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ABSTRACT

THE EFFECT OF ENZYME CNTAINED IN COMMERCIAL PELLET ON
SNAKEHEAD (Channa striata Bloch, 1793) GROWTH.

By

Ayi Anggraini Tungga Dewi

Snakehead (Channa striata) is a fresh water fish easily found in indonesia water.
Snakehead (Channa striata) is one of fresh water comodity with high price that is
consumed to flfil the need of protein. Pellet which is appropriate to the need of
nutrient can support the optimal growth of Snakehead (Channa striata). To
improve the nurient value in the pellet is by adding some enzymes to the pellet.
Ths research aimed at finding the effect of enzyme adding dosage nto commercial
pellet on growth and longevity of Snakehead (Channa striata) the research was
conductid on April- June 2017 in fishery cultivation lab, fishery & marine
department, Agriculture faculty of Lampung Unversity. The research plan used i
this research was complete random plan (RAL) which consisted of four
treathments and three repetition, they were A (Enzyme dosage adding 0%), B
(Enzyme dosage adding 1,5%), C (Enzyme dosage adding 2,25%) and D (Enzyme
dosage adding 3,5%). Data obtained was analized using ANOVA, the result
showed tha enzyme ading into pellet with 3,5% dosage gave the best impact on
the growth of Snakehead (Channa striata) with absolute growth 12,45 gr and
daily rowth as much as 0,21 gr/day, and also the pellet convercion ratio 1,66.
Meanwhile the best longevity ratio was from treatment B with 1,5 % dsage where
he longevity 100%.

Keywords : Snakehead, Enzyme and Growth.
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RINGKASAN

PENGARUH PEMBERIAN ENZIM PADA PAKAN KOMERSIAL
TERHADAP PERTUMBUHAN IKAN GABUS

(Channa striata Bloch, 1793).

Oleh
Ayi Anggraini Tungga Dewi

Ikan gabus (Channa striata) merupakan jenis ikan air tawar yang banyak dijumpai
di perairan umum Indonesia. Ikan gabus adalah salah satu komoditas air tawar
yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yang dimanfaatkan untuk memenuhi
kebutuhan protein hewani. Pakan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan nutrisi
dapat mendukung pertumbuhan optimum dari benih ikan gabus. Untuk
memperbaiki nilai nutrisi pakan yaitu dengan menambahkan enzim pada pakan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis penambahan enzim
pada pakan komersial terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup pada benih
ikan gabus. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2017, di
Laboratorium Budidaya Perikanan, Jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas
Pertanian Universitas Lampung. Rancangan penelitian yang digunakan adalah
metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari empat perlakuan dan
tiga kali ulangan yaitu A (penambahan dosis enzim 0%), B (penambahan dosis
enzim 1,5%), C (penambahan dosis enzim 2,25%), dan D (penambahan dosis
enzim 3,5%). Data yang diperoleh dianalisis dengan uji ANOVA. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penambahan enzim pada pakan dengan pemberian dosis 3,5
% memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan benih ikan gabus dengan
pertumbuhan mutlak 12,45 gram dan pertumbuhan harian 0,21 gram/hari, serta
rasio konversi pakan 1,66. Akan tetapi tingkat kelangsungan hidup terbaik didapat
pada perlakuan B dengan pemberian dosis 1,5% dimana tingkat kelangsungan
hidupnya 100 %.

Kata kunci : Benih ikan gabus, enzim, pertumbuhan.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan gabus (Channa striata) merupakan jenis ikan air tawar yang banyak

dijumpai di perairan umum Indonesia. Habitat ikan gabus adalah di muara sungai,

danau, rawa, bahkan dapat hidup di perairan yang kandungan oksigennya rendah.

Ikan gabus adalah salah satu komoditas air tawar yang mempunyai nilai ekonomis

tinggi yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani.

Pakan merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan budidaya yang

menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan budidaya. Pakan akan

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ikan, pakan juga sebagai

sumber energi untuk aktivitas gerak dan reproduksi. Pakan yang dimakan oleh

ikan akan diproses dalam tubuh dan zat-zat nutrisinya akan diserap untuk

dimanfaatkan membangun jaringan sehingga terjadi pertumbuhan. Laju

pertumbuhan ikan sangat dipengaruhi oleh jenis dan kualitas pakan yang

diberikan.

Pakan terdiri dari pakan alami dan pakan buatan. Pakan buatan adalah

campuran dari bahan-bahan pakan yang memiliki kandungan nutrisi yang

berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya pakan sehingga perlu

dilakukan penelitian untuk memperbaiki nilai nutrisi pakan, nilai nutrisi pada

pakan pada umumnya dilihat dari komposisi zat gizi dan berapa komponen nutrisi

yang penting dan harus tersedia dalam pakan, antara lain : protein, lemak,

karbohidrat, dan vitamin. Untuk memperbaiki nilai nutrisi pakan yaitu dengan

menambahkan enzim pada pakan.

Penambahan komposisi enzim khususnya enzim pencernaan seperti enzim

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

yang lebih sederhana yaitu peptida hingga asam amino sehingga meningkatkan
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pemanfaatan protein pakan oleh tubuh ikan gabus. Penambahan komposisi enzim

dengan dosis berbeda diharapkan dapat memaksimalkan kandungan nutrisi pada

pakan buatan sehingga protein mejemuk yang terkandung dalam pakan buatan

mampu diserap secara maksimal oleh ikan. Secara umum, enzim menghasilkan

kecepatan, spesifikasi, dan kendali pengaturan terhadap reaksi dalam tubuh.

Enzim berfungsi sebagai katalisator, yaitu senyawa yang meningkatkan kecepatan

reaksi kimia (Marks, dkk., 2000).

Enzim adalah biokatalisator yang berfungsi sebagai katalis dalam proses

biologis (Lehninger, 1995). Enzim yang dikenal luas penggunaannya adalah

enzim amilase, lipase, dan protease yang merupakan enzim hidrolitik pemecah

senyawa makromolekul karbohidrat, lemak, dan protein.

Enzim merupakan salah satu aspek biologis yang penting untuk diamati

karena sangat berhubungan dengan pemanfaatan pakan dan pertumbuhan pada

ikan. Pemanfaatan pakan yang efesien dan efektif serta pertumbuhan ikan yang

cepat merupakan indikator keberhasilan dalam budidaya ikan. Aktifitas enzim

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ikan.

Oleh karena itu diharapkan penambahan enzim pada pakan dapat meningkatkan

pertumbuhan dan pemanfaatan pakan secara signifikan pada ikan gabus.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dosis

penambahan enzim pada pakan komersial terhadap pertumbuhan dan

kelangsungan hidup pada benih ikan gabus (Channa striata).

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh

penambahan enzim pada pakan komersial terhadap pertumbuhan dan

kelangsungan hidup pada ikan gabus sehingga bermanfaat bagi semua pihak

khususnya terhadap bidang perikanan.
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1.4 Kerangka Pikir Penelitian

Ikan gabus merupakan salah satu komoditas budidaya air tawar di

Indonesia. Ikan ini banyak digemari oleh setiap lapisan masyarakat dan berpotensi

untuk dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis tinggi.

Saat ini pakan buatan berupa pelet ikan sudah banyak digunakan oleh

pembudidaya ikan gabus, 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 hingga asam amino sehingga meningkatkan

pemanfaatan protein pakan oleh tubuh ikan gabus. 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 yaitu (0% ; 1,5% ;

2,25% ; 3,5%) diharapkan dapat memaksimalkan kandungan nutrisi pada pakan

buatan sehingga protein mejemuk yang terkandung dalam pakan buatan mampu

diserap secara maksimal oleh ikan gabus. Oleh karena itu diharapkan penambahan

enzim pada pakan dapat meningkatkan aspek pertumbuhan benih gabus yaitu pada

tingkat kelangsungan hidup pertumbuhan berat mutlak, pertumbuhan berat harian

dan rasio konverensi pakan.

Penambahan enzim pada pakan dapat dilihat selama pemeliharaan, jika

pertumbuhan benih tidak mengalami peningkatan maka enzim tidak dapat

digunakan untuk ikan gabus. Akan tetapi, apabila pertumbuhan ikan gabus

mengalami peningkatan selama pemeliharaan maka enzim dapat digunakan untuk

budidaya ikan gabus. Kerangka penelitian benih ikan gabus dapat dilihat pada

Gambar 1.
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Ya

Tidak Ya

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

- Kecernaan pakan meningkat
- Pertumbuhan ikan meningkat

Penambahan Enzim
(0% ; 1,5% ; 2,25% ; 3,5%)

Pakan Buatan (Komersial)

Budidaya Ikan Gabus
(Channa striata).

Aspek pertumbuhan benih ikan gabus :
tingkat kelangsungan hidup

pertumbuhan berat mutlak, pertumbuhan
harian dan rasio konverensi pakan.

Berbeda
nyata

Pertumbuhan
lebih baik

Penambahan
enzim pada

pakan tidak dapat
digunakan untuk
benih ikan gabus

Penambahan
enzim pada
pakan dapat

digunakan untuk
benih ikan gabus
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1.5 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Hо : τі = 0 Penambahan enzim dengan dosis yang berbeda pada pakan tidak

berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan gabus (Channa striata).

Hı : τі ≠ 0 Penambahan enzim dengan dosis yang berbeda pada pakan

berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan gabus (Channa striata).
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Biologi Ikan Gabus

2.1.1 Klasifikasi

Klasifikasi ikan Gabus menurut Rahayu (1992), sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Class : Actinopterygii

Order : Perciformis

Family : Channidae

Genus : Channa

Species : Channa striata

2.1.2 Morfologi Ikan Gabus.

Menurut Makmur (2003) ikan gabus adalah ikan air tawar yang memiliki

ciri-ciri seluruh tubuh dan kepala ditutupi sisik sikloid dan stenoid. Bentuk

badan hampir bundar dibagian depan dan pipih tegak ke arah belakang

sehingga disebut ikan berkepala ular (snake head), panjang dan semakin ke

belakang semakin pipih (compressed). Bagian punggung cembung, perut rata dan

kepala pipih seperti ular (snake head). Warna tubuh pada bagian punggung hijau

kehitaman dan bagian perut berwarna cream atau putih. Sirip ikan gabus tidak

memiliki jari-jari keras, mempunyai sirip punggung dan sirip anal yang panjang

dan lebar, sirip ekor berbentuk setengah lingkaran, sirip dada lebar dengan ujung

membulat. Ikan gabus dapat mencapai panjang 90 – 110 cm. Sedangkan menurut

Allington (2002), di alam panjang ikan gabus dapat mencapai 1 meter dengan

ukuran rata-rata mencapai antara 60 - 75 cm.
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Gambar 2. Morfologi Ikan Gabus Channa striata (Bloch,1793)

Ikan gabus banyak ditemukan di sungai-sungai, danau dan rawa. Selain

itu ikan gabus kadang terdapat di air payau yang bersalinitas rendah dan dapat

pula hidup di air kotor dengan kadar oksigen rendah, bahkan tahan terhadap

kekeringan. Ikan gabus ditemukan di berbagai daerah perairan umum di

Indonesia dengan nama yang berbeda (Brotowidjoyo, 1995).

Menurut Talwar dan Jhingran (1992), bukaan mulut ikan gabus lebar

dan memiliki 4-7 gigi canine pada bagian rahang bawah. Pada bagian belakang

gigi canine terdadapat gigi villiform yang melebar sampai 6 baris pada bagian

belakang rahang. Sirip dada setengah dari panjang kepala dan terdiri 15-17 duri.

Sirip punggung terdiri dari 37-46 duri, sirip dubur terdiri dari 23-29 duri,

sirip perut terdiri dari 6 duri. Sirip ekor berbentuk bulat. Sisik di bagian atas

kepala berukuran besar, melingkar, berhimpitan, dan sisik kepala di bagian depan

sebagai pusatnya, 9 baris sisik terdapat diantara bagian preoperculum dan batas

posterior dari lingkaran yang terdiri dari 18-20 sisik predorsal, 50-57 sisik di

bagian lateral yang biasa disebut sebagai sisik orbit.

2.1.3 Habitat Ikan Gabus.

Ikan gabus merupakan jenis ikan air tawar yang dapat hidup di sungai,

danau, kolam, bendungan, rawa, banjiran, sawah bahkan parit, dan air payau.

Allington (2002) menyatakan bahwa ikan ini mampu menghirup udara dari

atmosfer karena memiliki organ napas tambahan pada bagian atas insangnya. Hal

ini juga yang membuat ikan tersebut mampu bergerak dalam jarak jauh pada
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musim kemarau untuk mencari sumber air. Sama seperti pada ikan lele (Clarias

sp.), ikan betok (Anabas testudineus), ikan sepat (Trichogaster sp.) yang

tergolong jenis-jenis ikan labirintchy yang punya alat bantu pernafasan (Muslim,

2007). Dengan adanya alat bantu pernafasan ini, maka ikan gabus mampu

memanfaatkan oksigen yang ada di atmosfer sebagai sumber gas pernafasan,

sehingga ikan g ab u s mampu mempertahankan hidupnya lebih dari 8 jam

tanpa air (Chandra dan Banerjee, 2004).

Berdasarkan Syafei, et al. (1995), yang melakukan penelitian di perairan

umum Jambi, ikan gabus hidup dengan kondisi perairan yang mempunyai pH

6,2-7,8 dan temperatur 26,5-31,5°C. Selain di perairan tawar (sungai, rawa-rawa,

irigasi, sawah), ikan gabus juga ditemukan di perairan payau/agak asin. ikan

gabus dapat ditemukan di perairan dataran rendah dan juga di dataran tinggi.

Hal ini menunjukan bahwa ikan gabus memiliki toleransi terhadap lingkungan,

bahkan dalam kondisi yang sangat ekstrim (rawa-rawa kering) ikan ini dapat

mempertahankan diri dengan cara mengubur diri dalam lumpur (Muslim, 2012).

2.1.4 Kebutuhan Nutrisi pada Ikan Gabus

Ikan gabus merupakan ikan karnivora, ikan karnivora yang membutuhkan

protein lebih tinggi di bandingkan ikan herbivora. Pada stadia larva sampai benih

ikan gabus membutuhkan protein yang lebih tinggi daripada ikan dewasa.

Disamping itu, lingkungan perairan juga sangat mem*pengaruhi protein yang

dibutuhkan oleh ikan (Hardianti et al., 2016).

Menurut Yulisman et al., (2012) pertumbuhan ikan gabus lebih baik jika

diberi pakan buatan yang mengandung protein 40%. Namun secara umum nilai

pertumbuhannya masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan daya cerna protein

belum optimal. Daya cerna protein sangat ditentukan oleh jenis bahan baku pakan,

suhu air, aktivitas enzim dan bakteri di dalam saluran pencernaan ikan.

2.1.5 Pakan

Pakan buatan untuk ikan-ikan karnivora biasanya mengandung protein

tinggi karena makanan utama ikan-ikan karnivora adalah organisme hidup seperti

udang, serangga air dan ikan. Dengan demikian dalam pembuatan pakan untuk
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ikan karnivor, bahan baku hewani menempati proporsi yang lebih besar

dibandingkan bahan baku nabati.

Untuk mendapatkan pertumbuhan ikan yang optimum, perlu ditambahkan

pakan tambahan yang berkualitas tinggi, yaitu pakan yang memenuhi kebutuhan

nutrisi ikan. Nilai gizi pakan ikan pada umumnya dilihat dari komposisi zat

gizinya, seperti kandungan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral.

Selain nilai gizi makanan, perlu diperhatikan pula bentuk dan ukuran yang tepat

untuk ikan yang dipelihara (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1991;

Sumantadinnata, 1983).

Pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi dan jumlah yang memadai,

besar peranannya dalam mendukung keberhasilan pembenihan. Pemberian pakan

yang efektif dan efisien, dalam arti jenis pakan, jumlah dan waktu pemberian

yang tepat akan menghasilkan pertumbuhan yang optimal (Mudjiman 2004).

Pakan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan nutrisi dan memiliki nilai

kecernaan yang tinggi dapat mendukung pertumbuhan optimum dari ikan. Pelet

yang digunakan hendaknya mempunyai kandungan nutrisi sesuai dengan

kebutuhan ikan serta dalam kondisi yang baik. Pakan harus tidak membahayakan

bagi kehidupan juvenile yang dipelihara, tidak mengandung bahan beracun, tidak

mencemari lingkungan, dan tidak berperan sebagai inang suatu organisme dan

pathogen (Isnansetyso dan Kurniastuti, 1995).

2.1.6 Pertumbuhan

Menurut Effendie (1997) pertumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor yakni

faktor dari dalam diantaranya keturunan, genetik, umur, dan faktor dari luar

diantaranya lingkungan perairan, pakan, penyakit dan parasit. Pertumbuhan

dipengaruhi juga oleh ruang gerak. Makanan merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan di mana berfungsi sebagai zat pembangun.

Menurut Khans et. al., dalam Yanti et al., (2003), salah satu nutrien

penting yang dibutuhkan ikan adalah protein. Hal ini karena protein merupakan

zat pakan yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan. Pemanfaatan protein bagi

pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ukuran ikan, umur
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ikan, kualitas protein pakan, kandungan energi pakan, suhu air dan frekuensi

pemberian pakan.

2.2 Enzim.

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. 1992).

Kehadiran enzim dalam pakan dapat membantu dan mempercepat proses

pencernaan, sehingga nutrien dapat cukup tersedia untuk pertumbuhan dan

kelangsungan hidup kultivan. Enzim merupakan protein yang memiliki aktivitas

katalisis untuk menurunkan energi aktivasi suatu reaksi sehingga konversi substrat

menjadi produk dapat berlangsung lebih cepat. Salah satu enzim yang mempunyai

peran penting dalam kehidupan adalah protease, yaitu enzim proteolitik yang

bekerja memecah protein menjadi asam amino (Kusumadjaja dan Dewi, 2005).

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).

Enzim adalah biokatalisator yang berfungsi sebagai katalis dalam proses

biologis (Lehninger, 1995). Enzim yang dikenal luas penggunaannya adalah

enzim amilase, lipase, dan protease yang merupakan enzim hidrolitik pemecah

senyawa makromolekul karbohidrat, lemak, dan protein.

Enzim amilase termasuk golongan enzim hidrolase. Enzim amilase

merupakan enzim yang mempunyai aktivitas memecah ikatan-ikatan pada amilum
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hingga terbentuk maltosa (Poedjadi, 1994). Amilase dibedakan menjadi

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

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

Enzim protease mempunyai dua pengertian, yaitu proteinase yang

mengkatalisis molekul protein menjadi fragmen-fragmen yang lebih sederhana

dan peptidase yang menghidrolisis fragmen polipeptida menjadi asam amino.

Enzim proteolitik yang berasal dari mikroorganisme adalah protease yang

mengandung proteinase dan peptidase (Frazier dan Westhoff, 1983, dalam

Ferdiansyah, 2005). Protease adalah enzim yang berperan dalam reaksi

pemecahan protein. Enzim ini akan mengkatalisis reaksi-reaksi hidrolisis, yaitu

reaksi yang melibatkan unsur air pada ikatan spesifik substat. Protease merupakan

enzim yang sangat kompleks, mempunyai sifat fisika-kimia dan sifat-sifat

katalistik yang sangat bervariasi, enzim ini dihasilkan secara ekstraseluler oleh

mikroorganisme dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam metabolisme

sel dan keteraturan dalam sel (Ward, 1983).

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

berfungsi dalam hidrolisis triasilgliserol (trigliserida) untuk menghasilkan asam

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

2.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim

a. Waktu reaksi

Aktivitas suatu enzim ditentukan dari jumlah substrat yang berubah

bersama dengan perubahan waktu. Bila suatu enzim diinkubasi dengan substrat

pada kondisi pH, suhu, dan kondisi lain yang sesuai, sampel dapat diambil pada

selang waktu tertentu dan dilakukan analisis jumlah substrat yang berubah atau

produk yang dihasilkan. Pada awalnya perubahan substrat terhadap waktu linear

meningkat, tetapi kemudian menurun. Konsentrasi substrat akan semakin
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menurun dengan berjalannya waktu dan juga aktivitas enzim akan menurun

karena berkurangnya substrat tersebut (Nurhasanah dan Herasari, 2008).

b. Suhu

Karena reaksi kimia sangat dipengaruhi oleh suhu maka reaksi yang

dikatalis oleh enzim juga peka terhadap suhu. Enzim sebagai protein akan

mengalami denaturasi jika suhunya dinaikkan. Akibatnya daya kerja enzim

menurun. Mungkin sampai suhu 45°C efek predominannya masih

memperlihatkan kenaikkan aktivitas sebagaimana dugaan dalam teori kinetik.

Tetapi lebih dari 45°C efek yang berlawanan yaitu denaturasi termal lebih

menonjol dan menjelang suhu 55°C fungsi katalitik enzim menjadi punah

(Girindra, 1993).

c. Pengaruh pH

Enzim hanya aktif pada kisaran nilai pH yang terbatas. Keragaman

aktivitas enzim akibat pengaruh pH disebabkan oleh keadaan ionisasi protein

enzim dan komponen-komponen lain dari campuran reaksi. Nilai pH saat aktivitas

enzim maksimum disebut dengan pH optimal, yang merupakan sifat karakteristik

suatu enzim, menunjukkan bahwa enzim stabil pada kondisi yang diamati.

Adanya perubahan pH di atas atau di bawah optimal akan mengurangi aktivitas

enzim (Winarno, 1986).

d. Konsentrasi

Aktivitas enzim akan bervariasi secara linier dengan perubahan

konsentrasinya. Peristiwa ini merupakan hal yang sangat penting karena pengujian

(assays) enzim biasanya dilakukan terhadap sejumlah atau sebagian kecil larutan

bahan yang diperoleh. Contoh aktivitas enzim serum diperhitungkan per liternya,

sedangkan penentuan atau pengukurannya dilakukan pada 0,1 ml atau 0,2 ml saja.

Berbagai tipe yang dapat diperoleh secara normal diperoleh hubungan garis lurus

dan adanya penyimpangan (deviasi). Kecepatan reaksi enzim akan meningkat

seiring dengan meningkatnya konsentrasi substrat atau enzim sampai pada suatu

harga yang memberikan kecepatan reaksi tetap. Pada keadaan tersebut, kecepatan

reaksi enzim mencapai maksimum. (Nurhasanah dan Herasari, 2008).
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III. METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2017, di

Laboratorium Budidaya Perikanan, Jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas

Pertanian Universitas Lampung.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wadah pemeliharaan

ikan berupa kolam terpal berukuran 4x6 meter yang diberi sekat berukuran 1x1

meter sebanyak 12 buah, waring, timbangan digital ketelitian 0,01 gram, DO

meter, pH meter, thermometer, serokan, ember, dan alat tulis (buku tulis, pena,

penggaris).

3.2.2 Bahan Penelitian

Adapun bahan yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Ikan uji

Ikan uji yang digunakan yaitu benih ikan gabus berasal dari Hatchery

Polinela (Politeknik Negeri Lampung). Benih ikan berukuran 9-10 cm

dengan bobot 5-9 gram sebanyak 120 ekor.



14

Gambar 3. Benih ikan gabus

2. Pakan uji

Pakan uji yang digunakan berupa pelet, penggunaan pakan pelet ini berupa pakan

komersial.

3. Enzim papain

Enzim yang digunakan adalah enzim dengan merk NEWZIME yang diproduksi

oleh Balai Budidaya Air Payau (BBBAP) Jepara. NEWZIME ini memiliki tiga

pokok komponen penting enzim yaitu enzim protease, enzim lipase dan enzim

amilase.

Gambar 4. Enzim yang digunakan.
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3.3 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode Rancangan Acak

Lengkap (RAL) yang terdiri dari empat perlakuan dan tiga kali ulangan. Adapun

perlakuan yang digunakan sebagai berikut :

a. Perlakuan A = pakan yang tidak ditambahkan enzim

b. Perlakuan B = pakan yang ditambahkan enzim dengan dosis 1,5%

c. Perlakuan C = pakan yang ditambahkan enzim dengan dosis 2,25 %

d. Perlakuan D = pakan yang ditambahkan enzim dengan dosis 3,5 %

Denah penempatan benih ikan gabus pada kolam yang akan digunakan

dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Denah Penempatan Ikan Gabus

Keterangan :

A3 : Perlakuan A ulangan 3 B1 : Perlakuan B ulangan 1

D2 : Perlakuan D ulangan 2 C3 : Perlakuan C ulangan 3

B2 : Perlakuan B ulangan 2 D1 : Perlakuan D ulangan 1

C2 : Perlakuan C ulangan 2 A2 : Perlakuan A ulangan 2

A1 : Perlakuan A ulangan 1 B3 : Perlakuan B ulangan 3

C1 : Perlakuan C ulangan 1 D3 : Perlakuan D ulangan 3

Perbedaan antar perlakuan akan diuji menggunakan analisis ragam satu

arah (ANOVA) pada selang kepercayaan 95%. Apabila perlakuan berpengaruh

terhadap perubah yang diukur, maka dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil

(BNT) dengan selang kepercayaan 95% (Steel and Torrie, 2001).

A1C2B2D2

B3A2D1C3B1 D3

A3 C1
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3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Persiapan Kolam

Persiapan kolam yang digunakan untuk penelitian sebagai berikut :

1. Kolam terpal yang digunakan terlebih dahulu dicuci dari berbagai macam

kotoran yang menempel kemudian dikeringkan.

2. Selanjutnya diisi air dari sumur dengan ketinggian 50 cm.

3. Pada air kolam ditebari pupuk NPK dengan dosis 15 g/m2 untuk

menumbuhkan plankton dan starter plankton.

4. Setelah air berwarna kehijauan, benih ikan gabus dimasukkan ke dalam

kolam.

3.4.2 Penambahan Enzim pada Pakan.

Pemberian enzim pada pakan dengan cara :

1. Enzim papain dengan merek NEWZIME disiapkan pada saat ikan akan diberi

makan.

2. Enzim papain diblender terlebih dahulu lalu dicampur dengan pakan,

kemudian enzim dicampurkan pada pelet dengan cara di spray.

3. Setelah dicampur dengan pakan sesuai dengan dosis yang telah dilakukan

maka pakan diangin-anginkan.

3.4.3 Persiapan Benih

Ikan uji yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Benih ikan gabus (Channa striata) yang berukuran 9-10 cm dengan berat 6-8

gram.

2. Persiapan benih ikan gabus (Channa striata) yaitu dengan cara

pengadaptasian selama satu minggu terhadap media pemeliharaan sampai

ikan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dan terbiasa

dengan pakan uji.

3. Pengambilan ikan yaitu menggunakan skopnet, untuk mengetahui bobot ikan

yaitu menggunakan timbangan elektrik, setelah mendapatkan bobot yang

seragam dilakukan pengadaptasian terhadap pakan yang akan diberikan pada

saat pemeliharaan.
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4. Ikan uji yang telah terbiasa dengan pakan yang diberikan, dilakukan

pemuasaan selama 1 hari.

3.5 Pemeliharaan dan Pemberian Pakan

Pemeliharaan dan pemberian pakan yang dilakukan selama penelitian

adalah sebagai berikut :

1. Dimasukkan benih ikan gabus dalam masing-masing kolam 10 ekor ikan pada

kolam terpal yang telah disiapkan lalu dilakukan penebaran benih pada pagi

hari, sebelum benih ditebar dilakukan aklimatisasi terlebih dahulu selama 30

menit.

2. Benih ikan gabus diberi pakan pelet sesuai perlakuan yang dilakukan dalam

penelitian.

3. Pemberian pakan dilakukan dengan metode at satiation, yang diberikan tiga

kali sehari sesuai SNI (1999), yakni pada pagi hari sekitar pukul 08.00, siang

hari pukul 12.00 dan pada sore hari pukul 16.00. Pemberian pakan dilakukan

sebanyak 3% dari berat bobot biomassa.

3.6 Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel ikan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan

menimbang berat bobot ikan gabus yang dilakukan 15 hari sekali selama 60 hari.

Jumlah ikan yang diambil sebanyak 10 ekor setiap kolam. Pengukuran panjang

ikan uji dengan menggunakan penggaris dan pengukuran berat ikan uji

menggunakan timbangan digital (ketelitian 0,01 gram).

3.7 Parameter Pengamatan

3.7.1 Pertumbuhan Berat Mutlak

Pertumbuhan berat mutlak adalah selisih berat total tubuh ikan pada akhir

pemeliharan dan awal pemeliharaan. Perhitungan berat mutlak dapat dihitung

dengan rumus (Effendi, 1997).

Wm = Wt –Wo
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Keterangan : Wm : Pertumbuhan berat mutlak (gram)

Wt : Bobot rata – rata akhir (gram)

Wo : Bobot rata – rata awal (gram)

3.7.2 Laju Pertumbuhan Harian

Laju pertumbuhan harian dihitung dengan menggunakan rumus Effendi

(1997).

Keterangan : α     : Laju pertumbuhan bobot rata – rata harian (gram/hari)

Wt  : Bobot rata – rata ikan pada hari ke – t (gram)

Wo : Bobot rata – rata ikan pada hari ke – o (gram)

t     : Waktu (hari)

3.7.3 Rasio Konversi Pakan

Rasio konversi pakan atau Feed Convertion Ratio (FCR) adalah

perbandingan antara jumlah pakan yang diberikan dengan daging ikan yang

dihasilkan. Rasio konversi pakan dihitung dengan menggunakan rumus

Zonneveld et al., (1991) sebagai berikut:

FCR =
F

Wt – Wo

Keterangan:

FCR  : Rasio konversi pakan

F       : Jumlah total pakan yang diberikan (gram)

Wt : Berat ikan uji ikan pada akhir  penelitian (gram)

Wo : Berat ikan uji ikan pada awal  penelitian (gram)

3.7.4 Tingkat Kelangsungan Hidup (SR)

Kelangsungan hidup (SR) diperoleh berdasarkan persamaan yang

dikemukakan oleh Zonneveld et al. (1991), yaitu :

α = Wt –Wo
t
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Keterangan : SR : Kelangsungan hidup (%)

Nt : Jumlah ikan akhir (ekor)

No : Jumlah ikan awal (ekor)

3.8 Pengamatan Kualitas Air

Parameter kualitas air yang diukur pada penelitian ini adalah :

1. Suhu, merupakan besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda.

Pada penelitian ini yang diukur adalah suhu air kolam.

2. Derajat keasaman (pH), merupakan derajat atau tingkat keasaman suatu

larutan. Melalui pH kita dapat menentukan apakah suatu larutan bersifat asam

atau basa.

3. Oksigen terlarut, merupakan kandungan O2 terlarut yang terdapat di dalam air

(media pemeliharaan)

4. Amonia (NH3), merupakan hasil katabolisme protein yang diekskresikan oleh

organisme dan merupakan salah satu hasil dari penguraian zat organik oleh

bakteri.

Pemeliharaan benih ikan gabus untuk menjaga agar kualitas air tetap baik

selama masa pemeliharaan, setiap satu minggu sekali dilakukan penyiponan dan

pengurasan sebanyak 20% dari volume total air. Pengukuran kualitas air

dilakukan pada awal, tengah dan akhir pemeliharaan. Pengamatan kualitas air

yang diamati meliputi suhu, pH dan amoniak.

3.9 Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap parameter pengamatan,

maka data penelitian seperti pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan harian, rasio

konversi pakan, dan tingkat kelangsungan hidup dianalisis ragam. Data yang

diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan sidik ragam (ANOVA)

untuk mengetahui pengaruh perlakuan. Apabila perlakuan berpengaruh terhadap

perubah yang diukur, maka dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT)

dengan selang kepercayaan 95% (Steel and Torrie, 2001). Sedangkan data kualitas

air yang didapatkan berdasarkan hasil pengukuran dianalisis secara deskriptif.

SR = (Nt/No) x 100 %
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V. KESIMPUAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian

enzim pada pakan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan berat

mutlak, laju pertumbuhan harian, rasio konversi pakan dan kelulushidupan.

Pemberian dosis yang optimal selama penelitian yaitu pada perlakuan D dengan

pemberian dosis 3,5 %.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar dilakukan penelitian dengan

menambahkan dosis yang lebih dari penelitian yang telah saya lakukan agar

pemanfaatan enzim dapat mempengaruhi pertumbuhan yang lebih optimal.
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