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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biologi Ikan Badut 

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi Ikan Badut 

Ikan badut yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis ikan badut 

Amphiprion percula.  Klasifikasi ikan badut Amphiprion menurut Burges (1990), 

adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Superkelas : Osteichthyes 

Kelas  : Actynopterygii 

Subkelas : Neopterygii 

Ordo  : Perciformes 

Subordo : Labroidei 

Famili   : Pomacentridae 

Genus  : Amphiprion 

Spesies : Amphiprion percula 

  

Ikan badut (Amphiprion percula) memiliki ciri warna tubuh jingga 

(orange), ukuran kecil, gerakan lincah dan termasuk ikan jinak, dihiasi dengan 3 

garis putih dengan siluet hitam gelap pada bagian pangkal kepala, tengah-tengah 

badan dan pangkal ekor serta suka bersembunyi atau berlindung pada anemon 
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(Burgess, 1990).  Garis putih di bagian badan mempunyai corak yang berbeda 

dengan dua garis putih lainnya, sisi luar garis putih dihiasi siluet hitam, sisik 

relatif besar dengan sirip dorsal yang unik.  Pola warna pada ikan ini sering 

dijadikan dasar pada proses identifikasi, disamping bentuk gigi, kepala dan bentuk 

tubuh.  Kapsul-kapsul beracun pada cabang-cabang anemon laut akan membuat 

ikan yang menyentuhnya terluka atau mati.  Namun ikan badut tidak pernah 

terluka oleh anemon laut, bahkan ikan badut bersembunyi di balik cabang-cabang 

tersebut (Fautin, et.,al. 2007). 

Ikan badut akan segera kehilangan kekebalannya bila dipisahkan dengan 

anemon selama beberapa jam.  Untuk menjadi kebal kembali perlu beradaptasi 

dan memerlukan waktu seperti disebutkan di atas. Setiap jenis ikan badut 

memiliki kriteria dalam memilih anemon (Mebs, 1994). 

Ikan badut dikenal sebagai ikan yang berenang lambat sehingga ikan 

tersebut cenderung mengandalkan anemon sebagai tempat perlindungan dari 

ikan-ikan pemangsa. Berikut ini adalah gambar morfologi Ikan badut 

(Amphiprion percula) dapat dilihat pada Gambar 2. 

Sirip punggung berduri   Sirip punggung lunak 

Mata                Sirip ekor  

Mulut 

 

 

Operkulum             Sirip anal 

Sirip dad a       Sirip Perut  

 

Gambar 2. Morfologi ikan badut (Amphiprion percula) 

    (Sumber : Lieske, 2001) 
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2.1.2 Habitat dan Distribusi 

Menurut Allen (1997), lokasi penyebaran ikan badut berada di perairan laut 

tropis diantaranya Samudera Hindia, Laut Merah, Asia Tenggara (khususnya 

Indonesia), Australia Utara dan di Pulau Ryukyu (Jepang).  Ikan badut dapat 

hidup pada kedalaman 1- 15 meter pada daerah terumbu karang di pesisir dan di 

teluk, dimana tempat hidupnya berada diantara tentakel-tentakel anemon.  

Anemon yang biasa bersimbiosis dengan ikan badut diantaranya adalah Heteractis 

magnifica, Stichodactyla gigantean, dan Stichodactyla mertensii (Myers, 1999) 

Simbiosis yang didapatkan ikan badut berupa proteksi dan memakan 

material non metabolik yang dikeluarkan oleh anemon. Disisi lain anemon 

dibersihkan dan dilindungi dari predator oleh ikan badut (Randall and fautin, 2002 

dalam Yasir, 2010).  Disamping itu, anemon juga memberikan perlindungan yang 

efektif dengan menghasilkan substansi toksin yang berbahaya bagi musuh-musuh 

ikan badut.  Anemon juga dimanfaatkan ikan badut sebagai breading ground 

untuk meletakkan dan melindungi telur-telurnya disekitar jangkauan rumbai 

tentakel.  Anemon cukup sulit untuk hidup dan beradaptasi dengan akuarium akan 

tetapi Amphiprion percula dapat bertahan hidup tanpa anemon dalam akuarium, 

selama tidak ada predator didalamnya (Mebs, 1994). 

2.1.3 Pakan dan Kebiasaan Makan 

Ikan badut adalah omnivorus yang mengkonsumsi zooplankton, invertebrata 

kecil (crustacea & parasit) yang melekat pada tubuh anemon dan alga bentik yang 

dijumpai di habitat mereka.  Ikan badut menghabiskan sebagian besar hidupnya 

untuk mencari makan, bermain, dan berpasangan dalam wilayahnya, yakni tidak 

jauh dari anemon yang merupakan daerah teritorinya.  Daerah tersebut akan  
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dipertahankan dari predator dan hewan penganggu lainnya (Suharti, 1990). 

Kebiasaan lain dari ikan badut adalah beraktivitas di siang hari, dengan kata 

lain ikan badut termasuk hewan diurnal.  Waktu yang digunakan dalam mencari 

makan tiap jenis ikan badut tidak sama.  Sebagai salah satu contoh yaitu pasangan 

A. percula menghabiskan kurang lebih 90% waktunya untuk makan dan berenang 

di antara tentakel (Allen, 1992).  Dalam budidaya ikan badut stadia larva hari 1-10 

diberi pakan hidup Brachionus sp atau dapat juga diberi tambahan zooplankton 

lain dari jenis kopepoda  dan naupli artemia sampai umur 30 hari (Ari et al, 2009). 

Pemberian pakan benih ikan badut setelah berumur 40 hari diperkenalkan dengan 

diberikan pakan berupa pellet yang juga sebagai pakan tambahan.  Pellet yang di 

berikan sesuai bukaan mulut benih ikan badut, sehingga ikan badut dapat dengan 

mudah memakan pellet yang diberikan.  

2.2 Kebutuhan Nutrisi Ikan Badut 

Ikan membutuhkan energi untuk dapat tumbuh dan berkembang.  Energi 

tersebut berasal dari nutrien yang dikonsumsi oleh ikan.  Menurut Lovell (1992), 

faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrien pada ikan diantaranya adalah 

jumlah dan jenis asam amino esensial, kandungan protein yang dibutuhkan, 

kandungan energi pakan dan faktor fisiologis ikan.  Campuran yang seimbang dari 

bahan penyusun pakan serta kecernaan pakan merupakan dasar untuk penyusunan 

formulasi pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan (Cho & Watanabe, 

1995).  

Ikan badut akan dapat tumbuh dengan baik apabila diberi formulasi pakan 

yang seimbang, dimana didalamnya terkandung bahan-bahan seperti protein, 

karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan serat.  Nutrisi pada pakan merupakan 

sumber energi bagi metabolisme ikan.  Sebagai hewan yang hidup di lingkungan 
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perairan dimana sumber karbohidrat lebih sedikit dari pada di darat, ikan 

teradaptasi untuk menggunakan energi yang berasal dari protein dan lemak. 

Kebutuhan akan protein dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah 

ukuran ikan, suhu perairan, kadar pemberian pakan, kandungan energi dalam 

pakan yang dapat dicerna, dan kualitas protein (Furuichi, 1998). 

Kebutuhan energi dipengaruhi oleh stadia dalam siklus  hidup musim dan 

faktor lingkungan yang lain. Benih ikan yang sedang tumbuh lebih banyak 

menggunakan energi persatuan berat badanya dibandingkan ikan dewasa, karena 

energi yang dibutuhkan tidak saja untuk aktivitas pemelharaan tetapi juga untuk 

pertumbuhan (Fujaya, 2004).  Kebutuhan nutrisi utama pada ikan adalah protein. 

Dalam tubuh ikan protein merupakan senyawa yang kandunganya paling tinggi 

setelah air (Murtidjo, 2001). 

Protein merupakan bahan oganik yang berfungsi untuk memperbaiki 

jaringan yang rusak, pemeliharaan jaringan dan membangun jaringan yang baru. 

Selain itu protein juga berfungs sebagai sumber energi (NRC, 1993).  Kebutuhan 

protein untuk setiap spesies ikan berbeda-beda dan umumnya berkisar antara 30 

sampai 40% (Jobling, 1994).  Untuk pencapaian keseimbangan nutrisi di dalam 

pakan, sebaiknya digunakan protein yang berasal dari tumbuhan (nabati) maupun 

hewan (hewani) secara bersamaan (Nugraha, 2006). 

Selain protein nutrisi utama ikan adalah lemak dan karbohidrat.  Lemak 

berfungsi sebagai sumber energi dan pemasok asam lemak essensial.  Asam lemak 

essensial dibutukan untuk pertumbuhan dan fungsi normal semua jaringan 

(Almatsier, 2009).  Peranan lemak sebagai sumber energi terutama pada ikan 

karnivora, yaitu sekitar 8% sedangkan kebutuhan lemak ikan herbivora tidak lebih 

dari 3%. Penambahan lemak sebagai sumber energi akan meningkatkan 

keefektifan penggunaan protein (Afrianto dan Liviawaty, 2005). 
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2.3 Teri Olahan 

Proses pengolahan adalah proses yang akan menghasilkan banyak produk 

dengan macam dan variasi.  Proses pengolahan sebagai salah satu usaha untuk 

memanfaatkan ikan agar dapat digunakan sebagai bahan pangan (Syafitri, 2007). 

Ikan teri adalah ikan yang termasuk dalam kelompok ikan pelagis kecil dan 

merupakan salah satu sumberdaya perikanan paling melimpah di perairan 

Indonesia (Syafitri, 2007). 

  Potensi teri di Lampung cukup besar terutama di pulau Pasaran sebagai 

sentra produksi ikan teri yaitu mencapai 57,6 ton per bulan dan limbah kepala 

ikan teri berkisar 10% dari ikan teri segar atau setara dengan 5-6 ton per bulan. 

Biasanya setelah dikeringkan 2 kg ikan teri segar dapat menjadi 1 kg ikan teri 

kering, dan menghasilkan 2 ons limbah kepala ikan teri. Ikan teri memiliki 

kandungan gizi yang cukup tinggi sehingga ikan teri dapat dimanfaatkan menjadi 

produk olahan yang dapat meningkatkan nilai jualnya. Selain ikan teri dapat 

digunakan sebagai bahan olahan, limbah kepalanya juga dapat dijadikan bahan 

baku bagi pembuatan tepung kepala teri yang dapat menggantikan tepung ikan 

sebagai bahan dalam pembuatan pakan ikan (Resmiati, et al. 2003). 

 

2.4  Tepung Kepala Ikan Teri 

Ikan teri adalah salah satu produk perikanan pelagis yang mempunyai nilai 

ekonomis penting untuk konsumsi domestik atau ekspor.  Kandungan ikan teri 

yaitu protein dan kalsium yang relatif besar (Fauzi, 2006).  Ikan teri jenis jengki 

yang berukuran 7-10 cm limbah kepalanya dijadikan sebagai pakan ternak, 

penggunaan limbah kepala ini belum secara maksimal sehingga perlu di proses 

terlebih dahulu menjadi pakan buatan (Resmiati, et al. 2003). 
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Sejauh ini, limbah kepala ikan teri belum dimanfaatkan secara maksimal 

dengan kandungan gizi kepala ikan teri cukup lengkap, maka perlu dimanfaatkan 

dengan cara dijadikan produk olahan yang dapat meningkatkan nilai jualnya.  Ikan 

teri yang jumlahnya melimpah pada musim puncak tangkapan ikan, 

mengakibatkan jumlah limbah bertambah, maka harus dimanfaatkan secara 

maksimal.  Oleh karena itu, diperlukan suatu teknologi yang tepat, murah, dan 

aman untuk mengolah dan mengawetkan kepala ikan teri agar dapat 

mempertahankan mutu dan dapat menjamin kontinuitas kepala ikan teri sebagai 

bahan pakan sepanjang musim.  Kadar protein pada tepung kepala ikan teri adalah 

44,43%.  Dilihat dari kualitas dan kuantitasnya kepala ikan teri sangat potensial 

untuk dijadikan bahan baku pengganti tepung ikan. 

 

2.5 Pakan Buatan 

Pakan buatan adalah makanan bagi ikan yang dibuat dengan formulasi 

tertentu berdasarkan kebutuhan nutrien ikan.  Formulasi suatu pakan ikan harus 

memenuhi kebutuhan nutrisi ikan yang dibudidayakan dalam hal kebutuhan 

protein, lemak, dan karbohidrat (Watanabe, 1998).  Oleh karena itu, dibutuhkan 

suatu formulasi pakan yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bagi ikan sehingga 

ikan dapat tumbuh dengan baik.  

Protein merupakan kumpulan asam amino yang dihubungkan oleh ikatan 

peptida (NRC, 1993).  Ikan dapat menggunakan protein secara efesien sebagai 

sumber energi. Selain itu, protein yang berfungsi untuk mempertahankan 

metabolisme tubuh, seperti mengganti jaringan yang rusak dan membentuk 

jaringan yang baru. Ikan yang kekurangan sumber protein, mengalami 

pertumbuhan yang terhambat. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya 

penurunan bobot ikan karena protein yang terkandung dalam jaringan tubuh ikan 
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dipecah kembali untuk mempertahankan fungsi jaringan tubuh yang lebih penting 

(NRC, 1993).  Kandungan protein yang optimal pada pakan ikan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti keseimbangan antara protein dan energi, komposisi asam 

amino, dan kecernaan protein. 

Kebutuhan protein optimum bagi ikan sekitar 25-36%. Penggunaan protein 

nabati dalam pakan dibatasi karena lebih sulit dicerna dibandingkan dengan 

protein hewani.  Protein nabati terbungkus oleh dinding selulose yang sukar 

dicerna dan kandungan metioninnya rendah.  Kandungan metionin dalam pakan 

buatan dapat disuplai oleh tepung ikan.  Pemberian nutrisi penghasil energi seperti 

lemak dan karbohidrat dapat mengurangi penggunaan protein sebagai sumber 

energi sehingga dapat menghemat penggunaan protein pakan (protein sparing 

effect) (Gusrina, 2008). 

Lemak dan minyak merupakan salah satu sumber energi dalam pakan ikan. 

Lemak memiliki energi yang lebih besar dibandingkan dengan energi yang 

terkandung dalam protein atau karbohidrat.  Kadar lemak dalam pakan sebesar 5% 

sudah mencukupi untuk kebutuhan ikan badut, apabila kadar lemak dalam pakan 

ditingkatkan menjadi 12% akan memberi pengaruh berupa perkembangan 

maksimal pada ikan badut (Webster, 2002). 

Karbohidrat merupakan senyawa organik terbesar yang terdapat pada 

tanaman, seperti gula sederhana, amilum (tapioka), gum, dan zat-zat lain yang 

berhubungan. Sumber karbohidrat seperti tapioka, sagu, terigu, agar, dan gum 

dapat juga digunakan sebagai perekat pakan untuk menjaga stabilitas kandungan 

air pada pakan ikan (Irianto dan Giyatmi, 2002).  Karbohidrat merupakan salah 

satu sumber energi dalam makanan ikan untuk menghemat penggunaan protein 

dan biasanya mengandung serat kasar.  



 
 

14 

 

Djajasewaka (1995), menyatakan bahwa ikan mempunyai keterbatasan 

dalam mencerna serat kasar, sehingga kandungan serat kasar maksimal dalam 

pakan disarankan hanya 8%. Serat kasar akan berpengaruh terhadap nilai 

kecernaan protein. Serat kasar yang tinggi menyebabkan porsi ekskresi lebih 

besar, dan menyebabkan semakin berkurangnya masukan protein yang dapat 

dicerna (Cho, et al.1995).  Setiap jenis ikan memiliki kemampuan yang berbeda 

dalam mencerna karbohidrat.  Karbohidrat pada pakan terdapat dalam bentuk 

bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) dan serat kasar (Zoneveeld et al., 1991).  

 

2.6 Pertumbuhan 

Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran panjang dan berat pada suatu 

individu atau populasi yang merupakan respon terhadap perubahan makanan yang 

tersedia.  Pertumbuhan ikan dapat terjadi jika jumlah nutrisi pakan yang dicerna 

dan diserap oleh ikan lebih besar dari jumlah yang diperlukan untuk pemeliharaan 

tubuhnya.  Ikan akan mengalami pertumbuhan yang lambat dan kecil ukurannya 

bila pakan yang diberikan kurang memadai (Effendie, 1997).  

Pakan yang mempunyai nilai nutrisi yang baik, maka dapat mempercepat 

laju pertumbuhan, karena zat tersebut akan dipergunakan untuk menghasilkan 

energi dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak.  Zat-zat nutrisi yang dibutuhkan 

adalah protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral (Mudjiman, 2000). 

Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.  Faktor internal 

meliputi: keturunan, umur, ketahanan terhadap penyakit, dan kemampuan 

memanfaatkan makanan, sedangkan faktor eksternal meliputi suhu, kualitas dan 

kuantitas makanan, serta ruang gerak (Gusrina, 2008). 
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2.7 Kualitas Air 

Kualitas air dalam pemeliharaan ikan hias memegang peranan penting 

dalam upaya meningkatkan kualitas warna dan kesehatan ikan hias. Salah satu 

kriteria kualitas yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

jenis ikan. Ikan akan hidup sehat dan berpenampilan prima di lingkungan yang 

memiliki kualitas air yang sesuai (Satyani, 2005).  Parameter kualias air yang baik 

untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan badut dapat dilihat di Tabel 1: 

Tabel 1. Parameter kualitas air ikan badut 

No Parameter Kualitas Air Standar Mutu 

1 Suhu (°C) 27-30* 

2 Ph 7-8,5* 

3 DO (mg/l) > 4,0* 

4 Salinitas (ppm) 30-34* 

5 Amoniak (mg/l) < 0,3* 

 

Keterangan  : (*) Berdasarkan Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. 

Sumber      : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI No.51 Th.2004. 

    

Dari kisaran parameter kualitas air diatas dapat menghasilkan pertumbuhan benih 

yang cukup optimal dan seragan parasit atau penyakit jarang terjadi. 

(1)   Suhu 

Suhu merupakan faktor yang mempengaruhi laju metabolisme dan kelarutan 

gas dalam air (Zoneveeld et al., 1991). Suhu yang semakin tinggi akan 

meninggalkan laju metabolisme ikan sehingga respirasi yang terjadi semakin 

cepat. Hal tersebut dapat mengurangi konsentrasi oksigen di air sehingga 

dapat menyebabkan stres bahkan kematian pada ikan. 

 

(2) pH 

Menurut Kordi dan Tancung (2007), tinggi rendahnya suatu pH dalam 

perairan salah satunya dipengaruhi oleh jumlah kotoran dalam lingkungan  

perairan khususnya sisa pakan dan hasil metabolisme. 
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(3)   DO ( Disolved Oxygen) 

Kebutuhan oksigen setiap jenis ikan berbeda karena perbedaan sel darah 

merahnya. Kandungan oksigen yang rendah perlu dilakukan penanganan 

khusus, misalnya diberi aerasi sehingga terjadi difusi oksigen dari udara 

bebas ke dalam air (Lesmana, 2001). 

(4)   Amoniak 

Pada budidaya ikan, konsentrasi amoniak bergantung pada kepadatan 

populasi, metabolisme ikan, pergantian air dan suhu (Boyd, 1990). Amoniak 

dapat timbul akibat kotoran ikan dan adanya pembusukan senyawa organik. 

 

(5)   Nitrit 

Nitrogen merupakan salah satu unsur penting bagi pertumbuhan organisme 

dan proses pembentukan protoplasma, serta merupakan slaah satu unsur 

utama pembentukan protein.  Di perairan, nitrogen biasanya ditemukan dalam 

bentuk amonia, ammonium, nitrit (NO2) dan nitrat (NO3) serta beberapa 

senyawa nitrogen organik lainnya (Anwar, 2008). 

Menurut Margono (2007) keberadaan nitrogen di perairan dapat berupa nitrogen 

anorganik dan organik. Nitrogen anorganik terdiri atas ion nitrit (NO2), ion nitrat 

(NO3), ion ammonium (NH4
+
) dan molekul N2 yang terlarut dalam air, sedangkan 

nitrogen organik berupa protein, asam amino dan urea akan mengendap dalam air. 


