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ABSTRACT

EFFECT OF ADDITION CRAB SHELL FLOUR, Portunus pelagicus
(Linnaeus, 1758) ON FEED OF GROWTH AND SURVIVAL RATE ON

RED SNAPPER, Lutjanus malabaricus, (Bloch & Schaider, 1801)

By

Dhiah Ambarwati

Red snapper is a marine fish with high economic value and is popular in
the community for either local consumption or export. The high demand of the
market demanded continuity of red snapper production. In fish culture, the feed is
one of the main factors. The price of red snapper feed increases every year. This is
caused by the use of pricey raw materials, thus to reduce the feed cost crab shell
flour is an alternative source of protein and minerals. This study aimed to assess
the effect of crab shell flour addition in feed to the growth and survival rate of red
snapper. The study was conducted from March to April 2017 at the Center for
Mariculture Development Lampung. The design of the research was a completely
randomized design with four treatments and three replicates, namely A (0%
proportion of crab shell flour), B (5% proportion of crab shell flour), C (10%
proportion of crab shell flour), and D (15% proportion of crab shell flour). Growth
data, SR and FCR were analyzed using the analysis of variance continued with the
LSD test. The results showed that the feed without the addition of crab shell flour
(A) gave the best effect on the growth of red snapper with an absolute growth of
52,2 grams and daily growth of 1,04 grams/day, as well as 2,49 feed conversion
ratio. The highest survival rate was obtained in the treatment with 15% addition of
crab shell flour at 97%.

Keywords: red snapper, skin crab flour, growth, feed conversion ratio, survival
rate
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RINGKASAN

PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG KULIT RAJUNGAN,
Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) PADA PAKAN TERHADAP
PERTUMBUHAN DAN TINGKAT KELANGSUNGAN HIDUP

IKAN KAKAP MERAH, Lutjanus malabaricus (Bloch & Schaider, 1801)

Oleh
Dhiah Ambarwati

Ikan kakap merah adalah jenis ikan laut yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi
dan banyak digemari oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau diekspor. Tingginya
permintaan pasar yang menuntut kontinuitas produksi ikan kakap merah. Dalam
usaha budidaya ikan, pakan merupakan salah satu faktor utama. Harga pakan ikan
kakap mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan
bahan bakunya yang memiliki harga tinggi sehingga untuk menekan harga pakan
dipilih tepung kulit rajungan sebagai sumber protein dan mineral. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan tepung kulit rajungan dalam
pakan terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan kakap merah.
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2017 di Balai
Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung. Rancangan penelitian yang
digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan tiga ulangan
yaitu A (proporsi tepung kulit rajungan 0%), B (proporsi tepung kulit rajungan
5%), C (proporsi tepung kulit rajungan 10%), dan D (proporsi tepung kulit
rajungan 15%). Data pertumbuhan, SR dan FCR dianalisis dengan uji ragam dan
dilanjutkan dengan uji BNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakan tanpa
penambahan tepung kulit rajungan (A) memberikan pengaruh terbaik terhadap
pertumbuhan ikan kakap merah dengan pertumbuhan mutlak 52,2 gram dan
pertumbuhan harian 1,04 gram/hari, serta rasio konversi pakan 2,49. Tingkat
kelangsungan hidup terbaik didapat pada perlakuan dengan penambahan tepung
kulit rajungan sebanyak 15% dimana tingkat kelangsungan hidupnya 97%.

Kata kunci : ikan kakap merah, tepung kulit rajungan, pertumbuhan,
tingkat kelangsungan hidup
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan kakap merah, Lutjanus malabaricus (Bloch dan Schaider, 1801) adalah

jenis ikan laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan banyak digemari, baik untuk

dikonsumsi masyarakat atau untuk komoditas ekspor. Ikan kakap dipasarkan dalam

keadaan hidup dan bentuk olahan berupa fillet. Harga ikan kakap merah kurang lebih

Rp57.000,00/kg dan di pasar internasional dapat mencapai 5,50-18,10 US$

(Melianawati dan Aryati, 2012). Tingginya permintaan pasar yang menuntut

kontinuitas produksi memberi peluang berkembangnya usaha budidaya ikan kakap

merah dan sekaligus berkembang pula usaha sarana produksi lainnya, misalnya pakan

buatan, dan obat-obatan (Sarjito et al., 2005).

Dalam usaha budidaya ikan, pakan merupakan salah satu faktor utama. Harga

pakan ikan kakap mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh

penggunaan bahan bakunya yang memiliki harga tinggi. Bahan baku utama pakan

ikan adalah tepung ikan, semakin tinggi protein dari tepung ikan maka semakin tinggi

pula harganya. Untuk mengurangi biaya produksi untuk pakan maka digunakan

tepung cangkang rajungan sebagai bahan baku berprotein.
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Rajungan, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) merupakan salah satu

sumberdaya perikanan penting di Indonesia yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Rajungan mengandung banyak protein sehingga permintaan rajungan dari dalam dan

luar negeri semakin meningkat (Adam et al., 2006). Lampung Timur merupakan

salah satu daerah produser rajungan alam di Indonesia. Distribusi rajungan di

Lampung Timur meliputi perairan pesisir yang dangkal hingga ke perairan lepas

pantai (Kurnia et al., 2014). Rajungan diekspor ke luar negeri dalam bentuk olahan

berupa daging yang telah dipisahkan dari karapasnya (Aminah, 2010). Hasil samping

pengolahan daging rajungan berupa limbah cangkang. Limbah ini belum

dimanfaatkan secara baik dan berdaya guna, bahkan sebagian besar merupakan

buangan yang mencemari lingkungan (Rochima, 2007).

Cangkang rajungan mempunyai kandungan protein 16,16% (Sugihartini,

2001) serta kandungan mineral yang tinggi, terutama kalsium (19,97%) dan fosfor

(1,81%) (Multazam 2002). Kalsium merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh

dalam jumlah lebih dari 100 mg/hari. Fungsi kalsium dalam tubuh adalah untuk

pertumbuhan dan perkembangan tulang dan gigi, pengatur reaksi otot dan mineral

yang mempengaruhi pertumbuhan (Guthrie, 1975; Almatsier 2003).

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan tepung kulit

rajungan dalam pakan terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan

kakap merah.
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1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para praktisi

budidaya tentang pemanfaatan kulit rajungan sebagai bahan baku pakan.

1.4 Kerangka Pemikiran

Ikan kakap merah merupakan salah satu ikan yang memiliki nilai ekonomis

tinggi. Dalam budidaya ikan kakap dibutuhkan pakan sebagai sumber protein untuk

pertumbuhan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pembudidaya ikan kakap

adalah para pembudidaya ikan kakap merah masih sangat bergantung pada

ketersediaan ikan rucah sebagai pakannya. Pada umumnya para pembudidaya

menggunakan cacahan daging ikan rucah yang segar dan dicampurkan dengan pelet

yang telah dihancurkan sebagai pakan ikan kakap tersebut.

Saat ini pakan buatan berupa pelet ikan sudah banyak digunakan oleh

pembudidaya ikan kakap sehingga penggunaan tepung kulit rajungan sebagai

penambah protein diharapkan dapat menjadikan pakan ikan yang memiliki

kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Tepung kulit rajungan

mengandung protein 16,16% (Sugihartini, 2001). Sehingga diasumsikan bahwa

tepung kulit rajungan dapat dijadikan campuran bahan pakan ikan.

Penambahan tepung kulit rajungan pada pakan diharapkan mampu

menghasilkan pakan yang berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah.

Sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan kakap merah yang optimal, tingkat

kelangsungan hidup ikan yang tinggi serta rasio konversi pakan yang rendah. Apabila

semua aspek pertumbuhan tercapai dengan baik, maka tepung kulit rajungan dapat
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Tepung kulit rajungan

digunakan sebagai campuran pakan ikan kakap merah dan apabila aspek

pertumbuhan tidak memberikan pengaruh maka tepung kulit rajungan tidak dapat

digunakan sebagai campuran pakan ikan kakap merah. Kerangka pikir penelitian

dapat dilihat pada Gambar 1.

Ya Tidak

Tidak Ya

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

Campuran bahan pakan

Aspek pertumbuhan ikan kakap merah : tingkat
kelangsungan hidup, pertumbuhan berat

mutlak, laju pertumbuhan harian dan rasio
konversi pakan

Pertumbuhan
lebih baik

Berbeda
nyata

Tidak
dapat
digunakan
sebagai
campuran
pakan
ikan
kakap
merah

Dapat digunakan sebagai campuran
pakan ikan kakap merah
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1.5 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Hо : µi = 0 Penambahan tepung kulit rajungan tidak berpengaruh nyata terhadap

pertumbuhan ikan kakap merah.

Hı : µi ≠ 0 Minimal ada satu perlakuan penambahan tepung kulit rajungan yang

berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan kakap merah.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Biologi Ikan Kakap Merah

2.1.1 Klasifikasi Ikan Kakap Merah

Nama kakap diberikan kepada kelompok ikan yang termasuk tiga genus yaitu

Lutjanus, Latidae dan Labotidae. Jenis-jenis yang termasuk Lutjanidae biasanya

disebut kakap merah, dan jenis lainnya yaitu Lates calcarifer yang termasuk suku

Latidae umumnya disebut kakap putih dan Lobotos surinamensis yang termasuk suku

Lobotidae disebut kakap batu (Hutomo et al., 1986). Ikan kakap merah keluarga

Lutjanidae mempunyai klasifikasi sebagai berikut (Frose dan Pauly, 2015) :

Filum : Chordata

Sub filum : Vertebrata

Kelas : Pisces

Sub kelas : Teleostei

Ordo : Percomorphi

Sub ordo : Perciodea

Famili : Lutjanidae

Sub famili : Lutjanidae

Genus : Lutjanus

Spesies : Lutjanus malabaricus
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Gambar 2. Ikan kakap merah (Randall, 1995)

2.1.2 Morfologi Ikan Kakap Merah

Ciri-ciri kakap merah adalah mempunyai tubuh yang memanjang dan

melebar, gepeng atau lonjong, kepala cembung atau sedikit cekung. Jenis ikan ini

umumnya bermulut lebar dan agak menjorok ke muka, gigi konikel pada taring-

taringnya tersusun dalam satu atau dua baris dengan serangkaian gigi caninnya yang

berada pada bagian depan. Ikan ini mengalami pembesaran dengan bentuk segitiga

maupun bentuk V dengan atau tanpa penambahan pada bagian ujung maupun

penajaman. Bagian bawah prapenutup insang bergerigi dengan ujung berbentuk

tonjolan yang tajam. Sirip punggung dan sirip duburnya terdiri dari jari-jari keras dan

jari-jari lunak. Sirip punggung umumnya berkesinambungan dan berlekuk pada

bagian antara yang berduri keras dan bagian yang berduri lunak. Batas belakang

ekornya agak cekung dengan kedua ujung sedikit tumpul. Warna sangat bervariasi,

mulai dari yang kemerahan, kekuningan, kelabu hingga kecoklatan. Ada yang

mempunyai garis-garis berwarna gelap dan terkadang dijumpai adanya bercak
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kehitaman pada sisi tubuh sebelah atas tepat di bawah awal sirip punggung berjari

lunak. Pada umumnya berukuran panjang antara 25–50 cm, walaupun tidak jarang

mencapai 90 cm. Ikan kakap merah menerima berbagai informasi mengenai keadaan

sekelilingnya melalui beberapa inderanya, seperti melalui indera pengelihatan,

pendengaran, penciuman, peraba, gurat sisi dan sebagainya (Gunarso, 1995).

2.1.3 Habitat Ikan Kakap Merah

Ikan kakap merah umumnya menghuni daerah perairan karang ke daerah

pasang surut di muara, bahkan beberapa spesies cenderung menembus sampai ke

perairan tawar. Jenis kakap merah berukuran besar umumnya membentuk

gerombolan yang tidak begitu besar dan beruaya ke dasar perairan menempati bagian

yang lebih dalam dari pada jenis yang berukuran kecil. Selain itu biasanya kakap

merah tertangkap pada kedalaman antara 40–50 meter dengan substrat sedikit karang

dan salinitas 30–33 ppt serta suhu antara 5-32ºC (Pusat Penelitian dan Pengembangan

Perikanan, 1991). Jenis yang berukuran kecil seringkali dijumpai beragregasi di dekat

permukaan perairan karang pada waktu siang hari. Pada malam hari umumnya

menyebar guna mencari makanannya baik berupa jenis ikan maupun crustacea. Ikan-

ikan berukuran kecil untuk beberapa jenis ikan kakap biasanya menempati daerah

bakau yang dangkal atau daerah-daerah yang ditumbuhi rumput laut. Potensi ikan

kakap merah jarang ditemukan dalam gerombolan besar dan cenderung hidup soliter

dengan lingkungan yang beragam mulai dari perairan dangkal, muara sungai, hutan

bakau, daerah pantai sampai daerah berkarang atau batu karang (Gunarso, 1995).
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Direktorat Jenderal Perikanan (1983) mengatakan famili Lutjanidae utamanya

menghuni perairan tropis maupun sub tropis, walau tiga dari genus Lutjanus ada yang

hidup di air tawar. Penyebaran kakap merah di Indonesia sangat luas dan hampir

menghuni seluruh perairan pantai Indonesia. Penyebaran kakap merah arah ke utara

mencapai Teluk Benggala, Teluk Siam, sepanjang pantai Laut Cina Selatan serta

Filipina. Penyebaran arah ke selatan mencapai perairan tropis Australia, arah ke barat

hingga Arfika Selatan dan perairan tropis Atlantik Amerika, sedangkan ke arah timur

mencapai pulau-pulau di Samudera Pasifik (Baskoro et al., 2004).

Marzuki dan Djamal (1992) mengatakan daerah penyebaran kakap merah

hampir di seluruh Perairan Laut Jawa, mulai dari Perairan Bawean, Kepulauan

Karimun Jawa, Selat Sunda, Selatan Jawa, timur dan barat Kalimantan, Perairan

Sulawesi, serta Kepulauan Riau. Secara umum ikan kakap memiliki laju tumbuh

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ikan laut lainnya dan merupakan komoditas

perikanan yang mempunyai prospek mendukung pengembangan budidaya di masa

datang. Kelompok ikan dari famili Lutjanidae pada umumnya menempati wilayah

perairan dengan substrat sedikit berkarang dan banyak tertangkap pada kedalaman

antara 40-70 m terutama untuk yang berukuran besar, ikan muda yang masih

berukuran kecil biasa menempati daerah hutan bakau yang dangkal atau daerah-

daerah yang banyak ditumbuhi oleh rumput laut (Widodo et al., dalam Herianti dan

Djamal, 1993). Grimes (1987) menyatakan kelompok ikan kakap umumnya hidup di

perairan dengan substrat dasar sedikit berkarang pada kedalaman antara 40-100 m,

sedangkan ikan-ikan muda didapatkan di daerah hutan bakau, rumput laut, dan

karang-karang dangkal.
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2.1.4 Kebutuhan Nutrisi Ikan Kakap Merah

Ikan karnivora membutuhkan tingkat protein lebih tinggi daripada ikan

herbivora. Ikan pada stadia larva sampai benih membutuhkan protein yang lebih

tinggi daripada ikan dewasa. Di samping itu, lingkungan perairan juga sangat

mempengaruhi protein yang dibutuhkan ikan (Hardianti, et al. 2016). Yone (1974)

menyatakan bahwa beberapa jenis ikan laut memerlukan protein lebih dari separuh

pakannya dan ikan bersifat karnivora.

Pemanfaatan protein untuk pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh beberapa

faktor, antara lain ukuran ikan, umur ikan, kualitas protein pakan, kandungan energi

pakan, suhu air, dan frekuensi pemberian pakan. Lingkungan juga sangat

mempengaruhi protein yang dibutuhkan (Sudjiharno, 1999). Kebutuhan protein ikan

kakap pada masa benih dan penggelondongan sebesar 45-60% (Akbar, 1991).

Wiramiharja et al., (2007) menyatakan lemak juga penting sebagai sumber

energi terutama sebagai asam lemak essensial dalam pakan ikan budidaya terutama

untuk ikan karnivora di mana keberadaan karbohidrat sebagai sumber energi rendah,

sedangkan ikan membutuhkan pakan dengan kadar protein tinggi. Karena keberadaan

karbohidrat sebagai energi rendah, maka beberapa bagian protein digunakan sebagai

sumber energi.

Buwono (2000) mengungkapkan bahwa kandungan serat kasar dalam ransum

pakan tidak boleh terlalu banyak/tinggi karena justru dapat mengganggu daya cerna

dan daya serap dalam sistem pencernaan pada ikan. Kandungan serat kasar yang

tinggi dalam pakan ikan akan mempengaruhi daya cerna dan penyerapan ikan di

dalam alat pencernaaan ikan. Selain itu, kandungan serat kasar yang tinggi
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menyebabkan meningkatkanya sisa metabolisme dan mempercepat penurunan

kualitas air. Menurut NRC (1983) pakan sebaiknya mengandung serat kasar 3-5%

yang umumnya diperoleh dari bahan baku tumbuhan. Tingginya serat kasar akan

menghambat pengambilan pakan, meningkatkan tingkat buangan feses yang akhirnya

akan menyebabkan menurunnya kualitas air.

2.2 Tepung kulit rajungan

Cangkang rajungan mempunyai kandungan mineral yang tinggi, terutama

kalsium (19,97%) dan fosfor (1,81%) (Haryanti, 2005). Rochima (2005)

mengungkapkan bahwa hasil limbah rajungan mempunyai nilai gizi yang cukup

tinggi dan dapat diolah menjadi tepung melalui berbagai proses pengolahan, dan hasil

analisis tepung limbah rajungan menunjukkan kadar kalsium (bk) sebesar 14,87%

pada tepung limbah bagian dalam dan 39,32% pada tepung cangkang rajungan.

Selanjutnya menurut Sugihartini (2001) kandungan nutrisi pada tepung kulit rajungan

adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Persentase kandungan nutrisi tepung kulit rajungan

Parameter Persentase nutrisi (%)
Bb Bk

Protein 15,46 16,16
Lemak 2,17 2,27
Mineral/Abu 44,28 46,28
Air 4,32 -
Karbohidrat 33,77 35,29
Sumber : Sugihartini (2001)
Keterangan :
Bb : Bahan basah
Bk : Bahan kering
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Warsono et al., (2004) menyatakan pertambahan bobot badan tikus pada

pemberian tepung cangkang rajungan 5%, 10%, dan 15% lebih tinggi dibanding

kontrol dan pemberian 20%. Tingginya pertambahan bobot badan tikus sampai pada

pemberian 15% tepung cangkang rajungan ini diduga disebabkan oleh perbedaan

konsumsi pakan dan nutrisi pakan yang dapat diserap dan dimanfaatkan untuk

membentuk jaringan tubuh dengan diikuti nilai efisiensi pakan dan berat karkas yang

dibentuk, bedaan tersebut mungkin disebabkan pula oleh tingginya kandungan kitin

dalam cangkang rajungan. Shahidi (1999) juga melaporkan bahwa penambahan kitin

10% dalam ransum ikan dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan paling

tinggi. Dugaan pertambahan bobot optimal (1,78g/hari) dapat dicapai pada tingkat

penggunaan 10,5% tepung cangkang rajungan dalam pakan dan pada tingkat

penggunaan yang lebih tinggi mengakibatkan pertambahan berat badan menurun

(Warsono et al., 2004).

Kurnia et al., (2013) mengatakan pertumbuhan bobot larva udang windu yang

diberi pakan menggunakan penggantian tepung ikan dengan tepung cangkang

kepiting tertinggi didapat pada perlakuan dengan dosis tepung cangkang kepiting

50% kemudian diikuti dengan penambahan dosis 75% akan tetapi tingkat

kelangsungan hidup tertinggi didapat oleh perlakuan dengan penggantian tepung ikan

dengan tepung cangkang rajungan sebanyak 0% dan 25%. Hal ini diduga pakan yang

diberikan memiliki protein yang tinggi serta dapat digunakan dengan baik. Hasil uji

proksimat menunjukkan bahwa pakan dengan penggantian tepung ikan dengan

tepung cangkang kepiting sebanyak 0% dan 25% masing masing sebesar 45,2% dan

39,6%. Kadar protein optimum pada pakan menyebabkan pertumbuhan yang
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optimum dan keseragaman ukuran sehingga dapat mengurangi dan mencegah tingkat

kanibalisme. Hal ini dapat menunjang kelulushidupan yang tinggi. Dengan demikian

disimpulkan bahwa hanya 25% protein tepung ikan yang dapat diganti dengan tepung

cangkang kepiting dalam pakan tanpa mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan

hidup.

Rochima (2007) menyatakan bahwa kadar kitin dalam tepung cangkang

rajungan sebesar 37,40%. Nilai ini ternyata lebih rendah dari hasil penelitian

Muzzarelli dalam Rochima (2007) yang menyatakan bahwa cangkang

kepiting/rajungan mengandung kitin sampai 70%, namun lebih tinggi jika

dibandingkan dengan cangkang udang (35%) dan cumi-cumi (20%). Adapun

Margonaf (2003) menyatakan bahwa cangkang kepiting mengandung protein 15,60-

23,90%, kalsium karbonat 53,70-78,40%, dan kitin 18,70-32,2% yang juga

bergantung pada jenis kepiting dan tempat hidupnya.

Kitin merupakan biopolimer polisakarida dengan rantai lurus, yang tersusun

dari 2.000-3.000 monomer N-asetil-D-glukosamin, monomer-monomer tersebut

tersusun dengan ikatan β-1,4. Kitin berbentuk kristal, tidak larut dalam pelarut biasa,

tetapi larut dalam larutan asam kuat (Bastaman, 1989). Ornum (1992) menyatakan

bahwa kitin mudah mengalami degradasi secara biologis, tidak beracun, tidak larut

dalam air, asam anorganik encer dan asam-asam organik, tetapi larut dalam dimetil

asetamida dan lithium klorida. Sifat lain dari kitin adalah mampu mengikat logam

seperti Fe, Cu, Cd dan Hg, serta mempunyai sifat adsorpsi. Kitin sulit dicerna oleh

tubuh, dapat mengikat racun, kolesterol dan glukosa dalam tubuh (Ditjen Perikanan,
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1989). Selanjutnya menurut Sugita et al., (2009) kitin membentuk serat mirip selulosa

yang tidak dapat dicerna oleh vertebrata.

Marno et al., (2015) menyatakan kitin merupakan konstituen organik yang

sangat penting pada hewan golongan arthopoda, annelida, molusca, corlengterfa, dan

nematoda. Kitin biasanya berkonjugasi dengan protein dan tidak hanya terdapat pada

kulit dan kerangkanya saja, tetapi juga terdapat pada trakea, insang, dinding usus, dan

pada bagian dalam kulit pada cumi-cumi. Kitin merupakan poli (2-asetamido-2-

deoksi-β-(1-4)-D- glukopiranosa) dengan rumus (C8H13NO5)n yang tersusun atas

47% C, 6% H, 7% N dan 40% O. Kitin bersifat nontoksik (tidak beracun) dan

biodegradasi sehingga kitin banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Lebih

lanjut kitin dapat mengalami proses distilasi menghasilkan kitosan. Salah satu

penerapan kitosa yang penting dan dibutuhkan adalah sebagai pengawet bahan

makanan pengganti formalin. Karena itu zat kitin tidak bisa dicerna secara sempurna

oleh ikan.

Kitin merupakan biopolimer yang secara komersial mempunyai potensi dalam

berbagai bidang dan industri. Kitin merupakan bahan dasar dalam pembuatan kitosan,

obat-obatan, pertanian, pangan gizi, mikrobiologi, tekstil, kosmetik dan lain-lain

(Krissetina, 2004). Selain itu, kitin juga dapat digunakan dalam berbagai industri

antara lain, pemurnian air minum, sebagai senyawa pengikat, meningkatkan zat

warna industri kertas dan tekstil (Angka dan Suhartono, 2000).
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2.3 Nutrisi Pakan

Pakan buatan adalah pakan yang dibuat untuk ikan budidaya dengan

memenuhi kebutuhan gizi ikan. Pakan buatan merupakan makanan ikan yang dibuat

dari campuran bahan-bahan alami atau bahan olahan. Selanjutnya, dilakukan proses

pengolahan serta dibuat dalam bentuk tertentu sehingga tercipta daya tarik ikan untuk

memakannya dengan mudah dan lahap (Anggraeni, 2013). Bahan baku untuk

pembuatan pakan buatan harus mempunyai nilai gizi tinggi, mudah diperoleh, tidak

mengandung racun, harganya relatif murah, dan tidak merupakan makanan pokok

manusia (Mudjiman, 2001).

Pakan buatan mengandung nutrisi antara lain: protein, lemak, karbonhidrat,

dan vitamin. Pakan dengan nutrisi lengkap dan seimbang sesuai dengan kebutuhan

nutrisi ikan diperlukan untuk mendapatkan efesiensi pakan serta pertumbuhan hewan

budidaya seperti ikan kakap secara optimal. Apabila dalam pakan nilai nutrisi dan

energi kurang, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ikan baik panjang maupun

berat. Formula pakan harus tepat agar pakan yang diberikan pada ikan dapat

memenuhi semua nutrien yang dibutuhkan ikan. Nutrisi pakan lebih berperan

dibanding dengan jumlah pakan yang diberikan (keseimbangan antara kualitas dan

kuantitas) (Imam, 2004).

Protein merupakan senyawa organik kompleks, tersusun atas banyak asam

amino yang mengandung unsur C (karbon), H (hidrogen), O (oksigen), dan N

(nitrogen) yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Molekul protein

mengandung pula fosfor dan sulfur. Halver (1989) menyebutkan bahwa protein

merupakan komponen organik terbesar pada jaringan tubuh ikan karena sekitar 65-
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75% dari total bobot tubuh ikan terdiri dari protein. Protein merupakan nutrien yang

sangat dibutuhkan oleh ikan untuk perbaikan jaringan tubuh yang rusak,

pertumbuhan, materi pembentukan enzim dan beberapa jenis hormon, serta sebagai

sumber energi. Kebutuhan akan protein pada ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti: ukuran ikan, suhu air, kadar pemberian pakan, energi dalam pakan dan

kualitas protein. Adapun kebutuhan protein untuk ikan kakap pada masa benih dan

penggelondongan sebesar 45-60% (Akbar, 1991).

Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi dalam makanan ikan.

Karbohidrat sebagian besar didapat dari bahan nabati (Afrianto dan Liviawaty, 2005).

Bahan-bahan pakan yang banyak mengandung karbohidrat adalah jagung, beras,

tepung terigu, dedak halus, tepung tapioka dan tepung sagu. Dari beberapa bahan

diatas bisa menjadi bahan perekat (binder) untuk mengikat komponen bahan baku

dalam pakan buatan ikan. Setiap jenis ikan memiliki kemampuan yang berbeda dalam

mencerna karbohidrat. Karbohidrat pada pakan terdapat dalam bentuk bahan ekstrak

tanpa nitrogen (BETN) dan serat kasar (Zoneveeld et al., 1991). Adapun kandungan

karbohidrat dalam pakan untuk ikan karnivora adalah 10-20% (Watabane, 1988).

Lemak merupakan sumber energi paling tinggi dalam pakan ikan. Lemak

berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K dan sumber asam lemak esensial

yaitu asam lemak linoleat. Lemak juga berfungsi membantu proses metabolisme,

osmoregulasi dan menjaga keseimbangan daya apung biota akuatik dalam air serta

untuk memelihara bentuk dan fungsi membran/jaringan (fosfolipida). Lemak juga

berperan dalam menjaga keseimbangan dan daya apung pakan dalam air. Kebutuhan

ikan akan asam lemak esensial berbeda untuk setiap spesies. Perbedaan kebutuhan
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terutama dihubungkan dengan habitat ikan. Ikan laut membutuhkan asam lemak

omega-3 HUFA yang terdiri dari asam eikosapentanoat (EPA, 20:5n-3) dan asam

dokosaheksanoat (DHA, 22:6n-3) 6 8, sedangkan ikan air tawar membutuhkan asam

lemak linoleat 18:2n-6 atau linolenat 18:3n-3 atau kombinasi keduanya (Sargent et

al., 2002). Pada umumnya ikan tidak mampu mensintesis asam-asam lemak linoleat

dan linolenat sehingga keberadaannya dalam pakan mutlak diperlukan. Fungsi

penting lain lemak adalah sebagai media transpor senyawa-senyawa yang larut dalam

lemak, sebagai bagian dari struktur membran sel, dan sebagai prekursor senyawa-

senyawa penting, misalnya hormon dan pigmen (Jobling 1994). Kebutuhan lemak

ikan karnivora berkisar 15-30% bergantung pada komposisi asam lemaknya

(Williams et al., 2004).

Vitamin merupakan senyawa organik komplek dan ukuran molekulnya kecil.

Vitamin diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit sehingga keberadaannya

dalam pakan dalam jumlah yang sedikit pula (1-4% dari total komponen pakan).

Vitamin dibutuhkan untuk pertumbuhan normal, mempertahankan kondisi tubuh dan

reproduksi. Kekurangan vitamin dalam pakan ikan selain akan menyebabkan

terganggunya pertumbuhan dan reproduksi serta dapat menimbulkan gejala penyakit

kekurangan vitamin (Lim, 2002).

Mineral merupakan komponen pakan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh,

yakni sebagai pembentuk struktur tubuh (rangka), memelihara sistem kaloid (tekanan

osmotik viskositas), dan mengatur keseimbangan asam basa (Halver, 1989). Mineral

diperlukan dalam pakan ikan meskipun dalam jumlah yang relatif sedikit, tetapi

sangat penting untuk mempertahankan kondisi tubuh yang normal, untuk proses



18

respirasi, osmoregulasi, mekanisme homeostasis, dan pembentukan kerangka tulang.

Dari 15 unsur yang dibutuhkan dalam jumlah kecil dan dianggap penting bagi hewan

termasuk ikan, peran fisiologi dari kekurangan unsur-unsur kromium, kobalt,

tembaga, iodine, besi, mangan, molibdenum, selenium, zinc, dan fluorin telah

diketahui dengan baik (Lall 2002). Namun, kebutuhan mineral mineral tersebut untuk

ikan kakap belum banyak diteliti. Salah satu yang telah diteliti adalah kebutuhan

juvenil kerapu bebek atas mineral Fe oleh Setiawati (2010) dan diperoleh hasil bahwa

suplementasi Fe dalam pakan mampu memperbaiki vitalitas dan imunitas ikan; dan

kadar Fe 100 ppm dalam pakan memberikan potensi tumbuh dan peningkat daya

tahan tubuh ikan lebih baik pada paparan perubahan kondisi lingkungan.

2.4 Pertumbuhan

Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran meliputi panjang maupun berat.

Pertumbuhan suatu organisme terjadi akibat dari peningkatan ukuran sel serta

peningkatan jumlah sel-selnya (Fujaya, 2004). Pertumbuhan ikan dapat terjadi jika

jumlah nutrisi pakan yang dicerna dan diserap oleh ikan lebih besar dari jumlah yang

diperlukan untuk pemeliharaan tubuhnya. Ikan akan mengalami pertumbuhan yang

lambat dan kecil ukurannya bila pakan yang diberikan kurang memadai (Effendie,

1997). Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor eksternal dan

faktor internal. Faktor internal berupa keturunan, umur, ketahanan terhadap penyakit,

dan kemampuan memanfaatkan makanan, sedangkan faktor internal berupa suhu,

kualitas dan kuantitas makanan, serta ruang gerak (Gusrina, 2008).
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Giri et al., (2007) menyatakan ikan kakap merah yang diberi pakan dengan

kandungan protein 32% menghasilkan persen pertambahan berat dan laju

pertumbuhan spesifik paling rendah. Peningkatan kandungan protein pakan sampai

kadar protein pakan 40% meningkatkan pertumbuhan ikan dan pertumbuhan

maksimum dicapai pada kadar 40%. Peningkatan kandungan protein pakan diatas

40% tidak meningkatkan pertumbuhan ikan secara nyata. Peningkatan kandungan

protein pakan ikan di atas kadar optimum dapat menurunkan laju pertumbuhan ikan

seperti benih ikan Sparus auratus (Vergara et al., 1996) dan ikan flounder Platichthys

stellatus (Lee et al., 2006).

Respon pertumbuhan negatif pada ikan yang diberi pakan dengan kandungan

protein berlebih tetapi mempunyai kandungan energi yang sama juga dilaporkan pada

beberapa penelitian (Jauncey, 1982; Siddiqui et al., 1988, Lee et al., 2002).

Fenomena ini dapat dijelaskan bahwa tidak tersedia cukup energy untuk deaminasi

dan ekskresi kelebihan asam amino yang diserap dari penguraian protein pakan yang

terlalu banyak (Jauncey, 1982; Chen dan Tsai, 1994).
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2017 di Balai

Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung. Adapun analisis kandungan

nutrisi pakan di lakukan di Laboratorium Analisis Politeknik Negeri Lampung.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bak berdiameter 50 cm

dan tinggi 30 cm sebanyak 12 buah, mesin penepung, mesin pencetak pakan,

timbangan digital, termometer, DO meter, pH meter, instalasi aerasi, jaring, serokan,

penggaris, alat tulis dan kamera.
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3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Ikan uji

Ikan uji adalah ikan kakap merah yang berasal dari Balai Besar Perikanan

Budidaya Laut (BBPBL) Lampung sebanyak 120 ekor berukuran 10-12 cm dan

berat 15-20 gram.

2. Pakan uji

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan komersil dengan

kandungan protein 37% yang ditambah tepung kulit rajungan sesuai perlakuan.

Gambar 3. Pakan uji

3.3 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL)

dengan empat perlakuan yang masing-masing mempunyai tiga ulangan sehingga
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terdapat dua belas satuan percobaan. Perlakuan yang digunakan adalah penambahan

tepung kulit rajungan dengan proporsi yang berbeda dalam pakan :

Perlakuan A : Proporsi tepung kulit rajungan 0% pakan komersil 100%

Perlakuan B : Proporsi tepung kulit rajungan 5% pakan komersil 95%

Perlakuan C : Proporsi tepung kulit rajungan 10% pakan komersil 90%

Perlakuan D : Proporsi tepung kulit rajungan 15% pakan komersil 85%

Tabel 2. Komposisi pakan yang digunakan dalam penelitian

Bahan Komposisi (gram)
A B C D

Tepung kulit rajungan 0 100 200 300
Tepung pelet 2000 1900 1800 1700
Jumlah 2000 2000 2000 2000

Denah penempatan bak penelitian dilakukan dengan metode pengacakan.

Adapun desain penempatan satuan perlakuan dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 4. Denah penempatan bak pemeliharaan ikan

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

C2C1A3B3

D2B2D3A2

C3 A2D1B1
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3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Pembuatan Tepung Kulit Rajungan

1. Kulit rajungan dipisahkan dari daging yang menempel lalu dicuci bersih.

2. Kulit rajungan yang telah bersih kemudian dijemur sinar matahari selama 3-5

hari.

3. Kulit rajungan yang telah kering kemudian dicacah hingga menghasilkan ukuran

yang lebih kecil untuk mempermudah penggilingan.

4. Kulit rajungan yang berukuran kecil kemudian digiling hingga halus.

5. Tepung kulit rajungan yang telah halus kemudian diayak/disaring.

3.4.2 Analisis Proksimat

Uji proksimat pada pakan dilakukan untuk mengetahui kandungan nutrisinya

dilakukan di Laboratorium Analisis Politeknik Negeri Lampung.

3.4.3 Pembuatan Pakan

Proses pembuatan pakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pakan komersil yang sudah berbentuk digiling/dihancurkan hingga menjadi

tepung.

2. Pakan yang telah menjadi tepung kemudian diambil/dikurangi proporsinya sesuai

perlakuan, kemudian ditambah tepung kulit rajungan sesuai dosis yang diperlukan

dalam perlakuan penelitian.

3. Setelah bahan baku tercampur menjadi homogen dilakukan pencetakan dengan

mesin pencetak pelet sesuai dengan ukuran yang diinginkan.
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4. Pelet yang sudah jadi kemudian dikeringkan dengan dijemur sinar matahari

selama 2-3 hari.

5. Setelah kering dilakukan peremahan terhadap pakan uji agar sesuai dengan

ukuran yang diinginkan.

6. Pelet siap diberikan pada ikan uji.

3.4.4 Persiapan Wadah

Persiapan wadah pemeliharaan yang akan digunakan:

1. Bak berdiameter 50 cm dan tinggi 30 cm yang berjumlah 12 unit. Sebelum

digunakan bak dibersihkan dan dikeringkan.

2. Setelah itu bak disusun dan diberi penanda pada setiap bak.

3. Selanjutnya bak diisi air laut setinggi 20 cm dan masing-masing bak diberi aerasi

selama 24 jam.

3.5 Pemeliharaan Ikan Kakap Merah

Selama penelitian berlangsung, ikan kakap merah dipelihara dalam wadah

dengan sistem flow through, yaitu air mengalir secara terus menerus sehingga media

pemeliharaan tersebut berganti setiap saat. Adapun tahap pemeliharaan ikan kakap

merah meliputi :

1. Disiapkan bak berdiameter 50 cm dan tinggi 30 cm yang diisi air laut dan

dilengkapi dengan aerasi.

2. Ikan yang baru datang diaklimatisasi terlebih dahulu selama 30 menit.

3. Ikan kakap merah dimasukkan ke dalam bak
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4. Ikan kakap merah diberi pakan sesuai dengan perlakuan yang diberikan.

5. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 3 kali sehari yaitu, pukul 08.00, 13.00, dan

18.00 WIB. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 5% dari bobot ikan.

6. Pengukuran kualitas air meliputi DO, temperatur, amoniak dan pH dilakukan pada

awal, tengah dan akhir pemeliharaan.

7. Penyiponan dilakukan setiap pagi sebelum diberi pakan.

3.6 Parameter Pengamatan

Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah pertumbuhan berat mutlak,

laju pertumbuhan harian, rasio konversi pakan dan tingkat kelangsungan hidup.

3.6.1 Pertumbuhan Berat Mutlak

Pertumbuhan berat mutlak diukur dengan menggunakan timbangan digital.

Pertumbuhan mutlak dihitung dengan menggunakan rumus Effendi (1997) sebagai

berikut :

W = Wt – Wo

Dimana:

W = Pertumbuhan berat mutlak (gram)

Wt = Berat rata-rata akhir (gram)

Wo = Berat rata-rata awal (gram)
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3.6.2 Laju pertumbuhan harian

Pertumbuhan harian dihitung dengan menggunakan rumus Zonneveld et al.,

(1991) sebagai berikut :

= Wt – Wo
Dimana :

ADG = Laju pertumbuhan harian (gram/hari)

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

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

t = Waktu pemeliharaan (hari)

3.6.3 Rasio Konversi Pakan

Rasio konversi pakan atau feed convertion ratio (FCR) adalah perbandingan

antara jumlah pakan yang diberikan dengan berat ikan yang dihasilkan. FCR dapat

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Effendi, 1997) :

= Wt – Wo
Keterangan:

FCR = Feed convertion ratio

F = Jumlah pakan yang diberikan selama masa pemeliharaan (gram)

Wt = Biomas akhir (gram)

Wo = Biomas awal (gram)



27

3.6.4 Tingkat Kelangsungan Hidup

Tingkat kelangsungan hidup atau survival rate (SR) diperoleh berdasarkan

persamaan yang dikemukakan oleh Zonneveld et al. (1991) yaitu:

SR = NtNo x 100
Dimana:

SR = Kelangsungan hidup (%)

Nt = Jumlah ikan pada akhir penelitian (ekor)

No = Jumlah ikan pada awal penelitian (ekor)

3.6.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis

ragam (Anova) pada selang kepercayaan 95%. Apabila dalam analisis didapat hasil

yang berbeda nyata, maka dilakukan uji lanjut dengan uji beda nyata terkecil pada

selang kepercayaan 95% (Steel dan Torrie, 2001).
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penambahan tepung kulit rajungan pada pakan menyebabkan laju

pertumbuhan ikan kakap merah yang lebih rendah dari kontrol sehingga tepung kulit

rajungan tidak dapat digunakan sebagai bahan tambahan pakan.

5.2 Saran

Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai jenis subtitusi pakan yang cocok

untuk ikan kakap merah dan kajian tentang pemanfaatan limbah kulit rajungan di

bidang perikanan.
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