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KANDUNGAN NUTRISI LARVA HERMETIA ILLUCENS 

YANG DIBUDIDAYA MENGGUNAKAN BERBAGAI  

JENIS KOTORAN TERNAK 

 

INTISARI 

 

Oleh 

SINORANDI 

B1D014244 

 

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan berbagai jenis 

kotoran ternak sebagai media pakan larva terhadap kandungan nutrisi larva 

Hermatiaillucens.Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Adapun perlakuan yang 

diterapkan sebagai berikut : perlakuan A = kotoran ayam 250 g + ampas tahu 250 g; 

perlakuan B = kotoran sapi 250 g + ampas tahu 250 g; perlakuan C = kotoran kambing 

250 g + ampas tahu 250 g. Waktu pemeliharaan selama 15 hari. Variabel yang diamati 

pariabel yang diamati yaitu : kandungan nutrisi media tumbuh larva, konsumsi larva, dan 

kandungan nutrisi larva. Hasil penelitian berdasarkan analisis menunjukan bahwa 

kandungan protein kasar dan serat kasar media tumbuh tertinggi perlakuan C 13,12% dan 

30,90%, diikuti perlakuan A 7,85% dan 19,95%, dan terendah pada perlakuan B 6,03% 

dan 16,85%. Konsumsi larva tertinggi pada perlakuan B 76,56 g, diikuti perlakuan A 

66,89 g, dan terendah pada perlakuan C 43,67 g. Kandungan protein kasar larva tertinggi 

pada perlakuan C 37,35%, diikuti perlakuan B 35,51%, dan terendah perlakuan A 

34,72%. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penggunaan kotoran ayam + ampas tahu 

berpengaruh terhadap kandungan nutrisi media larva, konsumsi larva, dan kandungan 

protein kasar larva. 

 

Kata kunci : larva, Hermetia illucens, media tumbuh, konsumsi, kandungan nutrisi. 
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ABSTRACT 

 

CONNECTION OF HERMETIA ILLUCENS LARVA NUTRITION 

THAT WAS CREATED USING VARIOUS 

TYPES OF LIVESTOCK  fECES 

 

By 

SINORANDI 

B1D014244 
 

This study aims to determine the effect of the use of various types of livestock feces as 

larvae feed media on the nutrient content of the larvae of Hermatia illucens. This study 

uses descriptive analysis. The treatment applied is as follows: treatment A = chicken 

feces 250 g + tofu waste 250 g; treatment B = cow dung 250 g + tofu dregs 250 g; 

treatment C = goat feces 250 g + tofu waste 250 g. Maintenance time for 15 days. The 

variables observed were observed: media nutrient content of larvae, consumption of 

larvae, and nutrient content of larvae. The results of the study based on the analysis 

showed that the crude protein and crude fiber content of the media grew the highest 

treatment C 13.12% and 30.90%, followed by treatment A 7.85% and 19.95%, and the 

lowest at treatment B 6.03% and 16.85%. The highest larval consumption in treatment B 

was 76.56 g, followed by treatment A 66.89 g, and the lowest was treatment C 43.67 g. 

The highest crude protein content of larvae in treatment C was 37.35%, followed by 

treatment B 35.51%, and the lowest treatment A 34.72%. The conclusion of this study is 

that the use of chicken feces + tofu pulp has an effect on the nutrient content of the larvae 

media, larval consumption, and crude protein content of larvae. 

 

Keywords: larvae, Hermetia illucens, growing media, consumption, nutrient content. 
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PENDAHULUAN 

Pakan merupakan suatu fakor utama dalam menjalankan usaha 

peternakan, dalam keberhasilan usaha peternakan sangat ditentukan oleh 

penyediaan pakan yang berkualitas dan menjadi komponen terbesar dalam 

kegiatan usaha tersebut yaitu, 50-70% (Katayane et al., 2014).Tingginya harga 

bahan pakan sumber protein menjadi masalah bagi peternak (Supryati dkk., 

2003). Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan produksi ternak salah 

satunya yaitu, dengan melakukan riset untuk menghasilkan pakan yang 

ekonomis dengan kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ternak. 

Penggunaan insekta sebagai sumber protein telah banyak didiskusikan 

oleh para peneliti di dunia (Wang et al., 2005; Oyegoke et al., 2006; 

Premalatha et al., 2011). Menurut Van Huis (2013), protein yang bersumber 

pada insekta lebih ekonomis, bersifat ramah lingkungan dan mempunyai peran 

yang penting secara alamiah. Faktor lain yang menguntungkan adalah sumber 

protein berbasis insekta tidak berkompetisi dengan manusia sehingga sangat 

sesuai untuk digunakan sebagai bahan pakan ternak, termasuk unggas dan ikan 

(Veldkamp et al., 2012). 

Dari berbagai insekta yang dapat dikembangkan sebagai pakan ternak 

salah satunya yang mempunyai prospek tinggi yaitu larva Hermetia illucens, 

kandungan protein larva Hermetia illucens cukup tinggi, yaitu 40-50% dengan 

kandungan lemak berkisar 29-32% (Bosch et al., 2014). Rambet et al., (2016) 

menyimpulkan bahwa tepung Hermetia illucens berpotensi sebagai pengganti 

tepung ikan hingga 100%. Murtidjo (2001) menyebutkan bahwa bahan 

makanan yang mengandung protein kasar lebih dari 19%, digolongkan sebagai 

bahan makanan sumber protein. Berdasarkan kandungan protein tersebut, 

maka larva layak dijadikan sebagai bahan pakan sumber protein. Hal ini 

tentunya akan berdampak positif apabila larva dapat digunakan untuk 

mensubstitusi penggunaan tepung ikan yang harganya relatif mahal. 

Keberhasilan produksi dan kualitas larva Hermetia illucens sangat 

ditentukan oleh media tumbuh, karena lalat ini mudah ditemukan dan 

dikembangbiakan.Feses unggas merupakan salah satu pakan utama lalat 

Hermetia illucens (Tumiran, 2017) dan merupakan media tumbuh alami.Lebih 
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lanjud lagi peneliti Raharjo dkk., (2016) mengatakan kombinasi kotoran ayam 

petelur 50% dan ampas tahu 50% menghasilkan larva yang baik. 

Serangga-serangga yang tergolong dalam ordo Diptera 

bermetamorfosis sempurna (Holometabola). Lalat tentara hitam termasuk ke 

dalam ordo Diptera,  karena dalam siklus hidupnya akan mengalami fase telur, 

larva, pupa, dan imago.Telur berbentuk oval dengan panjang lebih kurang 1 

mm, telur berwarna kuning pucat atau putih mendekati krem. Warnanya akan 

berubah menjadi kecokelatan atau gelap menjelang menetas dan setelah 24 

jam pada suhu 30°C telur akan menetas (Fahmi et al., 2007). Imago dapat 

menghasilkan 500 butir telur dalam sekali produksi (NCIPMI, 1998 

dalamDiclaro dan Kaufman, 2009).  

Larva berbentuk tumpul dan kepalanya menonjol berisi bagian mulut 

pengunyah. Larva dapat mencapai panjang 27 mm dan lebar 6 mm (Hall dan 

Gerhardt, 2002). Larva memiliki 3 ruas toraks dan 8 ruas abdomen 6. Setelah 

20 hari panjangnya mencapai 20 mm (Fahmi, 2015). Larva melewati enam 

instar dan membutuhkan sekitar 14 hari untuk menyelesaikan larva menuju 

pupa. Larva berwarna keputih-putihan dan akan berwarna semakin hitam 

ketika melewati keenam instarnya (Hall dan Gerhardt, 2002). 

Sebelum memasuki masa pupa, larva instar keenam berubah warna 

menjadi hitam. Ukuran pupa lebih pendek dari ukuran larva, stadia pupa 

berlangsung selama 6-7 hari dan setelah itu serangga berubah menjadi 

serangga dewasa (Fahmi, 2015). 

Imago Stratiomyidae memiliki beberapa jenis spesies yang dapat 

dilihat dengan warna tubuhnya. Warna tubuh serangga ini yaitu ada yang 

berwarna kuning, hijau, hitam atau biru, dengan beberapa memiliki 

penampilan metalik. Lalat tentara hitam dewasa memiliki abdomen yang 

ramping dan terdiri dari lima ruas, pada ruas abdomen pertama terdapat dua 

“jendela” transparan. Genitalia lalat tentara hitam jantan lebih pendek 

dibandingkan genitalia betina (Oliveira et al., 2015). 

Kandungan nutrisi larva Hermetia illucens secara umum cukup tinggi. 

Kandungan protein pada larva, yaitu 44,26% dengan kandungan lemak 

mencapai 29,65%. Nilai asam amino, asam lemak dan mineral yang 
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terkandung di dalam larva juga tidak kalah dengan sumber-sumber protein 

lainnya, sehingga larva Hermetia illucens merupakan bahan baku ideal yang 

dapat digunakan sebagai pakan ternak (Fahmi et al. 2007). 

Kotoran ternak merupakan salah satu limbah yang dihasilkan dari 

hewan ternak yang dipelihara dan dibudidayakan. Kotoran ternak memiliki 

potensi yang besar dalam pemanfaatan dan pengembangannya seiring dengan 

banyaknya hewan ternak yang dibudidayakan oleh masyarakat maupun 

perusahaan hewan ternak (Priyanto dkk., 2004). 

Kotoran ayam merupakan salah satu bahan organik yang berpengaruh 

terhadap sifat fisik, kimia dan pertumbuhan tanaman. Kotoran ayam 

mempunyai kadar unsur hara dan bahan organik yang tinggi serta kadar air 

yang rendah. Setiap ekor ayam kurang lebih menghasilkan ekskreta per hari 

sebesar 6,6% dari bobot hidup (Taiganides, 1977 dalam Langi, 2017). 

Sapi memiliki sistem pencernaan khusus yang menggunakan 

mikroorganisme dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencerna 

selulosa dan lignin dari rumput berserat tinggi. Pada pemeliharaan sapi secara 

tradisional, kotoran sapi pada umumnya tidak dimanfaatkan. Satu ekor sapi 

dewasa dapat menghasilkan 23,59 kg kotoran tiap harinya (Haslinda, 2017) 

Tekstur dari kotoran kambing berbentuk butiran-butiran yang agak 

sukar dipecah secara fisik (Rohmaniah, 2017). Kotoran kambing memiliki 

kandungan N yang lebih tinggi dan kadar air yang lebih rendah dari pada 

kotoran sapi (Sutedjo, 1995). Penelitian Pramana dkk. (2017) melaporkan 

bahwa penggunaan kombinasi kotoran kambing 50%, ampas tahu 25% dan 

limbah roti 25% sebagai media tumbuh Daphnia sp memberikan pengaruh 

terhadap kandungan protein kasar yaitu 62, 44%. 

Limbah padat pembuatan tahu atau ampas tahu berasal dari proses 

penyaringan sari kedelai. Limbah padat atau ampas tahu bisa dimanpaatkan 

unuk berbagai keperluan antara lain : bahan pembuatan tempe gembos, bahan 

dasar pembuatan oncom, sebagai dasar pakan ternak, salah satunya media 

tumbuh larva Hermetia illucens (Sarwono dan Saragih, 2006). lebih lanjut 

pada penelitian Raharjo dkk. (2016) pada media kultur Hermetiaillucens tidak 

disarankan menggunkan 100% ampas tahu karena tidak dapat menarik 
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perhatian lalat Hermetia illucens untuk bertelur pada media kultur tersebut dan 

lebih disarankan menggunakan kombinasi ampas tahu dan kotoran ayam 

petelur. 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan pada bulan September s/d 

Oktober 2018, untuk tahap budidaya dilakukan di Perumahan Panorama Alam 

No. 40 Jln. Jati Sela kecamatan Gunungsari kabupaten Lombok Barat dan 

Analisis proksimat dilakukan di Laboratorium Ilmu Nurtisi Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan dan analisis mineral di Laboratorium Analisis Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. 

Materi Penelitian 

Perlakuan 

Larva Hermatia illucens umur 6 hari yang sudah diberikan perlakuan 

awal kemudian ditimbang sebanyak 90 g yang kemudian diletakkan di atas 

media tumbuh yang berada dalam kandang pembesaran masing-masing 10 g 

sesuai perlakuan dan diulang sebanyak 3 kali. 

Adapun perlakuan  yang diberikan sebagai berikut : 

A : Kotoran ayam petelur 250 g + ampas tahu 250 g. 

B : Kotoran sapi 250 g + ampas tahu 250 g. 

C : Kotoran kambing 250 g + ampas tahu 250 g. 

Lama waktu penumbuhan larva dari telur sampai menjadi larva siap 

panen selama  15 hari. 

Setelah panen diambil sempel sebanyak 50 g untuk masing-masing 

perlakuan dan dilakukan analisis nutrisi diantaranya uji proksimat dan uji 

mineral Ca da P.  

Analisis Data 

Data konsumsi pakan dianalisis menggunakan ANOVA dan Uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT). Data kandungan nutrisi media pakan larva 

dan larva dibahas secara deskriptif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kandungan Nutrisi Media Larva Hermetia illucens 

Untuk mengasilkan larva dengan produksi yang maksimal dibutuhkan 

media tumbuh dan sekaligus sebagai pakan yang mengandung kandungan 

nutrisi yang dibutuhkan oleh larva. Kandungan nutrisi media tumbuh larva 

Hermetia illucens yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 

1. 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Media Pada Larva 

Kadar nutrisi 

(%) 

 Perlakuan   

A B C 

Protein kasar 
7,85 

6,03 13,12 

Lemak kasar 
7,28 

3,92 3,42 

Serat kasar 
19,95 

16,85 30,90 

Abu  
30,91 

60,80 26,13 

Karbohidrat  
46,68 

26,81 51,15 

Sumber : Hasil analisis di Laboratorium Ilmu Nurtisi Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Mataram (2018). 

Keterangan :  

A = Kotoran ayam + ampas tahu 

B = Kotoran sapi + ampas tahu 

C = Kotoran kambing + ampas tahu 

Kandungan nutrisi media pakan merupakan faktor penting terhadap 

perkembangan larva Hermetia illucens yang dikarenakan semua kebutuhan 

nutrisi yang dibutuhkan oleh larva harus tersedia pada media pakan, sehingga 

proses pertumbuhan dan produksi larva menjadi optimal yang akan 

mempengaruhi kandungan nutrisi larva. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan kandungan protein kasar dan serat kasar pada media 

perlakuan C sebesar 13,12% dan 30,90%, kemudian diikuti perlakuan A 

7,85% dan 19,95%, dan yang terendah pada perlakuan B yaitu 6,03% dan 

16,85%. Tingginya kandungan protein kasar pada perlakuan C berpengaruh 

terhadap larva sedangkan tingginya kandungan serat kasar pada perlakuan C 

disebabkan pada saat pengambilan kotoran ternak sudah tercampur oleh tanah 

dan sisa pakan, sehingga menyebabkan kandungan serat kasar tinggi. 

Kandungan lemak kasar tertinggi pada perlakuan perlakuan A 7,28%, diikuti 
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perlakuan B 3,92%, dan terendah pada perlakuan C 3,42%. Tinnginya 

kandungan pada lemak media perlakuan A berpengaruh terhadap kandungan 

nutrisi larva. Menurut Mashur, (2001) mengatakan bahwa kotoran kambing 

mengandung protein kasar 17,84, lemak kasar 0,92%, dan serat kasar 2,85%. 

Ketiga media perlakuan pada penelitian ini kaya akan kandungan BO  dan 

bahan anorganik. 

Tomberlin dan Sheppard, (2002) menyatakan bahwa larva Hermetia 

illucens dapat dikembangbiakkan pada media yang kaya akan bahan organik. 

Olivier (2000) menyatakan bahwa larva Hermetia illucens mempunyai 

keistimewaan yaitu bila nutrisi tidak cukup untuk perkembangan larva maka 

fase larva dapat mencapai 4 bulan tetapi bila nutrisi cukup maka fase larva 

hanya memerlukan waktu 2 minggu. Masa panen pada penelitian ini adalah 

15 hari dengan demikian menunjukkan bahwa larva pada penelitian ini cukup 

baik yang dikarenakan nutrisi media pakan mempunyai kandungan nutrisi 

yang cukup. Perbedaan kualitas media pakan yang ditunjukkan pada Tabel 1 

akan berpengaruh terhadap kandungan nurtisi larva. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Katayane dkk,. (2014) mengatakan bahwa kualitas media pakan 

akan berpengaruh terhadap pemberian gizi untuk berkembang. 

Konsumsi Pakan Larva Hermetia illucens 

Data konsumsi pakan larva pada media yang berbeda disajikan  pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Data Konsumsi pada Larva Hermetia illucens 

Parameter 
Perlakuan 

A B C 

Konsumsi pakan (g) 66,89
b±

11,38* 76,56
c±

22,47* 43,67
a±

11,24* 

Sumber   : Data primer diolah (2018). 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada Baris yang sama menunjukkan 

berbeda nyata pada taraf uji 5%.  

 

Perbedaan konsumsi pakan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa larva 

pada perlakuan B mengkonsumsi pakan lebih tinggi dibandingkan perlakuan 

A dan perlakuan C. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kandungan nutrisi 

media pakan, dimana media pakan perlakuan B mempunyai kandungan nutrisi 

paling rendah dibandingkan perlakuan A dan C, sehingga larva pada perlakuan 
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B mengkonsumsi pakan lebih banyak untuk mencukupi kebutuhannya. 

Begitupun perlakuan C menunjukan konsumsi pakan terendah, yang berarti 

kandungan nutrisi pada media perlakuan B lebih tinggi dibandingkan 

perlakuan C dan perlakuan A, sehingga larva tidak membutuhkan pakan 

terlalu tinggi untuk mencukupi kebutuhannya, dan begitupun pada perlakuan 

A. Tinggi rendahnya kandungan nutrisi media menujukkan tinggi rendahnya 

konsumsi larva terhadap media tersebut. Perbedaan kualitas media pakan 

berpengaruh terhadap jumlah konsumsi pakan larva. 

Kualitas dan kuantitas media larva sangat mempengaruhi kandungan 

nutisi tubuh serta keberlangsungan hidup larva pada setiap instar dan tahap 

metamorfosis selanjutnya (Gobbi et all,. 2013; Makker et all,. 2014). De Haas 

et all (2006) menyatakan bahwa kualitas media perkembangan larva 

berkolerasi positif dengan kandungan nutrisi larva dan persentase daya tahan 

hidup lalat dewasa. Jumlah dan jenis media yang kurang mengandung nutrisi 

dapat menyebabkan bobot larva kurang normal, akibanya larva tidak dapat 

berkembang menjadi lalat dewasa (Wardana dan Murhasini 2004).Bobot larva 

yang diberi pakan dalam jumlah terbatas tidak berpengaruh nyata dengan yang 

diberi pakan melimpah (Myers et all,. 2008). Namun, lalat dewasa yang 

menetas dari kelompok larva dengan pakan terbatas memiliki umur yang lebih 

pendek (tiga sampai empat hari). Menurut Zarkani dan Miswat (2012) kualitas 

media juga berpengaruh terhadap jumlah rasio antara lalat jantan dan betina 

yang menetas jadi larva. Lalat dewasa jantan akan banyak menetas dari larva 

yang dipelihara pada jumlah media yang terbatas. Untuk mengatasi 

ketergantungan media larva, maka digunakan lebih yang berupa kotoran 

ternak dan ampas tahu. 

 

Kandungan Nutrisi Larva Hermetia illucens 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di Laboratorium Ilmu 

Nutrisi dan Makanan Ternak diperoleh persentase kadar nutrisi pada masing-

masing perlakuan dengan data hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kandungan Nutrisi Larva hermetia illucens. 

Kadar nutrisi 

(%) 

 Perlakuan  

A B C 

Protein kasar* 34,72 35,51 37,35 

Lemak kasar* 38,16 35,51 28,92 

Serat kasar* 6,86 12,96 11,20 

Abu* 11,45 10,78 13,33 

Ca** 0,91 0,96 1,09 

P** 0,30 0,33 0,33 

Sumber :  *) Hasil analisis Laboratorium Ilmu Nurtisi Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Mataram (2018). 

**) Hasil anlisis Laboratorium Analisis Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram (2018). 

 

Berdasarkan Tabel 3 dari hasil analisis menunjukan protein kasar pada 

perlakuan A 34,72%, perlakuan B 35,51%, dan perlakuan C 37,35%. Protein 

kasar paling tinggi terdapat pada perlakuan C diikuti pada perlakuan B  dan 

paling rendah pada perlakuan A, artinya tinggi rendahnya kandungan protein 

dikarenakan perbedaan media tumbuh yang digunakan. Berdasarkan hasil 

analisis yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1 kandungan media 

perlakuan C 13,12%,perlakuan A 7,85%, dan perlakuan B 6,03%, sehingga 

dapat disimpulkan kandungan nutrisi larva pada media perlakuan C 

berpengaruh terhadap kandungan nutrisi yang menghasilkan protein kasar 

tertinggi 37,35% dibandingkan perlakuan A dan C.  

Hasil penelitian Diener dkk,. (2009) kandungan nutrisi tepung larva 

Hermetia illucen mengandung protein kasar 28,2 – 42,5%. Selain itu Newton 

dkk,. (2009) menyatakan bahwa kandungan protein kasar larva Hermetia 

illucens sebesar 43,2%. Menurut Olivier, (2000) larva hermetia illucens 

mengandung protein kasar 42,1%, hasil penelitian Rachmawati (2010) 

menggunakan media bungkil kelapa sawit kandungan proteinnya 44,01% dan 

sedangkan hasil penelitian Katayane dkk,. (2013) menggunakan bungkil 

kelapa 39,95%. Jika dibanding dengan penelitian ini dapat dilihat bahwa 

kandungan protein kasar dengan media perlakuan B (kotoran kambing + 
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ampas tahu sebesar 37,35%) masih berada pada kisaran hasil penelitian 

Katayane dkk,. (2014) namun lebih rendah dari hasil penelitian Newton dkk,. 

(2009), Olivier (2000) dan Rachmawati (2010) dan lebih tinggi dari penelitian 

Diener dkk,. (2009). 

Kandungan lemak kasar tertinggi terdapat pada perlakuan A 38,16%, 

diikuti perlakuan B 35,51%, dan terendah perlakuan C 28,92%. Diketahui 

kandungan lemak kasar pada perlakuan A lebih tinggi dari perlakuan B dan 

C, dikarenakan dari analisis yang telah dilakukan menunjukan media 

perlakuan A mempunyai kandungan lemak kasar lebih tinggi yaitu 7,28%, 

diikuti perlakuan B 3,92%, dan terendah pada perlakuan C 3,42. Sehingga 

media pada perlakuan A berpengaruh terhadap tingginya lemak kasar pada 

larva Hermetia illucens. 

Berbeda dengaan serat kasar pada perlakuan B lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan A dan C. Dari hasil analisis dapat dilihat 

pada Tabel 9. Kandungan serat kasar tertinggi pada perlakuan B 12,96%, 

diikuti perlakuan C 11,20% dan terendah pada perlakuan A (6,86%). 

Disebabkan perlakuan B menggunakan media kotoran sapi + ampas tahu, 

yang tinggi akan kandungan serat kasar pada kotoran sapinya. Sehingga 

berpengaruh terhadap kandungan serat kasar pada larva Hermetia illucen. 

Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau 

mineral yang terdapat pada suatu bahan pakan Kantun dkk,. (2015). Data 

hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan kadar abu tertinggi pada 

perlakuan C 13,33%, diikuti perlakuan A 11,45%, dan terendah perlakuan B 

10,78%.  Hasil ini dikatakan baik karena tingginya kadar abu yang 

terkandung pada bahan pakan menunjukkan tingginya kandungan mineral 

pada bahan tersebut (Utami dkk,. 2013).  

Kandungan nutrisi larva pada media perlakuan C berpengaruh 

terhadap tingginya kandungan Ca pada perlakuan C 1,09%, diikuti perlakuan 

B 0,96%), dan terendah pada perlakuan A 0,91%. Akan tetapi kandungan 

fosfor pada perlakua B dan perlakuan C memiliki kandungan fosfor yang 

sama yaitu (0,33%) sedangkan pada perlakuan A 30,0% menunjukan lebih 

rendah dari perlakuan C dan B. Hasil di atas menunjukkan bahwa hasil yang 
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diperoleh dari analisis ini sudah cukup baik. Dipertegas oleh Duponte (2013), 

menjelaskan bahwa semakin banyak kandungan nutrisi yang terdapat pada 

media, maka hasil nutrisi yang terdapat pada larva Hermetia illucens akan 

semakin baik. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Media perlakuan berpengaruh terhadap kandungan nutrisi  larva 

Hermetia illucens. 

2. Konsumsi larva Hermetia illucens pada media berpengaruh terhadap 

kandungan nutrisi larva. 

3. Kandungan protein kasar tertinggi terdapat pada media kotoran 

kambing 50% + ampas tahu 50% yaitu 37,35%. 

4. Larva berpotensi sebagai pakan alternatif sebagai sumber protein 

hewani untuk unggas. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disarankan 

untuk dilakukan uji biologis pemberian larva pada ternak unggas untuk 

melihat pertumbuhan dan produksi pada unggas. 
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