh manusia. Ordo Diptera
mempunyai 16 family. Diptera ialah kelompok serangga yang
mempunyai kapasitas reproduksi paling besar, daur hidup
paling singkat, kecepatan pertumbuhan yang tinggi, serta
konsumsi pakannya bervariasi dari jenis materiorganik.
Serangga menjadi sumber zat zinc paling baik dengan kisaran
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nilai antara 61,6 sampai 340,5 mg/kg berat kering (MoralesRamos et al. 2014).
1.2 Habitat

lintang selatan (Leclercq 1997). Secara alamiah,
maggot BSF dapat dijumpai pada limbah-limbah buah di pasar
dan pada tempat biodekomposer di berbagai tempat. Maggot
diketahui bukanlah sebagai hama, sebab bentuk dewasanya
tidak minat pada lingkungan manusia ataupun makanan
(Newton et al.1995). Maggot serta pupa H. illucens
C, perkembangannya lebih
lamban (4 hari

C lebih cepa
C (Rachawati et al. 2010).
Menurut Linnaeus (1758), Hermetia illucens menyebar
di berbagai negara, meliputi Afrika, Albania, Australia,
Argentina, Belau, Pulau Bonin, Belize, British Virgin Islands,
Brazil, Kamerun, Canary Islands, Chili, Colombia, Congo,
CostaRica, Dominica, Dominican Republic, Croatia, Ecuador,
2|
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ElSalvador, Perancis, FrenchPolynesia, Ghana, Grenada, Guam,
Guatemala, Guyana, Haiti, Hawai, Honduras, India (Assam,
Karnataka, Kerala, Maharashtra, Manipur, Punjab, Sikkim,
TamilNadu, Uttar Pradesh, West Bengal), Indonesia, Italia Ivory
Coast, Jamaika, Jepang, Kenya, Kiribati, Madagaskar, Mali,
Malta, Marshall Islands, Mexico, Malaysia, Mikronesia, Namibia,
Nepal, New Caledonia, New Zealand, Northern Marianas,
Panama, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Filipina, PuertoRico,
Seychelles, SolomonIslands, Afrika Selatan, Sri Lanka, Spanyol,
Suriname,

Swiss,

Trinidad,

Vanuatu,

Taiwan,Tanzania,
Samoa

Barat,

Thailand,

Uruguay,

Yugoslavia,

Zambia,

Venezuela, Vietnam, serta Zaire.
H.illucens bisa berkembang dibanyak negara. Kondisi
lingkungan yang optimal bagi maggot ialah sebagai berikut
(Dormans et al. 2017):


Iklim hangat: temperatur yang ideal berkisar 24°C
sampai 30°C. Apabila terlampau panas, maggot akan
berjalan

keluar

menemukan

dari

lokasi

sumber

yang

lebih

pakannya
dingin.

guna
Apabila

terlampau dingin, metabolisme maggot akan menjadi
lambat. Dampaknya, maggot mengkonsumsi lebih
sedikit dan mengakibatkan pertumbuhan melambat.


Lingkungan yang teduh: maggot menghindar dari sinar
serta senantiasa mencari tempat yang redup serta jauh
dari sinar matahari. Bila sumber pakannya terkena
Maggot BSF: Kualitas Fisik dan Kimianya
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sinar, maggot akan pindah ke lapisan sumber makanan
yang lebih dalam guna menghindar dari sinar itu.
1.3

Fisiologi Maggot BSF
Black Soldier Fly memiliki warna hitam dan pada

bagian segmen basal abdomennya memiliki warna transparan
(wasp waist) sehingga agak mirip abdomen lebah. Lalat
memiliki panjang dengan kisaran antara 15 hingga 20 mm
serta memiliki waktu hidup 5 hingga 8 hari. Lalat dewasa tidak
mempunyai mulut yang berfungsi semestinya, sebab lalat
dewasa beraktivitas hanya untuk kawin serta berkembangbiak
selama hidupnya. Ketika lalat dewasa berkembang dari pupa,
keadaan

sayapnya

masih

melipat

selanjutnya

mulai

mengembang dengan sempurna sampai bagian torak tertutupi.
Berdasar dari jenis kelamin, lalat betina biasanya mempunyai
daya tahan hidup yang lebih pendek dibanding dengan lalat
jantan (Tomberlin et al. 2009)
Tabel 1.1 Morfometri H.illucens
Jenis

Morfometri rata-rata (mm) ± SD
Sayap

Panjang

Panjang

Tubuh

Antena

Panjang

Lebar

Betina

12,7±1,1

3,2±0,4

9,5±0,7

3,3±0,2

Jantan

13,5±1,4

3,8±0,4

10,6±0,9

3,9±0,4

Kelamin

Sumber: Rachmawati et.al. 2010
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Morfometri (Panjang tubuh, panjang antena, dan
Panjang serta lebar sayap) H.illucens betina cenderung lebih
besar daripada jantan (Tabel 1.1). Keperidian imago betina
memiliki kisaran 185 sampai 1.235 telur. Berdasar dari garis
regresi linear, jumlah telur sebanding dengan ukuran tubuh
(Gambar 1.1) (Rachmawati et al.2010).
Gambar 1.1
Hubungan panjang H.illucens betina dan jumlah telur

Sumber: Rahmawati et al, 2010

1.4

Makanan
Maggot BSF bisa mengkonsumsi beraneka macam

variasi makanan dengan rasa yang berbeda. Dan bisa pula

Maggot BSF: Kualitas Fisik dan Kimianya

| 5

diberikan bermacam-macam campuran makanan. Antara lain
limbah dapur, buah-buahan, sayur-mayur, limbah ikan dan
kotoran hewan.
Perbedaan pakan bisa berpengaruh terhadap proses
perkembangan maggot BSF dan kandungan proteinnya.
Sehingga diperlukan perumusan yang tepat dalam pemberian
pakan terhadap maggot BSF. Wang dan Shelomi (2017)
menyatakan bahwasanya beberapa mikroba yang dipakai
sebagai

proses

kemampuan

sebelum

pencernaan

perlakuan
dari

bisa

maggot

menaikkan

BSF,

proses

perkembangan maggot, dan meningkatkan massa dari tahap
pra-pupa. Jalan keluar yang berpotensi dari penentuan pakan
ini yakni dengan pemakaian probiotik (Dossey et al.2016).
Umumnya, karakteristik pakan yang efektif diberikan
kepada maggot ialah (Dormans et al.2017):


Sumber pakan musti cukup lembab dengan kandungan
air sekitar 60%-90%.



Bahan

yang

tinggi

kandungan

protein

serta

karbohidratnya akan menghasilkan pertumbuhan yang
baik bagi maggot BSF.


Karena maggot BSF tidak mempunyai mulut untuk
mengunyah makanan, maka penyerapan nutrisi oleh
maggot BSF akan lebih mudah bila substratnya berupa
potongan-potongan kecil apalagi berbentuk seperti
bubur.

6|
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Kebutuhan nutrisi lalat dewasa dipengaruhi oleh
beberapa faktor satu diantaranya ialah kandungan lemak yang
dicadangkan ketika tahap pupa. Kala cadangan lemaknya
habis, maka lalat tersebut akan mati (Makkar et al. 2014).
Lama hidup H.illucens dewasa berada dikisaran 1 dan 2 minggu
tergantung pada pakan maggot serta pakan tambahan pada
tahap dewasa. Imago yang diberikan air bisa lebih lama
hidupnya dibandingkan dengan yang tidak diberikan air sama
sekali (Tomberlin et al. 2002; Myers et al.2008).
Berdasarkan Rachmawati et al. (2010) lalat BSF yang
diberikan makan madu hidupnya kurang lebih setara dengan
yang hanya diberikan air saja. Akan tetapi, betina yang
diberikan makan madu meletakkan telurnya lebih banyak
dibandingkan dengan betina yang hanya diberikan air.
1.5

Perkembangbiakan
Perkawinan lalat BSF dewasa pada proses budidaya
“

” Lalat

yang keluar kemudian diambil dari kandang gelap, ini
dilakukan dengan menautkan antara kandang gelap dengan
terowongan yang terang, serta tergantung pada media yang
bisa dipindahkan. Sebab pada tempat tersebut terjadilah
perkawinan. Penerangan yang dipasangkan dipenghujung
terowongan akan membuat lalat tertarik untuk terbang dari
Maggot BSF: Kualitas Fisik dan Kimianya
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kandang gelap menuju kandang kawin. Didalam kandang
kawin dilengkapi dengan kain basah untuk mengantisipasi
supaya lalat tidak kurang kelembabannya.

Gambar1.2
Tahapan perkembangan telur dibawah stereo mikroskop
Lalat BSF menempatkan telurnya pada media substrat
organik baik pada tumbuh-tumbuhan ataupun hewan yang
telah busuk seperti buah, sayur-mayur, dan kotoran hewan.
Telur BSF melalui masa inkubasi sepanjang 72 jam. Perubahan
yang bisa dilihat dibawah mikroskop stereo diantaranya: (a)
telur yang baru diletakkan; (b) dalam waktu 24 jam sudah
terjadi embriogenesis, yang bisa dilihat meliputi segmentasi
bakal tubuh maggot; (c) dalam waktu 48 jam bentuk tubuh
maggot mulai nampak jelas, adanya bintik mata merah serta
area mulut yang mulai berpigmen; (d) dalam waktu 72 jam
terlihat bagian yang lebih jelas seperti saluran spirakel yang
memanjang dari lateral spirakel mengarah ke posterior

8|
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spirakel, dan bintik mata serta bagian mulut yang nampak
makin jelas, serta tampak pula pergerakan tubuh embrio.
Tahapan perkembangan telur Hermetia illucens disajikan pada
Gambar 1.2
Pada saat telur menentas, maggot BSF langsung
memakan

substrat

disekitarnya.

Pada

saat

ini

laju

pertumbuhan maggot BSF amat cepat sampai hari ke 8. Dan
bobot maggot BSF terus naik hingga fase prepupa. Di fase ini,
maggot BSF tidak melakukan aktivitas makan alhasil ada
kecendrungan bobot tubuh prepupa maggot BSF sedikit
menurun.
Tahapan maggot BSF yang berkulit putih terjadi sekitar
12 hari. Kemudian maggot berganti warna jadi coklat serta
makin gelap seminggu setelahnya. Fase pupa sempurna akan
terjadi pada hari ke 24. Dan akan berlangsung sampai 8 hari
kedepan. Imago atau Lalat BSF akan muncul pada hari ke 32.
1.6 Keunggulan dan Manfaat Maggot BSF
 Kemampuan

Maggot

mengkonversi

sampah

Organik untuk perbaikan lingkungan
Sepanjang kehidupannya maggot BSF memakan
makanan organik. Di Indonesia limbah organik
melimpah, sehingga pembudidayaan maggot lalat super
akan membantu dalam mengurangi banyaknya limbah
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organik yang telah lama menjadi persoalan warga serta
pemerintah.
Kemampuan BSF dalam mengkonsumsi sampah
organik membuatnya banyak digunakan sebagai salah
satu agen dekomposter. Menurut Diener et al. (2011),
BSF

dapat

mencerna

sampah

organik

dengan

pengurangan bahan organik sebesar 65.5% hingga
78.9% per hari. Sebanyak 15 ribu maggot BSF bisa
mengkonsumsi kurang lebih 2 kg makanan serta limbah
organik hanya dengan durasi 24 jam saja.
Dapat dibayangkan, bila seekor betina BSF
mampu memproduksi kurang lebih 600 telur maka
hanya diperlukan sekitar 20 ekor lalat super betina
untuk memproduksi 10 ribu maggot BSF untuk
mengurangi limbah organik tiap harinya.
 Digunakan untuk Pakan Super Penuh Nutrisi
Selain bisa mengurangi banyaknya sampah di
sekeliling, maggot BSF pun bisa digunakan untuk pakan
ternak seperti ayam, bebek, burung puyuh dan burung
kicau, tidak hanya untuk pakan ternak saja maggot juga
dapat digunakan sebagai pakan ikan dan udang.
Terlebih, jenis pakan ternak satu ini makin besar
peminatnya. Inilah kenapa budidaya maggot BSF makin
hari makin banyak dan semakin menjanjikan.
10 |
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Maggot BSF dimodali nutrient yang sangat baik.
Kandungan protein serta asam aminonya merupakan
sumber gizi serta zat yang diperlukan oleh tiap hewan
ternak untuk pertumbuhan yang sehat serta kuat.
Nutrient tersebut bukan hanya bagus untuk ayam,
tetapi untuk ikan, serta peliharaan rumahan lain seperti
burung, iguana, tokek, dan lain-lainnya. Bukan hanya
asam amino serta protein, maggot BSF pun didalamnya
terdapat kandungan protein sebanyak 40%. Kandungan
nutrisi maggot diperoleh dari jumlah makanan organik
yang tiap hari dikonsumsi. Detailnya, kandungan gizi
serta nutrisi maggot BSF dapat dilihat dari table hasil
penelitian berikut:
Tabel 1.2 Kandungan Asam Amino Maggot BSF
Asam Amino
Esensial

Kandungan
(%)

Mineral &
Nutrien lainnya

Kandungan

Methionine

0,83

P

0,88%

Lysin

2,21

K

1,16%

Leucine

2,61

Ca

5,36%

Isoleucine

1,51

Mg

0,44

Histidine

0,96

Mn

348 ppm

Phenylalanine

1,49

Fe

776 ppm

valine

2,23

Zn

271 ppm

I-arginine

1,77

Protein kasar

43,2%

Threonine

1,41

Lemak kasar

28%

Tryptophan

0,59

Abu

16,6%

Sumber: Kim et al, 2011.
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 Berikut merupakan kelebihan maggot BSF lainnya:


Baunya tidak amis seperti pakan yang lain



Tidak

kotor,

pengambilan

serta

penyimpanannya mudah


Mudah dicerna oleh hewan ternak



Harganya murah serta hemat



Amat sehat untuk hewan ternak



Metode pembudidayaannya mudah serta
tidak rumit
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BAB II

SIKLUS HIDUP MAGGOT BSF

Lalat Black Soldier Fly memiliki siklus hidup dengan
cara bermetamorfosa. Siklus hidup BSF tidak sama dengan
siklus hidup lalat hijau. BSF mempunyai fase lalat yang lebih
pendek dibandingkan fase maggotnya, fase hidup lalat hijau
lebih lama ketika menjadi lalat. Siklus hidup BSF ditampilkan
pada gambar berikut :

Gambar 2.1. Siklus Hidup BSF
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Pada gambar tersebut nampak jelas seperti apa fase
hidup BSF yang dilewati beserta karakteristik dari tiap fasenya.
Tiap waktu yang dijalani pada tiap fasenya bersifat rata-rata
(tidak mutlak) dan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara
lain ialah keadaan suhu serta kelembaban dan makanan yang
dikonsumsi.
Fase lalat amat pendek, di fase lalat BSF tidak
melakukan aktivitas makan melainkan hanya minum. Lalat
jantan akan mati sesudah kawin kemudian lalat betina akan
mati sesudah bertelur, telur yang dihasilkan lalat betina sangat
banyak. Banyak sedikitnya telur juga di pengaruhi oleh suhu,
makanan maggot dan waktu kawin. Lalat ini seolah-olah hidup
hanya untuk mewariskan keturunan yang mempunyai
berbagai kebermanfaatan untuk manusia, baik peranannya
dalam mengurangi limbah organik serta memecahkan
persoalan sampah, menjawab persoalan biaya pakan ternak
yang tinggi dan bekas dari pemeliharaannya bisa dipakai untuk
pupuk organik.
Lalat

“

”

yang kini mesti dimanfaatkan dengan baik, beruntungnya kita
mempunyai iklim tropis yang amat menunjang budidaya BSF.
Terjadinya siklus di alam yang selanjutnya bisa
disimulasikan dalam budidaya di wilayah kita. Tiap tahapnya
mesti dilaksanakan dengan benar serta seharusnya lebih baik
dari siklus alami yang terjadi.
14 |
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Gambar 2.2 Morfologi Maggot,pupa dan lalat dewasa.
Sumber: McShaffrey (2013)

Tomberlin et al. (2002) menyatakan bahwasannya daur
hidup BSF dari telur sampai jadi lalat dewasa membutuhkan
waktu antara 40 hingga 43 hari, bergantung pada kondisi
lingkungan serta pemberian media pakan. Lalat betina akan
menempatkan

telurnya

disekitar

sumber

makanan,

diantaranya pada kotoran unggas ataupun ternak, timbunan
limbah bungkil inti sawit serta limbah organik yang lain. Lalat
betina tidak akan menempatkan telur di atas sumber makanan
secara langsung serta tidak akan mudah terganggu jika tengah
bertelur. Lalat betina akan mencari tempat kering serta
memiliki rongga untuk menyuntikan telurnya agar tidak
terusik. Oleh karenanya, biasanya daun pisang yang mengering
ataupun potongan kardus yang berongga ditempatkan di atas
media pertumbuhan untuk tempat telur.
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Rachmawati et al. (2010) menyatakan bahwa satu ekor
lalat betina BSF normal dapat menghasilkan telur dengan
kisaran

185-1235

telur.

Penelitian

lain

menyatakan

bahwasannya seekor betina membutuhkan durasi 20-30 menit
untuk bertelur dengan jumlah produksi telur berkisar 5461.505 butir dalam bentuk massa telur (Tomberlin & Sheppard
2002).
Berat massa telur berada dikasaran 15,8-19,8 mg
dengan berat individu telur berkisar 0,026-0,030 mg. Waktu
puncak bertelur diketahui berlangsung kira-kira jam 14.0015.00. Lalat betina diketahui hanya bertelur sekali semasa
hidupnya, kemudian mati (Tomberlin et al. 2002).
Selanjutnya dijelaskan bahwasannya jumlah telur
sebanding dengan ukuran tubuh lalat dewasa. Lalat betina
yang mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar dengan
ukuran sayapnya lebih lebar relatif lebih subur dibanding lalat
yang memiliki tubuh serta bersayap kecil (Gobbi et al. 2013).
Jumlah telur yang dihasilkan oleh lalat dengan ukuran
tubuh besar lebih banyak dibanding dengan lalat yang
memiliki ukuran tubuh kecil. Selain hal tersebut, kelembaban
pun diketahui mempengaruhi daya bertelur lalat BSF. Kurang
lebih 80% lalat betina bertelur saat kondisi kelembabannya
lebih dari 60% serta hanya 40% lalat betina yang bertelur saat
kondisi kelembabannya kurang dari 60% (Tomberlin &
Sheppard 2002).
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Pada kurun waktu 2 hingga 4 hari, telur akan pecah
menjadi baby maggot serta berkembang hingga ke maggot
muda dalam durasi 22 hingga 24 hari dengan rerata 18 hari
(Barros-Cordeiro et al. 2014).
Dilihat dari segi ukuran, maggot yang baru menetas
dari telur memiliki ukuran sekitar 2 mm, selanjutnya
berkembang sampai 5 mm. Sesudah mengalami ganti kulit,
maggot berkembang serta tumbuh lebih besar dan panjang
tubuhnya hingga 20-25 mm, selanjutnya memasuki tahap
prepupa. Tomberlin et al (2009) menjelaskan bahwa maggot
betina akan lebih lama ada pada media serta mempunyai bobot
yang lebih berat dibanding dengan maggot jantan. Alaminya,
maggot tua (prepupa) akan pergi tinggalkan media pakannya
menuju area yang kering, seperti ke tanah selanjutnya
membuat terowongan guna terhindar dari pemangsa serta
cekaman lingkungan. Setelah itu pupa akan mengeras dan
berubah menjadi lalat BSF.
Suhu/temperatur menjadi satu dari beberapa faktor
yang memiliki peran pada siklus hidup maggot. Temperatur
yang lebih hangat atau lebih dari 30°C membuat lalat dewasa
jadi lebih aktif serta produktif. Temperatur optimal untuk
pertumbuhan serta perkembangan maggot ialah 30°C, namun
saat temperatur 36°C membuat pupa tidak bisa bertahan
hidup, alhasil tidak bisa menetas menjadi lalat dewasa.
Pembudidayaan maggot serta pupa BSF di temperatur 27°C
Maggot BSF: Kualitas Fisik dan Kimianya

| 17

perkembangannya 4 hari lebih lama dibanding pada
temperatur 30°C (Tomberlin et al. 2009). Temperatur pun
mempengaruhi masa inkubasi telur. Temperatur yang hangat
berkecenderungan memacu penetasan telur lebih cepat
dibanding dengan temperatur yang dingin (Wardhana 2011).
2.1 Telur BSF
Satu ekor lalat betina BSF normal dapat menghasilkan
telur dengan kisaran 185-1235 telur (Rachmawati et al. 2010).
Penelitian lain menunjukkan bahwasannya satu ekor betina
membutuhkan durasi 20-30 menit untuk bertelur dengan
jumlah produksi telur mencapai 546-1.505 butir dalam bentuk
massa telur (Tomberlin & Sheppard 2002).
Berat massa telur kurang lebih 15,8-19,8 mg dengan
berat individu telur kisaran 0,026-0,030 mg. Waktu puncak
bertelur diketahui berlangsung kira-kira pukul 14.00-15.00.
Lalat betina diketahui hanya bertelur sekali semasa hidupnya,
kemudian mati (Tomberlin et al. 2002).
Selanjutnya dijelaskan bahwa jumlah telur sebanding
dengan ukuran tubuh lalat dewasa. Lalat betina yang
mempunyai ukuran tubuh lebih besar dengan ukuran
sayapnya lebih lebar relatif lebih subur dibanding lalat yang
memiliki tubuh serta bersayap kecil (Gobbi et al. 2013). Jumlah
telur yang dihasilkan oleh lalat dengan ukuran tubuh besar
lebih banyak dibanding dengan lalat yang memiliki ukuran
18 |
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tubuh

kecil.

Selain

itu,

kelembaban

pun

diketahui

mempengaruhi daya bertelur lalat BSF. Kurang lebih 80% lalat
betina bertelur saat kondisi kelembaban lebih dari 60% dan
hanya 40% lalat betina yang bertelur saat kondisi kelembaban
kurang dari 60% (Tomberlin & Sheppard 2002).

Gambar 2.3 Telur Maggot BSF
Warna telur BSF yang berumur 1 hari berwarna putih,
sebaliknya telur yang akan menetas akan berwarna putih
kekuningan. Telur BSF yang sudah menetas warnanya menjadi
kuning kecoklatan, butuh durasi 3-4 hari telur akan menetas
menjadi Maggot BSF. Suhu pun mempengaruhi masa inkubasi
telur. Suhu yang hangat cenderung memacu telur menetas
lebih cepat dibanding dengan suhu yang dingin.

Maggot BSF: Kualitas Fisik dan Kimianya

| 19

2.2 Maggot BSF
Setelah menetas telur akan menjadi maggot instar satu
dan berkembang sampai ke instar enam dalam durasi 22
hingga 24 hari dengan rata-rata 18-21 hari (Barros-Cordeiro et
al. 2014). Dilihat dari segi ukuran, maggot yang baru menetas
dari telur memiliki ukuran sekitar 2 mm, selanjutnya
berkembang sampai 5 mm. Sesudah mengalami ganti kulit
maggot berkembang serta tumbuh lebih besar dan panjang
tubuhnya hingga 20-25 mm, selanjutnya memasuki tahapan
prepupa.

Gambar 2.4 Maggot BSF umur 12 hari
Tomberlin et al. (2009) menjelaskan bahwa maggot
betina akan lebih lama ada pada media serta mempunyai bobot
yang lebih berat dibanding dengan maggot jantan. Alaminya,
maggot tua (prepupa) akan pergi tinggalkan media pakannya
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menuju area yang kering, seperti ke tanah selanjutnya
membuat terowongan guna terhindar dari pemangsa serta
cekaman lingkungan. Setelah itu pupa akan mengeras dan
berubah menjadi lalat BSF.
Suhu/temperatur menjadi satu dari beberapa faktor
yang memiliki peran pada siklus hidup maggot. Temperatur
yang lebih hangat atau lebih dari 30°C membuat lalat dewasa
menjadi lebih aktif serta produktif. Temperatur optimal untuk
pertumbuhan serta perkembangan maggot ialah 30°C, namun
ditemperatur 36°C membuat pupa tidak bisa bertahan hidup,
alhasil

tidak

bisa

menetas

menjadi

lalat

dewasa.

Pembudidayaan maggot serta pupa BSF di temperatur 27°C
perkembangannya 4 hari lebih lama dibanding pada
temperatur 30°C (Tomberlin et al. 2009).
2.3 Pupa
Setelah dari fase maggot akan menjadi fase prepupa
yaitu maggot yang sudah berumur 18-21. Di fase prepupa
maggot sudah tidak makan lagi dan berbah warna menjadi
hitam. Maggot juga akan keluar dari media yang basa dan
mencari tempat yang kering untuk proses menjadi pupa.
Selama dari proses perpupa ke pupa hanya mebutuhkan waktu
selama 7 hari. Lamannya menjadi pupa yaitu selama 7 hari
sebelum menjadi lalat BSF.
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Gambar 2.5 Pupa BSF
2.4 Lalat BSF
Fase lalat amat singkat, di fase lalat, BSF tidak makan
melainkan hanya minum. Lalat jantan akan mati sesudah
kawin kemudian lalat betina akan mati sesudah bertelur, telur
yang dihasilkan lalat betina sangat banyak. Banyak sedikitnya
telur juga di pengaruhi oleh suhu, makanan maggot dan waktu
kawin. Apabila direnungkan fase hidup lalat ini, apa yang jadi
tujuan hidupnya? Mereka seolah-olah hidup hanya untuk
mewariskan

keturunan

yang

mempunyai

berbagai

kebermanfaatan untuk manusia, baik peranannya dalam
mengurangi limbah organik serta memecahkan persoalan
sampah, sembari menjawab persoalan biaya pakan ternak
yang

tinggi

dan

meninggalkan

bekas

kultur

pemeliharaannya yang bisa dipakai sebagai pupuk organik.
22 |

Maggot BSF: Kualitas Fisik dan Kimianya

dari

Gambar 2.6 Lalat BSF
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BAB III

MEDIA TUMBUH MAGGOT BSF

Maggot lazim dikenal sebagai dekomposer sebab
kebiasaannya

memakan

bahan-bahan

organik.

Maggot

mengunyah makanan dengan mulut yang bentuknya seperti
pengait (hook). Maggot bisa tumbuh pada bahan organik yang
telah busuk. Maggot dewasa tidak makan, namun hanya
memerlukan air karena nutrien hanya dibutuhkan untuk
bereproduksi pada fase maggot (Tomberlin, 2009).
Hermetia illucens dalam daur hidupnya tidak menempel
pada makanan yang secara langsung dimakan manusia. Pada
umur dewasa makanannya yang utama ialah sari bunga, sari
buah, dan berbagai bahan organic, sementara pada umur muda
makanannya bersumber dari simpanan makanan yang berada
di tubuhnya. Perkembangbiakan dilakukan dengan cara
seksual, sang betina mengandung telur, selanjutnya telur
ditempatkan di permukaan yang bersih, tetapi dekat dengan
sumber pangan yang pas untuk maggot.
Maggot kecil amat membutuhkan makanan yang
banyak untuk bertumbuh hingga jadi pupa. Sumber pakan
yang sangat disuka tampaknya ialah limbah sawit atau Palm
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Kernel Meal (PKM) yang telah difermentasi. Dengan begitu
prospek untuk mengembangkan maggot sebagai pakan ikan
lebih aman ialah Hermetia illucens. Di kegiatan ini dipakai
bermacam-macam media yang tidak sama untuk mengetahui
media terbaik untuk menumbuhkan maggot.
Bahan yang dipakai meliputi tepung pollard, palm
kernel meal, bungkil kelapa, ampas tahu, serta dedak. Bahanbahan diatas ialah limbah dari pengolahan yang harganya
cenderung ekonomis tetapi bisa dipakai sebagai media
pertumbuhan maggot karena masih mengandung nutrien di
dalamnya. Berdasar dari hasil yang didapat dalam kegiatan ini
terlihat bahwa media yang menghasilkan jumlah maggot
paling banyak yakni media tepung pollard serta dedak, hal
tersebut nampak dari jumlah rerata maggot yang dihasilkan
yakni secara berurutan 456,6 g maggot pada media pollard
serta 430 g maggot pada media dedak.
Dedak padi yang dipakai sebagai media pertumbuhan
maggot adalah limbah dari proses pemecahan kulit gabah,
yang tersusun dari lapisan kutikula bagian luar serta hancuran
sekam. Dedak memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan
oleh maggot. Murni et al. (2008) menyatakan bahwa dedak
memiliki kandungan nutrisi yang meliputi protein kasar
sebesar 12-14%, kadar lemak 7-19%, kadar abu 9-12%, serat
kasar 8-13%, serta BETN 64-42%. Kandungan nutrisi ini yang
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memacu BSF untuk berproduksi pada media yang sudah
disiapkan.
Dedak terbaik ialah dedak halus yang diperoleh dari
proses penyosohan beras. Dedak yang dipakai untuk proes
kultur maggot mudah didapat sebab di Indonesia penghasil
dedak cukup banyak yakni bisa sampai 4 juta ton dan
ekonomis, ini nampak dari produksi padi Indonesia. Terdapat
2 jenis bahan dedak padi yakni dedak halus (katul) serta dedak
kasar. Maggot akan mengkonversi protein serta beragam
nutrisi menjadi biomassa maggot. Maggot ini akan mereduksi
nutrisi yang ada pada media sebanyak 50 hingga 70% (Gary,
2009).
Sementara itu jumlah maggot pada media PKM serta
kombinasi PKM, bungkil kedelai, tepung pollard, serta dedak
mempunyai jumlah maggot yang lebih sedikit. PKM dan ampas
tahu adalah media yang memiliki kandungan nutrien yang
cukup. Menurut Hem et al., (2008), tepung PKM (Palm Kernel
Meal) ialah bahan sampingan (by-product) yang didapatkan
setelah ekstrak minyak kelapa sawit (Palm Kernel Oil). PKM
mengandung protein yang tinggi kurang lebih 14-21%, serta
kandungan lemak berkisar 8-17% (Sundu et al., 2009). PKM
pula tinggi akan kandungan arginin, leusin, serta sistein,
namun memiliki sedikit kandungan lisin.
Tingginya nilai protein belum menjadi jaminan
kebutuhan nutrien yang ada pada media cocok untuk
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pertumbuhan maggot. Demikian juga dengan ampas tahu, yang
mengandung nutrisi seperti protein (23,55%), lemak (5,54%),
karbohidrat (26,92%), abu (17,03%), serat kasar (16,53%),
serta air (10,43%).
Media ampas tahu yang dipakai untuk pertumbuhan
maggot mempunyai kadar air yang tinggi, ini terlihat ketika
media ampas tahu yang dipakai masih basah. Kondisi air yang
tinggi membuat pertumbuhan maggot terhambat (Darmanto,
2018). Berbeda pula pada media bungkil kelapa, jumlah ratarata maggot yang tumbuh dari tiga ulangan yakni 6,6 g,
sedikitnya jumlah maggot yang didapatkan disebabkan karena
media yang dipakai memiliki kandungan air yang tinggi
sehingga mengakibatkan pertumbuhan maggot pada media
bungkil kelapa menjadi terhambat.
Bungkil kelapa pada lazimnya memiliki kandungan
protein kasar kurang lebih 20% dan umumnya dipakai untuk
bahan pakan ternak unggas. Akan tetapi kandungan protein
tersebut tidak bisa digunakan dengan maksimal sebab
rendahnya nilai kecernaannya. Namun kandungan proteinnya
bisa dinaikkan lewat proses fermentasi maupun penambahan
nitrogen anorganik seperti urea serta ZA. Sesudah difermentasi
maka akan terjadi kenaikan kadar protein kasar, kalsium,
fosfor, dan turunnya kandungan lemak serta serat kasar
(Darmanto, 2018). Maggot dipanen dengan cara pemisahan
maggot dari media tumbuhnya yakni dengan menggemburkan
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tanah dibawah sinar matahari, ketika itu maggot akan
bergerak ke atas. Ketika maggot diatas permukaan media,
maggot dikumpulkan serta ditempatkan pada wadah yang
sudah disiapkan.
Terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap
kesuksesan budidaya maggot. Hal yang berpengaruh terhadap
produksi maggot pada media yang disiapkan yakni kondisi
lingkungan budidaya maggot serta kandungan nutrisi bahan.
Ditinjau dari kondisi lingkungan, maggot suka dengan keadaan
lingkungan yang lembab. Demikian pula dengan kandungan
nutrisi pada media tumbuh maggot.
Kandungan nutrisi yang optimal amat penting untuk
pertumbuhan

biomassa

maggot,

Duponte

8

(2003)

menyatakan bahwa bahan yang pas untuk pertumbuhan
maggot ialah bahan yang kaya akan kandungan bahan organik.
Maggot banyak dipakai untuk pakan pada ikan air tawar
seperti ikan patin, ikan toman, serta ikan arwana. Maggot yang
diberikan bisa berwujud maggot segar ataupun maggot yang
sudah dihancurkan. Maggot dipakai untuk bahan baku pakan
pengganti tepung ikan. Kelebihan maggot sebagai pakan ikan
beberapa

diantaranya

yakni

tidak

sulit

dalam

pembudidayaannya sebab maggot dapat memanfaatkan bahan
organik (limbah), pembudidayaannya bisa dilakukan secara
massal, memiliki kandungan antimikroba, antijamur, serta
tidak mengandung penyakit.
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Maggot kaya akan kandungan protein yakni 30-45%,
memiliki kandungan asam lemak essensial linoleat serta
linolenat (KKP, 2010). Rini dalam Koran Jakarta (2010)
menyatakan bahwa kandungan protein yang ada pada maggot
lebih tinggi 20-25% dibandingkan dengan pakan buatan.
Berkaca dari hal itu, pemakaian maggot sebagai pakan ikan
cukup memberi keuntungan sebab untuk memperoleh pakan
alami yang kaya akan protein bisa didapatkan dengan cara
membudidayakan maggot pada media tumbuh yang optimal.
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BAB IV

KAJIAN FISIK MAGGOT BSF

Kemampuan BSF dalam memakan sampah organik
membuatnya banyak digunakan sebagai salah satu agen bio
dekomposter. Media tumbuh maggot sangat mempengaruhi
pertumbuhan maggot, begitu halnya pemberian ransum yang
tidak cocok akan membuat pertumbuahan maggot akan
terhambat. Menurut Ardiansyah (2020), menyatakan bahwa
pemberian media eceng gondok terfermentasi menyebabkan
pertumbuhan

maggot

lebih

lambat

di

bandingkan

menggunakan media limbah buah.
Sedangkan menurut penelitian Darmanto (2018),
media

maggot

yang

dari

ampas

tahu

lebih

cepat

pertumbuhannya dibandingkan menggunakan media yang
menggunakan limbah buah. Hal ini desebabkan karena ampas
tahu memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi di
bandingkan limbah buah. Jadi semakin bagus kandungan
nutrisi media pakan maggot akan mempercepat laju
pertumbuhan maggot BSF.
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4.1 Indeks Tubuh
Serangga Hermetia illucens tergolong dalam ordo
diptera yang mengalami siklus metamorfosis sempurna
(holometabola). Dalam metamorfosis sempurna serangga akan
mengalami fase telur, maggot, pupa, dan imago. Maggot
merupakan fase kedua dari tahapan perkembangan serangga
Hermettia illucens. Pertumbuhan maggot ditandai dengan
adanya perubahan ukuran baik pada panjang maupun berat.
Pertumbuhan maggot selama penelitian bisa dilihat pada
Gambar berikut:

Gambar 4.1. Pertumbuhan dan perkembangan maggot
hingga menjadi serangga (Zulfikar, 2018)
Gambar 4.1 menunjukkan bahwa proses pertumbuhan
dan perkembangan maggot bisa dilihat dari perubahan ukuran
tubuh yaitu pertambahan panjang dan Pertambahan bobot
badan (PBB). PBB maggot secara drastis terjadi pada hari ke-3
sampai hari ke-18. Pada tahap ini maggot telah masuk fase
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prepupa. Tahap prepupa ialah tahapan saat tidak lagi
dilakukannya makan, sehingga ada kecendrungan saat fase ini
bobot maggot relatif stabil atau bahkan sedikit menurun
(Fahmi, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Darmanto
(2018), menjelakan bahwa maggot yang diberi pakan ampas
tahu

menghasilkan

skor

indeks

tubuh

lebih

tinggi

dibandingkan maggot yang diberi pakan limbah buah.
4.2 Bobot Massa Maggot
Bobot massa Maggot Hermetia illucens dilakukan
dengan cara memisahkan dari media penetasan dengan cara di
ayak, media media tumbuh maggot menggunakan bahan
organik. Penelitian Tomberlin et al. (2002), dan Gobbi et al.
(2013), mengatakan bahwa kualitas serta kuantitas pakan
yang dikonsumsi oleh Maggot Hermetia illucens mempunyai
pengaruh

penting

terhadap

pertumbuhan

dan

waktu

perkembangan maggot, keberlangsungan hidup serta angka
kematian maggot.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Fahlil (2020)
dengan perlakuan media limbah buah yang ditambahkan
limbah eceng gondok secara bertahap, menjelaskan bahwa
pertambahan bobot masa di pekan pertama, kedua dan ketiga
menunjukan kenaikan paling tinggi dan berturut terjadi pada
perlakuan 3, yaitu campura limbah buah dan eceng gondok
terfermentasi dengan komposisi 75:25%. Perlakuan ini
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menghasilkan berat rataan dari 3 ulangan pada pekan 1, 2 dan
3 sebesar 81.76 gr, 101,49 gr, 124,62 gr. dari bobot awal
sebesar 50 gr. Hal ini disebabkan oleh komposisi yang pas yang
di inginkan larva sehingga menunjukan hasil yang maksimal.
Sejalan dengan penelitian Mangunwardoyo dkk. (2011)
dalam Muhayyat,dkk, (2016), yang menyatakan bahwa
biasanya pakan yang berkualitas akan menghasilkan larva
yang lebih banyak, sebab mampu memberikan nutrisi yang
cukup untuk tumbuh kembang Larva. Diener et.al.,(2009).
Pertumbuhan larva semasa fase aktif makan bergantung pada
jenis limbah organik yang diberikan. dalam (Lena Monita et al.,
2017).
Hasil pertambahan bobot massa larva terkecil berturut
turut selama 3 pekan terjadi pada pakan perlakuan 1 yaitu
penggunaan limbah buah dan eceng gondok terfermentasi
pada komposisi 25:75% dengan hasil rata-rata pertambahan
bobot massa larva pekan 1, 2, dan 3 sebesar 76.61, 90.61,
102.61 gr. Hal ini disebabkan oleh kandungan serat kasar pada
perlakuan 1 sangat tinggi menyebabkan larva membutuhkan
waktu lama untuk mendekomposisi pakan tersebut, dan pakan
perlakuan

1

selama

satu

pekan

lebih cepat

kering

dibandingkan pakan perlakuan 0, 2, dan 3. Sehingga sulit di
cerna oleh Larva.
Seperti penelitian Tomberlin et al. (2002), dan Gobbi et
al. (2013), yang mengatakan bahwa kualitas serta kuantitas
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makanan yang dikonsumsi oleh Larva Hermetia illucens
mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan serta
waktu perkembangan larva, keberlangsungan hidup serta
angka kamatian larva.
Hari ke-28 pada tahapan ini maggot telah masuk fase
prepupa. Tahapan prepupa ialah pada saat maggot tidak lagi
melakukan kegiatan makan, sehingga ada kecenderungan saat
fase prepupa bobot maggot relatif tetap atau bahkan agak
menurun. Di tahap ini maggot tidak lagi makan dan mulut akan
beralih menjadi alat bantu memanjat untuk berpindah keluar
guna menemukan area kering serta terlindung untuk proses
menjadi pupa (Fahmi, 2015).
Di tahap ini maggot akan menghentikan aktivitas makan
serta akan mengosongkan ususnya (self- cleansing). Mulut akan
beralih menjadi alat bantu memanjat dan maggot akan
berpindah keluar guna menemukan area kering serta
terlindung untuk menjadi pupa (Hall dan Gerhardt, 2002).
Maggot akan memakai tenaga yang ada pada tubuhnya untuk
melalui proses metamorphosis menjadi lalat, sebab itu bobot
tubuhnya

menyusut.

Mangunwardoyo

dkk.

(2011)

menyatakan bahwa biasanya substrat yang berkualitas akan
menghasilkan maggot yang lebih banyak sebab mampu
memberikan nutrisi yang cukup bagi tumbuh kembang
maggot.
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4.3 ECD
Efisiensi

Konversi

Pakan

yang

dicerna

(ECD)

memperlihatkan banyaknya jumlah pakan yang dimakan oleh
maggot Hermetia illucens sewaktu dilakukan penelitian.
Kualitas media pakan akan memberikan pengaruh terhadap
pertumbuhan maggot (Suciati & Faruq, 2017). Nilai ECD adalah
gambaran tingkat efisiensi maggot BSF dalam mengkonversi
pakan yang dimakan menjadi biomassanya. Makin tinggi nilai
ECD maka makin tinggi juga tingkat efisiensinya. Ketika
kandungan nutrisi media pakan rendah akan mengakibatkan
jumlah pakan yang dikonsumsi lebih banyak dikarenakan
kebutuhan nutrisinya harus tercukupi, sehingga nilai ECD
rendah. Simpson dan Simpson (1990) menyatakan bahwa
maggot serangga tidak mungkin menyeleksi makanannya
sebab tidak terdapatnya variasi makanan. Akibat yang timbul
ialah kompensasi pada efisiensi konversi pakan yang
dikonsumsi cenderung rendah, sementara itu menurut Ahmad
(2001), rendahnya nilai ECD pada pertumbuhan maggot
berhubungan dengan kualitas pakan yang ada. Kualitas pakan
yang kurang baik akan membuat nilai ECD lebih rendah.
Efisiensi konversi umpan tercerna (Efficiency of
conversion of digested feed/ECD) merupakan perhitungan
berdasarkan metode sebagai berikut (Slansky Jr. dan Scriber,
1982):
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ECD = B/ −

……………… 1

Keterangan:
ECD : Efficiency of conversion of digested feed (efisiensi konversi
umpan tercerna)
B:
Pertambahan berat maggot selama periode makan;
didapatkan dari pengurangan berat akhir maggot dengan
berat awal maggot (mg).
I:
Jumlah umpan yang dikonsumsi; didapatkan dari
pengurangan berat awal pakan dengan berat akhir pakan
(mg)
f:
Berat sisa umpan dan material hasil ekskresi (mg)

Nilai ECD paling tinggi pada penelitian Fadhlil (2020),
yaitu pada perlakaun limbah buah tanpa eceng gondok yaitu
sebesar 15.80%. Nilai reduksi limbah menunjukkan proyeksi
pengurangan limbah dalam periode tertentu Efisiensi Konversi
Pakan yang dicerna (ECD) memperlihatkan banyaknya jumlah
pakan yang dimakan oleh larva Hermetia illucens sewaktu
penelitian. Kualitas media pakan akan memberi pengaruh
terhadap pemberian nutrisi bagi larva untuk berkembangbiak
(Katayane, 2014). Hal ini dibuktikan dengan perbedaan nilai
ECD hasil penelitian dengan beberapa peneliti dalam hal ini
media pakan limbah ikan mengandung protein yang lebih
tinggi dari pada jenis pakan limbah buah dan eceng gondok
yang terfermentasi.
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Faktor yang menyebabkan perbedaan nilai ECD ialah
kadar air pada media pakan. Larva Hermetia illucens hanya
bisa tumbuh dengan kandungan air yang rendah pada media
(Tran dkk., 2014), alhasil kandungan air yang tinggi hanya
akan menjadi penghambat perkembangbiakan larva Hermetia
illucens. Hakim (2017), menjelaskan bahwa kadar air pada
media yang tinggi ialah penyebab susahnya larva mereduksi
pakan. Seperti yang dikatakan Tran dkk., (2014), bahwa kadar
air media saat budidaya larva mesti rendah, sebab larva tidak
bisa tumbuh pada media pada saat kandungan airnya tinggi.
Nilai ECD media tumbuh maggot dari bahan lain masih belum
banyak dilaporkan.
4.4 WRI
Faktor yang menjadi penyebab adanya perbedaan nilai
WRI ialah kadar air pada media pakan. Maggot Hermetia
illucens hanya bisa tumbuh dengan kadar air yang rendah pada
media (Tran dkk., 2014), sehingga kadar air yang tingi hanya
akan

menjadi

penghambat

perkembangbiakan

maggot

Hermetia illucens. Hakim, Prasetya, & Petrus, (2017),
mengatakan bahwa tingginya kadar air pada media menjadi
penyebab sulitnya maggot mereduksi pakan. Sejalan dengan
pernyataan Tran dkk., (2014), bahwa kadar air media saat
dilakukan budidaya maggot musti rendah, sebab maggot tidak
bisa bertumbuh pada media saat kadar airnya tinggi. Nilai WRI
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menunjukkan efisiensi maggot dalam mereduksi substrat yang
diberikan, dan mengindikasikan keefektifan waktu yang
dibutuhkan untuk mereduksi substrat tersebut. Makin besar
WRI, maka makin baik efisiensi reduksi substrat yang
dihasilkan (Diener et al., 2009).
Indeks pengurangan limbah (waste reduction index/
WRI) ialah indeks pengurangan limbah oleh maggot per 3 hari.
Nilai WRI yang tinggi memiliki arti kemampuan maggot dalam
mengurangi sampah buah yang tinggi juga. Nilai pengurangan
sampah buah dicari berdasar pada persamaan yang
dikemukakan Diener dkk (2009) yakni:
WRI = D / x 1

……………… 1

D = W−R/ W …………………
Keterangan:
W

: Jumlah umpan total (mg)

t

: Total waktu maggot memakan umpan (hari)

R

: Sisa umpan total setelah waktu tertentu (mg)

D

: Penurunan umpan total

WRI : Indeks pengurangan limbah (Waste reduction index)

Pada perlakuan umpan dengan jumlah lebih tinggi
maka nilai WRI cenderung menurun. Hal tersebut diperkirakan
sebab maggot sudah tidak dapat lagi memakan umpan yang
diberi karena umpan teramat banyak sehingga nilai presentase
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umpan yang dimakan terhadap total umpan menjadi lebih
rendah (Hakim dkk, 2017). Nilai WRI pada penelitian yang
dilakukan Fadhlil (2020) paling tinggi diperoleh pada
perlakuan

limbah

buah

dan

eceng

gondok

dengan

perbandingan 75:25 yaitu sebesar 10.96%. Pada penelitan lain
belum banyak dilaporkan.
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BAB V

KAJIAN KIMIA MAGGOT BSF

5.1 Kandungan Nutrien Maggot
Kandungan protein, karbohidrat, serta lemak ialah
nutrien yang diperlukan organisme untuk dipenuhi didalam
tubuh sehingga bila nutrisi tersebut tidak tercukupi maka
kesehatan tubuh akan terganggu. Nutrisi sendiri berperan
untuk pertumbuhan serta perkembangan organisme. Terdapat
sumber nutrisi hewani yakni nutrisi yang ada pada jenis
hewan. Satu diantaranya ada pada maggot, yang mana maggot
sendiri

dimanfaatkan

untuk

pakan

ternak.

Menurut

(Rachmawati et al. 2010) kandungan nutrisi maggot BSF yaitu
PK sebesar 47,56, LK sebesar 19,80 dan abu sebesar 9,71 yang
cukup baik untuk pakan ternak unggas.
Media yang digunakan akan mempengarui kandungan
nutrisi maggot seperti halnya penelitian yang sudah dilakukan
(Ardiansyah, 2020) bahwa kandungan nutrisi maggot yang
menggunkan media 75% limbah buah dan 25% eceng gondok
terfermentasi yaitu BK sebesar 89.%, Abu 11%, PK 35.5%, LK
12%, Ca 7%, BETN 7%, ME 2939,64 kcal/kg. Sedangkan
menurut Azir dkk (2017) kandungan protein maggot tertinggi
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di peroleh dari pemberian limbah ikan 50% + dedak 50% yang
menghasilkan protein kasar sebesar 42,22 %.
Tidak hanya medi yang mempengarui kandungn nutrisi
maggot. Menurut (Rachmawati et al. 2010) berpendapat
bahwa umur juga sangat mempengarui kandungan nutrisi
maggot, semakin muda usia pemanenan maggot semakin tinggi
protein yang akan di dapat seperti tabel berikut.
Tabel 5.1 Kandungan nutrisi H.illucens pradewasa
pada media PKM
Kadar
Umur

Bahan

Protein

kering

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

Rata-rata

36,28

47,56

19,809

9,71

Lemak

Abu
kasar

Maggot BSF muda yang berumur 5 hari lebih tinggi
kandungan nutrisinya yang bagus digunakan sebagai pakan
ikan. Sedangkan maggot yang berusia 25 hari memiliki
kandungan yang cukup untuk di gunakan sebagai pakan ternak

Maggot BSF: Kualitas Fisik dan Kimianya

| 41

ayam. Jadi faktor yang mempengaruh kandungan nutrisi
maggot yaitu media yang di gunakan dan usia pemanenan.
5.2 Kandungan Kitin Maggot BSF dan Kemampuannya
Menurunkan Kadar Kolesterol
Pakan campuran berbahan dasar tepung maggot dapat
dijadikan sebagai pakan alternatif. Magoot BSF (Black Soldier
Fly) mengandung senyawa yang mampu menurunkan kadar
kolesterol, yaitu kitin.
Kitin merupakan senyawa yang terdapat pada kulit yang
berguna untuk menurunkan kadar kolesterol karena bersifat
hipocholesterolmia (Wahyuni, 2017). Kandungan kitin pada
maggot BSF terdapat pada kulitnya. Kitin yang terkandung
pada maggot sebesar 3%-6% (Smets, 2020).
Tidak hanya kitin maggot BSF juga memiliki asam lemak
linoleat yang lebih tinggi sebesar 0,70% (Rachmawati , 2010).
(Tschiner dan Simon, 2015) berpendapat bahwa Asam linoleat
yang terkandung dalam maggot BSF dapat mempengaruhi
konsentrasi kolesterol pada telur yang dihasilkan.
Penambahan tepung maggot sebesar 2%, 3% dan 4%
berpengaruh

nyata

terhadap

menurunnya

kandungan

kolesterol pada telur puyuh (Yahya, 2019), akan tetapi tidak
berpengaruh nyata terhadap produksi telur harian (Suryadi,
2019). Pemberian tepung maggot sebanyak 4% dapat
menurunkan kadar kolesteror telur puyuh sebesar 271,54
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mg/dl sedangkan tanpa pemberian tepung maggot kadar
kolesterol burung puyuh sebesra 490,20 mg/dl penurunan ini
sebesar 56%, sedangkan pemberian tepung maggot sebesar
20% dapat menyamai hasil produksi telur puyuh tanpa
pemberian tepung maggot (Hanifa, 2019).
5.3 Ph Tepung Maggot
pH atau derajat keasaman dipakai untuk menyatakan
tingkat keasaman atau basa yang ada pada suatu zat, larutan
ataupun benda. pH normal mempunyai nilai 7 sedangkan jika
nilai pH > 7 berarti zat tersebut bersifat basa, sementara nilai
pH < 7 berarti zat tersebut bersifat asam. pH 0 memiliki arti
derajat keasaman yang tinggi, dan pH 14 menunjukkan derajat
kebasaan tertinggi. Lazimnya indikator sederhana yang dipakai
ialah kertas lakmus yang berubah warna jadi merah apabila
tingkat keasamannya tinggi serta berubah jadi biru apabila
tingkat keasamannya rendah (Fahmi. 2017)
Selain memakai kertas lakmus, indikator asam basa
bisa diukur menggunakan pH meter yang kerjanya didasarkan
pada prinsip elektrolit atau konduktivitas suatu larutan. Sistem
pengukuran pH memiliki 3 bagian yakni elektroda pengukuran
pH, elektroda referensi serta alat pengukur impedansi tinggi.
H

“ ”
“H”

f
H

(Fahmi. 2017)
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Pada table 4.4 diatas menunjukan bahwa eceng gondok
dan limbah buah yang di fermentasi tidak berbeda nyata
(P>0,05) pada kualitas pH tepung maggot BSF. Dari hasil dari
pH tepung maggot pada table 4.3 menunjukkan nilai rata-rata
yang tidak berbeda antara P0, P1, P2 dan P3 yaitu sebesar P0
5,3%, P1 5,26%, 5,27%, dan P3 5,28%. Tidak adanya
perbedaan yang siknifikan terhadap kandungan pH tepung
maggot diduga media yang digunakan tidak mempengaruhi pH
tepung dan pertumbuhan maggot tidak berpengaruh terhadap
media yang memiliki pH tinggi maupun pH yang rendah.
Maggot dapat tumbuh dan berkembang di media pH tinggi dan
pH yang rendah yang akan berpengaruh pada ukuran tubuh
maggot BSF (Fahmi. 2017)
Pada uji pH pada tepung ikan. Menurut Sahril (2015)
bahwa kandungan pH pada tepung ikan sebesar 5,41% dan
bisa berkurang dengan menggunakan peningkatan kensentrasi
asam asetat untuk menurunkan ph tepung ikan hingga pada
pH 3,46%. Kandungan pH pada tepung maggot sama dengan
kandungan pH tepung ikan yang bersifat asam.
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BAB VI

KAJIAN KUALITAS
TEPUNG MAGGOT BSF

6.1 Rendeman
Rendemen

merupakan

perbandingan

jumlah

(kuantitas) minyak yang dihasilkan dari ekstraksi tanaman.
Rendemen memakai satuan persen 16(%). Makin tinggi nilai
rendemen yang dihasilkan menunjukkan nilai minyak nabati
yang dihasilkan makin banyak. (Fahmi, 2015).
Tabel 6.1 Hasil Nilai Rata-rata Uji pH Tepung Maggot
Perlakuan

Ulangan

Julmah

Ratarata

1

2

3

P0

5,34

5,29

5,27

15,9

5,3

P1

5,26

5,27

5,25

15,78

5,26

P2

5,27

5,26

5,29

15,82

5,27

5,29

5,31

15,86

5,28

P3

5,26
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Pada tabel 4.1 diatas menunjukan bahwa eceng gondok
dan limbah buah yang di fermentasi tidak berbeda nyata
(P>0,05) pada kualitas pH tepung maggot BSF. Dari hasil dari
pH tepung maggot pada table 4.3 menunjukkan nilai rata-rata
yang tidak berbeda antara P0, P1, P2 dan P3 yaitu sebesar P0
5,3%, P1 5,26%, 5,27%, dan P3 5,28%. Tidak adanya
perbedaan yang siknifikan terhadap kandungan pH tepung
maggot diduga media yang digunakan tidak mempengaruhi pH
tepung dan pertumbuhan maggot tidak berpengaruh terhadap
media yang memiliki pH tinggi maupun pH yang rendah.
Maggot dapat tumbuh dan berkembang di media pH tinggi dan
pH yang rendah yang akan berpengaruh pada ukuran tubuh
maggot BSF (Kim, et al . 2011)
Pada uji pH pada tepung ikan. Menurut Sahril (2015)
bahwa kandungan pH pada tepung ikan sebesar 5,41% dan
bisa berkurang dengan menggunakan peningkatan kensentrasi
asam asetat untuk menurunkan ph tepung ikan hingga pada
pH 3,46%. Kandungan pH pada tepung maggot sama dengan
kandungan pH tepung ikan yang bersifat asam.
6.2 Densitas
Massa jenis atau densitas atau rapatan adalah
pengukuran massa tiap satuan volume benda. Makin tinggi
massa jenis suatu benda, maka makin besar juga massa tiap
volumenya. Massa jenis rata-rata tiap benda ialah total massa
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dibagi

dengan

total

volumenya.

Sebuah

benda

yang

mempunyai massa jenis lebih tinggi (contohnya besi) akan
mempunyai volume yang lebih rendah daripada benda
bermassa sama yang mempunyai massa jenis lebih rendah
(Hustiany 2005).
Berdasarkan hasil kualitas terbaik pada P3 yaitu 75%
limbah buah dan 25% eceng gondok terfermentasi. Hasil
terbaik kemudian di uji densitas. Dari hasil terbaik Tepung
maggot dimasukkan kedalam gelas ukur kemudian dipadatkan
hingga volumenya mencapai 100 mL. Semua Tepung maggot
dikeluarkan dari gelas ukur kemudian beratnya ditimbang.
Densitas kamba bahan dinyatakan dalam g/mL.
Hasil dari analisa densitas tepung Maggot BSF yang di
masukkan kedalam tabung ukur 100 ml menghasilkan berat
tepung sebesar 45,8 gram/ml. Nilai tersebut masih berada
dalam kisaran standar densitas tepung serangga. Menurut Li, et
al (2016) kepadatan tepung serangga kurang dari 60%. Proses
pengeringan yang dilakukan hanya mengandalkan sinar
matahari dan di jemur selama 3 hari. Setelah menjalani proses
penjemuran akan di lakukan proses pengilingan setelah
melalui peroses pengilingan tepung maggot akan di jemur lagi
selama 2-3 hari agar kering sempurna. Dalam proses
pengeringan sangat berpengaruh terhadap hasil densitas
tepung indrayani, dkk (2013).
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BAB VII

BUDIDAYA MAGGOT BSF

7.1 Kriteria Tempat Pemeliharaan
Untuk menciptakan lingkungan yang mirip dengan
habitat asli BSF terdapat beberapa hal yang musti disiapkan
seperti:
a. Usahakan dalam pemilihan tempat budidaya yang jauh
dari keramaian dan pemukiman warga.
b. Tempat budidaya harus memiliki siklus udara dan
sumber air yang bagus, karena dalam proses budidaya
sangat berpengaruh terhadap suhu dan kelembapan.
c. Lokasi budidaya harus dapat di akses dengan mudah,
sehingga mempermuda proses pengiriman maupun
pengambilan hasil budidaya dan pakan untuk maggot.
d. Ketersediaan pakan untuk budidaya yang sangat
memedai sepeti sampah organik maupun limbah
pertanian.
e. Hembusan angin di fasilitas haruslah melawan arah
dengan daerah pemukiman.
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f.

Tempat untuk pembiakan massal BSF haruslah tertutup
serta memiliki ventilasi, sementara love cage haruslah
terkena sinar matahari.

g. Kontainer pengolahan haruslah redup serta terhindar
dari cahaya matahari secara langsung.
Dalam proses budidaya terdapat beberapa hal diatas
yang harus di penuhi sehingga proses budidaya bisa berjalan
dengan baik dan hasil produksi bisa maksimal.
7.2 Peralatan Budidaya
Peralatan

budidaya

juga

sangat

mendukung

keberhasilan budidaya BSF. Salah dalam proses pemilihan alat
budidaya akan membuat proses budidya maggot BSF gagal
atau terhambat. Peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya
maggot tidaklah banyak yaitu:
a. Box container untuk membesarkan baby maggot
b. Jaring untuk membuat kandang lalat
c. Coper untuk mengiling sampah organik
d. Eggtrap atau Bioballs untuk tempat telur
Agar dalam proses budidaya maggot BSF tidak
mengalami kegagalan. Maka, keempat peralatan tersebut wajib
diperhatikan.
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7.3 Pemilihan Media
Pemilihan media juga sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan budidaya. Dalam proses pemilihan media tumbuh
manggot banyak sekali peneliti yang sudah melakukan
penelitian tentang bermacam-macam media yang digunakan
untuk budidaya maggot BSF, sehingga bisa menentukan media
apa saja yang dapat digunakkan untuk budidaya maggot BSF.
7.3.1 Limbah Buah
Ketersediaan limbah buah sangatlah banyak
dijumpai di penjual buah dan tidak termanfaatkan.
Kandungan nutrisi pada limbah buah dapat memenuhi
kebutuhan nutrisi maggot BSF sehingga limbah buah
dapat di gunakan sebagai media tumbuh maggot, tapi
tidak semua limbah buah dapat di makan oleh maggot.
Limbah buah yang dapat dimakan oleh maggot yaitu
seperti semangka, apel, jambu, apukat, jeruk dll.
Sedangkan limbah buah yang tidak dapat dimakan oleh
maggot adalah pisang atau buah yang matang karena di
semprotkan

CaC2

(karbita).

(Ardianyah,

2020)

berpendapat bahwa pertambahan bobot badan (PBB)
maggot lebih tinggi menggunakan limbah buah di
bandingkan mengguanakan eceng gondok.
7.3.2 Ampas tahu
Limbah ampas tahu juga sangat bagus di
gunakan sebagai media tumbuh maggot. Kandungan
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protein yang cukup besar yaitu sebesar 8,66% dapat
memenuhi kebutuhan nutrisi maggot BSF. Menurut
(Darmanto,2018)

berpendapat

bahwa

budidaya

maggot yang menggunakan media ampas tahu maggot
yang di hasilkan memiliki kandungan protein yang
tinggi yaitu sebesar 48,03%. Sedangkan budidaya
maggot yang menggunakan media 70% limbah buah
dan

25%

eceng

gondok

terfermentasi

dapat

menghasilkan protein sebesar 35,5% (Ardiansyah,
2020).
7.3.3 Limbah Pasar
Pasar

menjadi salah satu penghasil sampah

organik terbesar dalam satu wilayah. Sampah yang
bersumber dari pasar seperti sayur-sayuran, buahbuahan, ataupun ikan mempunyai kandungan organik
rata-rata sebanyak 95% (Yuwono, 2017). Ketersediaan
limbah organik dari pasar sangat berpotensi untuk
digunakan sebagai media tumbuh maggot, tetapi
limbah pasar tidak biasa di gunakan secara langsung
sebagai media tumbuh maggot harus melalui proses
fermentasi atau pencucian khusus limbah sayur mayur.
Karena ditakutkan ada peptisida yang masi melekat di
permukaan limbah sayur mayur yang dapat membunuh
baby maggot.
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7.3.4 Limbah Ikan
Maggot BSF juga dapat mengkonversi limbah
periknan seperti jeroan ikan dan sisa sia ikan yang ada
di pasar ikan Oliver dalam Setiawibowo dkk (2009). Hal
ini menunjukan bahwa limbah ikan sangat berpotensi
untuk di jadikan media tumbuh maggot. Menurut
(Azir,2017) berpendapat bahawa pengunaan limbah
ikan sebesar 50% dan dedak 50% dapat meningkatkan
kandungan protein maggot sebesar 41,22%. Tingginya
protein yang dihasilkan membuat limbah ikan dapat di
gunakan sebagai media tumbuh maggot BSF.
7.3.5 Bungkil Kelapa Sawit
Indonesia

mempunyai

kapasitas

produksi

minyak sawit yang lebih unggul dari produsen negaranegara lain (USDA 2007, Santosa 2008). Di tahun 2007,
wilayah perkebunan kelapa sawit capaian luasnya
hingga 6.65 juta hektar atau 10 kali lebih luas daripada
luasan pada tahun 1985. Total produksi minyak sawit
di tahun 2007 mencapai 17 juta ton CPO serta 1,9 juta
ton PKO (Santosa 2008). Dengan begitu, melimpahnya
PKM menjadi potensi lokal dalam pengembangan
sumber protein alternatif Maggot H. illucens. Berdasar
dari hasil penelitian yang ada di lapangan, diketahui
bahwasannya untuk mendapatkan 1 kg Maggot H.
illucens
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segar

diperlukan
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3

kg

PKM.

Untuk

mendapatkan 1 kg Maggot H. illucens kering (bahan
baku untuk pakan) dibutuhkan 3 kg Maggot H. illucens
segar (kadar air 63,72%).
Hem et al. (2008) telah membudidayakan
Maggot H. illucens di Republik Guinea sebagai pakan
ikan nila (Oreochromis niloticus). Media pertumbuhan
Maggot yang dipakai ialah satu dari limbah lokal dari
perkebunan minyak kelapa sawit, yakni bungkil kelapa
sawit (Palm Kernel Meal/ PKM). Azir (2017), juga
berpendapat bahwa pada saat ini media terbaik untuk
budidaya maggot yaitu media kultur kelapa sawit.
7.4

Proses Budidaya
Pada proses budidaya, akan dijelaskan proses
budidaya di BUMDes Tirtawening, Desa Ketileng,
Kecamatan Todanan, Blora. Budidaya maggot BSF di
BUMDes Tirtawening, Desa Ketileng telah dilaksanakan
secara berkelompok dengan bahan pakan maggot
berasal dari sampah organik di Kabupaten Blora.
Penanganan budidaya Maggot BSF di

BUMDes

Tirtawening, Desa Ketileng sudah terintegrasi dan
terkelola dengan baik, sehingga banyak digunakan
sebagai acuan atau studi banding dari berbagai
BUMDes dari daerah lain.
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7.4.1 Penanganan Saat Sampah Datang
Sampah organik di BUMDes Tirtawening Desa
Ketileng di suplay oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Sampah ini tidak langsung digiling melainkan dilakukan
pengecekan apakah sampah tidak tercampur limbah
berbahaya. Kemudian sampah yang sudah disoltir akan
digiling menggunakan mesin giling, setelah melalui
proses pengilingan. Sampah yang sudah digiling
dimasukkan ke bak penampungan sampah yang akan
dilanjutkan proses pencampuran dengan limbah
organik lainya sehingga nutrisinya seimbang.
Setelah melalui proses pencampuran sampah
organik akan di fermentasi, tujuan fermentasi ialah
untuk menambah kandungan nutrisi pada sampah
organik dan membunuh Maggot lalat hijau atau lalat
liar. Hal ini sependapat dengan penanganan sampah
menurut (Departemen Pengembangan sanitasi, air dan
limbah padat. 2017) yaitu, langkah awal ialah
pengontrolan sampah untuk dipastikan bahwa sampah
itu tidak memiliki kandungan material yang bahaya
serta bahan non-organik. Langkah kedua yaitu
mengecilkan ukuran partikel sampah, menurunkan
kadar air bila tingkat kelembabannya teramat tinggi,
dan/atau mencampurkan berbagai macam sampah
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organik untuk memperoleh makanan yang berimbang
nutrien serta kelembabannya untuk maggot (70-80%).

Gambar 7.1 Mesin penggiling sampah organik.
7.4.2 Penanganan Telur Maggot BSF
Penanganan telur BSF di BUMDes Tirtawening
Desa Ketileng sangat baik. Perlakuan telur BSF sangat di
perhatikan dari pemanen telur hingga telur menetas.
Ada pula tahapan- tahapan untuk penanganan telur
yaitu :
Maggot BSF: Kualitas Fisik dan Kimianya

| 55

a. Tahap pertama yaitu menyiapkan rak untuk tempat
bertelur maggot yang terbuat dari kayu yang di
tumpuk dan di kasi jarak tiap kayu sekitar 2 mili
meter dengan Panjang 30cm dan lebar 5cm yang di
tumpuk sebanyak 4-5 kayu kemudian di ikat
menggunakan karet ban.
b. Tahap kedua

menyiapkan pemancing untuk

mengikat BSF supaya mau bertelur di tempat yang
disediakan.

Media

pemancing

terbuat

dari

fermentasi sampah organic yang telah di giling dan
di taruh di bak yang telah di sediakan kemudian di
tutup menggunakan jarring untuk menghindari BSF
masuk kedalam media tersebut.
c. Tahap ke-3 memastikan BSF bertelur di tempat
yang telah di sediakan.
d. Tahap

ke-4

adalah

pemanenan

Pemanenan telur dapat

telur

BSF.

menggunakan pisau

dengan cara mengoreskan ujung pisau ke dasar
kayu yang ada telur BSF.
a. Tahap ke-5 yaitu menetaskan telur BSF. Media tetas
yang digunakan berupa pakan ayam broiler fase
starter atau tipe 511 dengan takaran (1000gr)
dituangkan ke bak penetasan ditambah dengan air
sampai kondisi lembek. Kemudian telur Hermetia
illucens diletakan diatasnya dengan diberi alas
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kertas kecil. Larva yang menetas akan hidup pada
media penetasan selama 6 hari, setelah itu
dipindahkan pada media. Media penetasan telur
sangat mempengaruhi daya tetas sempurna telur
Hermetia illucens, karena media yang bagus tidak
terkandung bakteri patogen yang dapat merusak
telur sebelum menetas.
Penanganan telur BSF di BUMDes Tirtawening
Desa Ketileng sama dengan perawatan telur yang
dilakukan oleh (Departemen Pengembangan sanitasi,
air dan limbah padat. 2017) yaitu, menyiapkan rak
untuk

bertelur,

menyiapkan

media

pemancing,

memastikan BSF mau bertelur di tempat yang suda di
siapkan, melakukan pemanenan, memindahkan telur ke
bak karantina.

Gambar 7.2 Telur BSF yang sudah dipindah
dari rak telur.
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7.4.3 Pembesaran Maggot BSF
Pembesaran

Maggot

BSF

di

BUMDes

Tirtawening Desa Ketileng sangat diperhatikan dari
pemanen telur hingga telur menetas. Ada pula tahapantahapan untuk penanganan maggot BSF sebelum
menjadi BSF yaitu :
a. Memasukkan

sampah

organik

kedalam

bak

kedalam

bak

pembesaran
b. Memindahkan

Baby

maggot

penampung yang berukuran 3 x 2 meter dengan
kedalaman 1,5 meter yang dasar bak berbentuk
huruf u dengan kemiringan 25 derajat
c. Dan dilakukan pengecekan setiap hari untuk
menjaga apakah maggot sudah terpenuhi untuk
nutrisinya. Hal ini tidak sama menurut Departemen
Pengembangan sanitasi, air dan limbah padat
(2017) yaitu, Maggot-Maggot yang disimpan
ditaruh dalam nursery container yang mana
maggot

terus

diberikan

pakan

dengan

pencampuran yang baik hingga bertransformasi
menjadi prapupa dalam durasi kurang lebih 2
minggu.

Semua

Maggot

pada

satu

nursery

container akan berubah di waktu yang sama karena
umur Maggot sama pula. Secara perlakuan memang
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sama

yang

berbeda

adalah

tempat

untuk

pembesaran maggot itu sendiri.

Gambar 7.3
Bak pembesaran dengan kemiringan 25%.
7.5 Manajemen Pembibitan
7.5.1 Penanganan Prepupa
Penanganan Prepupa BSF di BUMDes Tirtawening
Desa Ketileng. Berbeda dengan pembudidaya yang lain,
perbedaannya di segi media. Di BUMDes Tirtawening
menggunakan media basah sehingga untuk penaganan
prepupa harus diberi dengan serbukayu sebelum menjadi
pupa. Prepupa dapat memanen dirinya sendiri karena
desain kendang yang didesain miring dengan kemiringan
25 derajat. Prepupa yang akan siap menjadi pupa akan
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naik dan masuk ke bak penampung yang telah diberi
serabut kayu. Hal ini sama dengan pendapat (Departemen
Pengembangan sanitasi, air dan limbah padat. 2017) yang
menyatakan, Maggot-Maggot yang disimpan ini diletakkan
dalam nursery container yang mana mereka terus
diberikan pakan dengan pencampuran yang baik hingga
bertransformasi menjadi prapupa dalam durasi kurang
lebih 2 minggu. Semua Maggot di satu nursery container
akan berubah di waktu yang sama karena umur Maggot
sama pula. Prapupa akan berusaha meninggalkan sumber
makanannya guna menemukan tempat yang kering yang
lebih pas untuk melaksanakan pupasi. Untuk itu, nursery
container ditempatkan dalam transfer container yang
sudah dilengkapi dengan bahan yang kering serta dapat
mengabsorbsi air.

Gambar 7.4 Rak yang digunakan untuk meletakan bak
berisi prepupa.
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7.5.2 Penanganan Pupa
Penanganan pupa akan menentukan BSF akan
menetas atau tidak. Penanganan pupa di BUMDes
Tirtawening Desa Ketileng sama dengan pembudidaya lain
yaitu dengan memasukkan bak yang suda terisi pupa
kedalam kendang induk dan didalamnya dijaga suhu dan
kelembapanya. Hal ini sama dengan pendapat Departemen
Pengembangan sanitasi, air dan limbah padat (2017) yaitu,
untuk menunjang proses pupasi, pupation container
ditempatkan dalam kandang pupasi yang harus gelap pada
bagian dalamnya. Selain mempersiapkan lingkungan yang
gelap, kandang juga memberi perlindungan pupa-pupa itu
dari perubahan kondisi lingkungan (yakni kelembapan,
suhu, pergerakan angin, dsb.)

Gambar 7.5 Kandang yang digunakan untuk penetasan
pupa menjadi lalat BSF.
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7.5.3 Penanganan Lalat
Penaganan lalat menentukan lalat akan kawin dan
bertelur.

Di

penanganan

BUMDes
lalat

Tirtawening

sangat

Desa

sederhana

Ketileng
melainkan

memindahkan lalat yang mulanya dikandang mini ke
kendang besar dan cukup menyemprot kan air di dalam
kendang 1 hari 2-3 kali hal ini berbeda dengan pendapat
Departemen Pengembangan sanitasi, air dan limbah padat
(2017) yaitu, memindahkan lalat yang suda menetas di
kendang gelap ke kendang kawin yang disinari cahaya
lampu untuk memudahkan lalat berpinda. Perbedaan
penaganan lalat di karnakan perkandangan tidak sama.

Gambar 7.6 Kandang induk dan kendang untuk bertelur.
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7.5.4 Penanganan Telur
Penaganan telur adalah hal yang terpenting,
penanganan telur sangat sederhana dari kendang induk
yang telah dikasi tumpukan kayu di rak telur di keluarkan
untuk diambil telurnya. Pemisahan telur dari kayu
menggunakan pisau yang akan di goreskan ke kayu dan
telur di letakkan di bak yang suda diisi sampah organik
dan di tutup dengan kelambu. Hal ini sependapat dengan
Departemen Pengembangan sanitasi, air dan limbah padat
(2017)

v

: “

”

dipakai sebagai penyaring pada akuarium serta kolam,
tumpukan lembaran kayu dengan celah-celah kecil di selaselanya, serta bentuk sarang lebah dari kardus.

Gambar 7.7 Proses pemindahan telur ke media tanam
untuk ditetaskan.
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7.6 Hasil Budidaya
7.6.1 Telur Maggot BSF
Telur BSF merupakan produk salah satu produk
utama di BUMDes Tirtawening Desa Ketileng. Gambar
telur Maggot BSF pada gambar nomor 4. Dalam satusiklus
budidaya Maggot BSF di BUMDes Tirtawening mampu
menhasilkan 100gr telur BSF yang nantinya akan dijual
dan dibudidayakan untuk menjaga siklus hidup budidaya
Maggot BSF di BUMDes Tirtawening. Telur Maggot BSF
bisa dipanen 2 hari sekali untuk antisipasi telur menetas di
pancingan, karena telur BSF akan menetas saat berumur 3
hari. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan saat budidaya.
Sesuai referensi menurut Fahmi (2015), yang menyatakan
bahwa lalat BSF betina meletakan telurnya pada substrat
daun pisang kering, waktu penetasan berjalan kurang
lebih 3 hari.

Gambar 7.8 Telur Maggot BSF.
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7.6.2 Maggot BSF
Maggot BSF merupakan produk utama BUMDes
Tirtawening Desa Ketileng. Budidaya Maggot BSF di
BUMDes Tirtawening dalam Satu siklus budidaya bisa
menghasilkan 300kg Manggot siap panen, yang nantinya
akan dijadikan produk turunan. Dan sebagian akan di
sisakan untuk menjadi lalat, Maggot BSF akan menjadi
Maggot selama kurang lebih 18 hari dan akan menjadi
pupa selama 14 hari.
Hal ini sependapat dengan Tomberlin et al. (2002)
bahwa daur hidup BSF dari telur sampai menjadi lalat
dewasa berjalan kurang lebih 40-43. Diawali dari 3 hari
untuk lalat dewasa, dilanjut 3 hari untuk fase kawin
setelah kawin dilanjutkan ke fase bertelur selama 3 hari
dan inkubasi telur selama 3 hari. Setelah bertelur akan
dilanjut ke fase prepupa yang membutuhkan waktu 18
hari dan lanjut ke fase pupa selama 14 hari. Tergantung
dari kondisi lingkungan serta media pakan yang diberikan.
Maggot dapat dipanen pada usia 15 hari karena
pada umur 15 hari Maggot BSF mempunyai kandungan
protein yang paling tingggi. Kondisi ini sesuai referensi
menurut Fahmi (2015) bahwa Maggot Hermetia illucens
kandungan nutrisinya hingga 45-50% dan masing-masing
untuk protein serta lemak. Rizal (2018) menjelaskan,
pembudidayaan yang dilakukan dengan 100 kg bahan
Maggot BSF: Kualitas Fisik dan Kimianya

| 65

baku media kultur, mampu menghasilkan Maggot sebesar
60 hingga 70 kg.

Gambar 7.9 Maggot BSF.
7.6.3 Tepung Maggot
Tepung Maggot merupakan produk hasil turunan
yang didapat dari budidaya Maggot BSF di BUMDes
Tirtawening yang satu siklusnya menghasilkan 300kg
Maggot siap panen, akan di jadikan tepung Maggot yang
akan di gunakan untuk pakan ikan lele. Proses
pengeringan bisa dilihat pada gambar 6. Hal ini
sependapat dengan Fauzi, (2018) bahwa Maggot merupak
sumber protein hewani yang dapat di gunakan untuk
pakan ikan lele secara langsung maupun di tepungkan.
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Gambar 7.10 Maggot kering.
7.6.4 Pupuk Organik Cair
Pupuk Organik Cair ialah produk sampingan di
BUMDes

Tirtawening

yang

dilakukan

untuk

memanfaatkan limbah keluar dari aktifitas degradasi
bahan organik yang dilakukan Maggot BSF. Dalam satu
siklus budidaya Maggot di BUMDes Tirtawening mampu
menghasilkan 150 liter liquid yang bisa di olah menjadi
pupuk cair.
Hal ini sependapat dengan Ricardi (2017) bahwa
Maggot BSF bersimbiosis dengan beragam jenis mikroba
pada pencernaanya yang diketahui berguna sebagai agen
pengendali patogen serta pemacu pertumbuhan tanaman,
dan bisa mengolah bahan cair menjadi pupuk cair untuk
tanaman. Pupuk Organik Cair hasil pengolahan air liquid
maggot di BUMDes Tirtawening bisa dilihat pada gambar
7.
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Gambar 7.11 Pupuk Organik Cair.
7.6.5 Pupuk Kompos
Pupuk kompos merupakan produk sampingan
untuk memanfaatkan limbah padat yang dihasilkan dari sisa
aktifitas degradasi bahan organik Maggot BSF di BUMDes
Tirtawening. Limbah bekas Maggot akan menjadi pupuk
kompos yang melalui proses fermentasi menggunakan
mikrobakteri.
Hal ini sependapat dengan (Choi et al. 2009).
Bahwa Maggot BSF juga mampu mengolah bahan organik
menjadi produk yang bisa dipakai sebagai pupuk.
Kandungan nutrien yang terdapat dalam produk tersebut,
berupa bahan padat, memiliki nilai yang tidak berbeda
dengan pupuk komersial yang terdapat di pasaran, sehingga
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produk padat tersebut dapat dijadikan pengganti pupuk
kompos
Kapasitas produksi pupuk kompos yang dihasilkan
dari budidaya Maggot BSF di BUMDes Tirtawening Desa
Ketileng sebesar 1 ton dalam satu siklus budidaya
tergantung banyaknya sampah yang di berikan kepada
Maggot BSF.
7.7 Proses Pengolahan Hasil Budidaya
7.7.1 Penanganan Saat Panen Maggot BSF di BUMDes
Tirtawening
Penanaganan saat panen Maggot BSF di BUMDes
Tirtawening yaitu dengan mendisain kandang sedemikian
rupa sehingga Maggot-Maggot dapat memanen dirinya
sendiri ketika sudah mulai menghitam warna kulitnya atau
pada kondisi menjelang prepupa Maggot akan menjauhi
media dan bermigrasi ketempat yang lebih kering
selanjutnya akan masuk kedalam selokan dan menuju bak
wadah penampungan Maggot BSF. Kondisi ini sesuai
dengan referensi Melta Rini Fahmi (2018) yang
menjelaskan bahwa menjelang fase prepupa Maggot BSF
mulai menghentikan aktivitas makannya serta menjalani
proses perpindahan dari sumber makanan menuju tempat
yang lebih kering.
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Ketika kondisi media terlalu basah dan terlalu
lengket maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan
pemanenan secara paksa karena Maggot BSF tidak mampu
bergerak memisah dari media akibat media yang terlalu
lengket. Dengan cara mencuci Maggot BSF yang masih
menempel pada media yang lengket dengan air mengalir
dengan wadah penyaring agar Maggot terpisah dari
kotoran dan kotoran ikut mengalir bersama air. Namun
pada kasus seperti ini belum ada referensi yang
menyatakan pemanenan Maggot BSF secara pakasa.
Peralatan yang dibutuhkan dalam tindakan panen
paksa yaitu:
1.

Jaring/kelambu

2.

Bak plastik penampung Maggot Maggot BSF

3.

Air

4.

Bak penampung air bekas panen Maggot BSF
Cara pemanenan paksa di BUMDes Tirtawening

yaitu siapkan bak penampung air bekas sisa panen
kemudian kelambu di siapkan di atas bak yang nantinya
berfungsi sebagai saringan pemisah antara media dengan
Maggot. Kemudian Maggot yang masih lengket dengan
media di cuci diatas kelambu agar media ikut bersama air
dan Maggot BSF bersih dari media.
Dari pernyataan tersebut terdapat kelebihan dan
kekurangan dari Maggot BSF Media Basah.
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a. Kelebihan
1. Maggot media basah bentuk tubuhnya relatif lebih
besar.
2. Siklus hidup Maggot lebih lama .
3. Kemungkinan besar bisa berhasil menjadi lalat.
4. Dapat lebih banyak menghasilkan liquid (untuk
bahan pupuk cair)
b. Kekurangan
1. Jika medianya terlalu tebal beresiko Maggot akan
cepat mati.
2. Jika media terlalu lama akan menyebabkan
Maggot tidak bisa bergerak di dalam media.
3. Media basah hanya bisa digunakan untuk
kontruksi kandang budidaya yang mempunyai
resapan.
Berdasarkan uraian diatas tidak ditemukanya
referensi tentang kontruksi kandang budidaya Maggot
seperti di BUMDes Tirtawening.
7.7.2 Penanganan Pascapanen Maggot BSF di BUMDes
Tirtawening
Penanganan pascapanen Maggot di BUMDes
Tirtawening yaitu setelah dari proses pemanenan harus
disisakan untuk proses siklus hidup lalat BSF. Sisanya
langsung dilakukan nonaktifkan Maggot BSF dengan cara
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merendam di air yang panas yang selanjutnya dilakukan
penjemuran dibawah terik sinar matahari agar Maggot
BSF cepat kering untuk menghindari proses oksidasi yang
bisa menyebabkan tumbuhnya jamur, selanjutnya akan
dilakukan proses penepungan Maggot agar lebih mudah
dijadikan produk turunan berupa Pakan Pelet Lele yang di
produksi di BUMDes Tirtawening.
Proses me-nonaktifkan Maggot BSF tidak sesuai
dengan

referensi

buku

Melta

Rini

Fahmi(2018).

Mengatakan lakukan terapi dingin untuk mematikan
Maggot BSF dengan cara memasukan Maggot yang sudah
dipanen kedalam Freezer.
Selanjutnya Maggot yang sudah kering dilakukan
proses penepungan di BUMDes Tirtawening proses
penepungan Maggot BSF masih menggunakan alat
seadanya yaitu mesin giling tepung manual, untuk
mendapatkan produk tepung Maggot dibutuhkan waktu
yang cukup lama dengan alat yang sederhana. Kemudian
dilanjutkan proses pengayakan agar mendapatkan tepung
yang halus.
Upaya penepungan Maggot kering bertujuan
meningkatkan nilai guna Maggot untuk dlioah sebagai
bahan pakan protein, dalam ransum pakan ternak dan
agar lebih mudah dibuat berbagai macam produk turunan
pakan ternak (bentuk pelet dan pasta). Pernyataan
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tersebut sesuai dengan referensi menurut Fahmi (2018).
Maggot sebagai sumber protein untuk mensubtitusi
tepung ikan dalam formulasi pakan.
Selanjutnya tepung Maggot BSF di formulasi
dengan bahan lain seperti bungkil kedelai, bekatul, tepung
daun kelor, tepung gaplek, dan bubuk bawang putih.

Gambar 7.12 Formulasi Pakan Lele.
Tahapan pembuatan pelet lele sebagai berikut:
a. Pencampuran

bahan

tersebut

dimulai

dengan

melarutkan tepung gaplek dengan air terlebih dahulu.
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b. Setelah itu campurkan tepung bungkil kedelai sambil
di aduk terus.
c. Selanjutnya masukan bekatul/dedak halus.
d. Campurkan tepung Maggot BSF dan tepung daun
kelor sambil diaduk terus.
e. Tahap terakhir kasih bubuk bawang putih sebagai
penyedap dan peningkat nafsu makan ikan.
f. Pastikan adonan tidak terlalu basah atau terlalu kering
cukup sedikit lembab.
Pencampuran bahan-bahan pakan tersebut di
BUMDes Tirtawening masih menggunakan teknik manual
yaitu pengadukan menggunakan tenaga manusia karna
belum adanya mesin mixer untuk mengaduk bahan pakan
pelet ikan lele.
Sesuai dengan pernyataan referensi menurut
(Silmina,dkk, 2011). Berdasarkan pernyataan tersebut,
Maggot (Maggot) lalat Black Soldier fly bisa digunakan
sebagai bahan baku alternatif penganti tepung ikan
sebagai bahan baku pakan.

C agar hasil pelet bagus dan rapi.
Gambar pembuatan pelet sebagai berikut.
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Gambar 7.13 Mesin ekstuder di BUMDes Tirtawening.

Gambar 7.14 Penjemuran pelet lele
di BUMDes Tirtawening
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7.7.3 Pengolahan Media Bekas Maggot BSF di BUMDes
Tirtawening
Pengolahan media bekas Maggot BSF di BUMDes
Tirtawening yaitu ada dua produk yang dihasilkaan dari
media sisa Maggot BSF berupa limbah Liquid hasil
biokonversi Maggot yang diolah dijadikan pupuk organik
cair yang berkualitas tinggi dan produk kedua yaitu pupuk
organik padat hasil olahan dari media sisa aktivitas
degradasi bahan organik oleh Maggot BSF.
Pupuk organik cair yang di produksi oleh BUMDes
Tirtawening merupakan pupuk yang memiliki kualitas
yang sebanding dengan produk yang beredar banyak
pasaran namun dengan harga yang lebih murah. gambar
produk sebagai berikut.

Gambar 7.15 Pupuk organik cair BUMDes Tirtawening.
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7.7.4 Cara Membuat Pupuk Organik Cair di BUMDes
Tirtawening
Pupuk organik cair di BUMDes Tirtawening
merupakan pupuk cair yang di hasilkan dari mengolah
limbah liquid Maggot BSF yang didapat dengan mendesain
kandang budidaya Maggot secara khusus agar memiliki
aliran serapan air sisa dekomposisi sampah oleh Maggot
BSF yang dialirkan melalui pipa khusus.
Liquid yang dihasilkan dari aktivitas dekomposisi
Maggot merupakan cairan organik yang nantinya akan
diolah sebagai pupuk organik cair yang terbukti
berkualitas negatif Salmonela dan Ecoli.
Alat dan Bahan pembuatan pupuk organik cair 100 L.
Alat :
1.

Panci dan tungku api

2.

Gelas ukur

3.

Tong

4.

Pengaduk

5.

Blower elektrik.

Bahan :
1.

Molases

: 5 kg

2.

Bekatul (dedak halus)

: 5 kg

3.

Terasi

: 200 gr

4.

Ragi

: 100 gr
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5.

EM4

: 100 ml

6.

Air

: 20 Liter

7.

Liquid Maggot

: 80 Liter

Cara pembuatan sebagai berikut:
1. Siapkan panci dan tungku api.
2. Larutkan molases dengan air, kemudian dipanaskan
hingga mendidih.
3. Masukan dedak halus (bekatul) dan terasi kemudian
diaduk terus sampai mendidih.
4. Setelah mendidih angkat panci aduk terus sampai
dingin.
5. Sesudah dingin campurkan ragi yang sudah
dihaluskan dan EM4.
6. Campurkan semua adonan dengan liquid Maggot
didalam tong dan lakukan air asi menggunak blower
selama 2x24 jam.
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Gambar 7.16 Pembuatan Pupuk Organik Cair
Pupuk organik cair Maggot memiliki kandungan
unsur-unsur hara yang diperlukan untuk bertumbuh,
berkembang, serta kesehatan tanaman. Unsur-unsur hara
tersebut meliputi Unsur Nitrogen (N), yang digunakan
untuk pertumbuhan tunas, batang serta daun. Unsur
Fosfor (P), untuk merangsang pertumbuhan akar buah,
serta biji. Unsur Kalium (K), untuk peningkatan ketahanan
tanaman terhadap serangan hama serta penyakit.
Pupuk organik cair Maggot mempunyai keunggulan
jika dibandingkan dengan pupuk alami lainnya (pupuk
kandang, pupuk hijau serta kompos) yaitu lebih cepat
diabsorbi oleh tanaman.
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Cara penggunaan pupuk organik cair dengan dosis
10 l/ha supaya memperoleh hasil yang maksimal. Sesuai
dengan referensi menurut (Sutari, 2016) bahwa pupuk
organik cair dengan dosis 10 l/ha ialah aplikasi pupuk
organik cair yang terbaik dalam mendapatkan bobot segar
polong sedangkan untuk frekuensinya sebanyak dua kali
penyemprotan.
7.7.5 Cara Membuat Pupuk Organik Padat Maggot di
BUMDes Tirtawening
Pupuk organik padat merupakan pemanfaatan
limbah sisa media Maggot BSF yang memiliki kandungan
yang sama dengan pupuk organik cair yang di produksi
dari liquid Maggot. Media bekas maggos tidak langsung
dijadikan pupuk organik tetapi harus melalui proses
pengomposan menggunakan bakteri aktif EM4.
Seluruh bekas media Maggot BSF ditumpuk dalam
tempat didalam ruangan dengan ketebalan penumpukan
bahan bekas media Maggot setebal 1 x 1 x 1 meter persegi.
Kadar air limbah media Maggot BSF sebagai bahan baku,
jika terlalu basah. Hal ini mesti diperhatikan sebab
memiliki banyak pengaruh terhadap aktivitas mikroba
dalam mengolah bahan baku menjadi kompos. Apabila
telah kering, bahan baku mesti diberikan air yang cukup
supaya melembab. Perlakuan ini sesuai berdasarkan
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referensi

menurut

Wied

(2004)

bahwa

tempat

pengomposan tergantung pada kondisi dan luas lahan
(halaman

rumah)

yang

bisa

dipersiapkan

untuk

pembuatan kompos.
Untuk mempercepat proses pengomposan perlu
ditambahkan Effective Microorganisme 4 (EM4). EM4
adalah kultur campuran dalam medium cair berwarna
coklat kekuningan, berbau asam serta terdiri atas
mikroorganisme yang menguntungkan bagi kesuburan
tanah. Jenis mikroorganisme yang terdapat pada EM 4
meliputi

Lactobacillus

sp.,

Khamir,

Actinomycetes,

Streptomyces.
Perlakuan

tersebut

sesuai

dengan

referensi

menurut Nur, Noor, & Elma (2016) yakni selain
memfermentasi bahan organik dalam tanah ataupun
sampah,

EM

4

juga

merangsang

perkembangan

mikroorganisme lainnya yang menguntungkan bagi
kesuburan tanah serta berguna bagi tanaman, contohnya
bakteri

pengikat

mikroorganisme

nitrogen,
yang

pelarut

bersifat

fosfat

antagonis

serta

terhadap

penyakit tanaman. EM4 bisa dipakai untuk pengomposan,
sebab dapat mempercepat proses dekomposisi sampah
organik.

Maggot BSF: Kualitas Fisik dan Kimianya

| 81

7.8 Pemasaran Hasil Budidaya Maggot BSF di BUMDes
Tirtawening
Strategi pemasaran di BUMDes Tirtawening adalah
Memulai pendekatan dengancara memberikan contoh kepada
masyarakat desa bagaimana bertani organik dengan baik dan
benar menggunakan pupuk yang murah dengan harapan hasil
yang maksimal untuk mengurangi HPP pertanian yang ada di
Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Jawa
Tengah.
Melalui bukti yang nyata tentang bertani organik
yang baik dan benar diharapkan dapat membuat para petani
yakin untuk berpindah dari pemakaian pupuk kimia ke pupuk
organik yang tidak merusak lingkungan dan dengan harga
yang jauh lebih ekonomis di banding dengan pupuk yang
beredar dipasaran.
Strategi pemasaran untuk produk Pelet Lele dari
protein tepung Maggot dengan cara memberikan harga yang
jauh lebih murah karena tujuan utama yaitu untuk membantu
para peternak lele yang kini semakin banyak yang mengeluh
akibat pakan lele yang semakin mahal. untuk meyakinkan
masyarakat dengan pelet produk BUMDes dengan membuat
kolam percobaan untuk sebagai contoh pengaplikasian pakan
pelet dari Maggot saat lele sudah umur 10 hari setelah tebar
benih. Kolam uji coba berada di rumah pak maskun yang
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selaku pengurus BUMDes Tirtawening Desa Ketileng. Kolam uji
coba bisa dilihat pada gambar 7.17

Gambar 7.17 Kolam Lele Percontohan di BUMDes Tirtawening.
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