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ABSTRACT 

 

ADDITIONAL OF ENZYME COMPOSITION IN COMMERCIAL FEED 

ON GROWTH PERFORMANCE OF Mystus nemurus (Valenciennes, 1840) 

IN TARPAULIN POOL 

 

By 

Dentiana Prabarini 

 

Mystus nemurus is one of freshwater aquaculture commodities in Indonesia. The 

availability of Mystus nemurus as food for the community mostly still comes from 

the catch in nature. Currently, artificial feed in the form of fish pellet has been 

widely used by Mystus nemurus’s farmers, but so far one of the problems that 

have not been resolved properly are the quality of feed, the availability of feed, 

and the amount of feed that is not utilized by the fish. The addition of enzyme 

composition, especially digestive enzymes such as protease enzymes are capable 

to hydrolyzing proteins into simpler elements of peptides to amino acids that 

increase the use of protein feed by the body of Mystus nemurus. The study was 

conducted from April to May 2017 at the Aquaculture Laboratory, Departement of 

Fisheries and Marine, Faculty of Agriculture, University of Lampung. The design of 

the study was a complete randomized design with 4 treatments and three 

replicates A (without addition), B (0,5% addition of enzyme), C (2,25% addition 

of enzyme), and D (4% addition of enzyme ). The data obtained were analyzed by 

ANOVA test and followed by LSD test. The results showed that the addition of 

enzyme composition of 2.25% gave the best influence to the growth of Mystus 

nemurus with absolute growth of 11.06 grams, daily growth of 0.28 grams / day, 

and feed conversion ratio of 1.79. 
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ABSTRAK 

 

PERFORMA PERTUMBUHAN IKAN BAUNG Mystus nemurus 

(Valenciennes, 1840) MELALUI PENAMBAHAN KOMPOSISI ENZIM 

DALAM PAKAN KOMERSIL DI KOLAM TERPAL 

 

Oleh  

 

Dentiana Prabarini 

 

 

Ikan baung merupakan salah satu komoditas budidaya air tawar di Indonesia. 

Ketersediaan ikan baung sebagai bahan pangan masyarakat sebagian besar masih 

berasal dari hasil tangkapan di alam. Saat ini pakan buatan berupa pelet ikan 

sudah banyak digunakan oleh pembudidaya ikan baung, tetapi sejauh ini salah 

satu masalah yang belum dapat teratasi secara baik adalah kualitas pakan, 

ketersedian pakan, dan banyaknya pakan yang tidak dimanfaatkan oleh ikan. 

Penambahan komposisi enzim khususnya enzim pencernaan seperti enzim 

protease yang mampu menghidrolisis protein menjadi unsur-unsur yang lebih 

sederhana yaitu peptida hingga asam amino sehingga meningkatkan pemanfaatan 

protein pakan oleh tubuh ikan baung. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 

sampai dengan Mei 2017 bertempat di Laboratorium Budidaya Perikanan, 

Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 4 

perlakuan dan tiga ulangan yaitu A (tanpa penambahan enzim), B (penambahan 

enzim 0,5%), C (penambahan enzim 2,25%), dan D (penambahan enzim 4%). 

Data yang diperoleh dianalisis dengan uji ANOVA dan dilanjutkan dengan uji 

BNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan komposisi enzim sebesar 

2,25% memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan ikan baung dengan 

pertumbuhan mutlak 11,06 gram,  pertumbuhan harian 0,28 gram/hari, serta rasio 

konversi pakan 1,79.  

 

Kata kunci : Ikan baung; Kelangsungan hidup; Komposisi enzim; Pertumbuhan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan Baung merupakan ikan perairan umum yang mempunyai nilai 

ekonomis penting, yang banyak dijumpai di perairan Sumatera, Jawa dan 

Kalimantan (Robert, 1989). Ikan ini merupakan salah satu spesies lokal yang telah 

dibudidayakan sejak tahun 1980, baik di kolam maupun di sangkar bambu 

(keramba) dengan menggunakan benih dari hasil tangkapan di alam (Suryanti dan 

Priyadi, 2002). 

Permasalahan yang terjadi pada budidaya ikan baung salah satunya adalah 

pada pakan. Pakan merupakan salah satu penentu keberhasilan kegiatan 

pembenihan. Saat ini pakan komersil yang digunakan sebagai pakan ikan masih 

merupakan produk impor yang harganya relatif mahal. Pemberian pakan terhadap 

ikan dilakukan secara cermat disesuaikan dengan berkembangnya organ 

pencernaan dan aktivitas enzim.  

Demi menunjang pertumbuhan ikan pakan dapat ditambahkan dengan 

probiotik atau enzim. Probiotik tergolong dalam makanan fungsional, dimana 

bahan ini mengandung komponen-komponen yang dapat meningkatkan kesehatan 

ikan dengan cara memanipulasi komposisi bakteri yang ada dalam saluran 

pencernaan ikan. Sedangkan enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju 

reaksi dan diharapkan mampu membantu reaksi pemecahan komponen-komponen 

kompleks yang sulit dicerna ikan baung. Enzim memiliki sifat spesifik pada 

substrat yaitu tidak mengenali substrat yang tidak cocok pada sisi aktifnya. Sisi 

aktif enzim menjadi area pada enzim, tempat substrat terikat dan dikatalis agar 

mengalami pemecahan atau penyusunan menjadi produk tertentu. 

Sebelum mencapai kesempurnaan alat pencernaan, produksi enzim 

endongen masih sangat rendah, maka pakan yang cocok diberikan adalah pakan 

yang mengandung enzim (life food), sehingga pakan tersebut dapat mengalami 

autolisis ketika berada dalam saluran pencernaan ikan.  
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Kehadiran enzim dalam pakan tersebut dapat membantu dan mempercepat 

proses pencernaan, sehingga nutrien dapat cukup tersedia untuk pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup ikan, sehingga pemberian pakan dengan penambahan enzim 

eksogen menjadi penting untuk dikaji. 

Upaya optimalisasi penggunaan pakan  dalam pemeliharaan ikan agar lebih 

cepat diaplikasikan maka perlu dilakukan predigest yaitu dengan menambahkan 

enzim eksogen pada pakan kultivan. Enzim yang dikenal luas penggunaannya 

adalah enzim amilase, lipase, dan protease. Protease berfungsi mengubah protein 

menjadi asam amino, amilase mengubah pati menjadi maltosa, dan lipase 

mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol (Kim, et al., 2011). 

Dalam reaksi tersebut enzim mengubah senyawa yang selanjutnya disebut 

substrat menjadi suatu senyawa yang baru yaitu produk, namun enzim tidak ikut 

berubah dalam reaksi tersebut (Palmer, 1991). Setiap enzim memiliki aktivitas 

maksimum pada suhu tertentu, aktivitas enzim akan semakin meningkat dengan 

bertambahnya suhu hingga suhu optimum tercapai. Setelah itu kenaikan suhu 

lebih lanjut akan menyebabkan aktivitas enzim menurun. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji pengaruh penambahan 

komposisi enzim dengan dosis yang berbeda pada pakan buatan terhadap 

pertumbuhan ikan baung (Mystus nemurus) dan mempelajari dosis optimal 

komposisi enzim pada pakan buatan terhadap pertumbuhan ikan baung (Mystus 

nemurus). 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan 

mampu menghidrolisis protein, lemak dan karbohidrat menjadi bahan yang 

sederhana sehingga dapat terserap dengan optimal oleh tubuh ikan baung yang 

dikarenakan adanya protein, lemak dan karbohidrat majemuk di dalam pakan yang 

sulit dicerna oleh ikan baung. 
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1.4 Kerangka Pikir 

Ikan baung merupakan salah satu komoditas budidaya air tawar di 

Indonesia. Ikan ini berpotensi untuk dibudidayakan karena memiliki nilai 

ekonomis tinggi. Keunggulan lain dari ikan baung adalah rasa dagingnya yang 

pulen, gurih dan lezat. Selain itu ikan baung memiliki kandungan protein yang 

tinggi dan rendah lemak. 

Ketersediaan ikan baung sebagai bahan pangan masyarakat sebagian besar 

masih berasal dari hasil tangkapan di alam. Semakin meningkatnya minat 

konsumen terhadap ikan baung, mendorong penangkapan yang berlebihan, 

sehingga kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan terhadap keberadaan dan 

ketersediaannya di alam. Benih yang ditangkap dari alam tidak tersedia secara 

terus menerus sepanjang waktu, jumlahnya terbatas, kualitas tidak terjamin dan 

ketersediaanya juga masih bergantung pada kondisi lingkungan.  

Saat ini pakan buatan berupa pelet ikan sudah banyak digunakan oleh 

pembudidaya ikan baung, tetapi sejauh ini salah satu masalah yang belum dapat 

teratasi secara baik adalah kualitas pakan, ketersedian pakan, dan banyaknya 

pakan yang tidak dimanfaatkan oleh ikan. 

Penambahan komposisi enzim khususnya enzim pencernaan seperti enzim 

protease, lipase dan amilase mampu menghidrolisis protein menjadi unsur-unsur 

yang lebih sederhana yaitu peptida dan asam amino sehingga meningkatkan 

pemanfaatan protein pakan oleh tubuh ikan baung. Selain itu penambahan 

komposisi enzim dalam pakan mampu meningkatkan deposisi protein, lemak dan 

karbohidrat pakan ke dalam tubuh ikan sehingga meningkatkan pemanfaatan 

deposisi protein, lemak dan karbohidrat pakan oleh tubuh. Penambahan komposisi 

enzim dengan dosis berbeda diharapkan dapat memaksimalkan kandungan nutrisi 

pada pakan buatan sehingga protein majemuk yang terkandung dalam pakan 

buatan mampu diserap secara maksimal oleh ikan baung. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian yaitu pengaruh penambahan 

komposisi enzim pada pakan buatan terhadap pertumbuhan benih ikan baung : 

H0 :  Penambahan komposisi enzim dengan dosis yang berbeda pada pakan 

tidak berpengaruh terhadap  pertumbuhan benih ikan baung 

H1 :  Penambahan komposisi enzim dengan dosis yang berbeda pada pakan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan benih ikan baung 

 

 

 

 

Budidaya Ikan Baung 

Komposisi Enzim 

(protease; amilase; 

lipase) 

Pakan 

Mempercepat pertumbuhan 

Dosis Enzim 

(0%; 0,5%; 2,25%; 4%) 

Pakan Alami Pakan Buatan 

(Komersil) 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biologi Ikan Baung 

2.1.1 Klasifikasi 

Klasifikasi ikan baung menurut Kottelat et al. (1993) adalah sebagai berikut: 

Phylum            : Chordata 

Class                : Pisces 

Sub class          : Teleostei 

Ordo                : Ostariophysi 

Sub ordo          : Siluridea 

Family             : Bagridae 

Genus              : Mystus 

Species            : Mystus nemurus 

 

2.1.2 Morfologi 

Secara fisik, tubuh ikan baung (Gambar 2) sekilas menyerupai ikan patin. 

Baung memiliki kumis atau sungut yang panjangnya mencapai sirip anal, 

badannya tidak bersisik, mempunyai sirip dada dan sirip lemak yang besar, 

mulutnya melengkung, beberapa spesies berwarna hitam namun yang dominan 

adalah berwarna kecokelatan. 

 

Gambar 2. Ikan Baung  
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Morfologi ikan baung adalah tubuhnya yang memanjang, agak pipih, kepala 

ikan besar, sirip lemak di punggung sama panjang dengan sirip dubur, pinggiran 

ruang mata bebas, bibir tidak bergerigi dan dapat digerakkan serta daun-daun 

insang terpisah. Pada rahang terdapat 3-4 pasang sungut peraba yang panjang, 

sirip punggung pendek, memiliki sepasang patil dan memiliki sirip punggung 

tambahan atau sirip lemak. Sirip ekor bercagak dan tidak berhubungan dengan 

sirip punggung maupun sirip dubur. Sirip dubur pendek dan sirip dada 

mempunyai jari-jari keras yang sangat kuat serta bergerigi (Kottelat et al, 1993). 

Induk betina ikan baung bertubuh lebih pendek dan mempunyai dua buah 

lubang kelamin yang bentuknya bulat, sedangkan induk jantan ikan baung 

bertubuh lebih panjang dengan satu buah lubang kelamin yang bentuknya panjang 

(BBPBAT Sukabumi, 1998). 

 

2.1.3 Habitat 

Makanan dan kondisi lingkungan menjadi faktor penting dalam proses 

pertumbuhan dan reproduksi. Apabila makanan mencukupi dan kondisi 

lingkungan baik, maka keberlangsungan hidup suatu sumberdaya dapat berjalan 

dengan baik. Saat ini, lingkungan perairan terus menerus mendapat tekanan dari 

adanya kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran cukup tinggi sehingga 

membuat kondisi ikan menjadi terganggu (Effendie, 2002). 

Ikan baung adalah ikan asli Indonesia yang banyak hidup di perairan tawar. 

Daerah yang paling disukai adalah perairan yang tenang, bukan air yang deras. 

Karena itu, ikan baung banyak ditemukan di rawa-rawa, danau, waduk dan 

perairan yang tenang lainnya. Meski begitu, ikan baung tetap memerlukan oksigen 

yang tinggi untuk kehidupannya. 

Ikan baung tumbuh dan berkembang di perairan tropis. Daya adaptasinya 

tergolong rendah, kurang tahan terhadap perubahan lingkungan, dan serangan 

penyakit. Ketidaktahanan pada keduanya terutama terjadi pada fase benih yaitu 

dari ukuran 0,5 – 2 cm (Hardjamulia, 2000). 

Aspek penting dalam pemeliharaan ikan adalah kualitas air.  Ada beberapa 

variabel penting yang berhubungan dengan kualitas air. Variabel-variabel tersebut 
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berhubungan dengan sifat kimia air (kandungan oksigen, karbondioksida, pH, zat-

zat beracun dan kekeruhan air). Selain sifat kimia tersebut, air juga memiliki sifat 

fisika, antara lain yang berhubungan dengan suhu, kekeruhan, dan warna air 

(Amri dan Khairuman, 2010). 

Oksigen diperlukan untuk proses respirasi dan metabolisme dalam tubuh 

ikan untuk aktivitas berenang, pertumbuhan, reproduksi, laju pertumbuhan, dan 

konversi pakan. Nilai oksigen di dalam pengelolaan kesehatan ikan sangat penting 

karena kondisi yang kurang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan dapat 

mengakibatkan ikan stress sehingga mudah terserang penyakit (Sucipto dan 

Prihartono, 2005). 

Ikan baung dapat hidup pada ketinggian sampai 1.000 m di atas permukaan 

laut, hidup baik pada suhu antara 25 - 32 
O
 C, derajat keasaman (pH) antara 6,5 - 

8, kandungan oksigen kisaran 3 – 8 ppm, kandungan amoniak di bawah 0,3 dan 

air yang tidak terlalu keruh (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Nilai kualitas air benih ikan baung 

Parameter Nilai Kisaran 

Suhu (
o
C) 

pH 

Oksigen Terlarut (ppm) 

Amoniak (mg/l) 

25
o
 – 32

o(a)
 

6,5 – 8
(a)

 

3 – 8 
(b)

 

>0,3
(b)

 
Sumber :   a) Amri dan Khairuman (2010) 

             b) Suhenda (2010) 

 

 

2.2 Kebutuhan Nutrisi Ikan Baung 

Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kualitas dan 

kuantitas pakan yang diberikan. Untuk dapat tumbuh dengan baik, ikan pada 

umumnya membutuhkan nutrien/gizi yang lengkap. Aspek kebutuhan gizi pada 

ikan sama dengan makhluk hidup lain, yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, 

dan mineral agar dapat melakukan proses fisiologi dan biokimia selama hidupnya. 

Penelitian tentang kebutuhan gizi pada ikan baung masih terbatas, sehingga untuk 

pendekatan kebutuhan nutrisi pakan disesuaikan dengan ikan lele yang relatif 

lebih lengkap. 
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Tabel 2. Kebutuhan nutrisi ikan baung dan ikan lele 

Unsur Ikan Baung Ikan Lele 

Protein (%) 

Karbohidrat (%) 

Lemak (%) 

Vitamin (%) 

Mineral (%) 

40
 1) 

 

25 - 35 
2)

 

10 - 15 
2)

 

< 20 
2)

 

1 
2)

 

< 1
2)

 
Sumber :  1) Khan et al. (1993) 

    2) NRC (1993) 

 

2.2.1 Kebutuhan Protein 

Protein merupakan zat gizi yang sangat diperlukan oleh ikan untuk 

memelihara sel-sel tubuh, pembentukan jaringan, penggantian jaringan tubuh 

yang rusak, dan penambahan protein tubuh dalam proses pertumbuhan. Protein 

juga digunakan sebagai sumber energi jika kebutuhan energi dari lemak dan 

karbohidrat tidak terpenuhi. Karena protein memiliki peranan penting bagi 

pertumbuhan, maka penyediaan protein dalam pakan perlu diberikan dalam 

jumlah yang cukup dan bermutu baik. Kebutuhan protein dalam pakan 

berhubungan erat dengan pola asam amino essensial. Oleh karena itu, untuk 

mencegah pakan kekurangan asam amino, maka pembuatan ransum pakan ikan 

dianjurkan menggunakan berbagai sumber protein. 

Ikan baung membutuhkan protein dalam jumlah yang cukup besar. 

Berdasarkan penelitian Khan et al. (1993) menganjurkan pertumbuhan juvenil 

ikan baung dapat optimal sebaiknya diberikan pakan dengan protein 40 %. 

 

2.2.2 Kebutuhan Karbohidrat 

Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Kandungan karbohidrat 

dalam pakan menjadi sangat penting karena kelebihan energi dan kekurangan 

energi dapat berakibat negative bagi pertumbuhan ikan. Jika kelebihan energi 

dalam pakan, ikan akan berhenti makan. Sebaliknya jika kekurangan energi dalam 

pakan, ikan akan menggunakan energi dari protein untuk memenuhi kebutuhan 

energinya. Padahal, penggunaan protein sebagai sumber energi sangat tidak 

efisien. 
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Kebutuhan karbohidrat pada ikan baung belum ada data yang tersedia. Oleh 

karena itu, kebutuhan karbohidrat kita dapat menggunakan patokan kebutuhan 

karbohidrat pada ikan lele (Glorias batrachus), yaitu sebesar 10 % - 15 %. 

 

2.2.3 Kebutuhan Lemak 

Seperti halnya karbohidrat, lemak merupakan sumber energi, di samping 

berfungsi memelihara bentuk dan fungsi membran atau jaringan sel yang penting 

bagi organ tertentu, membantu dalam penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, 

mempertahankan daya apung tubuh, dan sebagai antioksidan. 

Kebutuhan lemak ikan baung belum diteliti, maka kebutuhan lemak dapat 

menggunakan patokan kebutuhan lemak pada ikan lele (Glorias batrachus), yaitu 

lebih kecil dari 20 %. 

 

2.2.4 Kebutuhan Vitamin 

Ikan membutuhkan vitamin dalam pakan untuk pertumbuhan yang normal, 

perawatan tubuh, dan reproduksi. Kekurangan vitamin dapat menimbulkan 

penyakit, nafsu makan menurun, pertumbuhan lambat, dan pendarahan pada sirip. 

Pada umumnya, ikan membutuhkan 1 % vitamin dari total komponen pakan. 

 

2.2.5 Kebutuhan Mineral 

Kebutuhan mineral pada ikan dapat diperoleh sebagian dari air melalui 

insang, ginjal, lapisan mukosa di rongga mulut serta kulit, dan sebagian lagi 

diperoleh dari makanannya. Fungsi utama mineral dalam tubuh ikan adalah untuk 

pembentukan struktur rangka, memelihara sistem koloid (tekanan osmosis, 

viskositas, difusi), dan regulasi keseimbangan asam basa. Mineral juga merupakan 

komponen penting dari hormon - hormon dan enzim-enzim serta aktivitas enzim 

(NRC, 1993). 

Walaupun ikan mampu mengambil mineral dari lingkungannya, 

penambahan mineral pada pakan tetap dibutuhkan. Pakan yang tidak mengandung 

mineral dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, pertumbuhan lambat, dan 
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pembentukan tulang tidak sempurna. Kebutuhan mineral ikan baung belum 

didapatkan, tetapi untuk kebanyakan ikan mineral sebaiknya lebih kecil dari 1%. 

 

2.3 Komposisi Enzim 

Enzim dikatakan sebagai suatu kelompok protein yang berperan sangat 

penting dalam aktivitas biologis. Dalam jumlah yang sangat kecil, enzim dapat 

mengatur reaksi tertentu sehingga dalam keadaan normal tidak terjadi 

penyimpangan-penyimpangan hasil akhir reaksinya. Enzim ini akan kehilangan 

aktivitasnya akibat panas, asam atau basa kuat, pelarut organik, atau pengaruh lain 

yang bisa menyebabkan denaturasi protein. Enzim dikatakan mempunyai sifat 

sangat khas, karena hanya bekerja pada substratnya (Girindra, 1990). 

Pemanfaatan materi dan energi pakan untuk pertumbuhan terlebih dahulu 

melalui suatu proses pencernaan dan metabolisme. Dalam proses pencernaan, 

makanan yang tadinya merupakan senyawa kompleks akan dipecah menjadi 

senyawa yang lebih sederhana sehingga mudah diserap melalui dinding usus dan 

disebarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Protein dihidrolisis 

menjadi asam amino bebas dan peptida-peptida pendek, karbohidrat dipecah 

menjadi gula-gula sederhana dan lemak menjadi asam-asam lemak dan gliserol. 

Proses-proses di atas dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan (Tillman et al. 

1991). 

Tiap enzim memerlukan suhu dan pH (tingkat keasaman) optimum yang 

berbeda-beda karena enzim adalah protein yang dapat mengalami perubahan 

bentuk jika suhu dan keasaman berubah. Di luar suhu atau pH yang sesuai, enzim 

tidak dapat bekerja secara optimal atau strukturnya akan mengalami kerusakan. 

Hal ini akan menyebabkan enzim kehilangan fungsinya sama sekali. Kerja enzim 

juga dipengaruhi oleh molekul lain. Inhibitor adalah molekul yang menurunkan 

aktivitas enzim, sedangkan aktivator adalah yang meningkatkan aktivitas enzim. 

Kecernaan pakan dipengaruhi oleh keberadaan enzim dalam saluran 

pencernaan ikan, tingkat aktivitas enzim-enzim pencernaan dan lama kontak 

pakan yang dimakan dengan enzim pencernaan. Dengan demikian peranan enzim 

pencernaan dalam proses pencernaan sangat dominan, yaitu berperan dalam 
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menghidrolisis senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang siap untuk 

diserap (Hepher, 1990). 

Enzim adalah katalisator biologis dalam reaksi kimia yang sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan. Enzim adalah protein, yang disintesis di dalam sel 

dan dikeluarkan dari sel yang membentuknya melalui proses eksositosis. Enzim 

yang disekresikan ke luar sel digunakan untuk pencernaan di luar sel (di dalam 

rongga pencernaan) atau ”extra cellular digestion”, sedangkan enzim yang 

dipertahankan di dalam sel digunakan untuk pencernaan di dalam sel itu sendiri 

atau disebut ”intra cellular digestion” (Affandi et al., 2004). 

Suatu enzim dapat mempercepat reaksi 10
8
 sampai 10

11
 kali lebih cepat 

dibandingkan ketika reaksi tersebut tidak menggunakan katalis. Seperti katalis 

lainnya, enzim juga menurunkan atau memperkecil energi aktivasi suatu reaksi 

kimia (Poedjiadi dan Supriyanti, 2009). Dalam raksi tersebut enzim mengubah 

senyawa yang selanjutnya disebut substrat menjadi suatu senyawa yang baru yaitu 

produk, namun enzim tidak ikut berubah dalam reaksi tersebut (Palmer, 1991). 

Enzim yang dikenal luas penggunaannya adalah enzim amilase, lipase, dan 

protease yang merupakan enzim hidrolitik pemecah senyawa makromolekul  

karbohidrat, lemak, dan protein. 

 

2.3.1 Enzim Protease 

Enzim protease mempunyai dua pengertian, yaitu proteinase yang 

mengkatalisis hidrolisis molekul protein menjadi fragmen-fragmen yang lebih 

sederhana, dan peptidase yang menghidirolisis fragmen polipeptida menjadi asam 

amino. Enzim proteolitik yang berasal dari mikroorganisme adalah protease yang 

mengandung proteinase dan peptidase (Ferdiansyah, 2005). 

Protease adalah enzim yang menghidrolisis ikatan peptida pada molekul 

protein yang menghasilkan peptida atau asam amino. Protein terdiri atas molekul 

asam amino yang bervariasi jumlahnya, berkisar antara 10 sampai ribuan yang 

berfungsi sebagai unit penyusun polimer protein yang terangkai melalui ikatan 

peptida. Protein yang memiliki lebih dari 10 asam amino disebut polipeptida 
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sedangkan istilah protein ditujukan bagi polimer asam amino dengan jumlah di 

atas 100 (Suhartono, 1989).  

Protease berperan dalam sejumlah reaksi biokimia seluler. Selain diperlukan 

untuk degradasi protein nutrien, enzim protease terlibat dalam sejumlah 

mekanisme patogenisitas, proses koagulasi darah, proses sporulasi, diferensiasi, 

sejumlah proses pasca translasi protein, dan mekanisme ekspresi ekstraseluler 

(Rao, et al., 1998). 

 

2.3.2 Enzim Amilase 

Amilase dapat diperoleh dari berbagai sumber mikroorganisme, tanaman, 

dan hewan (Aiyer, 2005). Molekul amilum akan dipecah oleh amilase pada ikatan 

α-1,4-glikosida dan α-1,6-glikosida (Richana, 2000). Amilase dibedakan menjadi 

endoamilase dan eksoamilase. Endoamilase umumnya dikenal seagai α-amilase, 

sedangkan eksoamilase dikenal sebagai β-amilase (Sumardjo, 2009). 

Enzim amilase digunakan untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. 

Kemampuan ikan untuk memanfaatkan karbohidrat tergantung pada 

kemampuannya dalam menghasilkan enzim amilase (pemecah karbohidrat). 

Karbohidrat diserap oleh jaringan tubuh terutama dalam bentuk glukosa, yang 

berfungsi dalam metabolisme yaitu sebagai sumber energi, sebagai cadangan 

energi yang ditimbun dalam bentuk glikogen, dan untuk diubah menjadi 

trigliserida maupun asam-asam amino non esensial. Umumnya, ikan menyimpan 

pati dalam bentuk α-amilase (Buwono, 2000). 

 

2.3.3 Enzim Lipase 

Enzim lipase adalah enzim yang bekerja untuk menghidrolisis lemak dan 

minyak. Berdasarkan fungsi fisiologisnya enzim lipase mempunyai peranan 

penting menghidrolisis lemak dan minyak menjadi asam lemak dan gliserol yang 

dibutuhkan dalam proses metabolisme. Enzim lipase ini dapat memecah ikatan 

ester pada lemak sehingga menjadi asam lemak dan gliserol (Poedjiadi dan 

Supriyanti, 2007). Lipase merupakan kelompok enzim yang secara umum 
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berfungsi dalam hidrolisis triasilgliserol (trigliserida) untuk menghasilkan asam 

lemak rantai panjang dan gliserol (Yu, et al., 2007). 

Enzim lipase memecah molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol yang 

memiliki molekul lebih sederhana dan lebih kecil. Di dalam tubuh lemak perlu 

dipecah karena merupakan molekul kompleks yang tidak bisa diangkut oleh 

cairan getah bening sehingga perlu di pecah menjadi bentuk yang lebih sederhana 

oleh bantuan enzim lipase. Pemberian enzim pada pakan komersial tidak 

mengakibatkan penambahan kandungan lemak kasar, karena enzim adalah protein 

dan tidak mengandung lemak (Poedjiadi dan Supriyanti, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - Mei 2017, bertempat di 

Laboratorium Budidaya Perairan Jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas 

Pertanian, Universitas Lampung. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kolam terpal berukuran 400 

cm x 200 cm x 60 cm, waring, timbangan digital, termometer, DO meter, kertas 

pH, alat tulis dan kamera.  

 

3.2.2 Ikan Uji 

Ikan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih ikan baung 

(Gambar 2) yang berasal dari Balai Benih Sentra Purbolinggo, Lampung Timur 

dengan bobot 5-7 gram. 

 

3.2.3 Enzim  

Enzim yang digunakan adalah enzim hidrolisis dengan kandungan bahan 

aktif enzim protease sebesar 0,16 mµ/g, enzim lipase sebesar 2,40 mµ/g dan 

enzim amilase sebesar 0,73 mµ/g yang diproduksi oleh Balai Besar 

Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara. 

 

3.2.4 Pakan Uji 

Pakan uji yang digunakan yaitu pakan dengan kandungan protein 39-41%, 

lemak 5%, serat 6%, abu 18% dan air 10% yang diberikan tambahan komposisi 

enzim sebesar 0,5%; 2,25%; dan 4%. 
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3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimen, menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL), dengan 4 perlakuan dengan masing-masing 3 ulangan. 

Penempatan tempat uji dilakukan secara acak. Perlakuan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

Perlakuan A : Tanpa penambahan komposisi enzim pada pakan komersil.  

Perlakuan B : Penambahan komposisi enzim 0,5% pada pakan komersil. 

Perlakuan C : Penambahan komposisi enzim 2,25% pada pakan komersil.  

Perlakuan D : Penambahan komposisi enzim 4% pada pakan komersil.  

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Persiapan Wadah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Denah Kolam 

 

Keterangan : 

B3 : Perlakuan B ulangan 3   B2 : Perlakuan C ulangan 2 

A3 : Perlakuan A ulangan 3   D2 : Perlakuan C ulangan 2 

C1 : Perlakuan A ulangan 1   B1 : Perlakuan C ulangan 1 

C2 : Perlakuan B ulangan 2   D1 : Perlakuan D ulangan 1 

A1 : Perlakuan B ulangan 1   C3 : Perlakuan D ulangan 3 

D3 : Perlakuan B ulangan 3   A2 : Perlakuan D ulangan 2 

 

D1 B1 A3 A1 

D3 C1 D2 B2 

C2 A2 B3 C3 
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Wadah pemeliharaan yang akan digunakan berupa kolam terpal berukuran 

400 cm x 200 cm x 60 cm yang kemudian diberi sekat berukuran 100 cm x 100 

cm. Hal pertama yang dilakukan dalam persiapan wadah yaitu pengeringan 

kolam. Setelah itu kolam diisi air dengan ketinggian 40 cm. 

 

3.4.2 Pakan Perlakuan 

Aplikasi pemberian enzim untuk pakan dilakukan dengan metode spray. 

Tahapan awal adalah dengan melarutkan enzim sesuai dosis yang ditetapkan 

dengan air bersih. Lalu larutan enzim dimasukkan ke botol dan kemudian 

disimpan di kulkas. Setelah itu larutan enzim disemprotkan ke pakan dan 

kemudian di keringkan selama 10 menit lalu selanjutnya pakan diberikan ke ikan. 

Sisa pakan yang sudah diberi enzim dapat disimpan di dalam kulkas.  

 

3.5 Pelaksanaan 

3.5.1 Pemeliharaan dan Pemberian Pakan 

Penebaran benih dilakukan pada pagi hari. Benih yang ditebar dengan bobot 

5-7 gram dimasukkan ke dalam kolam terpal yang sudah diberi sekat dengan 

padat tebar 10ekor/m
2
. Sebelumnya ikan diaklimatisasi terhadap habitat dan pakan 

selama 3-7 hari. Pemeliharaan dilakukan selama 40 hari. Pakan yang diberikan 

selama pemeliharaan adalah pakan pelet dengan frekuensi pemberian pakan tiga 

kali sehari pada pukul 08.00 pagi, 12.00 siang dan 16.00 sore dengan feeding rate 

(FR) 3% dari bobot tubuh. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

Variabel yang dikaji meliputi pertumbuhan mutlak, pertumbuhan harian 

(ADG), rasio konversi pakan (FCR), dan kualitas air. 

 

3.6.1 Pertumbuhan Berat Mutlak 

Pertumbuhan berat mutlak diukur dengan menggunakan timbangan digital. 

Pertumbuhan mutlak dihitung dengan menggunakan rumus Effendie (2002) 

sebagai berikut : 
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W = Wt – Wo 

Keterangan :  

W = Pertumbuhan berat mutlak (g) 

Wt = Berat rata-rata akhir (g) 

Wo = berat rata-rata awal (g) 

 

3.6.2 Pertumbuhan Harian (ADG) 

Pertumbuhan harian dihitung dengan menggunakan rumus Zonneveld et al 

(1991) sebagai berikut : 

     
      

 
 

 

 

Keterangan : 

ADG = Laju pertumbuhan harian (g/hari) ( Average Daily Growth) 

Wt = Bobot rata-rata ikan baung pada hari ke-t (g) 

Wo = Bobot rata-rata ikan baung pada hari ke-0 (g) 

t = Waktu pemeliharaan (hari) 

 

3.6.3 Rasio Konversi Pakan (FCR) 

Rasio konversi pakan atau Feed Convertion Rasio (FCR) adalah 

perbandingan antara jumlah pakan yang diberikan dengan berat ikan baung yang 

dihasilkan. Effendie (2002) menyatakan FCR dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

    
 

       
 

 

Keterangan: 

FCR  = Feed Convertion Ratio 

F = Jumlah pakan yang dimakan selama masa pemeliharaan (kg) 

Wt  = Biomas akhir (kg) 

Wo  = Biomas awal (kg) 
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3.6.4 Pengamatan Kualitas Air 

Pengamatan kualitas air meliputi suhu, oksigen terlarut (DO), dan tingkat 

keasaman (pH). Pengamatan kualitas air yang terdiri dari kandungan amonia 

(NH3) dilakukan pada awal, pertengahan dan akhir penelitian. Pengamatan 

kualitas air dilaksanakan pada awal, pertengahan dan akhir pemeliharaan. 

 

3.7 Analisis Data 

Data yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah pertumbuhan berat 

mutlak, pertumbuhan harian (ADG), dan rasio konversi pakan (FCR). Data 

dianalisis ragam (Uji F) untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan pada taraf 

kepercayaan 95%. Data kualitas air yang didapatkan berdasarkan hasil 

pengukuran kemudian dianalisis secara deskriptif. Bila terdapat perbedaan yang 

nyata dilakukan uji lanjut BNT untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik. 
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5. KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian 

komposisi enzim pada pakan memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan 

mutlak dan laju pertumbuhan harian (ADG) tetapi tidak berpengaruh nyata 

terhadap rasio konversi  pakan (FCR). Dosis optimal penambahan komposisi 

enzim yaitu pada perlakuan C sebesar 2,25%. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah perlu 

dilakukan penelitian lanjutan untuk jenis ikan baung dengan feeding rate dan 

komposisi enzim yang berbeda. 
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