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I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Ikan patin (Pangasianodon hyphophthalmus) adalah salah satu jenis ikan 

ekonomis air tawar yang kini banyak dibudidayakan oleh petani ikan di Indonesia. 

Patin menjadi ikan ekonomis sudah sejak lama, terutama di Sumatera dan 

Kalimantan. Ikan yang dagingnya lezat dan gurih serta ukuran yang cukup besar 

ini hidup di sungai dan danau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa (Kordi, 2005). 

 

Pakan merupakan kebutuhan utama untuk pertumbuhan ikan dan ketersediaan 

pakan merupakan biaya variabel terbesar (± 60%) dalam proses produksi. 

Kenaikan harga pakan akan menyebabkan penurunan laba dan meningkatkan 

biaya produksi. Oleh karena itu harus dikembangkan formulasi pakan yang 

memiliki efesiensi pakan yang tinggi dengan biaya produksi pakan yang rendah, 

tetapi tidak mengurangi kandungan nutrisi yang ada pada pakan  (Arie, 2009). 

Salah satu cara untuk menekan biaya produksi adalah mencari sumber bahan 

pakan yang dalam penggunaannya tidak bersaing dengan bahan pokok makanan 

manusia, ketersediaan berkesinambungan, dan mempunyai nilai gizi tinggi serta 

harganya relatif  murah (Murtidjo, 2001). 
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Salah satu bahan baku yang sering digunakan dalam formulasi pakan ikan adalah 

tepung kedelai. Harga kedelai relatif mahal dikarenakan merupakan bahan baku 

impor. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap tepung kedelai dalam 

pemakaian formulasi pakan, maka perlu dicari alternatif sumber bahan baku lokal 

yang mudah diperoleh, ketersediaan berkesinambungan dan mempunyai nilai gizi 

yang cukup tinggi.  

 

Salah satu jenis kacang-kacangan yang juga memiliki kandungan nutrisi seperti 

kedelai adalah koro benguk (Mucuna pruriens). Biji koro benguk merupakan 

salah satu jenis kacang-kacangan lokal yang biasa digunakan sebagai bahan baku 

pengganti kedelai dalam pembuatan tempe, khususnya di wilayah Jawa 

(Handajani, 2008). Biji koro benguk mengandung protein 28,94%, serat kasar  

6,71%, lemak 12,73%, kalsium 1,5% dan energi metabolis 2.925 kkal/kg 

(Sunaryo, 2009). Tingginya kandungan nutrisi pada biji koro benguk tersebut, 

menjadikannya berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ikan. 

Kandungan protein yang cukup tinggi dalam biji koro benguk yaitu sebesar 24% 

sampai 30% (Fatmawati, 2010), dapat digunakan sebagai bahan pengganti tepung 

kedelai dalam komposisi pakan buatan. Menurut Fatmawati (2010), koro benguk 

dapat menggantikan tepung kedelai pada pakan buatan ikan nila (Oreochromis 

niloticus) yang tergolong omnivora hingga 75%. Penggunaan pada jenis ikan 

karnivora yaitu ikan patin siam (Pangasius hyphopthalmus) juga menunjukan 

hasil yang sama dengan persentase 75% (Veroka, 2010). 
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Kendala lain yang muncul pada budidaya ikan adalah timbulnya penyakit. 

Penyakit yang menyerang ikan tropis air tawar umumnya adalah bakteri. Penyakit 

akibat infeksi bakteri di Indonesia ternyata dapat mengakibatkan kematian sekitar 

50-100% (Supriyadi dan Taufik, 1981; Supriyadi dan Rukyani, 1990; Taufik, 

1992). Salah satu bakteri yang menginfeksi ikan patin adalah Aeromonas 

hydrophila. 

 

Untuk mengatasi permasalahan akibat serangan agen patogenik pada ikan, para 

petani maupun pengusaha ikan banyak menggunakan berbagai bahan-bahan kimia 

maupun antibiotik dalam pengendalian penyakit tersebut. Namun, penggunaan 

bahan kimia dan antibiotik secara terus menerus dengan dosis yang kurang tepat, 

dapat menimbulkan strain bakteri yang resisten dan bahaya yang ditimbulkan 

terhadap lingkungan sekitarnya (Mariyono dan Sudana, 2002). Oleh karena itu, 

diperlukan solusi alternatif untuk mengurangi penggunaan antibiotik dan bahan 

kimia. Sebaiknya dipilih cara yang dapat meningkatkan ketahanan tubuh ikan 

secara efektif tetapi biayanya murah, mudah didapat, ramah terhadap lingkungan 

dan tidak menyebabkan resistensi terhadap bakteri. 

 

Salah satu sumber imunostimulan yang dapat digunakan adalah vitamin C. 

Adapun pemberian Vitamin C dalam proses fisiologis tubuh ikan diantaranya 

adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh (Masumoto et al, 1992). Pemberian 

vitamin C berguna untuk mencegah kelainan bentuk tulang, meningkatkan 

pertumbuhan, mencegah pengaruh negatif dari gangguan lingkungan atau stress, 
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mempercepat penyembuhan luka dan meningkatkan kekebalan alami melawan 

infeksi bakteri (Navarre dan Havler, 1998). 

 

Dengan pertimbangan di atas, maka perlu adanya pengkajian penambahan vitamin 

C dalam formulasi pakan yang berbasis biji koro benguk yang dapat 

meningkatkan sintasan pada ikan patin. 

 

 

B.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan vitamin C di 

dalam pakan buatan yang berbahan baku tepung biji koro benguk terhadap 

imunitas ikan patin (Pangasianodon hyphophthalmus).  

 

C. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah mengenai manfaat 

penambahan vitamin C di dalam pakan buatan yang berbahan baku tepung biji 

koro benguk terhadap imunitas ikan patin (Pangasianodon hyphophthalmus).  

 

D. Kerangka Pemikiran 

Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani ikan patin dalam melakukan 

budidaya secara intensif adalah tingginya harga pakan ikan. Pakan merupakan 

biaya variabel terbesar (± 60 %) dari biaya produksi.   
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Tingginya harga pakan buatan diakibatkan mahalnya harga bahan pakan, salah 

satunya adalah bahan baku berupa tepung kedelai. Untuk menanggulangi masalah 

tersebut maka perlu adanya pemanfaatan bahan lain yang dapat menggantikan 

ataupun mengurangi penggunaan tepung kedelai dalam pakan buatan. Bahan 

tersebut harus memiliki kondisi nutrisi yang tidak jauh berbeda dengan kandungan 

tepung kedelai.  

 

Salah satu bahan baku lokal yang  memiliki kandungan nutrient yang tidak jauh 

berbeda dengan tepung kedelai yaitu tepung biji koro benguk. Mengacu pada 

penelitian sebelumnya (Veroka, 2010) bahwa tepung biji koro benguk dapat 

menggantikan tepung kedelai sebesar 75%. Penelitian ini merupakan penelitian 

lanjutan sehingga formulasi subtitusi tepung kedelai terhadap tepung biji koro 

benguk yang diberikan hanya menggunakan satu perlakuan. 

 

Kendala lain dalam budidaya ikan patin adalah tingginya tingkat mortalitas, salah 

satu penyebabnya adalah penyakit. Pencegahan dan penanggulangan penyakit 

perlu dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan budidaya ikan di masa sekarang 

dan masa yang akan datang, salah satunya dengan meningkatkan sistem kekebalan 

tubuh (Supriyadi, 2000). Sistem pertahanan tubuh atau imunitas yang terdiri dari 

substansi, sel-sel dan organ-organ diperlukan untuk membentuk sistem pertahanan 

yang kompeten (Meyer, 1964; Fahry, 2009). Sistem pertahanan pada ikan 

diperlukan untuk melindungi tubuh terhadap serangan patogen seperti virus, 

bakteri, jamur, dan parasit lainnya.  
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Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertahanan tubuh 

ikan patin adalah dengan penambahan vitamin C pada pakan. Vitamin C atau 

yang biasa disebut asam askorbat sudah lama dikenal dapat digunakan sebagai 

suplemen yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh khususnya dalam kondisi 

ikan stress (Masumoto et al, 1992). 

 

Vitamin C diketahui dapat meningkatkan ketahanan tubuh ikan dengan cara 

membantu memelihara fungsi sel-sel fagosit melalui peningkatan kegiatan 

kemotaktik neutrofil dan makrofag serta mobilitas fagosit yang secara 

keseluruhan berpengaruh langsung terhadap pembentukan sel-sel fagosit 

(Nuranto, 1991). Vitamin C juga berperan dalam sintesa protein yang diperlukan 

dalam pembentukan respon imun. 

 

Penambahan Vitamin C pada pakan dengan dosis yang tepat diharapkan mampu 

meningkatkan pertahanan tubuh ikan patin terhadap serangan bakteri A. 

hydrophyla sehingga mampu menghasilkan sintasan yang tinggi pada budidaya. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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E. Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

H0 = τi = 0 : pada selang kepercayaan 95%, tidak ada pengaruh penambahan 

vitamin C di dalam pakan buatan yang berbahan baku tepung biji 

koro benguk (Mucuna pruriens) terhadap imunitas ikan patin 

(Pangasianodon hyphophthalmus).  

H1 ≠ τi ≠ 0 : pada selang kepercayaan 95%, minimal ada satu pasang pengaruh 

penambahan vitamin C di dalam pakan buatan yang berbahan baku 

tepung biji koro benguk (Mucuna pruriens) terhadap imunitas ikan 

patin (Pangasianodon hyphophthalmus).  

 


