
PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG BUNGA MARIGOLD (Tagetes sp.)
SEBAGAI SUMBER KAROTENOID UNTUK MENINGKATKAN

KECERAHAN WARNA IKAN PLATI PEDANG (Xyphophorus helleri)

(Skripsi)

Oleh

Rudi Irawan

JURUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG
2017



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF INCREASE FLOUR MARIGOLD FLOWER
(Tagetes sp.) AS A SOURCE OF CAROTENOIDS TO ENHANCE THE
BRIGHTNESS OF THE COLOUR SWORDTAIL FISH (Xyphophorus

helleri)

By

RUDI IRAWAN

One of ornamental freshwater fish that have a high economic value is swordtail
fish (Xyphophorus helleri). The benefit of swordtail fish is in a red orange of its
body. Colour quality is the main factor of determining price of swordtail fish.
Colour quality will be increase interest of consumer. The effort to increase the
brightness of fish with adding carotenoids from  marigold (Tagetes sp.) to feed.
The study aims to determine the exact marigold flour dose as carotenoid resources
to increase the brightness of the colour swordtail fish. The study was used
Compeletely Random Design. The treatment were addition 0 mg/g, 6 mg/g, 9
mg/g, and 12 mg/g marigold in feed. The result showed that addition 12 mg/g
marigold to the feed is effective for increase the brightness colour of swordtail
fish that is 4,983 ± 0,284 and addition 9 mg/g marigold to the feed is effective for
increase total carotenoid that is 2,90 ± 0,23 and given significant effect. The
growth of length and survival rate was not given significant effect.
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Salah satu ikan hias air tawar yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi adalah
ikan plati pedang (Xyphophorus helleri). Keunggulan ikan plati pedang terletak
pada warna oranye yang merona pada seluruh bagian tubuhnya. Kualitas warna
ikan menjadi faktor utama dalam menentukan harga jual ikan. Kualitas warna
yang indah dan menarik pada ikan akan meningkatkan minat konsumen atau
pangsa pasar. Upaya untuk meningkatkan kecerahan warna ikan dapat dilakukan
dengan menambahkan karotenoid yang berasal dari bunga marigold (Tagetes sp.)
yang dicampurkan kedalam pakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dosis tepung bunga marigold yang tepat dalam pakan sebagai sumber karotenoid
untuk meningkatkan pigmen warna ikan plati pedang. Rancangan percobaan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap. Perlakuan yang
diberikan yaitu penambahan tepung bunga marigold 0 mg/g, 6 mg/g, 9 mg/g, dan
12 mg/g pakan dalam formulasi pakan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa
penambahan tepung bunga marigold 12 mg/g pakan dalam formulasi pakan efektif
untuk meningkatkan intensitas warna tubuh ikan yaitu sebesar 4,983 ± 0,284 dan
penambahan tepung bunga marigold 9 mg/g pakan dalam formulasi pakan efektif
untuk meningkatkan total karotenoid yaitu sebesar 2,90 ± 0,23 serta memberikan
pengaruh yang signifikan. Sedangkan pertumbuhan panjang mutlak, pertumbuhan
berat mutlak dan survival rate tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Kata kunci: ikan plati pedang, marigold, karotenoid, kecerahan warna
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I.  PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ikan hias air tawar merupakan salah satu komoditas perikanan Indonesia

yang mempunyai peluang pasar yang cukup besar. Pasar ikan hias sangat berbeda

jika dibandingkan dengan ikan konsumsi. Kualitas warna ikan menjadi faktor

utama dalam menentukan harga jual ikan hias, sedangkan pada pasar ikan

konsumsi, kuantitas ikan menjadi faktor utama untuk menentukan harga jual.

Tingginya harga jual ikan hias ditentukan oleh performa dan keunikan yang

ditampilkan melalui keindahan bentuk tubuh atau corak warna, sehingga ikan hias

banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat.

Salah satu ikan hias air tawar yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi

adalah ikan plati pedang (Xyphophorus helleri). Harga ikan plati pedang di pasar

ikan hias berkisar antara Rp. 3.000 sampai dengan Rp. 10.000 per ekor,

tergantung pada jenis kelamin dan ukuran ikan. Perbedaan harga ikan plati pedang

jantan dan betina dikarenakan ikan plati pedang jantan memiliki bentuk ekor

belakang yang lebih menarik, yaitu bagian bawah ekor belakang yang memanjang

dan menyerupai bentuk pedang. Sedangkan ikan plati pedang betina memiliki

bentuk ekor belakang normal seperti ikan plati pada umumnya, sehingga ikan plati

pedang jantan memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan betina.

(Lingga dan Susanto, 1999).

Warna indah pada ikan disebabkan oleh kromatofor (sel pigmen) yang

terletak pada lapisan epidermis dengan jumlah dan letak pergerakan kromatofor

yang dapat mempengaruhi tingkat kecerahan warna pada ikan (Sally, 1997;

Lesmana dan Satyani, 2002). Kandungan  pigmen  dalam  pakan merupakan salah

satu faktor yang dapat mempengaruhi kecerahan warna ikan (Bachtiar, 2002).

Kecerahan warna ikan dapat ditingkatkan dengan menambahkan

karotenoid dalam pakan yang merupakan komponen utama pembentuk warna
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merah dan kuning (Satyani dan Sugito, 1997). Penambahan karotenoid alami

maupun sintetis dalam pakan dapat meningkatkan kualitas warna ikan hias (Sujath

et al., 2011). Berbagai penelitian seputar karotenoid pada ikan saat ini lebih

terfokus pada sumber karotenoid alami, karena harga karotenoid sintetis yang

sangat mahal, yaitu berkisar antara Rp. 2.500.000 hingga Rp. 4.000.000/kg (Yanar

et al., 2008).

Bunga marigold (Tagetes sp.) adalah salah satu jenis tanaman yang

mengandung karotenoid alami yaitu sebesar 3.890 mg/kg, sedangkan kelopak

bunganya mengandung karotenoid sebesar 6.000 – 13.000 mg/kg yang dapat

digunakan untuk meningkatkan kualitas warna pada ikan (Yanar et al., 2007).

Bunga marigold merupakan tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia.

Umumnya, tanaman ini tumbuh tegak 0,6 – 1,3 m dengan bunga berwarna putih,

kuning, merah hingga kuning keemasan tergantung pada spesiesnya. Tanaman

bunga marigold dapat tumbuh liar dengan baik pada lingkungan normal dan cukup

sinar matahari. Di Indonesia tanaman ini dijadikan sebagai tanaman pagar atau

bunga potong, sedangkan di Kanada dan Amerika bunga ini justru dijadikan

pewarna pada pakan ternak agar warna kaki dan paruhnya lebih kuning. Sukarman

dan Chumaidi (2010) menyatakan, kelopak bunga marigold mengandung

karotenoid yang sangat tinggi dari bobot keringnya. Tepung bunga marigold

merupakan salah satu penghasil karotenoid alami yang murah serta mudah didapat

dan dimanfaatkan.

1.2.  Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis tepung bunga marigold

yang tepat dalam pakan sebagai sumber karotenoid untuk meningkatkan pigmen

warna ikan plati pedang.

1.3.  Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

masyarakat terutama para pembudidaya ikan hias khususnya ikan plati pedang

mengenai pengaruh penambahan dosis tepung bunga marigold yang tepat dalam
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pakan sebagai sumber karotenoid untuk meningkatkan kecerahan warna ikan plati

pedang.

1.4.  Kerangka Pemikiran

Warna ikan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam

penentuan harga jual ikan hias (Ahilan et al., 2008). Kualitas warna yang indah

dan menarik pada ikan akan meningkatkan minat konsumen atau pangsa pasar.

Keunggulan ikan plati pedang terletak pada warna oranye yang merona pada

seluruh bagian tubuhnya. Hal tersebut yang membuat ikan plati pedang memiliki

nilai jual yang cukup tinggi, sehingga banyak orang yang berusaha memperoleh

keuntungan dari hasil penjualan ikan tersebut. Menurunnya kualitas warna ikan

plati pedang pastinya akan berdampak pada harga jual sehingga mempengaruhi

pendapatan yang akan diperoleh pelaku usaha ikan plati pedang, baik

pembudidaya maupun pedagang ikan plati pedang itu sendiri.

Warna dan pigmentasi ikan hias dipengaruhi oleh penyerapan dan

timbunan karotenoid dalam tubuh (Shiang, 2006). Karotenoid merupakan pigmen

utama pada kulit ikan hias (Yuangsoi et al., 2010), tetapi tubuh ikan tidak mampu

mensintesis karotenoid (Gouveia et al., 2003). Dengan demikian kebutuhan

karotenoid harus diberikan dari luar tubuh ikan melalui perbaikan pakan, yang

dapat dilakukan dengan memberikan bahan tambahan (feed additive) yang

mengandung zat untuk meningkatkan kualitas warna seperti karotenoid sebagai

sumber pigmen warna, terutama pada sistem pemeliharaan yang intensif (Gouveia

et al., 2003).

Jenis karotenoid yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerahan

warna ikan adalah bunga marigold (Tagetes sp). Kandungan yang terdapat pada

bunga marigold (Tagetes sp.) adalah karotenoid, beta karoten, tran-lutein, lutein-

ester, dan xantofil (Simpson et al., 1981). Kelopak bunga marigold mengandung

karotenoid sangat tinggi yaitu 7.000 mg/kg dari bobot keringnya (Sukarman dan

Chumaidi, 2010). Jenis karotenoid yang paling banyak dimiliki oleh bunga

marigold ialah dari golongan xantofil yaitu pigmen lutein yang menyumbangkan

hampir 90% yang menyebabkan warna kuning (Andarwulan dan Faradilla, 2012).

Lutein merupakan sumber utama pigmentasi pada ikan yang selanjutnya dalam
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tubuh ikan akan dikonversi dalam bentuk canthaxantin dan astaxantin (Sukarman

dan Chumaidi, 2010). Bunga marigold yang telah dijadikan tepung dapat

ditambahkan pada pakan ikan (feed additive) yang berfungsi untuk meningkatkan

kualitas warna ikan hias.

Berdasarkan penelitian Kusuma (2012), penambahan tepung bunga

marigold sebesar 1,5% dari total pakan buatan memberikan peningkatan kualitas

warna benih ikan Mas Koki varietas oranda tertinggi yaitu sebesar 127,53%

dengan kandungan chroma akhir sebesar 54,54, warna yang dihasilkan kuning

pekat (oranye). Sukarman dan Rina (2014) menyatakan penggunaan tepung

kelopak bunga marigold dengan formulasi pakan tepung ikan 30,62%, bungkil

kedelai 35%, terigu 5%, pollard 19,30%, premix/vitamin + mineral + CMC 3%

dan kelopak bunga marigold 2,32% merupakan hasil terbaik dibandingkan

menggunakan pengganti axtaxantin lainnya. Komposisi nutrient pakan : DE 1900

Kkal/kg, protein kasar 35%, lemak 10% dan total karotenoid 150 mg/kg dapat

digunakan sebagai alternatif pengganti karotenoid sintetis (Astaxantin sintetis)

untuk meningkatkan kualitas warna ikan mas koki yaitu dengan nilai chroma

35,59% dan total karotenoid pada kulit sebesar 59,55 mg/kg. Penggunaan tepung

kelopak bunga marigold menghasilkan warna yang lebih kuning dibandingkan

karotenoid sintetis dengan nilai hue sebesar 79,82°.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengaruh pemberian tepung

bunga marigold pada ikan menggambarkan pemberian karotenoid dalam pakan

dapat meningkatkan kualitas warna dan kandungan karotenoid pada ikan. Gouveia

dan Rema (2005) menyatakan, pemberian pakan yang kaya karotenoid adalah cara

yang paling efisien untuk memperbaiki proses pigmentasi pada ikan. Oleh karena

itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan tepung bunga

marigold sebagai sumber karotenoid untuk meningkatkan kecerahan warna ikan

plati pedang. Secara umum kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

1.5  Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H0 = τi = 0 : penambahan tepung bunga marigold (Tagetes sp.) tidak

berpengaruh terhadap peningkatan warna pigmen ikan hias plati

pedang (Xyphophorus helleri).

H1 = τi ≠ 0 : penambahan tepung bunga marigold (Tagetes sp.) berpengaruh

terhadap peningkatan warna pigmen ikan hias plati pedang

(Xyphophorus helleri).

Peluang Usaha Ikan Hias

Daya Tarik Ikan Plati Pedang

Kualitas Bagus

Peningkatan Kualitas Warna Ikan

Perbaikan Pakan

Harga Jual
Tinggi

Penambahan Tepung Bunga
Marigold
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Aspek Biologi Ikan Plati Pedang

2.1.1. Klasifikasi dan Morfologi Ikan Plati Pedang

Ikan Plati Pedang termasuk ke dalam family Poecilidae yang berasal dari

Amerika Serikat. Adapun taksonomi atau klasifikasi ikan plati pedang menurut

Lingga dan Susanto (1999), yaitu:

Ordo : Cyprinodontoidei

Subordo : Poecilioidei

Family : Poecilidae

Genus : Xyphophorus

Spesies : Xyphophorus helleri

Gambar 2. Ikan Plati Pedang (Xyphophorus helleri) : a) Jantan, dan b) Betina
(Sumber : www.zonaikan.wordpress.com)

Ikan plati pedang jantan memiliki bentuk ekor belakang yang unik, yaitu

bagian bawah ekor belakang yang memanjang dan menyerupai bentuk pedang.

Sedangkan ikan plati pedang betina memiliki bentuk ekor belakang normal seperti

a b



7

ikan plati pada umumnya. Ukuran maksimal ikan ini dapat mencapai 10 cm untuk

betina dan 12 cm untuk jantan (Lingga dan Susanto, 1999).

2.1.2. Habitat dan Perilaku Reproduksi Ikan Plati Pedang

Ikan plati pedang adalah salah satu ikan hias air tawar yang cukup populer

dan termasuk dalam golongan Livebearers, yaitu ikan yang berkembang biak

melalui pembuahan secara internal. Tidak seperti kebanyakan ikan yang bertelur,

Livebearers bertelur di dalam tubuh kemudian terjadi pembuahan secara internal

dan telur dierami di dalam tubuh hingga menetas selanjutnya barulah melahirkan

(Sudradjat, 2003).

Suhu optimal untuk pemeliharaan ikan plati pedang berkisar antara 25 –

28°C, sementara pH air sekitar 7,0 – 7,5, dan DO 4 – 8 mg/l. Ukuran ikan plati

pedang dewasa berkisar antara 10 – 12 cm, sedangkan ukuran ikan plati pedang

yang umumnya dijual dan diperdagangkan yaitu 3 – 5 cm. Di dalam akuarium,

ikan plati pedang lebih menyukai berenang di area sekitar permukaan (top level).

Perbandingan jumlah ikan plati pedang jantan dan betina yang ideal untuk

pemijahan adalah 1 : 3. Ikan plati pedang jantan terkenal aktif secara seksual. Jika

jumlah jantan melebihi rasio ideal, ikan plati pedang betina akan mudah kelelahan

dan stress karena terus menerus diganggu oleh beberapa pejantan (Lingga dan

Susanto, 1999).

2.1.3.  Pakan dan Kebiasaan Makan

Ikan plati pedang termasuk ikan omnivora, tetapi lebih cenderung

menyukai makanan dari tumbuh-tumbuhan. Makanan harus tersedia sejak fase

larva, oleh karena itu kebanyakan pembudidaya ikan terlebih dahulu telah

menyediakan atau melakukan kultur pakan alami sebelum memijahkan ikan.

Adapun beberapa jenis pakan alami yang sering diberikan pada fase larva ikan

antara lain Paramecium, Infusoria, Vinegar Eel, Artemia, Kutu Air, Jentik

Nyamuk, Cacing Sutra, Cacing Darah (Blood Worm), dan lain sebagainya

(Sudradjat, 2003).
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2.2. Aspek Biologi Bunga Marigold

2.2.1. Klasifikasi dan Morfologi Bunga Marigold

Bunga marigold tumbuh liar di Indonesia dan sangat mudah tumbuh di

tanah ber-pH netral, panas, ber-drainase baik dan cukup sinar matahari. Biasanya

tanaman ini tumbuh tegak setinggi 0,6 – 1,3 m dengan panjang bunga berkisar 7 –

10 cm berwarna putih, kuning, oranye hingga kuning keemasan tergantung pada

spesiesnya (Sukarman dan Chumaidi, 2010). Klasifikasi bunga marigold menurut

Sukarman dan Chumaidi (2010) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Ordo : Asterales

Keluarga : Asteraceae

Suku : Tageteae

Genus : Tagetes

Spesies : Tagetes sp.

Gambar 3. Bunga Marigold (Tagetes sp.) (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Salah satu tanaman yang menjadi sumber karotenoid adalah bunga

marigold. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan bunga marigold

sebanyak 9% dari komposisi pakan akan meningkatkan kecerahan warna pada

ikan koki (Sukarman, 2008). Sukarman dan Chumaidi (2010), juga menyatakan
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bahwa kelopak bunga marigold mengandung karotenoid yang sangat tinggi dari

bobot keringnya. Tepung bunga marigold merupakan salah satu penghasil

karotenoid alami yang murah serta mudah didapat dan dimanfaatkan.

2.2.2. Habitat Hidup Bunga Marigold

Bunga marigold merupakan tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia,

dan dapat tumbuh liar dengan baik pada lingkungan normal serta cukup sinar

matahari. Di Indonesia tanaman ini umumnya digunakan sebagai tanaman pagar

atau bunga potong, sedangkan di Kanada dan Amerika bunga ini justru dijadikan

bahan untuk peningkat warna yang dicampur pada pakan ternak seperti unggas

agar warna kaki dan paruhnya lebih kuning (Sukarman dan Chumaidi, 2010).

2.2.3. Kandungan Bunga Marigold

Kelopak bunga marigold mengandung karotenoid sangat tinggi yaitu 7.000

mg/kg dari bobot keringnya (Sukarman dan Chumaidi, 2010). Jenis karotenoid

yang paling banyak dimiliki oleh bunga marigold ialah dari golongan xantofil

yaitu pigmen lutein yang menyumbangkan hampir 90% yang menyebabkan warna

kuning (Andarwulan dan Faradilla, 2012). Senyawa karotenoid lain yang

terkandung dalam bunga marigold dari kelas xantofil adalah astaxanthin. Bachtiar

(2002) menyatakan, ikan koi dapat memodifikasi karotenoid dari satu bentuk ke

bentuk lain, terutama astaxanthin dan lutein. Misalnya lutein dikonversi menjadi

astaxanthin. Karotenoid yang terdapat pada tepung bunga marigold jika diserap

dapat dimodifikasi dalam tubuh ikan koi sesuai kebutuhan pigmennya. Evan

(1993) dalam Indriati et al. (2012) menyatakan, secara fisiologis ikan akan

mengubah pigmen yang diperoleh dari makanannya, sehingga menghasilkan

variasi warna. Perubahan warna secara fisiologis adalah perubahan warna yang

diakibatkan oleh aktivitas pergerakan butiran pigmen atau kromatofor.
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Gambar 4. Konversi Karotenoid pada Ikan Koi (Sumber : Shiang, 2006)

2.3.  Pakan Ikan

Makhluk hidup membutuhkan energi yang berasal dari makanan untuk

tumbuh dan berkembang. Pakan yang baik adalah pakan yang jumlahnya cukup,

kandungan nutrisinya lengkap, mudah dicerna, disukai oleh ikan, tepat waktu, dan

berkesinambungan (Kusuma, 2012). Bila jumlah pakan tidak dapat mencukupi

kebutuhan, maka akan terjadi kompetisi pakan dan apabila jumlah pakan berlebih

dapat menurunkan kualitas air. Secara umum, ikan membutuhkan makanan

dengan jumlah 5 – 10% dari berat tubuhnya untuk proses pertumbuhan. Akan

tetapi, jumlah tersebut dapat mengalami perubahan tergantung pada kondisi

lingkungan ikan. Misalnya perubahan suhu yang dapat mempengaruhi

metabolisme tubuh ikan. Pada suhu yang tinggi, laju metabolisme meningkat

sehingga kebutuhan akan energi juga meningkat. Dari sejumlah makanan yang

dikonsumsi, hanya 10% saja yang akan digunakan untuk tumbuh, selebihnya

digunakan untuk tenaga atau tidak dapat dicerna (Mudjiman, 1994).

Secara umum makanan yang baik mengandung protein antara 20 – 40%,

tetapi kandungan protein sekitar 25% sudah dapat memberikan hasil yang baik.

Bahkan apabila hanya sebagai makanan tambahan kandungan proteinnya cukup

20% (Mudjiman, 1994). Di alam, ikan dapat memenuhi kebutuhan pakannya
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dengan berbagai macam makanan yang tersedia, namun lain halnya pada kegiatan

budidaya. Ikan lebih bergantung pada pakan buatan dan tidak dapat memilih

makanan lain. Sehingga pada kegiatan budidaya diperlukan pakan yang cocok dan

tepat dengan segala kebutuhan yang diperlukan oleh ikan. Pakan dapat digunakan

juga untuk tujuan tertentu, antara lain sebagai pengobatan, perbaikan metabolisme

lemak, dan perbaikan kualitas warna pada ikan hias (Kusuma, 2012).

Penggunaan bunga marigold pada penelitian adalah sebagai bahan

tambahan pada pakan buatan untuk meningkatkan kualitas warna ikan plati

pedang. Penggunaan tepung bunga marigold dalam pakan ikan dapat

memperlambat pertumbuhan dan mengurangi kelangsungan hidup ikan karnivora,

karena bunga marigold mengandung selulosa tanaman yang sulit dicerna oleh

pencernaan ikan karnivora. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku pada jenis ikan

omnivora dan herbivora (Kusuma, 2012).

Ikan plati pedang termasuk ikan omnivora, tetapi lebih cenderung

menyukai makanan dari tumbuh-tumbuhan sehingga penggunaan tepung bunga

marigold tidak akan berpengaruh negatif pada pertumbuhan dan kelangsungan

hidup plati pedang.

2.4. Penampakan Warna pada Ikan

Warna adalah salah satu daya tarik ikan hias selain bentuk fisik, tingkah

laku, dan ukuran. Bachtiar (2002) menyatakan, tingkat kecerahan warna ikan koi

sangat ditentukan oleh jumlah pigmen penyusunnya.

Gambar 5. Struktur Kulit Ikan (Sumber : Walker dan Liem, 1994)
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Fungsi utama pigmen pada ikan secara alami adalah sebagai pengenal

jenisnya, mengelabui predator, dan untuk melindungi tubuh dari cahaya yang

berlebih. Pigmen warna terletak pada bagian kulit dermis, ada yang tepat dibawah

sisik dan ada yang letaknya agak kebawah sisik. Pigmen yang terletak tepat

dibawah sisik akan menghasilkan warna yang bagus, sedangkan yang letaknya

agak kebawah, warna yang dihasilkan akan kurang cemerlang (Bachtiar, 2002).

Menurut Bachtiar (2002), pigmen-pigmen yang membentuk warna ikan

koi adalah pigmen merah, hitam, dan kuning (melanofora, xantofora, eritrofora,

dan guanofora), namun warna lain bisa muncul akibat adanya refleksi sel yang

disebut irridocytes. Sel irridocytes akan menimbulkan bayangan metalik yang

akan masuk ke dalam pigmen dan mempengaruhi warna yang dibentuk seperti

warna biru berubah menjadi hitam (Bachtiar, 2002). Banyaknya sel pigmen yang

terkandung dalam koi akan menghasilkan warna tertentu.

Bachtiar (2002) menyatakan, pada dasarnya ikan koi dan jenis ikan lainnya

mampu menghasilkan pigmen sendiri yaitu pigmen melanofora dan guanofora.

Melanofora atau melanin merupakan hasil akhir persenyawaan bahan fenol yang

dikontrol oleh hormon tirosin. Pigmen ini menghasilkan warna cokelat hingga

hitam. Guanofora merupakan hasil khusus dari ikan yang memiliki sel irridocytes.

Guanofora berfungsi seperti cermin, memantulkan cahaya dan warna dari luar

tubuhnya. Sel Guanofora terdiri dari endapan-endapan kristal putih yang

merupakan sisa metabolisme ikan.

Warna merah, oranye, dan kuning dihasilkan oleh pigmen eritrofora dan

xantofora yang tidak bisa diproduksi di dalam tubuh ikan. Warna-warna tersebut

diperoleh ikan dari pakan yang mengandung pigmen warna seperti karotenoid

(Bachtiar, 2002). Bachtiar (2002) juga menyatakan bahwa karotenoid merupakan

komponen utama pembentuk sel pigmen merah dan kuning. Zat karotenoid dapat

diperoleh dari tanaman karena tanaman dapat memproduksi dan menyimpannya,

sedangkan hewan termasuk ikan tidak bisa memproduksi karotenoid, tetapi dapat

menyimpannya.

Menurut Bachtiar (2002), zat karotenoid secara alami berfungsi untuk

memberikan atau memperjelas penampilan warna, sebagai protektor atau

pelindung sistem saraf pusat dari cahaya berlebihan, sebagai bahan dasar vitamin
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A, pengenalan jenis kelamin, dan menunjang termoregulasi atau proses

pengaturan suhu tubuh. Karotenoid juga berfungsi untuk membantu pembentukan

kuning telur dalam proses reproduksi dan berpengaruh terhadap kesehatan ikan.

Satyani dan Sugito (1997) menyatakan, selain berfungsi sebagai pigmen dalam

warna, karotenoid berperan dalam melindungi ikan terhadap sinar dan dipercaya

dapat membantu dalam metabolisme siklus oksigen.
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III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus – Oktober 2016, bertempat

di Laboratorium Budidaya Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

Analisis proksimat bahan pakan dilakukan di Laboratorium PT. Saraswanti Indo

Genetech, Bogor.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1. Alat penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wadah pemeliharaan

berupa akuarium berukuran 50 x 40 x 40 cm sebanyak 12 buah, filter air akuarium

12 buah, mesin penggiling pakan, oven, timbangan digital, instalasi aerasi,

Modified Toca Color Finder (M-TCF), spektrofotometer, gelas volumetrik

berukuran 100 ml, kuvet gelas, pipet tetes, kertas saring, mortar laboratorium,

tabung reaksi, termometer, kertas milimeter blok, penggaris, DO meter, pH meter,

scoopnet, baskom, tandon air, selang, pisau, tisu, plastik, dan alat tulis (buku,

pensil dan pulpen).

3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Ikan Uji

Ikan uji berupa ikan plati pedang jantan dengan ukuran ± 4 cm dengan

ciri-ciri ekor belakang sudah terlihat menyerupai pedang, yang berasal dari petani

ikan hias di Bandar Lampung. Padat penebaran yang digunakan adalah 30 ekor

ikan pada setiap akuarium.
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Pemilihan ikan uji berupa ikan plati pedang jantan dikarenakan ikan plati

pedang jantan memiliki daya tarik lebih jika dibandingkan ikan plati pedang

betina, yaitu bagian bawah ekor belakang ikan plati pedang jantan memanjang ke

belakang dan menyerupai bentuk pedang. Selain itu untuk menyeragamkan

kualitas warna dalam mempermudah pengamatan selama proses penelitian.

Karena seperti kebanyakan ikan hias pada umumnya, ikan plati pedang betina pun

cenderung memiliki kualitas warna yang kurang menarik atau kurang pekat.

Sedangkan untuk plati pedang jantan, kualitas warna lebih menarik dengan

penampakan warna oranye yang lebih pekat.

b. Bahan Baku Pakan Ikan

Bahan baku pakan ikan yang digunakan terdiri dari tepung bunga

marigold, minyak ikan, dan pakan komersil.

c. Aseton

Aseton digunakan sebagai solven dalam proses ekstraksi karotenoid dari

kulit ikan. Ekstraksi merupakan suatu metoda operasi yang digunakan dalam

pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan sejumlah

massa bahan (solven) sebagai tenaga pemisah (Maulida dan Zulkarnaen, 2010).

3.3. Rancangan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian Sukarman (2008), pakan yang diberikan pada

ikan mas koki dengan penambahan tepung bunga marigold sebesar 0,9% dari total

jumlah bahan baku pakan merupakan hasil terbaik. Oleh karena itu, rancangan

percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap

(RAL) yang terdiri atas 4 perlakuan dengan 3 kali pengulangan pada masing-

masing perlakuannya. Adapun perlakuan yang diberikan yaitu:

Perlakuan A : Penambahan tepung bunga marigold 0 mg/g pakan dalam

formulasi pakan,

Perlakuan B : Penambahan tepung bunga marigold 6 mg/g pakan dalam

formulasi pakan,
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Perlakuan C : Penambahan tepung bunga marigold 9 mg/g pakan dalam

formulasi pakan, dan

Perlakuan D : Penambahan tepung bunga marigold 12 mg/g pakan dalam

formulasi pakan.

Model Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang digunakan adalah:

Yij = µ + σi + єij

Keterangan:

Yij : Data pengamatan perlakuan ke-i, ulangan ke-j

µ : Nilai tengah umum

σi : Pengaruh pemberian pakan ke-i

єij : Galat percobaan pada Perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

i : Perlakuan pakan A, B, C ,D

j : Ulangan (1, 2, 3)

Untuk menguji perbedaan antar perlakuan digunakan analisis sidik ragam

(ANOVA) pada selang kepercayaan 95%. Jika antar perlakuan berbeda nyata,

maka akan dilanjutkan dengan uji Tukey pada selang kepercayaan 95%.

Tata letak akuarium yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

Gambar 6. Tata Letak Akuarium Penelitian

Keterangan :
A1 : Perlakuan A ulangan 1 C1 : Perlakuan C ulangan 1
A2 : Perlakuan A ulangan 2 C2 : Perlakuan C ulangan 2
A3 : Perlakuan A ulangan 3 C3 : Perlakuan C ulangan 3
B1 : Perlakuan B ulangan 1 D1 : Perlakuan D ulangan 1
B2 : Perlakuan B ulangan 2 D2 : Perlakuan D ulangan 2
B3 : Perlakuan B ulangan 3 D3 : Perlakuan D ulangan 3

C3 D1 A1 B2 D2 A2

D3 B3 C2 B1A3 C1
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3.4. Prosedur Penelitian

3.4.1. Persiapan Wadah Penelitian

Disiapkan akuarium berukuran 50 x 40 x 40 cm, kemudian akuarium

dibersihkan dan dicuci hingga bersih kemudian dibilas dengan air bersih dan

dikeringkan selama 24 jam. Setelah kering, barulah akuarium dikondisikan

dengan penempatan/ tata letak akuarium di dalam ruangan kemudian diisi air

hingga ketinggian 15 cm atau memilki volume 30 liter air, selanjutnya dipasang

instalasi aerasi dan filter air akuarium. Sebelum digunakan air tersebut diberi

aerasi selama 24 jam.

3.4.2. Pembuatan Pakan

Proses pembuatan tepung bunga marigold yaitu bunga yang sudah mekar

(sekitar 1 minggu) kemudian dipanen dan dipisahkan kelopaknya. Bunga

dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 150 ºC selama 3 jam. Bunga yang

sudah kering kemudian diblender hingga halus lalu diayak. Setelah menjadi

tepung, dilakukan pengovenan kembali dengan suhu 100 ºC selama 30 menit agar

tepung benar-benar kering. Tepung disimpan dalam boks tertutup yang terlindungi

dari sinar matahari (Sukarman dan Chumaidi,2010).

Proses pembuatan pakan uji yaitu disiapkan pakan komersil dengan ukuran

0,5 – 0,7 mm yang kemudian ditambahkan dengan tepung bunga marigold sesuai

dengan dosis pada masing-masing perlakuan yaitu, perlakuan A sebesar 0 mg/g,

perlakuan B sebesar 6 mg/g, perlakuan C sebesar 9 mg/g dan perlakuan D sebesar

12 mg/g, kemudian ditambahkan minyak ikan satu sendok makan sebagai bahan

perekat pelet dengan tepung bunga marigold, lalu diaduk sampai tercampur rata.

Tabel 1. Uji Proksimat pada Pakan Komersil

Kandungan Pakan Nilai (%)

Protein
Lemak

Serat Kasar
Kadar Abu
Kadar Air

39
5
4
11
10
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3.4.3. Masa Adaptasi

Ikan plati pedang yang akan digunakan dalam penelitian terlebih dahulu

diaklimatisasi selama 3 hari dengan tujuan agar ikan tersebut dapat menyesuaikan

diri terhadap kondisi lingkungan. Ikan tersebut dipilih berdasarkan kondisi normal

yang sehat dengan ukuran yang relatif sama yaitu ± 4 cm.

3.5. Pelaksanaan Penelitian

3.5.1. Pemeliharaan, Pemberian Pakan dan Sampling

Ikan plati pedang dipelihara selama 40 hari, selama pemeliharaan ikan

diberi makan dengan metode at satiation dengan frekuensi pemberian pakan 3 kali

sehari pada pukul 08:00 WIB, 13:00 WIB dan 17:00 WIB. Feeding rate (FR)

yang diberikan yaitu 5% dari bobot tubuh ikan pada saat awal pemeliharaan,

kemudian dilakukan sampling pertumbuhan (panjang dan berat) setiap 10 hari

sekali untuk menentukan jumlah pakan yang harus diberikan hingga akhir masa

penelitian.

3.5.2. Pergantian Air dan Pengontrolan Kualitas Air

Pergantian air sebanyak 70% dengan tujuan agar ikan dapat beradaptasi

secara perlahan dengan kondisi lingkungan air yang baru. Pergantian air dilakukan

setiap 10 hari sekali yaitu pada pagi hari sebelum dilakukan pemberian pakan.

Pengontrolan kualitas air dilakukan dengan mensifon kotoran dan sisa pakan yang

terdapat di dasar akuarium yang dilakukan setiap 4 hari sekali, kemudian

dilakukan pengisian air kembali dengan menggunakan air yang berasal dari

tandon yang memiliki kualitas sama dengan air media pemeliharaan.

3.6. Parameter yang Diamati

3.6.1. Kualitas Warna Menggunakan M-TCF

Pengamatan warna ikan dilakukan dengan menggunakan alat Modified

Toca Colour Finder (M-TCF). Standar penilaian kualitas warna ikan uji
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ditentukan dengan TCF yang disesuaikan dengan warna tubuh ikan plati pedang,

yaitu dengan cara diamati warna pada tubuh bagian depan maupun pada tubuh

bagian belakang ikan plati pedang yang dominan/ sering muncul pada semua

perlakuan, dan kemudian ditetapkan sebagai standar TCF. Ikan plati pedang

memiliki warna oranye merona pada seluruh permukaan tubuhnya, sehingga TCF

yang dijadikan standar penilaian adalah warna oranye.

Pemberian nilai atau pembobotan pada kertas warna M-TCF dilakukan

terlebih dahulu sebelum melakukan pengamatan terhadap intensitas warna ikan

plati pedang. Pembobotan dimulai dari skor terkecil 1, 2, 3 hingga skor terbesar

30 dengan gradasi warna dari oranye muda hingga merah pekat.

Pengamatan kualitas warna ikan plati pedang dilakukan setiap 10 hari

sekali selama 40 hari. Pengamatan dilakukan dengan cara membandingkan warna

dominan ikan pada kertas warna M-TCF dan diamati oleh 5 orang pengamat

dengan syarat memiliki indra penglihatan normal (tidak buta warna). Adapun

tingkat konsistensi dari 5 orang pengamat tersebut adalah baik atau konsisten.

Pada pengamatan warna pertama, semua warna ikan ditandai dan untuk

selanjutnya peningkatan warna kearah yang lebih kontras diberi nilai 1, 2, 3,

sampai 30, sehingga akan diperoleh selisih antara nilai warna awal dan nilai warna

di akhir penelitian.

3.6.2. Uji Total Karotenoid

Pengujian karotenoid dilakukan dengan mengambil sampel yaitu berupa

bagian sisik dan kulit ikan plati pedang menggunakan alat bedah. Sampel

dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 100 ºC selama 30 menit. Setelah

kering, sampel diblender dilanjutkan dengan ditumbuk menggunakan mortar

hingga halus seperti tepung, lalu sebanyak 5 g sampel dimasukkan ke dalam gelas

volumetrik, ditambahkan aseton 90% sampai volume gelas mencapai 10 ml,

kemudian dihomogenkan hingga larut sempurna dan disaring dengan kertas

whatman GF/F. Hasil saringan disuspensikan ke dalam 10 ml larutan aseton 90%

dan diaduk selama 1 menit dengan kecepatan rendah menggunakan vortex.

Endapan berupa pelet diambil kemudian diberi 10 ml larutan aseton 90%. Ekstrak

cair disentrifugasi pada 1.000 rpm selama 5 menit untuk menghilangkan serat dan
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sisa kotoran. Ekstrak pigmen disimpan dalam cahaya gelap pada suhu -4 ºC

selama 24 jam.

Supernatan adalah substansi hasil sentrifugasi yang memiliki bobot jenis

yang lebih rendah dari pelet. Posisi dari substansi ini berada pada lapisan atas dan

warnanya lebih jernih, sementara pelet adalah substansi hasil sentrifugasi yang

memiliki bobot jenis yang lebih tinggi dari supernatan. Posisi pelet berada pada

bagian bawah (berupa endapan) dan warnanya lebih keruh (Miller, 2000).

Hasil berupa supernatan diambil dan diukur konsentrasinya menggunakan

spektrofotometer pada panjang gelombang 480 nm, 510 nm, dan 750 nm. Hasil

yang diperoleh kemudian dihitung menggunakan rumus kosentrasi karotenoid (C-

car) (Strychar dan Sammarco, 2012).

Perhitungan:

3.6.3.  Pertumbuhan

a. Pertumbuhan Panjang Mutlak

Pertumbuhan panjang mutlak merupakan selisih panjang total tubuh ikan

pada akhir penelitian dengan panjang total tubuh ikan pada awal penelitian.

Perhitungan panjang mutlak dapat dihitung dengan persamaan  (Effendi, 2004) :

Keterangan:

Lm : Pertumbuhan panjang mutlak (cm)

Lt : Panjang rata-rata akhir penelitian (cm)

Lo : Panjang rata-rata awal penelitian (cm)

Ccar =7,6 ×[(Abs 480 nm   Abs 750 nm) (1,49 ×{Abs 510 nm  Abs 750 nm})]

Lm = Lt - Lo
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b.  Pertumbuhan Berat Mutlak

Pertumbuhan berat mutlak adalah selisih antara berat basah pada akhir

masa pemeliharaan dengan berat basah pada awal masa pemeliharaan (Effendi,

2004). Berikut merupakan rumus pertumbuhan berat mutlak:

Keterangan:

Wm : Pertumbuhan berat mutlak (g)

Wt : Berat ikan uji pada akhir pemeliharaan (g)

Wo : Berat ikan uji pada awal pemeliharaan (g)

3.6.4. Survival Rate (SR)

Survival Rate (SR) atau tingkat kelangsungan hidup ikan merupakan

perbandingan jumlah ikan yang hidup pada akhir pemeliharaan dengan total

jumlah ikan yang ditebar pada awal pemeliharaan (Effendi, 2004).

Keterangan:

SR : Survival Rate atau tingkat kelangsungan hidup (%)

Nt : Jumlah ikan di akhir pemeliharaan (ekor)

No : Jumlah ikan di awal pemeliharaan (ekor)

3.6.5.  Pengukuran Kualitas Air

Adapun pengukuran data kualitas air meliputi suhu, derajat keasaman

(pH), dan kandungan oksigen terlarut (DO). Pengukuran kualitas air dilakukan

setiap 2 hari sekali (pagi, siang, dan sore) selama masa pemeliharaan.

SR = %

Wm = Wt -Wo
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3.7. Analisa Data

Parameter uji yang digunakan untuk pengujian hasil dalam penarikan

kesimpulan adalah data kecerahan warna ikan plati pedang dalam setiap perlakuan

untuk melihat perbedaan respon kecerahan warna ikan plati pedang yang diberi

perlakuan dosis penambahan tepung bunga marigold sebagai sumber karotenoid.

Data hasil pengukuran kecerahan warna ikan plati pedang kemudian dianalisis

dengan menggunakan uji sidik ragam (ANOVA) pada selang kepercayaan 95%

dan akan dilanjutkan dengan uji Tukey pada selang kepercayaan 95% jika

hasilnya berbeda nyata.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dosis yang efektif untuk meningkatkan pigmen warna ikan plati pedang

yaitu dengan penambahan 12 mg/g tepung bunga marigold dalam formulasi pakan

memiliki nilai tertinggi pada intensitas warna ikan menggunakan M-TCF yaitu

dengan nilai 4,983 sedangkan dosis yang efektif untuk meningkatkan total

karotenoid adalah dengan penambahan 9 mg/g tepung bunga marigold dalam

formulasi pakan yaitu sebesar 2,90 mg/g.

5.2 Saran

Bagi para pembudidaya ikan hias khususnya ikan plati pedang, mengenai

tepung bunga marigold dapat digunakan sebagai sumber karotenoid alami yang

ditambahkan ke dalam pakan sesuai dengan dosis yang efektif yang telah

dilakukan pada penelitian ini untuk meningkatkan kecerahan warna pada ikan

plati pedang.
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