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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 Ikan patin siam (Pangasionodon hypopthalmus) merupakan ikan yang 

telah banyak dibudidayakan secara luas di Indonesia. Ikan patin ini diintroduksi 

dari Thailand pada tahun 1972, dan dikenal sebagai Lele Bangkok (Hardjamulia et 

al., 1987 dalam Sularto et al., 2006). Kelebihan  ikan patin siam mempunyai daya 

toleransi yang tinggi pada perairan yang tidak mengalir dengan kandungan 

oksigen terlarut rendah, dan responsif terhadap pemberian pakan tambahan 

(Ensminger, 1990 dalam Haetami et al., 2007).  

 Dalam budidaya ikan patin siam, pakan tambahan yang diberikan berperan 

sebagai sumber nutrien guna mempercepat pertumbuhan. Pakan merupakan 

bagian terbesar dari biaya operasional, yaitu mencapai 40 sampai 50% biaya 

produksi (Craig, 2009). Hal ini disebabkan oleh tingginya harga pakan komersial 

yang berbahan baku utama tepung ikan. Tepung ikan menyediakan nutrien yang 

mudah dicerna oleh ikan karena tepung ikan merupakan pemasok lysin dan 

metionin yang baik, sedangkan dua zat ini tidak terdapat pada kebanyakan bahan 

baku nabati. Mineral kalsium dan fosfornya pun sangat tinggi (Masyamsir, 2001), 

dan karena berbagai keunggulan inilah maka banyak yang menggunakan tepung 

ikan sebagai bahan baku utama dalam pakan, sehingga permintaan tepung ikan 

terus meningkat, sementara sumber tepung ikan masih terbatas (Delgado et al., 

2003 dalam Al Jabar, 2005). 
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 Untuk mengatasi tingginya harga pakan komersial, para petani ikan patin 

siam di Kota Metro Lampung Tengah membuat pakan buatan sendiri sebagai 

pakan alternatif dengan komposisi yang sederhana. Dalam pembuatan pakan, 

penggunaan bahan baku lokal potensial untuk kepentingan budidaya tidak hanya 

berfungsi untuk menekan biaya produksi, tetapi sekaligus menjamin kontinyuitas 

bahan dalam pembuatan pakan. Bahan baku yang dapat dipilih yaitu mempunyai 

kandungan nutrien yang cukup dengan harga terjangkau dan kontinyu, antara lain 

limbah ikan asin, kedelai, dan dedak. 

 Tepung limbah ikan asin memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. 

Menurut Margono (2000), ikan asin memiliki kandungan protein sebesar  42%. 

Bahan lain yang akan digunakan adalah tepung kedelai. Menurut Mudjiman 

(1984), tepung kedelai yang berperan sebagai sumber protein nabati juga memiliki 

protein yang cukup tinggi, yaitu 39,6%. Tepung kedelai mengandung asam amino 

lisin yang merupakan asam amino paling esensial diantara asam-asam amino 

lainnya. Sedangkan dedak berfungsi sebagai sumber karbohidrat yang dapat juga 

dimanfaatkan sebagai binder (perekat pakan). 

 Dalam budidaya, kualitas dan kuantitas nutrien yang baik merupakan dasar 

untuk menghasilkan ikan yang sehat dan berkualitas (Craig, 2009). Untuk itu, 

dalam pembuatan pakan diperlukan formulasi yang tepat untuk mencukupi 

kebutuhan nutrien ikan patin siam. Selain kandungan protein yang cukup, 

komposisi pakan yang berasal dari nabati dan hewani harus sesuai dengan 

kebutuhan ikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dianalisis pengaruh proporsi 

tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai yang berbeda dalam pakan buatan 

terhadap pertumbuhan ikan patin siam.  
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B. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh proporsi tepung limbah 

ikan asin dan tepung kedelai dalam pakan buatan terhadap pertumbuhan ikan 

patin siam (P. hypopthalmus). 

 

C. Manfaat 

Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya informasi tentang proporsi 

tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai yang tepat dalam pakan ikan patin 

siam, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ikan patin siam. Selain itu, 

penggunaan pakan ini diharapkan dapat menekakan biaya produksi dalam 

budidaya ikan patin siam dengan penggunaan bahan baku tepung limbah ikan asin 

dan tepung kedelai dalam pakan. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 Permasalahan yang dihadapi oleh petani ikan patin siam tradisional adalah 

tingginya harga pakan komersial. Penyebab tingginya harga pakan komersial 

adalah penggunaan tepung ikan sebagai sumber protein yang menjadi nutrien 

utama bagi pertumbuhan ikan. Diantara bahan-bahan lainnya, tepung ikan adalah 

bahan yang paling mahal. Tepung ikan menyediakan nutrien yang mudah dicerna 

oleh ikan karena tepung ikan merupakan pemasok lysin dan metionin yang baik, 

sedangkan dua zat ini tidak terdapat pada kebanyakan bahan baku nabati. Mineral 

kalsium dan fosfornya pun sangat tinggi (Masyamsir, 2001), dan karena berbagai 

keunggulan inilah maka banyak yang menggunakan tepung ikan sebagai bahan 

baku utama dalam pakan, sehingga permintaan tepung ikan terus meningkat, 

sementara sumber tepung ikan masih terbatas. Untuk itu penggunaan bahan lain 
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seperti tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai diharapkan dapat berfungsi 

sebagai sumber energi dalam pakan seperti halnya tepung ikan, sehingga dapat 

menekan biaya produksi dalam budidaya ikan patin siam (P. hypophthalamus). 

 Penggunaan tepung limbah ikan asin sebagai sumber protein hewani dan 

tepung kedelai sebagai sumber protein nabati diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan protein dari ikan patin siam. Mutu protein dipengaruhi oleh sumber 

asalnya serta kandungan asam aminonya. Protein nabati lebih sukar dicerna 

daripada protein hewani. Hal ini disebabkan karena protein nabati terbungkus di 

dalam dinding selulosa yang memang sukar dicerna. Selain itu, kandungan asam 

amino esensial dari protein nabati pada umumnya kurang lengkap dibandingkan 

dengan protein hewani. Akan tetapi adanya protein nabati dalam pakan juga 

dibutuhkan oleh ikan. Untuk itu, di dalam pembuatan pakan dibutuhkan proporsi 

yang seimbang antara sumber protein nabati dan hewani agar ikan dapat tumbuh 

dengan baik. 

 Oleh karena itu dipilih bahan baku pakan berupa tepung limbah ikan asin 

sebagai sumber protein hewani dan tepung kedelai sebagai sumber protein nabati 

dalam pakan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ikan patin siam. 

Permasalahan lainnya adalah sebagian petani ikan patin siam tradisional selama 

ini telah membuat pakan dengan bahan limbah ikan asin dan kedelai, akan tetapi 

mereka belum bisa membuat pakan dengan kandungan nutrien yang sesuai dengan 

kebutuhan ikan patin siam. Untuk itu, dibutuhkan formulasi pakan buatan dengan 

proporsi berdasarkan sumber protein yang sesuai agar dapat meningkatkan 

pertumbuhan ikan patin siam.  
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E. Hipotesis 

  H0 → σi = 0 ; (Pada selang kepercayaan 95%, tidak ada pengaruh perlakuan 

proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai yang 

berbeda terhadap pertumbuhan berat mutlak ikan patin siam) 

  H1 → σi ≠ 0 ; (Pada selang kepercayaan 95%, minimal ada satu perlakuan 

proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai yang 

berbeda yang berpengaruh terhadap pertumbuhan berat mutlak 

ikan patin siam) 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kebutuhan Nutrisi Ikan Patin (Pangasionon hypohpthalmus) 

 Dalam pembuatan pakan, bahan baku yang digunakan dapat dipilih 

berdasarkan kandungan nutriennya. Kandungan nutrien dapat dilihat dari 

sejumlah unsur yang terdapat dalam pakan diantaranya adalah protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin, dan mineral (Iman, 2004). 

 Ikan menggunakan protein secara efisien sebagai sumber energi. Sebagian 

besar energi yang dapat dicerna (digestible energy) dalam protein dapat 

dimetabolisme dengan lebih baik oleh ikan dibandingkan dengan hewan lainnya. 

Secara garis besar, fungsi utama protein di dalam tubuh ikan (Anonim
a
, 2009) 

adalah sumber energi bagi ikan, terutama bila komponen lemak dan karbohidrat 

yang terdapat di dalam pakan tidak mampu memenuhi kebutuhan energi, berperan 

dalam pertumbuhan maupun pembentukan jaringan tubuh,  pembentukan enzim, 

hormon, dan antibodi, juga berperan dalam proses osmoregulasi di dalam tubuh. 

 Kebutuhan protein ikan air tawar pada umumnya adalah 35 sampai 40% 

(Batubara, 2010). Sedangkan untuk ikan patin kebutuhan protein dibedakan 

berdasarkan umur, antara lain pakan induk : pakan buatan dengan kandungan 

protein sebesar 28% sampai 35%, pakan benih sampai umur 15 hari yaitu nauplii 

Artemia sp, dan Tubifex sp hidup, pakan benih dari umur 15 hari sampai 36 hari 

(di akuarium/bak) berupa Tubifex sp hidup dan pakan buatan protein 35%, dan 
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pakan benih dari umur 15 hari sampai 45 hari (di kolam) berupa pakan buatan 

dengan kadar protein min 28 % dan pakan alami Moina sp dan Daphnia sp yang 

ditebar pada waktu persiapan kolam (SNI, 2000). Menurut Haetami et al., (2007), 

pakan dengan kandungan protein 35% dan 40% dapat menghasilkan konsumsi, 

pertumbuhan, efisiensi pakan, dan imbangan efisiensi protein pakan yang optimal. 

Dalam penelitian ini digunakan ikan patin siam berumur ± 2 bulan, maka kadar 

protein yang dibutuhkan adalah sebesar 28 sampai 35%. Untuk itu, kandungan 

protein yang ditargetkan dalam pakan yang dibuat adalah sebesar 30%. 

 Kebutuhan protein pakan langsung dipengaruhi oleh tingkat ketercernaan 

dan pola asam amino esensial dalam pakan. Untuk mencapai keseimbangan 

nutrien di dalam pakan, sebaiknya digunakan protein yang berasal dari sumber 

nabati dan hewani secara bersama-sama (Afrianto, 2005).  

 Lemak dalam pakan digunakan oleh ikan sebagai sumber energi utama, 

pembentukan sel “prekursor”, dan pemeliharaan keutuhan biomembran yang 

berperan dalam pengangkutan antar sel untuk nutrien yang larut lemak, seperti 

sterol dan vitamin (Afrianto, 2005). Sebagai sumber energi utama, kemampuan 

lemak untuk menghasilkan energi jauh lebih besar dibandingkan dengan 

karbohidrat atau protein. Namun, karena ikan memiliki kemampuan yang sangat 

baik mengonsumsi protein, peranan lemak sebagai sumber energi menempati 

kedudukan kedua setelah protein (Mudjiman, 1984). 

 Kebutuhan lemak pada ikan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, pakan, 

dan variasi musiman. Kondisi lingkungan yang mempengaruhi kebutuhan lemak 

antara lain salinitas. Ikan air tawar  membutuhkan lemak omega-6 lebih banyak 
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daripada omega-3, sedangkan ikan laut sebaliknya. Akan tetapi, sebagian besar 

ikan membutuhkan lemak antara 4 sampai 8% (Afrianto, 2005). 

 Karbohidrat juga berperan sebagai sumber energi dalam pakan. Ikan 

herbivora membutuhkan pakan buatan dengan kandungan karbohidrat berkisar 

antara 20% sampai 30% , sedangkan ikan karnivora membutuhkan karbohidrat 

10% sampai 20% karena kemampuan mencernanya relatif rendah (Afrianto, 

2005). Hal ini dikarenakan kebutuhan karbohidrat pada ikan dipengaruhi oleh 

kebiasaan makannya. 

Karbohidrat terdiri atas serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen. Serat 

kasar sangat sulit dicerna oleh ikan, namun kehadirannya dalam pakan tetap 

diperlukan, yakni untuk meningkatkan gerak peristaltik usus. Pemberian serat 

kasar dalam pakan sebaiknya diperhatikan, karena serat kasar dalam jumlah 

berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada proses penyerapan pakan di dalam 

usus halus (Mudjiman, 1984). 

   

B. Sumber Protein Pakan 

 

 Ada lima persyaratan yang sebaiknya dipenuhi dalam pemilihan bahan 

baku pakan, antara lain nilai gizi, mudah dicerna, tidak beracun, mudah diperoleh, 

dan bukan merupakan kebutuhan pokok manusia (Afrianto, 2005). Oleh karena 

itu, dipilih bahan baku pakan berupa limbah ikan asin, dedak, dan kedelai. 
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1. Protein Hewani 

1.1. Tepung Limbah ikan asin  

 Tepung limbah ikan asin dapat digunkan sebagai bahan baku pakan 

buatan. Selain memiliki kandungan protein yang tinggi, limbah ikan asin juga 

mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Berikut adalah kandungan 

nutrien yang terdapat pada limbah ikan asin dan dibandingkan dengan kadar 

nutrien ikan teri kering (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Perbandingan kandungan nutrien limbah ikan asin dan ikan teri kering. 

Komponen Limbah ikan asin (%) Ikan Teri Kering (%) 

Protein 42,00 33,40 

Lemak 1,50 3,00 

Fosfor 0,30 1,50 

Besi 0,002 0,0036 

Vitamin B1 0,01 mg 0,15 

Sumber : Margono, 1993 

 

  

Menurut hasil uji proksimat bahan baku pakan yang dilakukan di 

laboratorium teknologi hasil pertanian politeknik negeri lampung, tepung limbah 

ikan asin memiliki kandungan protein sebesar 54,4%, lemak 6,9%, karbohidrat 

6,4%, air 6,9%, abu 11,2%, dan serat kasar 13,9%. 

 

2. Protein Nabati 

 

2.1. Kedelai 

 Kedelai merupakan tanaman pangan berupa semak yang tumbuh tegak. 

Kedelai jenis liar Glycine ururiencis, merupakan kedelai yang menurunkan 
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berbagai kedelai yang kita kenal sekarang (Glycine max (L) Merril) (Anonim, 

2009). 

 Kacang kedelai memiliki kadar protein yang cukup tinggi. Dalam 

pembuatan pakan ikan, kedelai harus diubah ke dalam bentuk tepung. Dalam 

pembuatan tepung kedelai, proses pemanasan merupakan tahap yang penting. 

Pemanasan ini berakibat antitripsin yang dapat mengurangi kemampuan mencerna 

protein (Hermawan, 2009) dan enzim lipokgenase menjadi tidak aktif, sehingga 

tepungnya bergizi dan tidak berbau langu (Afrianto, 2005). 

 Tepung kedelai merupakan bahan makanan yang penting dalam bahan 

baku pakan ikan. Hal ini disebabkan biji kedelai memiliki kandungan asam amino 

lisin yang merupakan asam amino paling esensial diantara asam-asam amino 

lainnya (Mudjiman, 1984).  Kandungan nutrien tepung kedelai dapat dilihat pada 

Tabel 2.   

 

Tabel 2. Kandungan nutrien tepung kedelai 

Nutrien Kandungan (%) 

Protein 39,6 

Lemak 14,3 

Karbohidrat 29,5 

Abu 5,4 

Serat 2,8 

Air 8,4 

Sumber : Mudjiman, 1984 

 

2.2. Dedak 

 Menurut definisinya, dedak (bran) adalah hasil samping proses 

penggilingan padi, terdiri atas lapisan sebelah luar butiran padi dengan sejumlah 

lembaga biji. Sementara bekatul (polish) adalah lapisan sebelah dalam dari butiran 
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padi, termasuk sebagian kecil endosperm berpati. Namun, karena alat 

penggilingan padi tidak memisahkan antara dedak dan bekatul maka umumnya 

dedak dan bekatul bercampur menjadi satu dan disebut dengan dedak atau bekatul 

saja. Banyaknya dedak padi yang dihasilkan tergantung pada cara pengolahannya. 

Sebanyak 14,44% dedak kasar, 26,99% dedak halus, 3% bekatul dan 1 sampai 

17% menir dapat dihasilkan dari berat gabah kering (Anonim
b
, 2009). Kandungan 

nutrien dedak dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kandungan nutrien dedak padi. 

Nutrien Kandungan (%) 

Bahan kering 91,0  

Protein kasar 13,5  

Lemak kasar   0,6  

Serat kasar 13.0  

Energi metabolis 1890,0 kal/kg 

Calcium 0,1  

otal Fosfor 1,7  

Asam Pantotenat 22,0 mg/kg 

Riboflavin 3,0 mg/kg 

iamin 22,8 mg/kg 

Sumber : Masyamsir, 2001 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2009, 

bertempat di Laboratorium Basah Budidaya Perikanan Program Studi Budidaya 

Perairan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat  

 Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan pakan, antara lain mesin 

penggiling, alat pencetak pakan, nampan, timbangan digital, dan alat tulis. 

Sedangkan alat-alat yang digunakan dalam pengujian pakan secara 

biologis, antara lain wadah kultur berupa akuarium ukuran 40 x 30 x 30 cm
3
, 

instalasi aerasi, blower, penggaris, timbangan digital, ember, spidol permanen, 

termometer, DO meter, pH meter, dan alat tulis. 

 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan pakan, antara lain tepung 

kedelai, tepung limbah ikan asin, dedak, dan air. Sedangkan bahan yang 

digunakan dalam pengujian pakan secara biologis, antara lain media air dan ikan 

patin siam dengan panjang 2 inci.  
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C. Metode 

1. Rancangan percobaan 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan lima 

perlakuan proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai dan tiga ulangan, 

meliputi: 

1. 0% tepung limbah ikan asin dan 100% tepung kedelai 

2. 25% tepung limbah ikan asin dan 75% tepung kedelai 

3. 50% tepung limbah ikan asin dan 50% tepung kedelai 

4. 75% tepung limbah ikan asin dan 25% tepung kedelai 

5. 100% tepung limbah ikan asin dan 0% tepung kedelai 

 

Model linier Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

ijijYij    

Keterangan :  

 Yij  : Nilai pengamatan satuan percobaan dari perlakuan proporsi     

   tepung limbah ikan asin dan kedelai yang berbeda ke-i pada      

   ulangan ke-j 

 μ   : Nilai tengah umum 

 τij : Pengaruh perlakuan proporsi tepung limbah ikan asin dan kedelai     

   yang berbeda ke-i 

 εij : Galat percobaan akibat perlakuan proporsi tepung limbah ikan      

   asin dan kedelai yang berbeda ke-i dan ulangan ke-j 
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2. Prosedur Penelitian 

2.1.  Diagram Alir  

       Diagram alir dalam pembuatan pakan disajikan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Diagram alir pembuatan pakan  

  

Alat dan bahan disiapkan 

Bahan-bahan dihaluskan dan diuji 

Formulasi pakan dihitung 

Bahan baku pakan dihitung 

Pakan dicetak 

Pakan dikeringkan 

Pakan ditumbuk 
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Diagram alir pengujian pakan secara biologis disajikan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Diagram alir pengujian pakan secara biologis 

 

2.2.  Prosedur Pembuatan Pakan 

 Adapun tahapan pembuatan pakan pada penelitian ini adalah, sebagai 

berikut : 

1. Alat dan bahan dipersiapkan untuk pembuatan pakan, meliputi 

penyediaan alat berupa pencetak pakan, timbangan, serta bahan baku 

pakan yang dibutuhkan yaitu limbah ikan asin, kedelai, dan dedak. 

Wadah pemeliharaan disiapkan 

Wadah diisi air 

Ikan patin diberi pakan 

Kualitas air diukur 

Akuarium disipon setiap hari 

Pakan diberi 2 x sehari 

Berat ikan ditimbang 7 hari sekali 

Aklimatisasi  
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2. Masing-masing bahan baku pakan dihaluskan menjadi bentuk tepung 

lalu diuji dengan uji proksimat untuk mengetahui kandungan nutrien 

dalam bahan. 

3. Formulasi pakan dihitung berdasarkan perlakuan serta kandungan 

nutrien dalam bahan baku pakan yang akan digunakan dengan target 

protein pakan sebesar 30%. 

4. Bahan baku pakan yang telah dihaluskan, dicampur dan diaduk hingga 

homogen lalu ditambahkan air. 

5. Pakan dicetak dengan mesin pencetak pakan. 

6. Pakan yang sudah dicetak dikeringkan dengan penjemuran di bawah 

sinar matahari sampai beratnya setara dengan berat awal bahan baku 

pakan. 

7. Pakan ditumbuk dengan ukuran sesuai bukaan mulut ikan patin siam. 

 

2.3.  Prosedur Pengujian Pakan Secara Biologis 

 Adapun tahapan dalam pengujian pakan secara biologi pada penelitian ini 

adalah, sebagai berikut : 

1. Wadah disiapkan untuk pemeliharaan ikan patin siam, yaitu sebanyak 15 

buah akuarium dengan ukuran 40 x 30 x 30 cm
3
. 

2. Wadah pemeliharaan dibersihkan, kemudian dilakukan pengeringan dan 

dilengkapi perangkat aerasi. 

3. Masing-masing akuarium diisi dengan air sebanyak 25 liter lalu diaerasi 

selama 24 jam dan diberi garam dengan dosis 2 mg/l untuk membasmi 

jamur. 
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4. Sebelum penebaran ikan patin siam, ikan sampel ditimbang terlebih 

dahulu. 

5. Aklimatisasi ikan patin dilakukan selama 3 hari.  

6. Ikan patin siam ditebar dalam akuarium dengan kepadatan 10 

ekor/akuarium. 

7. Kondisi kualitas air diukur pada media setiap 7 hari sekali. Kualitas air 

yang diamati antara lain suhu, pH, dan oksigen terlarut. 

8. Untuk menjaga kondisi kualitas air juga perlu dilakukan penyiponan 

setiap hari sebanyak 15%. Untuk mengangkat sisa pakan dan kotoran 

ikan yang ada di dasar akuarium. 

9. Pakan ikan diberikan sesuai dengan perlakukan secara adlibitum dengan 

frekuensi 2 kali sehari yaitu pagi dan sore. 

10. Berat ikan ditimbang setiap 7 hari sekali selama 42 hari untuk 

mengetahui pertumbuhan ikan. 

 

3. Pengumpulan Data 

Pertumbuhan merupakan perubahan panjang atau berat yang terjadi pada 

tubuh organisme hidup (Effendi, 1997). Untuk mengetahui pertumbuhan larva 

perlu dilakukan sampling pertumbuhan setiap tujuh hari. Sampling dilakukan 

dengan mengukur berat ikan. Pengukuran berat larva dilakukan menggunakan 

timbangan digital (akurasi 0,05gr). Data pertumbuhan berat mutlak diperoleh 

dengan rumus (Effendi, 1997) : 

 

   Wm = Wt – Wo  

Keterangan :  

 Wm  : Pertumbuhan berat mutlak (gr) 
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 Wt   : Berat rata-rata akhir ikan patin siam (gr/ekor) 

 Wo  : Berat rata-rata awal benih ikan patin siam (gr/ekor) 

 

Parameter lainnya yang diamati adalah tingkat kelangsungan hidup ikan 

patin siam dan kualitas air secara umum seperti oksigen terlarut, pH, dan suhu 

pada media yang digunakan. 

 Tingkat  kelangsungan hidup atau survival rate (SR) ikan dapat dihitung 

setelah 42 hari masa pemeliharaan dan diketahui jumlah ikan yang dipanen. 

Tingkat kelangsungan hidup ikan dapat dihitung dengan rumus (Effendi, 1997) : 

  %100
No

Nt
RateSurvival  

 

Keterangan : 

 SR  : Tingkat kelangsungan hidup (%) 

 Nt  : Jumlah ikan pada saat pemanenan (ekor) 

 No  : Jumlah ikan pada saat penebaran (ekor) 

 

 

4. Analisis data 

Data pertumbuhan ikan patin siam (P. hypopthalmus) yang diperoleh 

dianalisis dengan Anova (Analysis of Variance) dengan selang kepercayaan 95%. 

Jika berbeda nyata maka uji dilanjutkan menggunakan uji beda nyata terkecil (uji 

BNT) dengan hipotesis uji lanjut : 

 Ho : Perngaruh berbagai proporsi pakan memberikan respon yang sama  

   terhadap pertumbuhan berat mutlak pada selang kepercayaan 95%. 

 H1 : Minimal ada satu perlakuan proporsi pakan yang memberikan respon    

   berbeda terhadap pertumbuhan berat mutlak pada selang kepercayaan      

   95%. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Pertumbuhan Berat Mutlak Ikan Patin  

 Pertumbuhan berat mutlak ikan patin yang diberi pakan dengan proporsi 

tepung limbah ikan asin dengan tepung kedelai yang berbeda dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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Keterangan :  

 Huruf yang sama menunjukkan perlakuan tidak berbeda nyata pada selang kepercayaan 95% 

 TLIA : tepung limbah ikan asin 

 TK     : tepung kedelai 

 

Gambar 3. Grafik pertumbuhan berat mutlak ikan patin yang diberi pakan dengan  

      proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai yang berbeda  

       selama 42 hari. 
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Pertumbuhan berat mutlak ikan patin yang diberi pakan dengan proporsi 

75% tepung limbah ikan asin dan 25% tepung kedelai memiliki nilai yang 

tertinggi, yaitu sebesar 1,45 gr. Sedangkan pakan dengan proporsi 100% tepung 

kedelai memiliki nilai terendah, yaitu sebesar 0,46 gr (Lampiran 1). 

Adapun grafik yang menggambarkan pertumbuhan berat ikan patin setiap 

tujuh hari disajikan dalam Gambar 4 : 
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Gambar 4. Grafik pertumbuhan berat ikan patin yang diberi pakan dengan  

      proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai yang berbeda  

       setiap 7 hari selama 42 hari. 

 

 Hasil analisis ragam menunjukkan proporsi pakan yang berbeda 

menunjukkan adanya pengaruh nyata terhadap pertumbuhan berat mutlak ikan 

patin (P < 0,05). Proporsi pakan yang memberikan pengaruh nyata berdasarkan uji 

lanjut adalah pakan dengan proporsi 100% tepung kedelai terhadap  50% tepung 

limbah ikan asin dan 50% tepung kedelai, 75% tepung limbah ikan asin dan 25% 

tepung kedelai, dan 100% tepung limbah ikan asin, sedangkan proporsi pakan 

lainnya tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap perlakuan 25% tepung 
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limbah ikan asin dan 75% tepung kedelai. Pertumbuhan berat mutlak ikan patin 

menurun seiring dengan bertambahnya proporsi tepung kedelai dalam pakan 

buatan.  

 

2. Tingkat Kelangsungan Hidup  

 Tingkat kelangsungan hidup atau survival rate (SR) ikan juga dinilai dapat 

memberikan gambaran akan kualitas pakan yang diberikan selama pemeliharaan 

sehingga ikan mampu bertahan hidup dan tumbuh. Pengujian pakan secara 

biologis dengan proporsi yang berbeda menghasilkan tingkat kelangsungan hidup 

ikan yang dapat dilihat pada Gambar 5. 

86,67±11.55%
90,00±0%

66,67±15.28%

73,33±20.82%73,33±23.09%

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0% TLIA :

100% TK

25% TLIA :

75% TK

50% TLIA :

50% TK

75% TLIA :

25% TK

100% TLIA :

0% TK

Proporsi pakan

K
el

an
g

su
n

g
an

 h
id

u
p

 (
%

).
.

a

aa

a
a

 
Keterangan :  

 Huruf yang sama menunjukkan perlakuan tidak berbeda nyata pada selang kepercayaan 95% 

 TLIA : tepung limbah ikan asin 

 TK     : tepung kedelai 

 

Gambar 5. Grafik tingkat kelangsungan hidup ikan patin yang diberi pakan  

       dengan proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai yang  

      berbeda selama 42 hari. 

  

  

 Tinggkat kelangsungan hidup ikan patin yang tertinggi selama 

pemeliharaan adalah 90%, yaitu pada pakan dengan proporsi 75% tepung limbah 
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ikan asin dan 25% tepung kedelai. Sedangkan nilai terendah terjadi pada pakan 

dengan proporsi 50% tepung limbah ikan asin dan 50% tepung kedelai yaitu 

sebasar 66,67% (Lampiran 3).  

 Analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan 

hidup ikan patin selama pemeliharaan memiliki kesamaan pada setiap proporsi 

pakan. Dengan demikian, tingkat kelangsungan hidup tidak dipengaruhi oleh 

pemberian pakan dengan proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai 

yang berbeda (P > 0,05). Nilai tingkat kelangsungan hidup ikan patin yang 

diperoleh memiliki pola yang bervariasi, hal ini dikarenakan tingkat kelangsungan 

hidup ikan patin tidak dipengaruhi oleh pemberian pakan dengan proporsi tepung 

limbah ikan asin dan tepung kedelai yang berbeda. 

 

3. Kualitas Air 

 Parameter kualitas air juga perlu diukur untuk menilai apakah media 

pemeliharaan masih dalam kisaran kualitas air yang dapat ditolerir oleh ikan patin. 

Kualitas air pada media hidup ikan patin selama pengujian pakan dengan proporsi 

yang berbeda dapat dilihat pada dalam Gambar 6. 
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DO
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Keterangan :  - TLIA   = Tepung Limbah Ikan asin 

        - TK       = Tepung Kedelai 

 

Gambar 6. Data kualitas air selama penelitian berlangsung. 

 

Kualitas air selama pengujian pakan secara biologis masih dalam kisaran 

yang normal dan dapat ditolerir oleh ikan patin (Lampiran 4). Standar kisaran 

kualitas air untuk pemeliharaan ikan patin adalah (SNI, 2009) : suhu berkisar 

antara 27 sampai 31
o
C,  pH berkisar antara 5,5 sampai 8,5, dan DO lebih dari 

sama dengan 3. 
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B. Pembahasan 

 Pemberian pakan buatan dengan proporsi tepung limbah ikan asin dan 

tepung kedelai yang berbeda meningkatkan bobot tubuh pada ikan patin. Pakan 

yang diberikan pada ikan berfungsi sebagai sumber energi untuk melakukan 

proses metabolisme tubuh dan pertumbuhan. Pakan juga berfungsi sebagai 

mekanisme pertahanan tubuh terhadap penyakit, pembentukan warna tubuh, 

peningkatan cita rasa, reproduksi, dan perbaikkan metabolisme lemak (Afrianto, 

2005). Jika pakan yang diberikan sudah mampu memenuhi kebutuhan energi ikan, 

maka sisa energi dalam pakan digunakan untuk pertumbuhan. Pakan dengan 

proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai yang berbeda-beda dengan 

kandungan protein 30% pada semua pakan, diharapkan dapat meningkatkan 

pertumbuhan ikan patin. 

 Dalam pakan buatan, protein merupakan sumber energi utama bagi ikan, 

untuk itu kandungan protein dalam pakan harus mencukupi kebutuhan ikan. 

Menurut Craig (2009), Catfish membutuhkan protein antara 28% sampai 32%, 

dalam penelitian ini pakan dibuat dengan kandungan protein sebesar 30% 

sehingga pertumbuhan meningkat berkisar antara 0,46 sampai 1,45 gram. 

Kebutuhan protein sangat tinggi pada ikan kecil, dan akan menurun seiring 

dengan pertambahan umur. Selain itu, kebutuhan protein juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain kondisi lingkungan, kualitas air, faktor genetik, dan 

feeding rate (Craig, 2009).  

Selain protein, lemak juga merupakan senyawa yang penting dalam 

pembuatan pakan karena lemak berperan sebagai sumber energi setelah protein 

(Mudjiman, 1984). Menurut Afrianto (2005), sebagian besar ikan membutuhkan 
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lemak antara 4 sampai 8%. Dari ketiga bahan baku pakan yang digunakan kedelai 

memiliki kadar lemak tertinggi, yaitu sebesar 17,5% (Lampiran 6). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Twibell and Wilson (2003) menyimpulkan bahwa 

pemberian pakan dengan kandungan kedelai sebesar 0% sampai 13,9% dapat 

meningkatkan pertumbuhan ikan lebih baik dibandingkan pakan dengan 

kandungan kedelai 27,7% sampai 55,5%. Seperti halnya dalam penelitian ini, 

pakan dengan kadungan tepung kedelai 0% dan 8,9% memiliki pertumbuhan berat 

mutlak yang lebih baik dibandingkan dengan proporsi pakan dengan kandungan 

tepung kedelai yang lebih tinggi. 

 Karbohidrat dalam pakan juga berperan sebagai sumber energi dan 

menurut Goddard (1996) dalam Kadir (2005) karbohidrat juga dapat digunakan 

sebagai perekat (binder). Menurut Suhenda et al. (2010) benih ikan patin jambal 

dapat memanfaatkan karbohidrat dengan baik untuk mendukung pertumbuhan dan 

sintasannya. 

 Dalam penelitian ini, digunakan tepung limbah ikan asin, tepung kedelai, 

dan, dedak sebagai bahan baku pakan ikan. Tepung limbah ikan asin memiliki 

kandungan protein yang sangat tinggi, yaitu mencapai 54,7%. Kelebihan lainnya, 

tepung limbah ikan asin ini dapat diperoleh dengan mudah dan dengan harga yang 

terjangkau. Tepung kedelai memiliki protein yang cukup tinggi, yaitu mencapai 

42,7% akan tetapi, kandungan lemak dalam tepung kedelai yang tinggi dapat 

menyebabkan keracunan bagi ikan. Selain itu, harga kedelai cukup tinggi dan 

masih dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan dedak yang berperan sebagai binder 

dan sumber karbohidrat dalam pakan. 
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 Dari bahan-bahan yang telah dipilih, dibuat pakan dengan proporsi tepung 

limbah ikan asin dan tepung kedelai yang berbeda-beda. Untuk menilai proporsi 

pakan yang paling efektif maka parameter yang dihitung adalah pertumbuhan 

berat mutlak dan tingkat kelangsungan hidup ikan. Perlakuan proposi pakan 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan berat mutlak akan tetapi 

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat kelangsungan hidup ikan 

patin (P > 0,05). 

Perlakuan 75% tepung limbah ikan asin dan 25%  tepung kedelai memiliki 

pertumbuhan berat mutlak yang paling baik dibandingkan perlakuan lainnya, yaitu 

1, 45 gram selama 42 hari (Lampiran 10). Nilai pertumbuhan berat mutlak ini 

lebih baik dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mediawati (2009), 

dengan pemberian pakan komersial pada ikan patin selama 14 hari menghasilkan 

nilai pertumbuhan berat mutlak sebesar 0,664 gram.  

Pertumbuhan berat mutlak terendah terlihat pada perlakuan 100% tepung 

kedelai, hal ini disebabkan kandungan protein pada pakan dengan proporsi 100% 

tepung kedelai hanya bersumber dari protein nabati saja. Menurut Mudjiman 

(1984), protein nabati selalu terbungkus oleh selulosa sehingga ikan akan sulit 

mencernanya sehingga pertumbuhan ikan menjadi lambat, sedangkan protein 

hewani memiliki kandungan asam amino yang lebih lengkap dibandingkan dalam 

protein nabati. Selain itu menurut Gufran (2005), ikan patin merupakan ikan 

omnivora yang cenderung karnivora, karenanya ikan patin lebih menyukai pakan 

yang terdapat kandungan protein hewani. Didukung penelitian yang dilakukan 

oleh Twibell and Wilson (2003), kolesterol yang terkandung dalam kedelai dapat 

meningkatkan pertumbuhan berat pada ikan nila, mas, dan ikan herbivora lainnya, 
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akan tetapi tidak terjadi pada ikan salmon dan Catfish. Sedangkan perlakuan 

pakan dengan proporsi 25% tepung limbah ikan asin dan 75% tepung kedelai, 

memiliki kandungan protein hewan di dalam pakannya, akan tetapi jumlahnya 

sangat sedikit sehingga pertumbuhan ikan patin menjadi tidak optimal. 

Tingkat kelangsungan hidup ikan yang diperoleh selama penelitian 

menunjukkan bahwa pakan dengan proporsi 75% tepung limbah ikan asin dan 

25% tepung kedelai memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tertinggi yaitu 

sebesar 90% dan yang terendah adalah perlakuan 50% tepung limbah ikan asin 

dan 50% tepung kedelai sebesar 66,67%.  

Menurut Gufran (2005), ikan patin memiliki angka mortalitas berkisar 

antara 30 sampai 40% atau memiliki tingkat kelangsungan hidup berkisar antara 

60 sampai 70%. Data ini menunjukkan tingkat kelangsungan hidup ikan patin 

yang dipelihara selama penelitian masih normal yaitu berkisar antara 66,67 

sampai 90% (Lampiran 3). 

Tingkat kelangsungan hidup ikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah penyakit, kualitas air, benih, manajemen pakan, dan padat 

penebaran. Penyakit, kualitas air, dan benih ikan merupakan tiga hal yang saling 

berinteraksi dan erat kaitannya. Kualitas air yang buruk akan menyebabkan 

timbulnya penyakit juga berkurangnya nafsu makan ikan, sehingga ikan menjadi 

lemah dan mudah terserang penyakit lalu mengalami kematian. Dalam penelitian 

yang telah dilaksanakan, diperoleh data kualitas air dengan kisaran yang dapat 

ditolerir oleh ikan patin yaitu suhu berkisar antara 27 sampai 29
0
C, DO 3,5 

sampai 6,2 dan pH 4,9 sampai 6,7. Sedangkan standar kisaran kualitas air untuk 

pemeliharaan ikan patin adalah (SNI, 2009) : suhu berkisar antara 27 sampai 31
o
c,  
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pH berkisar antara 5,5 sampai 8,5, dan DO lebih dari sama dengan 3. Suhu dan 

DO selama pemeliharaan masih dalam batas normal, akan tetapi pH sedikit asam. 

Ini dikarenakan tidak terjadi proses fotosintesis dalam akuarium pemeliharaan, 

sehingga nafsu makan ikan menjadi rendah dan pertumbuhan relatif terhambat. 

Penyakit tidak ditemukan dalam penelitian ini, untuk pencegahan digunakan 

air yang bersumber dari air tanah yang diendapkan dan diaerasi terus-menerus. 

Kedua hal ini dapat mendukung ikan yang dipelihara agar tetap sehat. Pemberian 

pakan berkualitas dapat digunakan lebih efektif dan sebagai alternatif dalam 

meningkatkan daya tahan tubuh ikan terhadap lingkungan dan serangan penyakit 

dalam suatu sistem akuakultur (Setiawati, 2004). 

Benih yang digunakan sebagai ikan uji juga merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup ikan. Benih yang digunakan 

dalam penelitian berasal dari satu induk yang sama sehingga tidak memberi 

pengaruh terhadap parameter-parameter yang diamati. Selain itu benih yang akan 

digunakan juga diseleksi sehingga ikan dapat bertahan hidup selama pengujian 

pakan. 

Manajemen pakan dapat meningkatkan nilai tingkat kelangsungan hidup 

ikan, yaitu dengan pemberian pakan secara teratur dan cukup. Dalam penelitian, 

pakan diberikan sebanyak 2 kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari yaitu pakan 

diberikan terus menerus sampai ikan kenyang dengan tanda ikan tidak mau makan 

lagi. 

Kisaran nilai tingkat kelangsungan hidup ikan patin siam yang diperoleh 

sebesar 66,67 sampai 90%, nilai ini masih dalam kisaran yang normal. Begitu 

pula dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup ikan, 
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yaitu penyakit, kualitas air, benih, manajemen pakan dan padat penebaran yang 

homogen sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kelangsungan 

hidup ikan patin siam antar proporsi pakan.  

Dari hasil pertumbuhan berat mutlak ikan patin, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai dengan jumlah yang 

seimbang dalam pakan akan sangat berpengaruh untuk meningkatkan 

pertumbuhan. Sedangkan tingkat kelangsungan hidup ikan patin tidak dipengaruhi 

oleh perlakuan proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai yang berbeda.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

 Pemberian pakan dengan proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung 

kedelai yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan 

ikan patin (Pangasionodon hypohpthalmus).  

 

B. SARAN 

 Tepung ikan asin dapat digunakan sebagai sumber protein hewani dalam 

pakan buatan dalam budidaya ikan patin siam dengan proporsi 50% sampai 100%.
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	Dalam pembuatan pakan, bahan baku yang digunakan dapat dipilih berdasarkan kandungan nutriennya. Kandungan nutrien dapat dilihat dari sejumlah unsur yang terdapat dalam pakan diantaranya adalah protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral (Iman,...
	Ada lima persyaratan yang sebaiknya dipenuhi dalam pemilihan bahan baku pakan, antara lain nilai gizi, mudah dicerna, tidak beracun, mudah diperoleh, dan bukan merupakan kebutuhan pokok manusia (Afrianto, 2005). Oleh karena itu, dipilih bahan baku pa...
	1.1. Tepung Limbah ikan asin
	Tepung limbah ikan asin dapat digunkan sebagai bahan baku pakan buatan. Selain memiliki kandungan protein yang tinggi, limbah ikan asin juga mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Berikut adalah kandungan nutrien yang terdapat pada limbah ikan...
	Tabel 1. Perbandingan kandungan nutrien limbah ikan asin dan ikan teri kering.
	Sumber : Margono, 1993
	2.1. Kedelai
	Kedelai merupakan tanaman pangan berupa semak yang tumbuh tegak. Kedelai jenis liar Glycine ururiencis, merupakan kedelai yang menurunkan berbagai kedelai yang kita kenal sekarang (Glycine max (L) Merril) (Anonim, 2009).
	Kacang kedelai memiliki kadar protein yang cukup tinggi. Dalam pembuatan pakan ikan, kedelai harus diubah ke dalam bentuk tepung. Dalam pembuatan tepung kedelai, proses pemanasan merupakan tahap yang penting. Pemanasan ini berakibat antitripsin yang ...
	Tepung kedelai merupakan bahan makanan yang penting dalam bahan baku pakan ikan. Hal ini disebabkan biji kedelai memiliki kandungan asam amino lisin yang merupakan asam amino paling esensial diantara asam-asam amino lainnya (Mudjiman, 1984).  Kandung...
	Tabel 2. Kandungan nutrien tepung kedelai
	Sumber : Mudjiman, 1984
	2.2. Dedak
	Menurut definisinya, dedak (bran) adalah hasil samping proses penggilingan padi, terdiri atas lapisan sebelah luar butiran padi dengan sejumlah lembaga biji. Sementara bekatul (polish) adalah lapisan sebelah dalam dari butiran padi, termasuk sebagian...
	Tabel 3. Kandungan nutrien dedak padi.
	Sumber : Masyamsir, 2001
	III. METODE PENELITIAN
	A. Waktu dan Tempat
	Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2009, bertempat di Laboratorium Basah Budidaya Perikanan Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
	IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
	A. Hasil
	1. Pertumbuhan Berat Mutlak Ikan Patin
	Keterangan :
	 Huruf yang sama menunjukkan perlakuan tidak berbeda nyata pada selang kepercayaan 95%
	 TLIA : tepung limbah ikan asin
	 TK     : tepung kedelai
	Gambar 3. Grafik pertumbuhan berat mutlak ikan patin yang diberi pakan dengan
	proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai yang berbeda         selama 42 hari.
	Pertumbuhan berat mutlak ikan patin yang diberi pakan dengan proporsi 75% tepung limbah ikan asin dan 25% tepung kedelai memiliki nilai yang tertinggi, yaitu sebesar 1,45 gr. Sedangkan pakan dengan proporsi 100% tepung kedelai memiliki nilai terendah,...
	Adapun grafik yang menggambarkan pertumbuhan berat ikan patin setiap tujuh hari disajikan dalam Gambar 4 :
	Gambar 4. Grafik pertumbuhan berat ikan patin yang diberi pakan dengan
	proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai yang berbeda         setiap 7 hari selama 42 hari.
	Hasil analisis ragam menunjukkan proporsi pakan yang berbeda menunjukkan adanya pengaruh nyata terhadap pertumbuhan berat mutlak ikan patin (P < 0,05). Proporsi pakan yang memberikan pengaruh nyata berdasarkan uji lanjut adalah pakan dengan proporsi ...
	2. Tingkat Kelangsungan Hidup
	Tingkat kelangsungan hidup atau survival rate (SR) ikan juga dinilai dapat memberikan gambaran akan kualitas pakan yang diberikan selama pemeliharaan sehingga ikan mampu bertahan hidup dan tumbuh. Pengujian pakan secara biologis dengan proporsi yang ...
	Keterangan :
	 Huruf yang sama menunjukkan perlakuan tidak berbeda nyata pada selang kepercayaan 95%
	 TLIA : tepung limbah ikan asin
	 TK     : tepung kedelai
	Gambar 5. Grafik tingkat kelangsungan hidup ikan patin yang diberi pakan
	dengan proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai yang
	berbeda selama 42 hari.
	Tinggkat kelangsungan hidup ikan patin yang tertinggi selama pemeliharaan adalah 90%, yaitu pada pakan dengan proporsi 75% tepung limbah ikan asin dan 25% tepung kedelai. Sedangkan nilai terendah terjadi pada pakan dengan proporsi 50% tepung limbah i...
	Analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan hidup ikan patin selama pemeliharaan memiliki kesamaan pada setiap proporsi pakan. Dengan demikian, tingkat kelangsungan hidup tidak dipengaruhi oleh pemberian pakan dengan proporsi ...
	3. Kualitas Air
	Parameter kualitas air juga perlu diukur untuk menilai apakah media pemeliharaan masih dalam kisaran kualitas air yang dapat ditolerir oleh ikan patin. Kualitas air pada media hidup ikan patin selama pengujian pakan dengan proporsi yang berbeda dapat...
	Keterangan :  - TLIA   = Tepung Limbah Ikan asin
	Gambar 6. Data kualitas air selama penelitian berlangsung.
	Kualitas air selama pengujian pakan secara biologis masih dalam kisaran yang normal dan dapat ditolerir oleh ikan patin (Lampiran 4). Standar kisaran kualitas air untuk pemeliharaan ikan patin adalah (SNI, 2009) : suhu berkisar antara 27 sampai 31oC, ...
	B. Pembahasan
	Pemberian pakan buatan dengan proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai yang berbeda meningkatkan bobot tubuh pada ikan patin. Pakan yang diberikan pada ikan berfungsi sebagai sumber energi untuk melakukan proses metabolisme tubuh dan pertu...
	Dalam pakan buatan, protein merupakan sumber energi utama bagi ikan, untuk itu kandungan protein dalam pakan harus mencukupi kebutuhan ikan. Menurut Craig (2009), Catfish membutuhkan protein antara 28% sampai 32%, dalam penelitian ini pakan dibuat de...
	Selain protein, lemak juga merupakan senyawa yang penting dalam pembuatan pakan karena lemak berperan sebagai sumber energi setelah protein (Mudjiman, 1984). Menurut Afrianto (2005), sebagian besar ikan membutuhkan lemak antara 4 sampai 8%. Dari ketig...
	Karbohidrat dalam pakan juga berperan sebagai sumber energi dan menurut Goddard (1996) dalam Kadir (2005) karbohidrat juga dapat digunakan sebagai perekat (binder). Menurut Suhenda et al. (2010) benih ikan patin jambal dapat memanfaatkan karbohidrat ...
	Dalam penelitian ini, digunakan tepung limbah ikan asin, tepung kedelai, dan, dedak sebagai bahan baku pakan ikan. Tepung limbah ikan asin memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, yaitu mencapai 54,7%. Kelebihan lainnya, tepung limbah ikan asin...
	Dari bahan-bahan yang telah dipilih, dibuat pakan dengan proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai yang berbeda-beda. Untuk menilai proporsi pakan yang paling efektif maka parameter yang dihitung adalah pertumbuhan berat mutlak dan tingkat ...
	Perlakuan 75% tepung limbah ikan asin dan 25%  tepung kedelai memiliki pertumbuhan berat mutlak yang paling baik dibandingkan perlakuan lainnya, yaitu 1, 45 gram selama 42 hari (Lampiran 10). Nilai pertumbuhan berat mutlak ini lebih baik dibandingkan ...
	Pertumbuhan berat mutlak terendah terlihat pada perlakuan 100% tepung kedelai, hal ini disebabkan kandungan protein pada pakan dengan proporsi 100% tepung kedelai hanya bersumber dari protein nabati saja. Menurut Mudjiman (1984), protein nabati selalu...
	Tingkat kelangsungan hidup ikan yang diperoleh selama penelitian menunjukkan bahwa pakan dengan proporsi 75% tepung limbah ikan asin dan 25% tepung kedelai memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tertinggi yaitu sebesar 90% dan yang terendah adalah p...
	Menurut Gufran (2005), ikan patin memiliki angka mortalitas berkisar antara 30 sampai 40% atau memiliki tingkat kelangsungan hidup berkisar antara 60 sampai 70%. Data ini menunjukkan tingkat kelangsungan hidup ikan patin yang dipelihara selama penelit...
	Tingkat kelangsungan hidup ikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah penyakit, kualitas air, benih, manajemen pakan, dan padat penebaran. Penyakit, kualitas air, dan benih ikan merupakan tiga hal yang saling berinteraksi dan erat...
	Penyakit tidak ditemukan dalam penelitian ini, untuk pencegahan digunakan air yang bersumber dari air tanah yang diendapkan dan diaerasi terus-menerus. Kedua hal ini dapat mendukung ikan yang dipelihara agar tetap sehat. Pemberian pakan berkualitas da...
	Benih yang digunakan sebagai ikan uji juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup ikan. Benih yang digunakan dalam penelitian berasal dari satu induk yang sama sehingga tidak memberi pengaruh terhadap parameter-parame...
	Manajemen pakan dapat meningkatkan nilai tingkat kelangsungan hidup ikan, yaitu dengan pemberian pakan secara teratur dan cukup. Dalam penelitian, pakan diberikan sebanyak 2 kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari yaitu pakan diberikan terus menerus...
	Kisaran nilai tingkat kelangsungan hidup ikan patin siam yang diperoleh sebesar 66,67 sampai 90%, nilai ini masih dalam kisaran yang normal. Begitu pula dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup ikan, yaitu penyakit, kualitas a...
	Dari hasil pertumbuhan berat mutlak ikan patin, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai dengan jumlah yang seimbang dalam pakan akan sangat berpengaruh untuk meningkatkan pertumbuhan. Sedangkan tingkat kelangsunga...
	V. SIMPULAN DAN SARAN
	A. SIMPULAN
	Pemberian pakan dengan proporsi tepung limbah ikan asin dan tepung kedelai yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan patin (Pangasionodon hypohpthalmus).
	B. SARAN
	Tepung ikan asin dapat digunakan sebagai sumber protein hewani dalam pakan buatan dalam budidaya ikan patin siam dengan proporsi 50% sampai 100%.
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