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I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan budidaya ikan nila secara intensif di Indonesia belum 

begitu menggembirakan karena beberapa faktor antara lain masih rendahnya 

efisiensi produksi, harga ikan dipasaran masih murah, serta sulitnya pengadaan 

benih dan induk yang bermutu. Seiring peningkatan produksi ikan nila di 

Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 

jumlah produksi ikan nila mencapai 469.173 ton, tahun 2011 meningkat menjadi 

639.300 ton, dan pada tahun 2012 mencapai 850.000 ton (KKP, 2013). 

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan budidaya ikan 

nila yaitu ketersediaan pakan yang terbatas baik jumlah maupun kualitasnya, dan 

penyediaan pakan buatan yang membutuhkan biaya relatif tinggi. Untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi ikan nila, maka bahan baku pakan seperti tepung 

ikan, tepung kedelai, tepung jagung, dan bahan lainnya masih harus diimpor. 

Menurut Suprayudi (2010), syarat yang harus dipenuhi sebagai bahan baku adalah 

mengandung nutrien yang dibutuhkan ikan untuk pertumbuhan, diutamakan dari 

sumber nabati, tidak berkompetisi dengan kebutuhan pangan manusia, berbasis 

limbah, dan jumlah tersedia melimpah. 

Sebagai upaya pengurangan ketergantungan terhadap bahan baku pakan 

impor, maka perlu diupayakan solusi yaitu dengan pemanfaatan salah satu bahan 
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baku lokal yang banyak tersedia sebagai bahan baku pakan ikan, diantaranya 

adalah onggok singkong. Onggok singkong merupakan limbah dari produksi 

tapioka yang ketersediaannya terus meningkat sejalan dengan perkembangan 

industri tapioka. Pemanfaatannya sebagai bahan baku pakan dibatasi oleh 

rendahnya kandungan protein dan onggok hanya digunakan sebagai sumber 

energi. Secara umum limbah pertanian seperti onggok singkong memiliki 

kandungan nutrisi yang rendah seperti protein. Oleh karena itu untuk menciptakan 

pakan dari bahan baku tepung onggok singkong yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pakan ikan diperlukan adanya penelitian yang mempelajari tentang pemanfaatan 

tepung onggok singkong sebagai bahan baku pakan ikan nila. 

 

1.2 Kerangka Pemikiran 

Budidaya ikan nila secara intensif memerlukan pakan sebagai faktor 

utama dalam pemeliharaan ikan nila. Hal ini dikarenakan ikan nila membutuhkan 

pakan sebagai pertumbuhan bagi ikan. Pada saat ini pakan buatan yang 

dimanfaatkan bagi ikan yaitu pakan yang memiliki kualitas nutrisi dan jumlah 

yang mencukupi. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan 

budidaya ikan nila yaitu ketersediaan pakan yang terbatas baik jumlah maupun 

kualitasnya, dan penyediaan pakan buatan yang membutuhkan biaya relatif tinggi. 

Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ikan nila, maka bahan baku pakan seperti 

tepung ikan, tepung kedelai, tepung jagung, dan bahan lainnya masih harus 

diimpor. 

Sebagai upaya pengurangan ketergantungan terhadap bahan baku pakan 

impor, maka perlu diupayakan solusi yaitu dengan pemanfaatan salah satu bahan 
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baku lokal yang banyak tersedia sebagai bahan baku pakan ikan, diantaranya 

adalah onggok singkong. Pemanfaatannya sebagai bahan baku pakan dibatasi oleh 

rendahnya kandungan protein dan onggok hanya digunakan sebagai sumber 

energi. Dari konsep kerangka pikir penelitian ini, untuk menciptakan pakan dari 

bahan baku tepung onggok singkong yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ikan 

diperlukan adanya penelitian yang mempelajari tentang pemanfaatan tepung 

onggok singkong sebagai bahan baku pakan ikan nila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Limbah pertanian sebagai 

bahan baku pakan ikan 

 Kandungan Nutrisi 

rendah 

 Serat kasar tinggi 

 Adanya zat antinutrisi 

yaitu HCN 

Onggok 

Singkong 

 Ketersediaan melimpah 

 Tidak bersaing dengan 

bahan pangan manusia 

 Berpotensi sebagai 

sumber energi 

Bahan baku pakan ikan 

Bahan Baku Pakan Import 

Ketersediaan Bahan baku 

yang butuh biaya relatif tinggi 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proporsi tepung 

onggok singkong dalam pakan ikan nila (Oreochromis niloticus). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada para 

pembudidaya ikan bahwa tepung onggok singkong dapat digunakan sebagai 

bahan baku pakan ikan nila (Oreochromis niloticus)  

 

1.5 Hipotesis 

Ho : τi     =  0  tidak ada pengaruh penggunaan tepung onggok singkong dalam 

bahan baku pakan terhadap pertumbuhan ikan nila. 

H1 : τi     ≠ 0       minimal ada satu pengaruh penggunaan tepung onggok singkong 

dalam bahan baku pakan terhadap pertumbuhan ikan nila. 


