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ABSTRACT 

Rabbit is one of the protein producing animals that 

has nutritional value that is not inferior to meat from other 

livestock, such as chickens, goats, cows, etc. Rabbit 

breeders are also potentially promising because rabbits 

have not had many competing breeders and livestock 

rabbits can have considerable potential, therefore breeding 

rabbits also requires good nutritional intake from animal 

feed, rabbit feed ingredients can be bran, pollard , corn, 

and various types of minerals, one example of which is 

flour fish. The purpose of this study was to determine the 

percentage of fish meal flour with the best maggot flour 

on the production performance of weaning rabbit rabbits. 

The results are expected to be useful for the development 

mailto:%20dwikikartawisastra30@gmail.com
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of science and for rabbit breeders in this part of the world. 

The results showed that the use of maggot flour as fish 

meal in feed rations had a very significant effect (P <0.01) 

on the appearance of male rabbit production. The average 

value of the UN percentage is 12.65%, the average value 

of FCR percentage is 1.16%, and the value of Palatability 

of feed is 0.22%. Based on the results of the study, it can 

be concluded that the use of maggot flour as an alternative 

feed influences the substitution of fish meal on the rabbit 

rabbit production process. The best treatment was 

obtained from P3 with the addition of 15% maggot flour, 

which had a UN average value of 15.84%, an average FCR 

of 1.13%. Palatability and 0.22%. Suggestions from the 

results of this study need to be carried out further research 

on weights. carcass, cut weight and percentage of carcass 

substitution fish meal method with maggot 

flour.Keywords : Rabbit, Feed, Production, Hermetia 

illucens. 
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RINGKASAN 

Kelinci merupakan salah satu hewan penghasil 

protein hewani yang memiliki nilai gizi yang tidak kalah 

dengan daging dari ternak lainnya, contoh ayam,kambing, 

sapi, dan lain-lain.beternak kelinci juga merupakan 

potensi yang cukup menjanjikan sebagaimana kelinci 

belum banyak memiliki saingan peternak dan beternak 

kelinci juga dapat memiliki potensi yang cukup besar, 

maka dari itu beternak kelinci juga di butuhkan asupan 

nutrisi yang baik yang berasal dari pakan ternak, bahan 

dasar pakan ternak kelinci dapat berupa 

dedak,pollard,jagung, dan berbagai jenis mineral salah 

satu contoh mineral yaitu tepung ikan. 
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Tetapi pasokan tepung ikan di pasar saat ini sering 

berkurang atau kurang memadai di pasar, maka dari itu 

dibutuhkan alternative sumber pakan dasar yang dapat 

menggantikan posisi dari tepung ikan tersebut, sumber 

pakan yang dapat menggantikan tepung ikan salah satunya 

yaitu tepung maggot dari lalat BSF (Black Soldier Fly), 

kandungan nutisi tepung maggot yang sekiranya dapat 

mencukupi untuk dijadikan pakan alternatif pada ransum 

ternak kelinci 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

persentase terbaik subtitusi tepung ikan dengan tepung 

maggot terhadap penampilan produksi kelinci jantan lepas 

sapih. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi para peternak 

kelinci di belahan dunia ini. 

 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pollard, dedak, jagung, bungkil kedelai, bunkil kopra, 

tepung kacang hijau, kulit kacang, minyak goreng, mbm, 

garam, molases, skim, daun kembang kol,tepung maggot. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan lima 

ulangan, terdiri dari perlakuan: Tanpa subtitusi tepung 

maggot (P0), Subtitusi Tepung ikan dengan tepung 

maggot sebanyak 5% (P1), Subtitusi Tepung ikan dengan 

tepung maggot sebanyak  10% (P2), dan Subtitusi Tepung 

ikan dengan tepung maggot sebanyak  15% (P3). Variabel 
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yang diamati adalah PBB (Pertumbuhan Bobot Badan), 

FCR ( Feed Convervation Ratio), dan Palatabilitas. Data 

yang diperoleh dianalisis dengan analisis statistik 

inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan uji 

homogenitas antar varian dan uji normalitas data. Apabila 

hasil uji analisis normal, maka menggunakan teknik 

analisis data Anova. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

Tepung maggot sebagai tepung ikan  pada ransum pakan 

memberi pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

penampilan produksi kelinci jantan lepas sapih. Nilai rata 

– rata persentase PBB 12.65 %, nilai rata-rata persentase 

FCR 1.16%, dan nilai Palatabilitas pakan 0.22% 

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan tepung maggot sebagai pakan 

alternative pengganti tepung ikan berpengaruh dalam 

proses penampilan produksi kelinci jantan lepas sapih, 

Perlakuan terbaik diperoleh dari P3 dengan penambahan 

tepung maggot sebanyak 15%, dimana memiliki rata-rata 

nilai PBB 15.84 %, nilai rata-rata FCR 1.13%.dana 

palatabilitas 0.22% Saran dari hasil penelitian ini adalah 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang berat 

karkas, bobot potong dan persentase karkas dari metode 

subtitusi tepung ikan dengan tepung maggot. 

 



vi 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

RIWAYAT HIDUP ………………………… i 

KATA PENGANTAR ……………………… ii 

ABSTRACT  ………………………………… iii 

RINGKASAN ……………………………….. iv 

DAFTAR ISI ………………………………… vi 

DAFTAR TABEL …………………………… ix 

DAFTAR GAMBAR ………………………… x 

DAFTAR LAMPIRAN ……………………… xi 

DAFTAR SINGKATAN ……………………. xii  

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ……………………. 1 

1.2 Rumusan Masalah ………………… 3 

1.3 Tujuan Penelitian ………………….. 3 

1.4 Kegunaan Penelitian ……………….. 3 

1.5 Kerangka Pikir ……………………… 3 

1.6 Hipotesis Penelitian ………………… 4 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kelinci Peranakan New Zealand white .. 6 

2.2 Pakan Kebutuhan Nutrisi Kelinci….. 7 

2.3Pengertian Black Soldeir Fly……….. 7  

2.4Pertumbuhan Bobot Badan ………… 9 

2.5 Feed Convertion Ratio ……………. 9 

2.6 Palatabilitas ……………………….. 10 

 



vii 
 

BAB III MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian………  11 

3.2 Materi Penelitian ………………….  11 

3.2.1 Kelinci Peranakan New Zealand White 

…………………………………….  11 

3.2.2 Tepung Maggot …………….  11 

3.2.3 Kandang Penelitian …………  11 

3.2.4 Perlenkapan Tambahan……..  12 

3.2.5 Pakan Perlakuan…………….  12 

3.3 Metode Penelitian ………………..  13 

3.4Prosedur Penelitian ……………….  14 

3.4.1Tahapan Persiapan ……  15 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan …..  15 

3.4.3Tahap Pengamatan ……  15 

3.5 Variable Pengamatan …………….  15 

3.5.1 Pertambahan Bobot Badan 

Mingguan…………………………  15 

3.5.2 Feed Convertion Ratio ……..  16 

3.5.3 Palatabilitas…………………  16 

3.6 Analisa Data……………………….  16 

3.7 Batasan Istilah ……………………..  17 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengaruh Penggunaan Tepung Maggot 

Terhadap Performa Kelinci …………..  18 

4.2. Pengaruh Penggunaan Tepung Maggot 

Terhadap Berat Badan (PBB)…………  18 

4.3. Pengaruh Penggunaan Tepung Maggot 

Terhadap FCR…………………………  20 



viii 
 

4.4. Pengaruh Penggunaan Tepung Maggot 

Terhadap Palatabilitas………………  21 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan ……………………..  22 

5.2 Saran ……………………………  22 

 

DAFTAR PUSTAKA ………………….  23 

LAMPIRAN ……………………………..  25 



 
 

ix 
 

DAFTAR TABEL 

 Tabel      Halaman 

1. Kebutuhan Nutrisi Kelinci Pada Masa 

Pertumbuhan…………………………… 7 

2. Hasil Analisa Proksimat Maggot………. 8 

3. Kandungan Nutrien Bahan Pakan pada 

Penelitian……………………………… 12 

4. Susunan dan Kandungan Zat Makanan Pakan 

Perlakuan………………………………. 12 

5. Analisis Ragam………………………... 17 

6. Rata-rata PBB, FCR Palatabilitas……… 18 

 



 
 

x 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar      Halaman 

1. Skema Kerangka Pikir Penelitian……………… 5 

2. Lalat BSF, Larva Lalat BSF, Tepung Maggot… 8 

3. Denah Kandang Penelitian…………………….11 

4. Rata-Rata Pertumbuhan Berat Badan (PBB)…..19 

5. Rata-Rata Feed Convertion Ratio (FCR)………20 

6. Rata-rata Palatabilitas…………………………21 

 

  



 
 

xi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran          Halaman 

 

1. Koefisian Keragaman BobotBadan Awal Kelinci ……...25 

2. Data dari Analisis Ragam Pertambahan Bobot Badan….26 

3. Data dari Analisis Ragam FCR…………………………28 

4. Data dari Analisis ragam Palatabilitas ………………….29 

5. Data Konsumsi Pakan Perlakuan Kelinci Penelitian……30 

6. Rata-rata Konsumsi Pakan ……………………………..32 

7. Bobot Badan Awal Kelinci……………………………..33 

8. Bobot Badan Ahkir Kelinci…………………………….34 

9. Dokumentasi…………………………………………    35 

 



xii 
 

DAFTAR SINGKATAN 

ANOVA  : Analysis of Variance 

cm   : Centi Meter (Satuan) 

db    : derajat bebas 

EM   : Energi Metabolis 

FCR   : Feed Convervation Ratio 

FK   : Faktor Koreksi 

g   : Gram 

JKG   : Jumlah kuadrat galat 

JKP   : Jumlah kuadrat perlakuan 

JKT   : Jumlah kuadrat Total 

Kg   : Kilogram 

Kkal/g  : Kilo kalori per gram 

Kkal/kg   : Kilo kalori per kilogram 

KT   : Kuadrat Tengah 

KTG   : Kuadrat Tengah Galat 

LK   : Lemak kasar 

m    : Meter  

NRC   : Nutrient Requirement of Rabbit 
oC   : Derajat celcius 

PBB   : Pertumbuhan Bobot Badan 

PK   : Protein kasar 

PKM   : Palm Keanel Meal 

RAL  : Rancangan Acak Lengkap 

SE   : Standart Error 

SK   : Serat kasar 

SPSS : Statistical Package for the Social 

Sciences 

Subst MGT  : Subsitusi Maggot 

TDN   : Total digestible nutrient 



xiii 
 

UJBD   : Uji Jarak Berjarak Duncan 

WIB   : Waktu Indonesia Barat 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pakan ternak buatan merupakan salah satu faktor 

penunjang yang penting dalam meningkatkan kualitas, 

pertumbuhan dan kelangsungan hidup ternak. Penyediaan 

pakan ternak yang berkualitas merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan industri peternakan dan menjadi 

komponen terbesar dalam kegiatan usaha tersebut, yaitu 50-

70% (Katayane et al. 2014). Beski et al. (2015) menyatakan 

bahwa 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, antibodi dan lain 

sebagainya. Tepung ikan merupakan salah satu bahan baku 

sumber protein hewani dan mineral yang dibutuhkan dalam 

komposisi pakan ternak. Tepung ikan adalah produk berkadar 

air rendah yang diperoleh dari penggilingan ikan (Haryono, 

Pinandoyo, Chilmawati., 2015) Direktorat Jenderal Perikanan 

Budidaya (2009), menyatakan bahwa untuk: mengurangi 

penggunaan tepung ikan sebagai bahan baku pakan dengan 

substitusi sumber bahan baku alternatif lain seperti maggot. 

Salah satu bahan baku lokal yang dapat dipergunakan sebagai 
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sumber protein hewani pakan adalah Maggot. Hasil analisa 

proksimat maggot mengandung protein 43.42%, lemak 

17.24%, serat kasar 18.82%, abu 8.70% dan kadar air 10.79%. 

Rachmawati, Samijan., (2013)  Maggot (tepung maggot) telah 

banyak diteliti sebagai pakan alternative pengganti tepung ikan 

dalam ransum ternak unggas dan babi. Penelitian ini dilakukan 

untuk melihat sejauh mana pengaruh penggantian tepung ikan 

dengan tepung maggot dalam ransum terhadap penampilan 

produksi kelinci. 

Black Soldier Fly (BSF), lalat tentara hitam (Hermetia 

illucens, Diptera: Stratiomyidae) adalah salah satu insekta 

yang mulai banyak dipelajari karakteristiknya dan kandungan 

nutriennya. Lalat ini berasal dari Amerika dan selanjutnya 

tersebar ke wilayah subtropis dan tropis di dunia (Čičková et 

al. 2015). Kondisi iklim tropis Indonesia sangat ideal untuk 

budidaya BSF. Ditinjau dari segi budidaya, BSF sangat mudah 

untuk dikembangkan dalam skala produksi massal dan tidak 

memerlukan peralatan yang khusus. 

Dari berbagai insekta yang dapat dikembangkan sebagai 

pakan, kandungan protein larva BSF cukup tinggi, yaitu 40-

50% dengan kandungan lemak berkisar 29-32% (Bosch et al. 

2014). Rambet et al. (2016) menyimpulkan bahwa tepung BSF 

berpotensi sebagai pengganti tepung ikan hingga 100% untuk 

campuran pakan ternak tanpa adanya efek negatif terhadap 
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kecernaan bahan kering (57,96-60,42%), energi (62,03-

64,77%) dan protein (64,59-75,32%), walaupun hasil yang 

terbaik diperoleh dari penggantian tepung ikan hingga 25% 

atau 11,25% dalam pakan. Sebagai sumber bahan baku pakan, 

produk berbasis insekta juga harus aman dari kontaminan 

kimia. 

Kelinci adalah ternak herbivora dengan lambung 

sederhana (monogastrik), tetapi mempunyai caecum yang 

berkembang denganbaik yang fungsinya menyerupai rumen 

pada ruminansia. Oleh Karena itu, kelinci disebutdengan ternak 

pseudoruminan (Blakely danBade, 1985). Makanan berserat 

yang tidaktercerna di usus halus akan dicerna oleh bakteridi 

dalam caecum (Sandford, 1979). Caecum kelinci mempunyai 

kapasitas sekitar 50% dari seluruh saluran pencernaannya 

(Farrel danRahardjo, 1984). Kapasitas yang besar dari caecum 

ini mengindikasikan fungsi yang khusus, yaitu pencernaannya 

lebih banyak dilakukan secara microbial bukan oleh enzim 

pencernaan. Hasil pencernaan secara microbial ini dimanfaat 

kanoleh kelinci melalui koprophagi, yaitu mengkonsumsi 

kembali kotoran lunaknya dengan mengambilnya langsung dari 

anus (GEKLE et al, 1985). Meskipun kelinci mempunyai 

caecum yang besar, kelinci tidak mampu mencerna serat kasar 

hijauan dalam jumlah banyak seperti herbivore lainya (Farrel, 
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1984) Pakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

kecepatan pertumbuhan ternak (Tilman et al., 1981). 

Pertumbuhan adalah pertambahan bobot daging, tulang, 

lemak serta semua bagian badan ternak. Pertumbuhan 

berlangsung sampai ternak mencapai dewasa (Lawrence, 

1980), sehingga pemberian pakan yang sesuai dengan 

kebutuhan, akan meningkatkan kecepatan pertumbuhan yang 

pada akhirnya diperolehnya bobot potong yang tinggi, 

persentase karkas dandaging yang besar. Kelinci membutuhkan 

ransum dengan kandungan protein pada kisaran 16 - 18%, dan 

untuk mencapai bobot potong yang optimum diperlukan 

makanan yang bermutu (Sanford,1979). 

Makalah ini akan membahas tentang potensi 

pemanfaatan BSF sebagai sumber protein alternatif untuk 

pakan ternak kelinci , termasuk karakteristik BSF dan 

kandungan nutriennya setelah dipelihara dalam berbagai media 

sehingga dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif 

bagi para peternak yang tertarik menggunakan tepung BSF 

sebagai pengganti tepung ikan. Dan ditinjau dari penampilan 

produksi kelinci, Feed conception rate (FCR) dan Palatabilitas 

dari pakan tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang tersebut maka 

permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Pengaruh penggunaan tepung maggot terhadap 

penampilan produksi kelinci peranakan New Zealand 

White belum di ketahui. 

2. Penggunaan tepung maggot terhadap penampilan 

produksi kelinci peranakan New Zealand White  

diharapkan dapat di ketahui produksi yang terbaik 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mempelajari pengaruh tepung maggot terhadap 

penampilan produksi kelinci pernakan New Zealand 

White. 

2. Mengetahui optimasi penggunaan tepung maggot 

terhadap penampilan produksi kelinci New Zealand 

White. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat di manfaatkan 

sebagai bahan informasi bagi pembaca dan peternak tentang 

pengaruh penggunaan tepung maggot black soldier fly sebagai 

pakan alternative terhadap penampilan produksi kelinci 

peranakan New Zealand White 
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1.5 Kerangka Pikir 

Black Soldier Fly (BSF), lalat tentara hitam (Hermetia 

illucens, Diptera: Stratiomyidae) adalah salah satu insekta yang 

mulai banyak dipelajari karakteristiknya dan kandungan 

nutriennya. Lalat ini berasal dari Amerika dan selanjutnya 

tersebar ke wilayah subtropis dan tropis di dunia (Čičková et 

al. 2015). Dari berbagai insekta yang dapat dikembangkan 

sebagai pakan, kandungan protein larva BSF cukup tinggi, 

yaitu 40-50% dengan kandungan lemak berkisar 29-32% 

(Bosch et al. 2014). Rambet et al. (2016) menyimpulkan bahwa 

tepung BSF berpotensi sebagai penggantitepung ikan hingga 

100% untuk campuran pakan ternak tanpa adanya efek negatif 

terhadap kecernaan, kandungan nutrien, antara lain: Energi 

5.282 KkalGE/kg, Protein kasar 42,1%, Lemak 26%, Kalsium 

7,56% dan Fosfor 0,9%. walaupun hasil yang terbaik diperoleh 

dari penggantian tepung ikan hingga 25% atau 11,25% dalam 

pakan. 

Maggot merupakan sumber protein alternatif yang 

memiliki nilai potensial yang baik untuk digunakan sebagai 

pakan alternatif. Dari berbagai insekta yang dapat di 

kembangkan sebagai pakan. Kandugan protein maggot cukup 

tinggi, yaitu 40-50% dengan kandungan lemak berkisar 29-

32% (Bosch et al. 2014) . untuk dijadikan sebagai pakan 

alternatif maggot harus di jadikan tepung terlebih dahulu, 
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dengan cara memasak maggot kemudian di rebus dan di 

keringkan hingga kering, kemudian di giling lalu di ayak untuk 

mendapatkan hasil tepung yang halus.  

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Pengaruh penggunaan tepung maggot dapat 

mempengaruhi penampilan produksi kelinci peranakan New 

Zealand White. Berdasarkan Analisa data maka hipotesis dari 

penelitian ini adalah:  

H0: Penggunaan tepung maggot tidak dapat 

mempengaruhi penampilan produksi kelinci 

peranakan New Zealand White. 

H1: Penggunaan tepung maggot dapat mempengaruhi 

penampilan produksi kelinci peranakan New 

Zealand White. 

 . 

 

  

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kelinci New Zealand White 

Menurut Kartadisastra (2001) dalam Tarmanto (2009) 

kelinci diklasifikan sebagai berikut : 

Kingdom  : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Sub phylum  : Vertebrata 

Kelas   : Mamalia 

Ordo   : Lagomorpha 

Famili   : Leporidae 

Sub family  : Leporinae 

Genus   : Orictolagus 

Spesies  : Oritolagus cuniculus 

 Kelinci jenis New Zealand White memiliki 

pertumbuhan yang cepat, oleh karena itu jenis kelinci ini sering 

dipelihara untuk kelinci pedaging. Bobot kelinci New Zealand 

White mencapai 4,5-5 kg (Santoso,2010). Kelinci New Zealand 

White yang berasal dari New Zealand memiliki ciri-ciri rambut 

yang berwarna putih dan memiliki pupil mata berwarna merah. 

Keunggulan dari kelinci ini yaitu pertumbuhan yang cukup 

cepat, jarena itu cocok untuk di ternakkan sebagai kelinci 

penghasil daging untuk mencukupi konsumsi daging 

masyarakat. Jumlah anak yang dilahirkan rata-rata berjumlah 
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50 ekor per tahun (Marhaeniyanto, Rusmiwari dan Susanti, 

2015). 

 Kelinci New Zealand White sangat popular di 

kalangan industri daging komersil di beberapa negara 

berkembang, karena sangat memungkinkan sebagai penghasil 

daging. Hal itu disebabkan karena konvrensi pakan kelinci 

New Zealand White sangat baik ditunjang dengan kondisi yang 

baik pula, seperti tata laksana perkandangan, pakan dan 

pemeliharaanya. Jenis kelinci New Zealand White juga sudah 

banyak di ternakkan di negar-negara tropis dengan berbagai 

lingkungan yang berbeda dan pada kenyataannya dapat 

berkembang biak dengan baik (Ningrum,2010). 

 Kelinci New Zealand White memiliki potensi sebagai 

salah satu ternak alternatif untuk menyumbang kebutuhnan 

daging. Keunggulan yang diperoleh dari pemeliharaan kelinci 

New Zealand White antara lain tingkat pertumbuhan yang 

cepat, kesuburan, angka kelahiran dan kemampuan mengasuh 

anak yang baik. Suhu dan lingkungan yang optimal akan 

mempengaruhi pertumbuhan kelinci. Konsumsi pakan pada 

kelinci akan meningkat seiring bertambahnya umur. Kebutuhan 

nutrisi kelinci pada masa pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 

1 berikut  : 
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Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Kelinci Pada Masa Pertumbuhan 

Sumber : Whendrato (1986) dalam Warhana dkk (2014) 

Buseth and Saunders (2015) 

 

2.2. Pakan Kebutuhan Nutrisi kelinci 

Pakan merupakan faktor terpenting dalam usaha 

peternakan yang menentukan produktivitas ternak. Untuk 

menjamin supaya kelinci dapat berproduksi dengan baik, 

sangat dibutuhkan pakan dalam jumlah cukup yang 

mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin dan 

air. Pakan yang akan diberikan harus baik dan jelas kualitasnya 

serta dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dari kelinci. (Rasyaf 

1996) 

Kelinci pada masa pertumbuhan membutuhkan 

Digestible Energy (DE) 2500kkal/kg, TDN 65%, serat kasar 

10=12%, protein kasar 16% dan lemak 2% (NRC, 1977). 

Pemberian pakan kelinci berdasarkan pada bobot kelinci 

dan status fisiologis. Kebutuhan bahan kering untuk kelinci 

adalah 3-3,5% bobot kelinci. Sedangkan NRC (1977) 

menunjukkan bahwa kebutuhan pakan kelinci yaitu 60g per kg 

bobot per/hari. 

Nutrisi Kebutuhan 

Energi Tercerna (kcal/kg) 2500 

Protein (%) 12-16 

Serat kasar (%) 

Lemak (%) 

12-20 

2-4 
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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, antibodi dan lain 

sebagainya. (Beski et al. 2015) 

Substitusi tepung kedelai secara sebagian atau 

menyeluruh dengan tepung BSF tidak mempengaruhi asupan 

pakan, performans ternak, dan efisiensi pakan pada ternak jika 

dibandingkan dengan pemberian pakan standar. (Maurer et al. 

2016) 

2.3. Pengertian Black Soldier Fly 

Black Soldier Fly (BSF), lalat tentara hitam (Hermetia 

illucens, Diptera: Stratiomyidae) adalah salah satu insekta 

yang mulai banyak dipelajari karakteristiknya dan kandungan 

nutriennya. Lalat ini berasal dari Amerika dan selanjutnya 

tersebar ke wilayah subtropis dan tropis di dunia (Čičková et 

al. 2015).  

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. 2007). 
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Tepung BSF berpotensi sebagai pengganti tepung ikan 

hingga 100% untuk campuran pakan ternak tanpa adanya efek 

negatif terhadap kecernaan, kandungan nutrien, antara lain: 

Energi 5.282 KkalGE/kg, Protein kasar 42,1%, Lemak 26%, 

Kalsium 7,56% dan Fosfor 0,9%. walaupun hasil yang terbaik 

diperoleh dari penggantian tepung ikan hingga 25% atau 

11,25% dalam pakan. (Rambet et al. 2016) 

Didalam industri pakan ternak, lalat tantara hitam 

banyak di aplikasikan terhadap campuran pakan untuk ikan, 

pemberian pada ikan untuk pakan bisa langsung di berikan 

tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu, tetapi untuk ternak 

lain seperti kelinci perlu di lakukan pengolahan terlebih dahulu 

supaya dapat di manfaatkan sebagai pakan, yaitu dengan cara 

melakukan penepungan terlebih dahulu (Rachmawati, 2010). 

Proses penepungan dapat di lakukan dengan cara 

mengeringkan larva lalat menggunakan mesin maupun cara 

tradisional, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, 

maka cara pengeringan menggunakan mesin lebih di anjurkan 

daripada menggunakan cara Teknik tradisional, dikarenakan 

dapat mempengaruhi nutrisi dari tepung maggot yang akan di 

hasilkan (Bosch et al, 2014). 
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Tabel 2. Hasil analisa proksimat Maggot, tepung ikan, Palm 

Keanel Meal (PKM) dari beberapa sumber 

 

Sampel 
Hasil analisa (% bobot kering) 

Sumber 
 Protein Lipid 

Serat 

kasar 
Abu BETN 

Tepung 

ikan impor 
74,6 11,9 1,48 13,9 - 

Ediwarman 

et al. 2006 

Tepung 

ikan lokal 
55,4 10,6 1,08 22,6 10,3 

Ediwarman 

et al. 2006 

Maggot 

(BSF) 
45 25 5,62 12,36 6,8 

Lab. 

BBATJ. 

2006 

Palm 

Keanel 

meal 

(PKM) 

18 32 0,81 8,56 17,6 

Lab. 

BBATJ. 

2006 

 

  

 

 

 

 

 

A   B   C 

Gambar 2. A (Lalat BSF), B (Larva), C (Tepung Maggot) 
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2.4. Pertambahan Bobot Badan (PBB) 

Proses pertambahan merupakan suatu proses 

pertambahan berat hidup pada seekor ternak. Bobot badan 

hendaknya dilakukan setiap minggu dengan mengambil contoh 

acak dari kelompok. Kecepatan pertambahan dapat diukur 

melalui pertambahan bobot badan pada saat tertentu, terhadap 

bobot badan pada minggu sebelumnya (Charles dan Spackman, 

1985). 

Untuk mendapatkan pertambahan bobot badan yang 

maksimal maka sangat perlu diperhatikan keadaan kuantitas 

pakan.(Yamin 2002) 

Pembatasan waktu makan menyebabkan penurunan 

pertambahan bobot badan dan bobot badan di akhir periode 

pembatasan. (Demir et al. 2004)  

Waktu pemberian ransum selama 8 jam setiap hari dapat 

meningkatkan bobot badan akhir dan konversi ransum lebih 

rendah (Yule dan Fueling, 1979 ). 

Proses pertambahan bobot badan dapat di ukur melalui 

alat timbangan, untuk menghasikan hasil yang lebih baik maka 

proses pertambahan bobot badan dapat di ukur dengan 

menggunakan alat timbangan yang  memiliki nilai koreksi 

dengan ketelitian 0,01 gram (Zulfanita et al., 2011) 
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2.5. Feed Convertion Ratio (FCR) 

Feed Convertion Ratio (FCR) atau rasio konversi pakan 

merupakan satuan untuk menghitung efisiensi pakan pada 

budidaya pembesaran dan penggemukan.Tingkat konsumsi 

pakan yang lebih baik pada ternak akan berpengaruh langsung 

terhadap meningkatnya pertumbuhan, sehingga dalam waktu 

yang relatif singkat pertumbuhan daging menjadi optimal dan 

menghasilkan berat potong yang lebih tinggi (Soeharsono, 

2011). 

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang diberikan 

dikurangi dengan pakan yang tersisa. Banyak sedikitnya 

konsumsi pakan sangat tergantung pada ukuran tubuh ternak, 

sifat genetis (breed), suhu lingkungan, tingkat produksi, 

perkandangan, kualitas dan kuantitas pakan serta penyakit 

(Wahyu,1985). 

Kekurangan energi dapat mengakibatkan terhambatnya 

pertambahan bobot badan, penurunan bobot badan dan 

berkurangnya semua fungsi produksi sehingga mengakibatkan 

kematian bila berlangsung lama (Tillman et al., 1998). 

Ternak memanfaatkan energi untuk pertumbuhan dan 

produksi setelah kebutuhan hidup pokoknya terpenuhi. 

Kebutuhan energi akan meningkat seiring dengan pertambahan 

bobot badan dan konsumsi pakan itu sendiri (Parakkasi, 1999). 
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Pakan diberikan sebanyak 2,75% BK berdasarkan bobot 

hidup diberikan dua kali sehari dan air minum diberikan secara 

ad libitum. Konsentrat campuran terdiri dari konsentrat 

komersial, bekatul, kedelai pecah dan gaplek dicampur 

diberikan pada awal dilanjutkan ubikayu dicacah dan 

berikutnya jerami padi sesuai formulasi. Data peningkatan 

bobot badan harian (ADG), konsumsi pakan, feed convertion 

ratio (FCR), feed cost per gain (FCG) dan income over feed 

cost (IOFC) dianalisis Anova bila berbeda nyata dilanjutkan 

Duncan new multiple range test (DMRT) (Astuti, 1981). 

 

2.6. Palatabilitas 

Palatabilitas adalah tingkat kesukaan yang ditunjukkan 

oleh ternak untuk mengkonsumsi suatu bahan pakan 

yang diberikan dalam suatu waktu tertentu. Untuk 

mengukur palatabilitas dilakukan dengan menghitung 

sisa pakan dalam jangka waktu tertentu. Yang 

menyatakan bahwa Tahap akhir dari uji palatabilitas 

adalah dengan menimbang dan mengukur sisa satu jam 

dari pakan yang diberikan pada ternak dalam jangka 

waktu tertentu. (Edney,1982) 

.Dalam penggunaan pakan ternak, palatabilitas 

merupakan salah satu kriteria sifat utama dalam pemilihan 

pakan ternak untuk mendefinisikan palatabilitas sebagai hasil 
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keseluruhan,  endan-faktor yang menentukan apakah dan 

sampai tingkat mana suatu pakan menarik bagi ternak. Faktor-

faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pakan  yaitu 

diantaranya  endan lingkungan serta penampilan bentuk dan 

warna pakan. (Prijono,1998) 

Palatabilitas dapat di artikan sebagai respon yang 

diberikan oleh ternak terhadap pakan yang diberikan dan hal 

ini tidak hanya oleh ternak ruminansia tetapi juga oleh hewan 

mamalia lainnya terutama dalam memilih pakan yang 

diberikan Palatabilitas bisa diuji dengan cara pemberian 

formulasi pakan yang telah sesuai dengan pakan perlakuan. 

(Cruch dan Pond 1998). 

 Palatabilitas biasanya diukur dengan cara memberikan 

dua atau lebih pakan kepada ternak sehingga ternak dapat 

memilih dan memakan pakan mana yang lebih disukai. (Pond 

et al. 1995) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian  

Lokasi untuk penelitian dilaksanakan dipeternakan 

pribadi di Sumber Porong Lawang, kabupaten Malang. 

Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan yaitu pada 19 Maret–19 

Mei 2018. 

3.2 Materi penelitian 

3.2.1 Kelinci Peranakan New Zealand White 

Penelitian ini menggunakan Kelinci peranakan New 

Zealand White berumur 35-40 hari sebanyak 20 ekor, dan 

ditempatkan pada kandang individu yang masing-masing diisi 

oleh 1 kelinci. Diperoleh koefisien keragaman 13,58 

dikarenakan nilai koefisian keragaman tinggi maka dilakukan 

perkelompokan untuk menemukan nilai koefisian keragaman 

yang seragam  yang seperti di lampiran 1. 

 

3.2.2 Tepung Maggot 

Tepung Maggot didapatkan ditempat budidaya lalat 

hitam di pasar Puspa Agro Krian Sidoarjo dan sudah berbentuk 

tepung. 
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3.2.3 Kandang Penelitian 

Kandang yang digunakan menggunakan Kandang battrei 

atau individu dengan ukuran tiap kendang adalah panjang x 

lebar x tinggi yakni 60 cm x 40 cm x 40 cm yang terbuat dari 

kayu dan kawat besi. Peralatan yang di gunakan untuk 

penelitian diantaranya tempat pakan dan minum. Berikut 

merupakan gambar denah kendang yang dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Denah Kandang Penelitian 

 

3.2.4 Peralatang Tambahan 

Timbangan digital dengan kapasitas 5000 gram dengan 

ketelitian 0,01 gram yang di gunakan untuk menimbang bobot 

kelinci setiap minggunya dan menimbang pakan setiap harinya. 

Alat kebersihan yang selalu tersedia untuk membersihkan area 

sekitar kandang. 
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3.2.5 Pakan perlakuan 

Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan 

basal dan di beri perlakuan penggantian tepung ikan dengan 

tepung maggot. Kandungan nutrisi pakan basal di sajikan pada 

Tabel 3 dan kandungan nutrisi pakan perlakuan di sajikan pada 

Tabel 4. 

Tabel 3  Kandungan Nutrien Bahan Pakan pada Penelitian 

 

Sumber : *Hartadi,dkk (1980) 

   ** Saenab dan Nurhayu (2013) 

   *** Rambet et al. (2016) 

3.3    Metode Penelitian  

Metode yang digunakan adalah Percobaan  

Menggunakan  Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 

dari 4 perlakuan dan tiap perlakuan dilakukan 5 ulangan. 

Sehingga diperoleh 20 ekor kelinci. Adapun Perlakuan yang di 

berikan sebagaiberikut : 

P0    : Pakan Kontrol 

P1    : Penggunaan Tepung Maggot sebanyak 5% 

P2    : Penggunaan Tepung Maggot sebanyak 10% 

P3    : Penggunaan Tepung Maggot sebanyak 15% 
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Tabel 4.  Susunan dan Kandungan Zat Makanan Pakan 

Perlakuan 

Keterangan: Kandungan zat makanan diperoleh dari hasil 

perhitungan 

 

Bahan Pakan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Jagung kuning (%) 5 6 5 5 

Dedak Padi (%) 21 21 21 20 

Pollard (%) 10 10 10 10 

Bungkil Kedelai (%) 8 6 4 0 

Tepung ikan (%) 3 0 0 0 

Kulit kacang (%) 5 5 5 4 

Bungkil kopra (%) 5 5 5 4 

Tepung Maggot (%) 0 5 10 15 

Molases (%) 4 4 4 4 

Minyak goreng (%) 3 2 4 6 

Garam (%) 1 1 1 2 

Daun kembang kol (%) 30 30 30 30 

MBM (%) 3 2 0 0 

Tepung kacang hijau (%) 1 1 0 0 

Skim (%) 2 2 0 0 

Total (%) 100 100 100 100 

Zat Pakan Hasil Perhitungan     

Pk (%) 16 16 16 16 

SK (%) 10.7 10.88 11.06 10.34 

LK (%) 3.94 5.03 6.35 7.64 

Ca (%) 1.32 1.19 0.95 0.93 

P (%) 0.73 0.65 0.51 0.47 

EM (Kkal/kg) 2362.11 2183.73 2197.64 2193.65 
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3.4  Prosedur Penelitian  

3.4.1  Tahapan Persiapan 

Tahapan persiapan melitputi beberapa langkah sebagai 

berikut : 

1. Mempersiapkan kandang dan peralatan, 

mengadakan kelinci Peranakan New Zealand 

White dengan umur 30-40 hari. 

2. Mempersiapkan kandang dan peralatan yang akan 

di gunakan.  
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3. Mengadakan pakan berbentuk mash berupa 

pollard, bungkil kopra, jagung, bekatul, bungkil 

kedelai, molasess, tepung maggot dan daun bunga 

kol. 

4. Mengadakan Larva Lalat Tentara Hitam (BSF) 

dari pasar induk puspa agro Sidoarjo  

5. Mengadakan sanitasi kandang 

6. Melakukan Perebusan larva lalat panic dan 

kompor dengan suhu 60-80 0C selama 15 menit 

7. Melakukan pengeringan larva lalat dengan cara 

dijemur selama 1-2 hari hingga kadar air 

berkurang. 

8. Melakukan penepungan larva lalat tantara hitam 

dengan menggunakan blender dan ayakan  

9. Menyusun pakan perlakuan. 

 

3.4.2  Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian meliputi beberapa langkah 

sebagai berikut : 

1. Membersihkan kandang 

2. Menimbang bobot awal kelinci peranakan New 

Zealand White 
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3. Memasukan kelinci New Zealand White kedalam 

kandang yang telah di persiapkan, masing-masing 

kandang diisi 1 ekor kelinci. 

4. Adaptasi pakan perlakuan dilakukan selama 7 

hari, pemberian pakan yang di sesuaikan dengan 

pakan yang digunakan saat penelitian selama 30 

hari. 

5. Pemberian pakan 

Pakan perlakuan yang berupa mash diberikan pada 

pagi hari sekitar pukul 07:00 WIB dan daun 

kembang kol di berikan pada sore hari pada pukul 

16:00 WIB dengan jumlah pemberian disesuaikan 

dengan susunan pakan perlakuan. Kegiatan 

pemberian pakan dilakukan selama 4 minggu. 

6. Pemberian minum  

Air minum yang diberikan pada ternak kelinci 

New Zealand White menggunakan wadah nipple 

drink berkapasitas 200 ml secara adlibitum. 

7. Penimbangan bobot badan kelinci dilakukan pada 

awal penelitian dan tiap ahkir minggu. Alat untuk 

menimbang menggunakan timbangan digital 

dengan ketelitian 1 gram. 
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3.4.3   Tahap Pengamatan 

Penimbangan kelinci New Zealand White pada 

penelitian dilakukan satu minggu sekali sedangkan untuk sisa 

pakan dilakukan penimbangan setiap hari. Pengamatan untuk 

palatabitas dilakukan  

 

3.5  Variabel pengamatan 

3.5.1  Pertambahan Bobot Badan Mingguan 

Pertambahan Bobot Badan  dapat diukur melalui 

pertambahan bobot badan pada saat tertentu, terhadap bobot 

badan pada minggu sebelumnya (Charles dan Spackman, 

1985). Pertambahan bobot badan mingguan didapat dari 

penimbangan kelinci setiap seminggu sekali 

 

3.5.2  Feed Convertion Ratio 

Feed Convertion Ratio (FCR) atau rasio konversi 

pakan merupakan satuan untuk menghitung efisiensi pakan 

pada budidaya pembesaran dan penggemukan.Tingkat 

konsumsi pakan yang lebih baik pada ternak akan berpengaruh 

langsung terhadap meningkatnya pertumbuhan, sehingga dalam 

waktu yang relatif singkat pertumbuhan daging menjadi 

optimal dan menghasilkan berat potong yang lebih tinggi 

(Soeharsono, 2011). Jumlah kilogram pakan yang dibutuhkan 
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untuk menghasilkan satu kilogram berat badan. Untuk 

menghitung FCR menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

3.5.3 Palatabilitas 

Tingkat kesukaan yang ditunjukkan oleh ternak untuk 

mengkonsumsi suatu bahan pakan yang diberikan dalam suatu 

waktu tertentu. dengan menimbang dan mengukur sisa satu jam 

dari pakan yang diberikan pada ternak (Edney, 1982). 

3.6    Analisa Data 

 Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Analisis 

ragam (ANOVA). Apabila hasil yang didapatkan adanya 

perbedaan yang nyata atau sangat nyata akan di lanjutkan ke uji 

jarak berganda Duncan (Yitnosumanrto, 1993) adapun model 

materinya adalah sebagai berikut:  

 

 

Keterangan :   

 Yij = Pengamatan pada perlakuan ke-i dan 

ulangan ke-j 

 µ = Nilai tengah perlakuan ke-i  

 πi  = Pengaruh perlakuan ke-i 

Yij = µ + πi+ℇij 
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 ℇij  = Galat percobaan pada perlakuan ke-i 

ulangan ke-j  

Selanjutnya hasil pengamatan (data) dianalisis dengan analisis 

ragam dengan model tabel seperti di sajikan pada table 5 

berikut :  

 

Tabel 5. Analisis Ragam  

Sumber 
derajat 

bebas 

Jumlah 

kuadrat 

Kuadrat 

tengah 

Ftotal 
Ftabel 

Perlakuan 3     

Galat 12     

Total 15     

 

 Apabila hasil penelitian menunjukan adanya hasil 

pengaruh berbeda nayata (P>0,01 dan P>0,05) maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berjarak Duncan (UJBD) untuk 

menentukan pengaruh perlakuan yang terbaik. Berikut adalah 

rumus yang di gunakan 

  

 

 

Keterangan :  SE   : Standard eror 

  KT Galat : Kuadrat Tengah Galat 

 

  r   : Banyaknya ulangan 

 

 

SE =  
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3.7    Batasan Istilah 

1.  New Zealand White  : Jenis kelinci yang berasal 

dari New Zealand atau Selandia baru 

2.  Larva BSF  : Lalat Tentara Hitam atau Black soldier fly 

yang berasal dari Amerika 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Penggunaan Tepung maggot terhadap 

Performa Kelinci 

Pengaruh penggunaan tepung maggot terhadap 

penambahan bobot badan, feed convertion ratio dan 

palatabilitas dapat di lihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata Pertambahan Bobot Badan, Feed convertion 

ratio dan Palatabilitas Kelinci New Zealand White selama 

penelitian, 

 

4.2. Pengaruh Tepung Maggot terhadap Pertambahan 

Bobot Badan 

 Pada Tabel 6 hasil ragam subsitusi tepung maggot 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) terhadap 

pertambahan bobot badan kelinci pada lampiran 2. Hal ini 

diduga karena Kandungan protein pada larva Maggot ini cukup 

tinggi, yaitu 44,26% dengan kandungan lemak mencapai 

29,65%. Hal ini sesuai dengan Fahmi et al. (2007). Bahwa 

Perlakuan 
Hasil Rata-rata 

PBB 
(gram/ekor) 

FCR 
Palatabilitas  

(%) 

P0 466,80±52,53bc 1,46±0,05 4,44±0,20 
P1 295,00±58,74a 1,77±0,27 4,04±0,23 
P2 440±25,72b 1,63±0,06 3,87±0,31 
P3 511,40±15,73c 1,30±0,22 3,48±0,23 
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kandungan protein pada maggot 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. Hal ini di perjelas oleh pendapatat dari 

Beski et , al . (2015) bahwa 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, antibodi dan 

lain sebagainya. 

Gambar 4. Rata-rata Pertambahan bobot badan 

Pertambahan bobot badan tertinggi diperoleh pada 

perlakuan P3 (penggunaan 15% tepung maggot) sebesar 511,40 

gram/ekor, dan pertambahan bobot badan terendah di peroleh 
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pada perlakuan P1 (penggunaan tepung maggot 5%) sebesar 

295,00 gram/ekor, hal ini diduga karena perbedaan pemberian 

takaran tepung maggot pada P1 di bandingkan dengan P2-P3 

terbilang cukup kecil, yakni 5% dari 1 Kg pakan dan 

berpebgaruh pada pertambahan bobot badan P1. Kemudian 

untuk nilai P3 berada di atas dari P0 hal ini menunjukan bahwa 

tepung maggot dapat digunakan sebagai sumber protein 

alternatif baru atau pengganti tepung ikan sebagai sumber 

protein alternatif. Hal ini juga di dukung oleh Rambet et al. 

(2016) bahwa Tepung BSF berpotensi sebagai pengganti 

tepung ikan hingga 100% untuk campuran pakan ternak tanpa 

adanya efek negatif terhadap kecernaan, kandungan nutrien, 

antara lain: Energi 5.282 KkalGE/kg, Protein kasar 42,1%, 

Lemak 26%, Kalsium 7,56% dan Fosfor 0,9%. walaupun hasil 

yang terbaik diperoleh dari penggantian tepung ikan hingga 

25% atau 11,25% dalam pakan. 

 Dari hasil pengukuran PBB, rata-rata memiliki PBB 

yang hamper berbeda dari semua perlakuan. Hal ini 

menunjukan bahwa pemberian komposisi tepung maggot yang 

berbeda mampu mempengaruhi Pertambahan bobot badan 

(PBB) kelinci peranakan New Zealand White. Dari rata-rata 

pertambahan bobot badan (PBB) di atas menunjukan bahwa 

pertambahan bobot badan yang sangat baik di peroleh pada 

pemberian perlakuan P# atau penggunaan tepung maggot 15% 
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4.3. Pengaruh Tepung Maggot terhadap Feed 

convertion ratio  

Pada Tabel 6 hasil analisis ragam pada penggunaan 

tepung maggot memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) seperti pada lampiran 3. Hal ini diduga karena terjadi 

pemborosan pakan dan mengakibatkan nilai dari rata-rata Feed 

convertion ratio tinggi.  Wahyu (1985) menyatakan bahwa 

konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang diberikan dikurangi 

dengan pakan yang tersisa. Banyak sedikitnya konsumsi pakan 

sangat tergantung pada ukuran tubuh ternak, sifat genetis 

(breed), suhu lingkungan, tingkat produksi, perkandangan, 

kualitas dan kuantitas pakan serta penyakit. Tillman et al., 

(1998) menegaskan bahwa kekurangan energi dapat 

mengakibatkan terhambatnya pertambahan bobot badan, 

penurunan bobot badan dan berkurangnya semua fungsi 

produksi sehingga mengakibatkan kematian bila berlangsung 

lama. 
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Gambar 5. Rata-rata Feed convertio ratio  

 

Berdasarkan gambar di atas menunjukan bahwa rata-

rata Feed convertio ratio (FCR) untuk perlakuan yang berbeda 

memiliki nilai terendah 1,3 pada perlakuan P3 (Penggunaan 

tepung maggot 15%) dan Feed convertio ratio (FCR) tertinggi 

adalah sebesar 1,77 pada perlakuan P1 (Penggunaan tepung 

maggot 5%). Tillman et al., (1998) menyatakan bahwa 

kekurangan energi dapat mengakibatkan terhambatnya 

pertambahan bobot badan, penurunan bobot badan dan 

berkurangnya semua fungsi produksi sehingga mengakibatkan 

kematian bila berlangsung lama. Parakkasi, 

(1999).menambahkan bahwa ternak memanfaatkan energi 
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untuk pertumbuhan dan produksi setelah kebutuhan hidup 

pokoknya terpenuhi. Kebutuhan energi akan meningkat seiring 

dengan pertambahan bobot badan dan konsumsi pakan itu 

sendiri. 

4.4. Pengaruh Tepung Maggot terhadap Palatabilitas 

Pada Tabel 6 hasil analisis ragam pada penggunaan 

tepung maggot memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) seperti pada lampiran 4. Hal ini diduga karena seiring 

bertambahnya umur kelinci, maka ternak kelinci akan 

memakan pakan yang di berikan meski bentuk dari pakan 

tersebut tidak memiliki tekstur atau masih dalam bentuk pakan 

basal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Cruch dan Pond 

(1998). Bahwa palatabilitas dapat di artikan sebagai respon 

yang diberikan oleh ternak terhadap pakan yang diberikan dan 

hal ini tidak hanya oleh ternak ruminansia tetapi juga oleh 

hewan mamalia lainnya terutama dalam memilih pakan yang 

diberikan Palatabilitas bisa diuji dengan cara pemberian 

formulasi pakan yang telah sesuai dengan pakan perlakuan. 
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Gambar 6. Rata-rata Palatabilitas 

 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa rata-rata 

palatabilitas tertinggi terjadi pada P0. Di karenakan pada 

perlakuan P0 menggunakan tepung ikan bukan tepung maggot, 

karena tepung maggot memiliki aroma yang atau bau yang 

menyengat dari pada tepung ikan, hal tersebut di dukung teori 

oleh Prijono,(1998) bahwa dalam penggunaan pakan ternak, 

palatabilitas merupakan salah satu kriteria sifat utama dalam 

pemilihan pakan ternak untuk mendefinisikan palatabilitas 

sebagai hasil keseluruhan, faktor-faktor yang menentukan 

apakah dan sampai tingkat mana suatu pakan menarik bagi 

ternak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis 

pakan  yaitu diantaranya faktor lingkungan serta penampilan 

bentuk dan warna pakan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan tepung maggot sampai tahap 15% dalam 

pakan memberikan pengaruh sangat nyata pada Pertambahan 

bobot badan ternak, kemudian tidak memberikan pengaruh 

terhadap Feed convertion ratio (FCR) dan Palatabilitas ternak. 

. 

 

5.2 Saran 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk penggunaan 

tepung maggot sebagai protein alternatif untuk bobot karkas 

dan persentase karkas. 
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