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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

1.2.1 Latar Belakang Munculnya Inovasi 

Dalam usaha peternakan, pakan memegang peranan yang sangat  penting, 

baik dari aspek kualitas, kuantitas, maupun ketersediaannya secara terus-menerus. 

Kendala terbesar bagi peternak dalam menjalankan usahanya adalah harga pakan 

yang semakin mahal. Diantara banyaknya alternatif dalam memproduksi pakan 

ternak, serangga merupakan salah satu alternatif sumber protein yang dapat 

digunakan dalam pakan ternak (Makkar et al. dalam Harlystiarini, 2017 : 2). 

Sebagai hewan yang berdarah dingin, serangga memiliki tingkat konversi pakan 

yang tinggi dan siklus hidup yang relatif pendek (Cullere et al. dalam 

Harlystiarini, 2017 : 2). Berbagai jenis serangga berpotensi dimanfaatkan untuk 

memproduksi biomassa bermanfaat, tetapi yang mulai banyak diteliti adalah larva 

dari Black Soldier Fly (Hermetia illucens), maggot atau larva lalat rumah (Musca 

domestica) dan ulat hongkong (Tenebrio molitor) (Charlton et al. dalam 

Harlystiarini, 2017 : 2).  

Banyaknya sampah yang ada di Indonesia, terutama di Kota Blitar 

mengakibatkan pemerintah berpikir untuk menghasilkan suatu program yang bisa 

mengurangi jumlah sampah yang sudah ada. Salah satu program yang sudah bisa 

kita amati yaitu adanya pembagian tempat sampah untuk sampah organik dan 

sampah anorganik. Pembagian sampah tersebut merupakan salah satu upaya agar 

sampah yang sudah dipilah bisa didaur ulang dan dimanfaatkan dengan baik, 

sehingga memiliki nilai guna dan dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk 

mencari nafkah.  

Salah satu cara untuk mengatasi semakin menumpuknya sampah organik 

yaitu dengan memanfaatkan limbah rumah tangga atau sampah organik yang tidak 

busuk seperti sayur-sayuran atau buah-buahan yang sudah layu sebagai media 

untuk pertumbuhan Black Soldier Fly (BSF). BSF yang dibudidayakan akan 

dijadikan sebagai alternatif pakan ternak, seperti unggas dan ikan. Penyediaan 

pakan ternak yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan
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industri peternakan dan menjadi komponen terbesar dalam kegiatan usaha tersebut, 

yaitu 50-70% (Katayane et al. dalam Wardhana, 2016: 69). Komponen protein 

mempunyai peran yang penting dalam suatu formula pakan ternak karena terlibat 

dalam pembentukan jaringan tubuh dan terlibat aktif dalam metabolisme vital 

seperti enzim, hormon, dan antibodi (Beski et al. dalam Wardhana, 2016: 69). 

Dengan pemanfaatan BSF sebagai bahan pakan alternatif diharapkan dapat 

mengurangi biaya produksi khususnya dalam pengadaan pakan, karena BSF 

memiliki kandungan gizi yang tinggi dan harga jual yang murah. 

 

1.2.1 Potensi Daerah 

Setiap daerah pasti akan menghasilkan atau mengeluarkan sampah, baik 

sampah organik maupun sampah anorganik, sehingga dari segi bahan baku usaha 

ini bisa dilakukan dimana saja. Tetapi dari segi sasaran atau target pasar, Blitar 

patut menjadi tempat untuk menjalankan usaha ini, karena Blitar merupakan 

daerah yang menghasilkan produk unggas dan ikan air tawar yang cukup besar di 

Indonesia. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

2.2.1 Tujuan 

Usaha in bertujuan untuk memanfaatkan limbah organik untuk dijadikan sebagai 

media pertumbuhan larva BSF. larva BSF ini kemudian bisa dijadikan sebagai 

alternatif pakan unggas dan ikan air tawar. Larva BSF bisa diberikan langsung 

pada hewan ternak atau diolah terlebih dahulu menjadi makanan instan seperti 

pelet. 

 

2.2.2 Sasaran 

Sasaran dari usaha ini yaitu para peternak unggas dan pembudidaya ikan 

air tawar yang ada di lingkungan Blitar, khususnya di daerah dimana banyak 

peternak unggas dan peternak ikan. 
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1.3 Kendala 

Kendala dalam bisnis budidaya ini adalah sulitnya mencari dan 

membedakan bibit BSF yang unggul. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi 

dan sosialisasi tentang BSF itu sendiri. Solusi dari kendala tersebut adalah 

mencari literatur dengan cara mengimplementasikannya secara langsung di 

lapangan atau mengunjungi lokasi budidaya BSF. Solusi lain yang bisa 

memecahkan masalah ini adalah menggali informasi dari peternak BSF secara 

langsung, karena peternak-lah yang lebih mengetahui bagaimana proses budidaya 

BSF mulai dari pembibitan, pembesaran, hingga siap dijual. Selain itu perlu 

adanya kegiatan dalam suatu komunitas, agar komunitas tersebut berjalan dengan 

efektif serta para peternak yang menjadi anggota dapat saling bertukar ilmu dan 

pengalaman. Solusi tersebut diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dan 

membuahkan hasil yang positif. 
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BAB II 

KEBIJAKAN DAERAH DALAM MEMFASILITASI INOVASI 

TEKNOLOGI 

 

Menurut penyusun hingga saat ini belum tersentuh dukungan dari 

Pemerintah Kota Blitar untuk pemanfaatan sampah organik sebagai media usaha 

BSF di Wilayah Kota Blitar. Sampai saat ini Pemerintah daerah Kota Blitar 

menggalakkan pemilahan sampah organik dan anorganik, tetapi pemanfaatan 

sampah organik sampai saat ini belum tersentuh. Dengan adanya acara ini 

diharapkan Pemerintah mengetahui dan membantu untuk memberi dukungan 

dalam usaha budidaya BSF agar sampah organik di Kota Blitar bisa dimanfaatkan.



 
 

5 
 

BAB III 

ASPEK INOVASI TEKNOLOGI 

 

3.1 Deskripsi Inovasi Teknologi 

BSF merupakan lalat (Diptera) yang termasuk dalam keluarga 

Stratiomyidae. Lalat ini dapat ditemukan di wilayah tropis dan subtropis (46° LU 

- 42° LS) (Martínez-Sánchez et al. dalam Harlystiarini, 2017 : 21). Siklus 

hidupnya terdiri dari lima fase yaitu telur, larva, prepupa, pupa dan dewasa yang 

berlangsung sekitar 38-41 hari. Lalat betina dewasa akan bertelur sekitar lima 

sampai delapan hari pasca keluar dari pupa dan umumnya dapat bertelur hingga 

500 butir per ekor. Telur akan menetas menjadi larva dalam waktu kurang lebih 

4,5 hari (±105 jam).  

 

Gambar 3.1 Siklus hidup BSF (Tomberlin et al. dalam Wardhana, 2016: 71) 

 

Angka yang tecantum dalam skema menunjukkan lama waktu 

perkembangan BSF dalam setiap tahapan metamorfosisnya dalam satuan hari. 

 

 

Gambar 3.2 Morfologi larva, pupa dan lalat dewasa black soldier fly (Hermetia 

illucens) (Mcshaffrey, dalam Fauzi, 2018: 39)
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Larva BSF memiliki tingkat pertumbuhan tinggi dan konversi pakan yang 

optimal serta dapat memanfaatkan dengan baik berbagai jenis material sebagai 

sumber makanan termasuk bahan organik yang dianggap sudah tidak berguna  

seperti limbah rumah tangga pada umumnya, dan limbah dapur, limbah sayuran, 

limbah buah-buahan, limbah pengolahan makanan, dan limbah peternakan pada 

khususnya. Larva BSF dapat mengonsumsi makanan dengan cepat mulai dari 25 

mg hingga 500 mg bahan segar per larva dalam satu hari dan dapat mencapai 

ukuran panjang ±27 mm, lebar sekitar 6 mm dan berat sampai 220 mg di akhir 

fase larva (±14 hari) (Newton et al. dan Park dalam Harlystiarini, 2017 : 2). 

Lalat betina tidak akan meletakkan telur di atas sumber pakan secara 

langsung dan tidak akan mudah terusik apabila sedang bertelur. Oleh karena itu, 

umumnya potongan kayu diletakkan di atas media pertumbuhan sebagai tempat 

untuk bertelur (Wardhana, 2016: 71). Jumlah lalat betina yang meletakkan telur 

pada suatu media umumnya lebih dari satu ekor. Keadaan ini dapat terjadi karena 

lalat betina akan mengeluarkan penanda kimia yang berfungsi untuk memberikan 

sinyal ke betina-betina lainnya agar meletakkan telur di tempat yang sama. Telur 

BSF berwarna putih dan berbentuk lonjong dengan panjang sekitar 1 mm 

terhimpun dalam bentuk koloni (Wardhana, 2016: 71).  

Seekor lalat betina BSF normal mampu memproduksi telur berkisar 185-

1235 telur (Rachmawati et al. dalam Wardhana, 2016: 71). Literatur lain 

menyebutkan bahwa seekor betina memerlukan waktu 20-30 menit untuk bertelur 

dengan jumlah produksi telur antara 546-1.505 butir dalam bentuk massa telur 

(Tomberlin dan Sheppard dalam Wardhana, 2016: 71). Berat massa telur berkisar 

15,8-19,8 mg dengan berat individu telur antara 0,026-0,030 mg. Waktu puncak 

bertelur dilaporkan terjadi sekitar pukul 14.00-15.00. Lalat betina dilaporkan 

hanya bertelur satu kali selama masa hidupnya, setelah itu lalat akan mati 

(Tomberlin et al. dalam Wardhana, 2016: 71).  

Lebih lanjut disebutkan bahwa jumlah telur berbanding lurus dengan 

ukuran tubuh lalat dewasa. Lalat betina yang memiliki ukuran tubuh lebih besar 

dengan ukuran sayap lebih lebar cenderung lebih subur dibandingkan dengan lalat 

yang bertubuh dan sayap yang kecil (Gobbi et al. dalam Wardhana, 2016: 71). 

Jumlah telur yang diproduksi oleh lalat berukuran tubuh besar lebih banyak 
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dibandingkan dengan lalat berukuran tubuh kecil. Selain itu, kelembaban juga 

dilaporkan berpengaruh terhadap daya bertelur lalat BSF. Sekitar 80% lalat betina 

bertelur pada kondisi kelembaban lebih dari 60% dan hanya 40% lalat betina yang 

bertelur ketika kondisi kelembaban kurang dari 60% (Tomberlin dan Sheppard 

dalam Wardhana, 2016: 71). 

Dalam waktu dua sampai empat hari, telur akan menetas menjadi larva dan 

berkembang dalam waktu 22-24 hari dengan rata-rata 18 hari (Barros-Cordeiro et 

al. dalam Wardhana, 2016: 71). Ditinjau dari ukurannya, larva yang baru menetas 

dari telur berukuran kurang lebih 2 mm, kemudian berkembang hingga 5 mm. 

Setelah terjadi pergantian kulit, larva berkembang dan tumbuh lebih besar dengan 

panjang tubuh mencapai 20-25 mm, kemudian masuk ke tahap prepupa. Larva 

betina yang berada di dalam media lebih lama akan memiliki bobot yang lebih 

berat dibandingkan dengan larva jantan. Secara alami, prepupa akan 

meninggalkan media pakannya ke tempat yang kering, kemudian membuat 

terowongan untuk menghindari predator (Tomberlin et al dalam dalam Wardhana, 

2016: 71). Bobot pupa betina rata-rata 13% lebih berat dibandingkan dengan 

bobot pupa jantan (Tomberlin et al. dalam Wardhana, 2016: 71). Setelah 14 hari, 

pupa berkembang menjadi lalat dewasa (imago). Dua atau tiga hari kemudian lalat 

dewasa siap untuk melakukan perkawinan (Wardhana, 2016: 71). 

Suhu merupakan salah satu faktor yang berperan dalam siklus hidup BSF. 

Suhu yang lebih hangat atau di atas 30°C menyebabkan lalat dewasa menjadi 

lebih aktif dan produktif. Suhu optimal larva untuk dapat tumbuh dan berkembang 

adalah 30°C, tetapi pada suhu 36°C menyebabkan pupa tidak dapat 

mempertahankan hidupnya sehingga tidak mampu menetas menjadi lalat dewasa. 

Pemeliharaan larva dan pupa BSF pada suhu 27°C berkembang empat hari lebih 

lambat dibandingkan dengan suhu 30°C (Tomberlin et al. dalam Wardhana, 2016: 

72). Suhu juga berpengaruh terhadap masa inkubasi telur. Suhu yang hangat 

cenderung memicu telur menetas lebih cepat dibandingkan dengan suhu yang 

rendah (Wardhana, 2016: 72). 

Meskipun lalat dewasa tidak memerlukan pakan sepanjang hidupnya, 

tetapi pemberian air dilaporkan mampu memperpanjang lama hidup dan 

meningkatkan produksi telur. Puncak kematian lalat dewasa yang diberi minum 
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air terjadi kematian tertinggi pada hari kelima hingga kedelapan dan berlanjut 

pada hari ke-10 hingga 12 (Rachmawati et al. dalam Wardhana, 2016: 72). 

Ditinjau dari waktu bertelurnya, lalat betina yang diberi minum air mencapai 

puncak waktu bertelur pada hari ketujuh (Wardhana, 2016: 72). 

Aktivitas kawin BSF umumnya terjadi pada pukul 08.30 dan mencapai 

puncaknya pada pukul 10.00 di lokasi yang penuh tanaman (vegetasi) ketika suhu 

lingkungan mencapai 27°C. Saat melakukan aktivitas kawin, lalat jantan akan 

memberikan sinyal ke lalat betina untuk datang ke lokasi yang telah ditentukan 

oleh pejantan. Perkawinan BSF terjadi di tanah atau di daerah yang penuh dengan 

vegetasi. Namun, ada juga laporan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat 

juga terjadi di udara. Kondisi ruang udara yang cukup dan kepadatan jumlah lalat 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan aktivitas kawin BSF  

(Wardhana, 2016: 72). 

Intensitas cahaya dan suhu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan 

aktivitas kawin lalat BSF (Zhang et al. dan Gobbi et al. dalam Wardhana, 2016: 

72). Umumnya lalat dewasa membutuhkan penerangan yang tinggi tetapi masih di 

bawah intensitas sinar matahari. Oleh karena itu, untuk memicu terjadinya 

aktivitas kawin BSF diperlukan penerangan buatan apabila lingkungan dalam 

keadaan mendung atau penerangan kurang (Wardhana, 2016: 72). 

Kemampuan larva BSF hidup dalam berbagai media terkait dengan 

karakteristiknya yang memiliki toleransi pH yang luas (Mangunwardoyo et al. 

dalam Wardhana, 2016: 72). Selain itu, kemampuan larva dalam mengurai 

senyawa organik ini juga terkait dengan kandungan beberapa bakteri yang 

terdapat di dalam saluran pencernaannya (Dong et al. dan Yu et al. dalam 

Wardhana, 2016: 72). Dari hasil identifikasi ditemukan beberapa bakteri dari yang 

diisolasi dari sistem pencernaan larva BSF, yaitu Micrococcus sp, Streptococcus 

sp, Bacillus sp dan Aerobacter aerogens (Banjo et al dalam Wardhana, 2016: 72).  

Kualitas dan kuantitas media perkembangan larva lalat sangat 

mempengaruhi kandungan nutrien tubuh serta keberlangsungan hidup larva pada  

tahap metamorfosis selanjutnya (Gobbi et al. dan Makkar et al. dalam Wardhana, 

2016: 72). Kualitas media perkembangan larva berkorelasi positif dengan panjang 

larva dan persentase daya tahan hidup lalat dewasa (De Haas et al. dalam 
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Wardhana, 2016: 72). Jumlah dan jenis media yang kurang mengandung nutrien 

dapat menyebabkan bobot pupa kurang dari normal, akibatnya pupa tidak dapat 

berkembang menjadi lalat dewasa (Wardhana dan Muharsini dalam Wardhana, 

2016: 72). Larva BSF yang dikoleksi dari alam dan ditumbuhkan pada media 

organik dengan kualitas cukup memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan 

dengan larva dari koloni laboratorium (Tomberlin et al. dalam Wardhana, 2016: 

72). Bobot larva BSF yang diberi pakan dalam jumlah terbatas tidak berbeda 

nyata dengan yang diberi pakan melimpah (Myers et al. dalam Wardhana, 2016: 

72). Namun, lalat dewasa yang menetas dari kelompok larva dengan pakan 

terbatas memiliki umur yang lebih pendek (tiga sampai empat hari). (Wardhana, 

2016: 72) 

Kualitas media pertumbuhan larva juga berpengaruh terhadap jumlah rasio 

antara lalat jantan dan betina yang menetas dari pupa. Lalat dewasa jantan akan 

banyak menetas dari larva yang dipelihara pada jumlah media yang terbatas 

(Zarkani dan Miswati dalam Wardhana, 2016: 72-73). 

Kandungan nutrisi larva BSF secara umum dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Kandungan protein pada larva ini cukup tinggi, yaitu 44,26% dengan kandungan 

lemak mencapai 29,65%. Nilai asam amino, asam lemak, dan mineral yang 

terkandung di dalam larva juga tidak kalah dengan sumber-sumber protein lainnya, 

sehingga larva BSF merupakan bahan baku ideal yang dapat digunakan sebagai 

pakan ternak (Fahmi et al. dalam Wardhana, 2016: 73). Larva BSF dilaporkan 

memiliki komposisi asam amino yang menyerupai komposisi asam amino bungkil 

kedelai maupun tepung ikan (Veldkamp et al. dalam Harlystiarini, 2017 : 2). 

Ditinjau dari umur, larva memiliki persentase komponen nutrisi yang 

berbeda. Kadar bahan kering larva BSF cenderung berkorelasi positif dengan 

meningkatnya umur, yaitu 26,61% pada umur lima hari menjadi 39,97% pada 

umur 25 hari. Hal yang sama juga terjadi pada komponen lemak kasar, yaitu 

sebesar 13,37% pada umur lima hari dan meningkat menjadi 27,50% pada umur 

25 hari. Kondisi ini berbeda dengan komponen protein kasar yang cenderung 

turun pada umur yang lebih tua. (Wardhana, 2016: 73). 

Hasil analisis proksimat menunjukkan bahwa kandungan protein kasar 

larva yang muda lebih tinggi dibandingkan dengan larva yang tua. Kondisi ini 
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diduga karena larva yang masih muda mengalami pertumbuhan sel struktural yang 

lebih cepat. Tetapi, apabila ditinjau dari skala produksi massal maka kuantitas 

produksi menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan sehingga diperlukan bobot 

larva (prepupa) yang lebih tinggi (Wardhana, 2016: 73-74). 

 

Proksimat Jumlah Asam amino Jumlah Asam amino Jumlah 

Air  2,38 % Serin  6,35 % Sistin  2,05 % 

Protein  44,26 % Glisin  3,80 % Isoleusin  5,42 % 

Lemak  29,65 % Histidin  3,37 % Leusin  4,76 % 

Arginin  12,95 % Lisin  10,65 % 

Treonin  3,16 % Taurin  17,53 % 

Alanin  25,68 % Sistein  2,05 % 

Prolin  16,94 % NH3  4,33 %  

Tirosin  4,15 % Ornitina  0,51 % 

Valin  3,87 % 

Tabel 3.1 Kadar kandungan proksimat dan asam amino larva BSF (Fahmi et al. 

dalam Wardhana  2016: 73) 

 

Asam lemak Jumlah Mineral Jumlah 

Linoleat  0,70 % Mn  0,05 mg/g  

Linolenat  2,24 % Zn  0,09 % 

Saturated  20,00 mg/g  Fe  0,68 % 

Monomer  8,71 % Cu  0,01 % 

 P  0,13 % 

Ca  55,65 % 

Mg  3,50 % 

Na  13,71 % 

K  10,00 % 

Tabel 3.2 Kadar kandungan asam lemak dan mineral larva BSF (Fahmi et al. 

dalam Wardhana  2016: 73) 

 

Larva yang lebih besar dan prepupa sangat ideal digunakan untuk 

campuran pakan atau bahan baku pelet karena mampu memenuhi kuantitas 
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produksi. Larva muda lebih sesuai diberikan untuk pakan ikan secara langsung, 

karena bentuknya yang kecil sesuai dengan ukuran mulut hewan ternak 

(Rachmawati et al. dalam Wardhana  2016: 74). Asam amino yang terkandung 

dalam BSF mirip dengan tepung kedelai yang merupakan salah satu bahan baku 

untuk membuat pelet. Pemberian tepung BSF suatu hewan akan memenuhi 

kebutuhan asam-asam amino tersebut (Veldkamp dan Bosch dalam Wardhana  

2016: 74). 

Bobot badan ayam pedaging pada fase starter dan grower tidak berbeda 

nyata antara kelompok yang diberi pakan yang mengandung tepung BSF dengan 

kelompok yang diberi tepung ikan (Elwert et al. dalam dalam Wardhana  2016: 

75). Bukti ini mengindikasikan bahwa substitusi tepung ikan dengan tepung BSF 

akan memberikan hasil yang sama, tetapi secara operasional lebih ekonomis. 

Substitusi tepung kedelai secara sebagian atau menyeluruh dengan tepung BSF 

tidak mempengaruhi asupan pakan, jumlah telur, bobot telur dan efisiensi pakan 

pada ayam petelur jika dibandingkan dengan pemberian pakan standar (Maurer et 

al. dalam Wardhana  2016: 75).  

Studi lain juga diuji pada burung puyuh (Coturnix coturnix japonica) 

dengan cara mengganti tepung ikan dengan tepung BSF, termasuk melakukan 

beberapa kombinasi tepung ikan dan tepung BSF dengan persentase yang berbeda 

(Widjastuti et al. dalam Wardhana  2016: 75). Tepung ikan merupakan salah satu 

bahan baku untuk membuat pakan unggas. Substitusi 50-75% tepung ikan dengan 

tepung BSF memberikan respon yang positif terhadap produksi dan bobot telur 

puyuh, tingkat konsumsi pakan serta konversi pakan. Hal ini dapat dipahami 

karena tepung BSF memiliki protein dengan karakteristik asam amino yang relatif 

sama dengan tepung ikan (Newton et al. dalam Wardhana  2016: 75).  

 

3.2 Penjelasan Teknis terhadap Hasil Inovasi Teknologi 

Limbah rumah tangga yang tidak busuk seperti sayur-sayuran atau buah-

buahan yang sudah layu merupakan media dalam budidaya BSF. Media lain yang 

digunakan dalam budidaya BSF adalah bekatul. Bekatul memiliki tekstur yang 

kering. Tempat yang bisa digunakan untuk pembesaran larva BSF yaitu baki 

berukuran 37 x 30 x 13 cm. Bekatul ditaburkan di pinggir atau disekitar baki yang 

berisi larva BSF, yang telah diberi limbah sayuran atau buah-buahan. Bekatul 
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akan menyerap air dan mengurangi kadar air yang terkandung dalam buah dan 

sayur tersebut. Dalam pemberian makan, larva BSF hanya membutuhkan bekatul 

dan sayur atau buah sesuai selera, karena kadar air dari sayur dan buah berbeda-

beda. Jika kadar air dari sayur dan buah lebih banyak, maka bekatul yang 

diberikan harus diperbanyak pula. Demikian sebaliknya, jika kadar air dari sayur 

dan buah lebih sedikit, maka bekaltul yang diberikan bisa dikurangi. Pemberian 

makan pada bekatul bisa diberikan setiap saat jika makanan sebelumnya sudah 

habis. Tidak ada aturan khusus dalam pemberian makanan. Semakin sering larva 

BSF makan, maka semakin cepat pertumbuhannya. Tetapi perlu diperhatikan 

bahwa pemberian makanan yang terlalu banyak bisa menyebabkan makanan 

menumpuk dan membusuk. 

 

Gambar 3.3 Larva BSF 

 

 

Gambar 3.4 Lalat Dewasa 
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Dalam keadaan yang cukup basah, larva BSF bisa keluar dari baki. Oleh 

karena itu, baki yang digunakan haruslah kering pada bagian pinggirnya. Selain 

itu, bekatul yang menyerap air menyebabkan buah dan sayur akan lebih awet dan 

tidak mudah membusuk, sehingga dalam budidaya ini tidak adanya bau yang 

kurang sedap yang ditimbulkan. Selain itu usaha ini tidak menimbulkan suara 

yang bising. Dengan demikian tidak adanya masyarakat sekitar yang merasa 

terganggu dengan adanya usaha budidaya ini di lingkungan mereka. Oleh karena 

itu, usaha ini dapat dijalankan di lingkungan disekitar perumahan.  

Baki yang berisi larva BSF diletakkan didalam rak yang bagian 

sampingnya terbuat dari kayu dan dan bagian bawah terbuat dari triplek berukuran 

80 x 60 x 7 cm. Hal ini bertujuan untuk menampung larva BSF yang dirasa akan 

menjadi prepupa, karena secara naluriah larva BSF yang akan menjadi prepupa 

cenderung untuk memisahkan diri dan menghindari keramaian, serta berusaha 

untuk keluar dari baki. Setelah dirasa cukup sepi, larva BSF cenderung malas 

bergerak dan lebih sering berdiam diri. Larva BSF yang sudah menyendiri ini 

kemudian diletakkan di baki yang terpisah untuk lalat dewasa. 

Tempat yang digunakan untuk membudidayakan prepupa dan lalat dewasa 

terdiri dari kerangka kotak yang dilapisi dengan kain kasa. Pemasangan kain kasa 

di sekitar tempat pembibitan berfungsi agar lalat dewasa tidak bisa keluar karena 

lalat dewasa bisa terbang. Kerangka kotak dibuat dari kayu, paku, kain kasa, 

triplek, dan oli. Oli digunakan untuk melapisi kayu agar tidak ada serangga yang 

masuk seperti semut, karena semut bisa memakan prepupa, pupa, lalat dewasa, 

dan telur sehngga semut merupakan hama dalam usaha BSF. paku digunakan 

untuk menyambung kayu, triplek, dan kain kasa. Kerangka kotak terdiri dari 2 

bagian utama. Bagian pertama diisi dengan maggot yang akan menjadi pupa atau 

prepupa, dan bagian kedua diisi dengan lalat dewasa. Kedua bagian dipisahkan 

oleh triplek, tetapi dibuat semacam pintu kecil yang bisa dibuka dan ditutup. Pada 

malam hari, pintu ditutup dan pada siang hari, pintu dibuka. Pada bagian terluar 

dari bagian kedua atau bagian yang diisi lalat dewasa dipasang lampu untuk 

menarik perhatian lalat dewasa pada malam hari agar menarik perhatian lalat 

dewasa dan terbang menuju ke bagian kedua. Lalat dewasa pada umumnya akan 

meletakkan telur di tempatnya berubah dari pupa menjadi lalat dewasa. Jika lalat 
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dewasa bertelur di  tempatnya berubah, maka peternak akan kesulitan dalam 

memisahkan prepupa atau pupa dan telur, sehingga perlu adanya dua tempat yang 

dipisah agar lalat dewasa tidak kembali ke tempatnya berubah dari pupa menjadi 

lalat dewasa. 

 

Gambar 3.5 Baki untuk Tempat Pertumbuhan Larva BSF 

 

Gambar 3.6 Rak Kayu 
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Gambar 3.7 Kain Kasa 

 

 
Gambar 3.8 Kandang untuk Prepupa, Pupa, dan Lalat Dewasa 
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Gambar 3.9 Kandang untuk Prepupa dan Pupa BSF 

 

 
Gambar 3.10 Kandang untuk Lalat Dewasa dan Media untuk Pembibitan 
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Kerangka kotak bisa didesain sesuai keinginan peternak, tetapi ukuran 

idealnya yaitu 3 x 2 x 1,5 m. Kotak ini kemudian diletakkan di tempat terbuka 

sehingga terkena sinar matahari langsung. Selain itu, diperlukan pula peralatan 

untuk menunjang pembibitan. Kayu berukuran 40 x 7 x 1 cm yang telah ditumpuk 

menjadi empat, lima, atau enam diberi batang korek api di sela-selanya dan diikat 

dengan karet pada ujungnya sehingga menyisakan celah kecil. Celah kecil inilah 

yang akan digunakan BSF untuk meletakkan telurnya.  

Pembibitan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam suatu 

peternakan. Proses pembibitan menjamin kelangsungan peternakan yang 

dijalankan. Dalam budidaya BSF tidak ada perlakuan khusus untuk calon indukan. 

Seorang peternak hanya perlu menyisihkan 1 kg larva untuk kemudian diletakkan 

pada tempat yang telah dilapisi kain kasa  sebelumnya. Kemudian biarkan larva 

berubah menjadi prepupa, pupa, dan lalat dewasa. Kemudian masukkan baki kecil 

yang berisi air tawar. Air tawar selain dikonsumsi oleh lalat dewasa, juga 

berfungsi sebagai pengatur kelembapan. Kayu yang telah ditumpuk menjadi dua 

diberi karet pada ujungnya juga harus dimasukkan agar lalat dewasa bisa 

meletakkan telurnya dengan aman. Kayu tersebut diletakkan di atas baki 

berukuran 36 x 27 x 5 cm, kemudian diisi dengan pelet yang sudah diberi air 

secukupnya, yang berfungsi sebagai penarik perhatian lalat dewasa agar bertelur 

di sekitar pelet tersebut. Kayu ini akan dipisah dan diambil telur BSF yang 

menempel di sela-selanya setiap 3 hari sekali. Hal ini dilakukan agar dalam satu 

tempat atau satu kotak nanti usia dari larva akan sama. Telur yang sudah diambil 

dan dipisahkan dari kayu tempat larva BSF bertelur kemudian diletakkan diatas 

kertas. Kertas tersebut diletakkan di atas kayu kecil dan kemudian dimasukkan 

dalam baki kecil. Di sekitar kayu kecil masukkan pelet yang sudah diberi air 

secukupnya dan taburkan bekatul di pinggir baki atau disekitarnya, agar larva BSF 

yang baru menetas tidak keluar. 
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Gambar 3.11 Kayu yang Digunakan untuk Meletakkan Telur 

 

 

Gambar 12 Bibit BSF 

 

Dalam estimasi penyusun, dari 1 gram bibit (telur) BSF selama 1 periode 

pertumbuhan ( 6 minggu atau 1,5 bulan) atau dari telur sampai siap jual bisa 

menghasilkan 5 kg larva BSF. Pakan yang digunakan untuk menghasilkan 5 kg 

larva BSF adalah 10 kg. Media yang digunakan adalah bekatul dan sayur atau 

buah. Bekatul yang disediakan selama proses budidaya dalam 1 periode 

pertumbuhan dari 1 gram bibit (telur) BSF sebanyak 2 kg, sedangkan untuk sayur 

dan buah sebesar 8 kg, sehngga bisa ditarik kesimpulan tentang perbandingan 

pakan yang diperlukan dalam 1 periode pertumbuhan yaitu 1:4. Namun hal ini 

dapat berubah jika dalam proses pertumbuhan terdapat bibit yang mati. 
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3.3 Prosedur Operasi Standar 

Prosedur Operasi Standar (SOP) dalam usaha BSF ini disusun berdasarkan 

lima proses utama yang merupakan kunci dari pengolahan BSF, yaitu (GmbH, 

2017 : 10) : 

a. Unit pembiakan massal BSF 

Unit ini digunakan untuk memelihara larva-larva kecil agar selalu 

tersedia dengan jumlah yang konsisten dan dapat digunakan untuk mengolah 

sampah organik yang datang setiap harinya. Namun dalam unit pemeliharaan 

ini, jumlah larva yang menetas dibatasi dalam jumlah tertentu untuk 

menjamin kestabilan pembiakan populasinya. 

b. Unit penerimaan pakan untuk pra-proses  : 

Hal yang sangat penting adalah memastikan bahwa sampah organik dari 

buah dan sayur yang layu yang diterima cocok untuk menjadi makanan bagi 

larva-larvanya. Untuk itu, langkah pertama adalah mengontrol pakan untuk 

memastikan bahwa pakan tersebut tidak mengandung material berbahaya dan 

bahan non-organik.  

c. Unit pengolahan pakan: 

Larva-larva kecil dari unit pembiakan diberi makan sampah organik. 

Larva yang memakan sampah organik ini kemudian tumbuh menjadi larva 

besar sehingga dapat mengolah dan mengurangi sampah. 

d. Unit pemanenan produk BSF  : 

Sebelum berubah menjadi prepupa, larva diambil dari baki. Residu 

sampah yang tertinggal di baki juga merupakan produk yang bernilai tinggi 

sebagai pupuk tanaman. 

 

3.4 Lokasi Usaha 

Usaha budidaya BSF merupakan usaha yang fleksibel. Jika seorang 

peternak ingin menghasilkan produk yang lebih besar, maka bibit yang disediakan 

harus lebih banyak. Secara teoritis, 1 kg bibit dalam 1 kali periode pertumbuhan 

(± 6 minggu atau 1,5 bulan) bisa menghasilkan 100 kg larva. Hal tersebut 

ditunjang dengan adanya tempat dalam membudidayakan BSF. Tempat yang 

harus disediakan juga fleksibel karena usaha budidaya ini bisa memanfaatkan 
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lahan yang kosong atau tidak terpakai menjadi tempat budidaya. Hal ini 

dikarenakan sedikitnya kriteria dalam pemilihan tempat untuk membudidayakan 

BSF, yaitu adanya tempat yang terkena sinar matahari langsung. Kriteria ini 

hanya berlaku pada lalat dewasa, sedangkan pada larva dan pupa tidak ada syarat 

sama sekali.  

 

3.5 Keuntungan atau Manfaat Pengembangan Inovasi di Kabupaten/Kota 

Pemanfaatan larva BSF sebagai pakan ternak memiliki keistimewaan 

secara langsung maupun tidak langsung. Larva BSF mampu mengurai limbah 

organik secara efektif karena larva tersebut termasuk golongan detrivora, yaitu 

organisme pemakan tumbuhan dan hewan yang telah mengalami pembusukan. 

Dibandingkan dengan larva dari keluarga lalat Muscidae dan Calliphoridae, larva 

ini tidak menimbulkan bau yang menyengat dalam proses mengurai limbah 

organik sehingga dapat diproduksi di rumah atau pemukiman (Wardhana  2016: 

75).  

Kemampuan larva dalam mengurai senyawa organik ini dilaporkan terkait 

dengan kandungan beberapa bakteri yang terdapat di dalam sistem pencernaannya 

(Dong et al. dan Yu et al. dalam Wardhana  2016: 75). Larva BSF mampu 

mengurangi limbah hingga 58% dan menurunkan konsentrasi populasi nitrogen di 

kandang (Tomberlin et al. dan Myers et al. dalam Wardhana  2016: 75). Larva 

BSF juga mampu mengurai hingga 68% sampah perkotaan (Diener et al.  dalam 

Wardhana  2016: 75). Larva BSF juga memiliki kemampuan untuk mengurai 

sampah tanaman hingga 66,53% (Zakova dan Barkovcova dalam Wardhana  

2016: 75). 

Keistimewaan yang lain adalah larva BSF bukan merupakan penyebab 

atau perantara suatu penyakit dan relatif aman untuk kesehatan manusia sehingga 

jarang dijumpai di pemukiman terutama yang berpenduduk padat. Disamping itu, 

populasi lalat BSF mampu mengurangi populasi lalat M. domestica (lalat rumah). 

Apabila dalam limbah organik telah didominasi oleh larva BSF, maka lalat M. 

domestica tidak akan bertelur di tempat tersebut. Secara alamiah, larva lalat BSF 

akan mengeluarkan senyawa kimia yang mencegah lalat M. domestica untuk 

bertelur di tempat yang sama (Tomberlin et al. dalam Wardhana  2016: 75).  
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Disamping itu, larva BSF dilaporkan bersifat sebagai antibiotik. Studi 

antibakteri yang dilakukan di Korea menunjukkan bahwa larva BSF yang 

diekstrak dengan pelarut metanol memiliki sifat sebagai antibiotik pada bakteri 

Gram positif, seperti Klebsiella pneumonia, Neisseria gonorrhoeae dan Shigella 

sonnei. Sebaliknya, hasil analisis tersebut juga menunjukkan bahwa ekstrak larva 

ini tidak efektif untuk bakteri Gram positif, seperti Bacillus subtilis, Streptococcus 

mutans dan Sarcina lutea (Choi et al. dalam Wardhana  2016: 75). Ekstrak 

metanol larva BSF mampu menghambat proliferasi bakteri Gram negatif, 

sehingga pemanfaatannya sebagai sumber pakan ternak akan bermakna ganda, 

yaitu kandungan proteinnya yang tinggi dan kandungan antibiotik untuk 

membunuh bakteri Gram negatif yang merugikan. Pelarut kimia yang lain juga 

diuji untuk mengekstraksi larva antara lain pelarut air, etanol, heksan dan 

kloroform, namun tidak memberikan efek antibiotik. Laporan lain menyebutkan 

bahwa larva BSF mampu menurunkan populasi Salmonella spp, tetapi tidak 

efektif untuk bakteri Enterococcus spp dan bakteriofag (Lalander et al. dalam 

Wardhana  2016: 75).  

Beberapa penelitian telah melaporkan adanya aktivitas antimikroba dari 

cairan hemolimfa maupun ekstrak maggot (Choi et al. dalam Harlystiarini, 2017 : 

3). Serangga secara umum memiliki sistem kekebalan bawaan (innate immune 

system) yang telah berkembang dengan baik. Larva BSF merupakan serangga 

yang dapat hidup diberbagai kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kompos dan 

limbah organik lainnya yang dihuni oleh berbagai jenis bakteri dan fungi. 

Karakteristik biologis ini membuat larva BSF kaya akan berbagai jenis 

antimicrobial peptide (AMP) yang memiliki aktivitas hambat terhadap berbagai 

jenis mikroorganisme patogen (Park et al. dalam Harlystiarini, 2017 : 3). Selain 

itu, larva BSF juga diketahui memiliki kandungan asam laurat yang tinggi, salah 

satu jenis asam lemak yang dapat berfungsi sebagai agen antimikroba alami (Kim 

dan Rhee dalam Harlystiarini, 2017 : 3) serta kandungan kitin, polisakarida yang 

dapat berperan dalam meningkatkan respon kekebalan hewan (Bovera et al. dalam 

Harlystiarini, 2017 : 3).  

Larva BSF juga dilaporkan mampu menurunkan daya tahan hidup virus. 

Virus golongan enterovirus terbukti paling peka terhadap aktivitas larva BSF 
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dibandingkan dengan adenovirus dan reovirus (Lalander et al. dalam Wardhana  

2016: 75). Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap penurunan 

konsentrasi virus antara lain karena aktivitas larva, absorbsi ke dalam partikel dan 

terjadinya mekanisme inaktivasi amonia. 

Pemanfaatan limbah rumah tangga atau sampah organik sebagai bahan 

pakan alternatif juga mendukung program pemerintah dalam pengelolaan limbah 

sampah, karena setiap harinya jumlah sampah terus meningkat. Sampah-sampah 

yang ada jika tidak diolah akan menumpuk dan menjadi sarang berbagai kuman 

dan bakteri, sehingga dapat memicu timbulnya bibit-bibit penyakit yang sangat 

merugikan bagi manusia. Oleh karena itu tindakan-tindakan untuk mengolah 

sampah sangat diperlukan, baik pengolahan sampah organik maupun anorganik, 

karena seiring dengan berjalannya waktu sampah-sampah yang dihasilkan 

bukannya menyusut tetapi malah bertambah. Itulah yang menjadi penyebab utama 

mengapa pengolahan-pengolahan sampah sangat dibutuhkan dengan segera. 

Dengan digunakannya limbah rumah tangga sebagai media dalam 

membudidayakan BSF, diharapkan limbah rumah tangga yang biasanya dibuang 

bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. 

Usaha budidaya BSF ini sangat menjanjikan karena larva BSF bisa 

digunakan sebagai alternatif pakan untuk ikan dan unggas. Blitar merupakan salah 

satu daerah dengan peternak ayam dan lele terbanyak di Pulau Jawa sehingga 

peluang dalam usaha budidaya ini sangat besar. Hal ini diperkuat dengan harga 

larva BSF yang murah, tetapi memiliki kandungan gizi yan tinggi, sehingga 

dengan penggunaan BSF sebagai alternatif pakan untuk ikan dan unggas selain 

meningkatkan kandungan gizi, juga mengurangi biaya produksi dan mengurangi 

sampah organik yang ada. Banyaknya masyarakat yang geli melihat larva BSF 

sehingga mereka mengurungkan niat untuk membudidayakan larva BSF. 

 

3.6 Pasar 

Dalam segi segmentasi pasar, budidaya BSF dapat membidik pasar semua 

kalangan, karena harga dari larva ini cukup terjangkau dan kandungan gizi yang 

cukup banyak membuat larva ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para 
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peternak untuk menggunakannya sebagai pakan ternak. Target konsumen dalam 

bisnis budidaya BSF yaitu para peternak ikan dan unggas.  

 Seperti yang sudah diketahui, strategi pemasaran terdiri dari product, 

place, price, dan promotion. Product (produk) dan place atau tempat telah 

dijelaskan di uraian sebelumnya, sedangkan price atau harga akan dijelaskan di 

bagian selanjutnya. Strategi pemasaran yang menentukan apakah usaha ini 

berjalan atau tidak yaitu dari segi promotion (promosi). Hal ini dikarenakan 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang larva BSF yang bisa dijadikan 

sebagai bahan pangan alternatif dalam suatu peternakan. Oleh sebab itu, menurut 

penyusun diperlukannya personal selling atau langsung memberi informasi 

tentang larva BSF, kegunaan, dan harganya serta langsung menawarkan  kepada 

peternak unggas dan ikan. 

Kebijakan harga yang akan ditetapkan sesuai dengan harga pengepul. 

Pengepul akan memberikan informasi terbaru mengenai harga pasar oleh 

peternak.untuk saat ini harga 1 kg larva BSF adalah Rp 5.000,-. 

 

3.7 Persaingan 

Untuk saat ini dari pengamatan dan pencarian di dunia maya yang 

dilakukan oleh peyusun, komunitas peternak BSF yang ada tidak efektif dan 

kurangnya sosialisasi masyarakat. Komunitas yang ada merupakan komunitas 

yang cenderung tertutup, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi antar 

anggota mengenai perkembangan budidaya BSF. Di lain sisi target konsumen dari 

budidaya ini sangatlah banyak karena larva BSF bisa menjadi pakan alternatif 

untuk unggas dan ikan, khususnya ikan air tawar.  

 

3.8 Laporan Keuangan 

Rincian biaya dalam suatu usaha harus diperhaatikan dengan sangat karena ha 

inilah yang bisa menentukan apahak usaha yang dijalankan akan berjalan dengan 

baik atau tidak. Biaya dalam usaha budidaya BSF terdiri dari dua, yaitu biaya 

investasi dan biaya modal kerja.  
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a. Biaya Investasi 

Biaya investasi dalam usaha ini hanya biaya sewa tempat. Tempat yang 

dibutuhkan selebar 5 x 6 meter dengan harga Rp 750.000,- untuk 1 tahun. 

 

b. Biaya Modal Kerja 

Biaya modal kerja terdiri dari biaya untuk membeli bibit, peralatan, dan 

media budidaya. Biaya untuk membeli bibit (telur) BSF adalah Rp 400.000,- 

untuk 40 gram. Biaya untuk pembelian peralatan dan media terdapat pada Tabel 

3.3 dibawah ini. Untuk catatan biaya untuk pembelian menunjukkan jumlah pakan 

yang diperlukan sebagai media hidup BSF dalam kurun waktu 1 periode 

pertumbuhan ( 6 minggu atau 1,5 bulan). 

 

Peralatan Jumlah Total Harga 

Baki berbagai ukuran 40 kotak  Rp   2.000.000  

Kain kasa (48 m) 1 buah  Rp      432.000  

Kayu bekas (40 x 7 x 1 cm) 30 buah  Rp        60.000  

Kayu 24 buah  Rp      720.000  

Karet gelang 12 buah  Rp          5.000  

Paku 2 kg  Rp        60.000  

Triplek 2 lembar  Rp      150.000 

Jumlah  Rp   3.427.000  

Tabel 3.3 Biaya Peralatan 

 

Media (Makanan) Harga Jumlah Total Harga 

Bekatul  Rp 4.000  80 kg  Rp      320.000  

Sayur atau Buah  Rp 1.000  320 kg  Rp      320.000  

Jumlah  Rp      640.000  

Tabel 3.4 Biaya Media (Makanan) 
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 Dari seluruh tabel diatas bisa dilihat bahwa modal yang diperlukan dalam 

usaha budidaya BSF adalah : 

Biaya Harga 

Sewa Tempat  Rp      750.000  

Bibit  Rp      400.000  

Peralatan  Rp   3.427.000 

Media (Makanan)  Rp      640.000  

Ongkos tukang  Rp      700.000 

Jumlah  Rp   5.917.000  

Tabel 3.5 Dana yang Diperlukan 

 

Perhitungan laba sangat diperlukan dalam menjalankan suatu usaha agar 

tidak mengalami kerugian. Karena pada umumnya seseorang mendirikan suatu 

usaha tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Satu kg larva membutuhkan 

sayur dan buah sebanyak 1,6 kg dan bekatul sebanyak 0,4 kg. Hal ini diperoleh 

dari jumlah makanan dibagi dengan jumlah larva BSF yang dihasilkan. 

Nama Makanan Jumlah Total Harga 

Sayur atau buah 1,6 kg  Rp      1.600  

Bekatul 0,4 kg  Rp      1.600  

Jumlah  Rp      3.200  

Tabel 3.6 Biaya Makanan untuk 1 kg Larva BSF 

 

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa biaya pakan yang diperlukan dari 1 kg 

BSF siap jual sebesar Rp 3.200,-. Sementara harga pengepul pada saat ini yaitu 

Rp5.000,- per kg. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa keuntungan 

yang didapat dalam usaha budidaya larva BSF dalam 6 minggu adalah Rp 1.800,- 

per 1 kg larva. Dari 40 gram bibit (telur) BSF yang dibeli, larva BSF yang siap 

jual yaitu sebanyak 200 kg. Sehingga total keuntungan yang diperoleh yaitu 

sebesar Rp 360.000 dalam 1,5 bulan.  

Presentase keuntungan yang didapat dari uraian diatas yaitu 36% dalam 

1,5 bulan. Sehingga dalam 1 bulan keuntungan dari usaha BSF sebesar 24%. Oleh 

karena itu usaha ini layak untuk diimplementasikan. Namun keuntungan sebesar 
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itu akan didapat apabila seorang peternak tidak mempersiapkan larva untuk 

indukan. 

 

3.9 Dampak terhadap Peningkatan Perekonomian  

Dengan adanya usaha budidaya BSF ini diharapkan bisa mengurangi 

sampah organik yang ada dan dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik. Selain itu, 

usaha ini diharapkan dapat memudahkan peternak unggas dan ikan air tawar 

karena dengan harga BSF yang cukup murah, biaya produksi yang dikeluarkan 

akan berkurang dan keuntungan yang didapatkan akan lebih banyak. 

 

3.10 Keberlanjutan Inovasi 

Larva BSF memiliki kandungan gizi  yang tidak kalah dengan pakan ikan 

air tawar dan unggas. Dengan sedikit sentuhan teknologi, larva BSF bisa diolah 

menjadi pelet yang lebih praktis dalam penggunaanya. Dengan menggunakan 

larva BSF dapat menekan biaya produksi karena harga larva yang cukup murah, 

tetapi dari segi kandugan gizi sangat menguntungkan karena kadungan larva BSF 

yang tidak kalah dengan pelet pada umumnya. Untuk mesin pembuat pelet, sudah 

banyak produk lokal yang beredar, tergantung pada kapasitas yang diinginkan. 

Pada umumnya, bahan utama untuk membuat pelet yaitu tepung ikan. 

Sementara saat ini, Indonesia mengimpor tepung ikan sebagai bahan baku untuk 

pembuatan pelet. Sehingga pemilihan larva BSF sebagai bahan dasar alternatif 

untuk membuat pelet dirasa cukup menguntungkan, karena tepung ikan bisa 

digantikan dengan larva BSF yang sudah dikeringkan dan dihaluskan tanpa 

mengurangi kandungan gizi dari pelet yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan BSF 

memiliki kandungan gizi yang banyak yang tidak kalah lengkap dengan tepung 

ikan. Dengan pemakaian larva BSF yang sudah dikeringkan dan dihaluskan 

sebagai pengganti tepung ikan, diharapkan bisa mengurangi impor tepung ikan 

yang dilakukan. 
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Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pelet pada umumnya yaitu 

(Kusnadi, 2014 : 5) : 

a. Larva BSF yang sudah dikeringkan dan dihaluskan sebanyak 38 kg 

b. Tepung kedelai sebanyak 10 kg 

c. Tepung jagung sebanyak 25 kg 

d. Dedak halus sebanyak 15 kg 

e. Tepung tapioka sebanyak 10 kg 

f. Minyak ikan sebanyak 1 kg 

g. Mineral sebanyak 1 kg 

h. Air secukupnya 

Langkah-langkah untuk membuat pelet yaitu (Kusnadi, 2014 : 5)  : 

a. Campurkan semua bahan baku, agar tercampur dengan rata beri air 

secukupnya. 

b. Masukkan bahan yang telah tercampur dalam mesin pencetak pelet. 

c. Keringkan dengan cara dioven atau dijemur kurang lebih 5-6 jam dengan 

sinar matahari sampai kering. 

d. Kemas pelet-pelet tersebut dengan menggunakan karung plastik berukuran 30 

kg agar tahan lama. 

Pelet terdiri dari 2 macam, yaitu pelet terapung dan pelet tenggelam. 

Untuk bisa terapung dalam air, pelet dibuat ringan dengan mengatur kadar airnya 

agar cukup rendah (10-15%). Untuk pelet tenggalam, pelet dibuat dengan kadar 

air yang cukup tinggi (20%) (Kusnadi, 2014 : 6). 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Sebagai sumber pakan, larva BSF mengandung protein tinggi. 

Pemanfaatan tepung BSF ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan 

peternak pada pakan hewan ternak yang harganya semakin mahal dan terbatas 

ketersediaannya. Disamping dapat menjaga dan meningkatkan produksi ternak, 

tepung BSF juga mengandung senyawa yang bersifat sebagai antibiotika dan 

antivirus sehingga dari segi kesehatan ternak juga menguntungkan. 

Kemampuannya dalam mengurai limbah organik sebagai media 

perkembangbiakannya dan tingginya toleransi pada variasi iklim di lingkungan 

tropis menjadikan BSF mudah untuk diproduksi dalam skala massal di tingkat 

peternak maupun industri. Dengan demikian, pemanfaatan BSF sebagai sumber 

protein alternatif mampu mengurangi biaya produksi dalam industri peternakan 

tanpa harus menurunkan kualitasnya (Wardhana  2016: 76). Pemanfaatan tepung 

larva BSF dalam pakan unggas selain sebagai alternatif sumber protein 

konvensional juga diharapkan dapat membantu meningkatkan status kekebalan 

dan menjaga kesehatan ternak. (Harlystiarini, 2017 : 3) 

Penggunaan media dan peralatan dalam budidaya ini juga bisa 

menggunakan beberapa benda bekas, sehingga selain menekan biaya hal ini juga 

dapat mengurangi jumlah sampah yang ada. 
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