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ABSTRACT

EFFECTS OF DIETS WITH DIFFERENT PROTEIN LEVEL
FOR COBIA (Rachycentron canadum) GROWTH

IN CONTROLLED TANK

By

Lulus Setianingsih

The feed given to cobia’s juvennile (Rachycentron canadum) still uses expensive
factory-made feed to be the basis of this research. This aims of this research to
examine the effect of feed formula with different protein levels on optimal growth
cobia. This research method used a completely randomized design (CRD) with
three treatments and three replications. The treatment in this study were different
protein level commercial feed (as control/46%), and formula feed (protein P1 46%
and P2 protein 48%). The parameters tested included absolute weight, daily
growth rate, feed conversion ratio, protein retention, and survival rate. The data
obtained were analyzed by analysis of variance and continued with the duncan test
with a 95% confidence interval. The results showed that the growth of absolute
weight and daily growth rates generated from each treatment were significantly
different (p <0.05), K (80.30 ± 11.20 g g and 1.78 ± 0.25c g / day), P1 (21.87 ±
1.95a g and 0.49 ± 0.05a g / day), P2 (37.43 ± 3.29b g and 0.83 ± 0.07b g / day).

Keywords: Cobia’s juvennile, Controlled Tank, Feed, Growth, Protein.
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ABSTRAK

PENGARUH PEMBERIAN PAKAN DENGAN KADAR PROTEIN
BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN IKAN COBIA

(Rachycentron canadum) YANG DIPELIHARA DI BAK TERKONTROL

Oleh

Lulus Setianingsih

Pakan yang diberikan untuk ikan cobia (Rachycentron canadum) pada fase
penggelondongan masih menggunakan pakan buatan pabrik yang mahal harganya
menjadi dasar penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh
pemberian pakan formula dengan kadar protein berbeda yang optimal terhadap
pertumbuhan ikan cobia. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap
(RAL) dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan yaitu pakan formula (P1 protein 46%
dan P2 protein 48%) dan sebagai pembanding digunakan pakan komersil dengan
kadar protein 46%. Parameter yang diuji meliputi bobot mutlak, laju pertumbuhan
harian, rasio konversi pakan, retensi protein, dan tingkat kelangsungan hidup.
Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis sidik ragam dan dilanjutkan uji
duncan dengan selang kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pertumbuhan bobot mutlak dan laju pertumbuhan harian yang dihasilkan dari tiap
perlakuan berbeda nyata secara signifikan (p<0,05) yaitu K (80,30±11,20c g dan
1,78±0,25c g/hari), P1 (21,87±1,95a g dan 0,49±0,05a g/hari), P2 (37,43±3,29b g
dan 0,83±0,07b g/hari).

Kata kunci: Bak Terkontrol, Cobia, Pakan, Pertumbuhan, Protein.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ikan cobia (Rachycentron canadum) merupakan salah satu ikan karnivora laut

yang relatif baru dalam bidang akuakultur dan berpotensi tinggi untuk diproduksi

secara massal (Liao and Leano, 2007). Ikan cobia memiliki rasa yang enak dengan

tekstur dagingnya yang padat, selain itu ikan cobia juga memiliki kandungan gizi

yang tinggi khususnya omega 3, EPA, dan DHA (Pazos et al., 2005). Menurut

BBPBL Lampung (2016), ikan cobia memiliki pertumbuhan yang relatif cepat

dengan harga jual yang cukup ekonomis di pasar lokal yaitu berkisar

Rp.35.000,00-45.000,00/kg. Ikan cobia termasuk golongan euryhaline dan

eurythermal (Resley et al., 2006), sehingga mampu beradaptasi dalam kondisi

budidaya baik di keramba jaring apung (KJA) maupun di dalam bak-bak

terkontrol.

Salah satu kendala yang terdapat dihadapi kegiatan budidaya ikan cobia yaitu

belum adanya pakan buatan khusus untuk ikan cobia, pakan yang diberikan

merupakan pakan buatan pabrik untuk ikan kakap, bawal maupun kerapu yang

harganya cukup tinggi. Pakan dibutuhkan oleh ikan untuk menjaga kelangsungan

hidup dan pertumbuhannya. Kelengkapan dan keseimbangan nutrisi dengan

jumlah energi dalam pakan mutlak diperlukan untuk menjaga agar pertumbuhan

ikan dapat berlangsung secara normal. Protein merupakan sumber energi utama

yang dibutuhkan ikan, protein merupakan senyawa organik yang terdiri dari

beberapa asam amino dan berfungsi untuk pemeliharaan jaringan tubuh,

pembentukan enzim, dan beberapa hormon di dalam tubuhnya (Halver, 2002).

Jumlah dan kualitas protein yang diberikan akan mempengaruhi penyimpanan

protein tubuh yang selanjutnya digunakan untuk pertumbuhan. Menurut Marzuki
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et al. (2012), peningkatan kadar protein pakan yang diberikan akan meningkatkan

laju pertumbuhan ikan. Pakan menempati urutan pertama dalam analisis biaya

produksi sebesar 60-70% (Sahwan, 2004). Menurut penelitian Saputra (2016),

untuk memproduksi 1 kg daging cobia, membutuhkan 85-90% biaya pakan

dengan nilai FCR sebesar 2-2,5. Tingginya harga pakan yang digunakan dalam

kegiatan budidaya, dapat diimbangi dengan pengembangan pakan formula khusus

ikan cobia dengan kadar protein berbeda yang terbuat dari bahan-bahan

berkualitas baik dari segi mutu maupun segi ekonomis. Sehingga diharapkan

dengan penggunaan pakan formula dapat meminimalisasi biaya pakan untuk

produksi ikan cobia dan dapat menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Oleh

karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait pengaruh pemberian pakan formula

dengan kadar protein berbeda untuk ikan cobia.

1.2.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemberian pakan formula

dengan kadar protein berbeda yang optimal terhadap pertumbuhan ikan cobia

(Rachycentron canadum) yang dipelihara di bak terkontrol.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah mengkaji pemberian pakan formula dengan kadar

protein yang sesuai dengan kebutuhan metabolisme tubuh dan berpengaruh

terhadap pertumbuhan ikan cobia (Rachycentron canadum) yang dipelihara di bak

terkontrol sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca

dan para pelaku usaha budidaya.



3

1.4. Kerangka Pikir Penelitian

Ikan cobia (Rachycentron canadum) merupakan salah satu ikan karnivora laut

memiliki pertumbuhan yang relatif cepat dan mudah beradaptasi sehingga

menjadi daya tarik untuk dibudidayakan (Duncan et al., 2007), namun pakan yang

saat ini digunakan pada fase penggelondongan ikan cobia yaitu pakan buatan

pabrik untuk ikan laut jenis lain (ikan kakap, ikan kerapu, ikan bawal) dengan

kadar protein berkisar 46%. Pakan merupakan faktor terpenting dalam menunjang

kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan. Kebutuhan pakan dalam biaya

produksi ikan mencapai lebih dari 70% (Azwar et al., 2011). Penggunaan pakan

buatan pabrik yang harganya cenderung terus naik sehingga menyebabkan

produksi ikan cobia masih sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan

adanya penggunaan pakan formula khusus untuk ikan cobia.

Pada penelitian ini akan diujikan pemberian pakan formula yang memiliki harga

relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan pakan buatan pabrik. Pakan formula

yang akan diujikan terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan memiliki kadar

protein yang berbeda, sehingga dapat diketahui kadar protein yang sesuai bagi

kebutuhan metabolisme tubuh dan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ikan

cobia serta diharapkan penggunaan pakan formula ini dapat menjadi alternatif

untuk menekan biaya produksi ikan cobia.
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
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1.5. Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini:

Ho;µo = 0 : Pemberian pakan formula dengan kadar protein berbeda tidak

memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan

cobia.

H1;µo = 1 : Minimal terdapat satu perlakuan pemberian pakan dengan kadar

protein berbeda yang memberikan pengaruh nyata terhadap

pertumbuhan ikan cobia.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Taksonomi Ikan Cobia

Adapun taksonomi ikan cobia yaitu:

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Actinopterygii

Ordo : Perciformes

Famili : Rachycentridae

Genus : Rachycentron

Spesies       : Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766)

Gambar 2. Morfologi Ikan Cobia (Resley et al., 2006).

2.2. Morfologi dan Perkembangan Budidaya Ikan Cobia di Indonesia

Perkembangan usaha budidaya cobia yang meliputi pemijahan induk dan

pemeliharaan larva sudah dimulai sejak tahun 2007 yang dilakukan di Balai Besar

Riset Budidaya Laut Gondol yaitu dengan implantasi hormon analog (Luteinizing

Hormon Releasing Hormon/LHRH-a dan 17 α-methyltestosterone (Priyono et al.,
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2007a) manajemen pakan dan pergantian air (Priyono et al., 2007b), kemudian

kajian tentang ikan cobia terus dikembangkan yaitu dengan upaya pemeliharaan

larva dengan kepadatan yang berbeda (Musthofa et al., 2010). Selain itu pada

akhir tahun 2009 di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung

juga telah berhasil melakukan pemijahan secara alami, lalu pada tahun 2010

dilakukan upaya pembenihan ikan cobia dengan menggunakan bentuk media

pemeliharaan yang berbeda (Saputra et al., 2010). Cobia merupakan ikan pelagis

yang hidup di perairan tropis sampai subtropis. Ikan ini banyak ditemukan di

perairan Atlantik, Pasifik, dan di sebelah barat Meksiko (Arendt et al., 2001).

Cobia memiliki ciri-ciri bentuk tubuh memanjang seperti torpedo dan kepala pipih

melebar. Ketika masih muda terdapat dua garis di samping yang berwarna hitam,

tetapi dapat menjadi lebih hitam ketika dewasa. Pada cobia dewasa tubuh bagian

dorsal berwarna coklat pekat (kehitaman), bagian ventral tubuhnya berwarna

putih, dan bagian lateral berwarna abu-abu. Posisi mulut cobia terminal, dengan

rahang yang lebih sempit, gigi-gigi canine yang terdapat di dalam rahang di

antara lidah (Hammond, 2001).

Menurut Priyono et al., (2005), cobia merupakan ikan yang bergerak sangat aktif.

Dalam keadaan stres dapat berubah warna menjadi hitam dengan dua garis putih

pada samping badan membujur dari leher sampai ke pangkal ekor. Sedangkan bila

ditempatkan dalam wadah yang berwarna terang maka warna kulitnya akan

berubah keabu-abuan.

Sirip punggung pertama berjumlah 7-9 dengan tulang belakang yang diselimuti

kuat oleh masing-masing sirip yang tertekan ke dalam oleh suatu alur. Sirip

punggung yang kedua lebih panjang. Ketika dewasa, sirip ekor berbentuk bulan

sabit dengan bagian atas lebih panjang dari bagian bawah, sedangkan ketika masih

muda sirip ekor berbentuk bulat (Liao et al., 2004). Cobia memiliki sirip dada

runcing dan sisik tubuhnya kecil-kecil.

Larva ikan cobia yang baru menetas (D0) mempunyai panjang total 3,5±0,16 mm

dengan warna coklat agak kehitaman, terdapat kuning telur dan butiran minyak.

Selama proses perkembangan larva, kuning telur dan butiran minyak akan habis
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terserap 82-86 dan 110-118 jam setelah menetas (Priyono et al., 2005).

Pertumbuhan larva menjadi benih terjadi pada hari ke-20 (D20) dengan panjang

total 18 mm (Priyono et al., 2008). Pendederan benih dilakukan pada saat ikan

berumur 20-25 hari dengan panjang total 1-3 cm. Pada umur 60 hari ikan cobia

memiliki panjang total ±15 cm dengan berat 14-16 g. Huang et al. (2002)

menyatakan bahwa fase penggelondongan ikan cobia dimulai dari ukuran 30 pada

umur 75 hari dan dibudidayakan selama 4-5 bulan. Ikan cobia siap dipindahkan ke

dalam karamba pembesaran ketika bobotnya telah mencapai ukuran 800 g

kemudian dipelihara selama 4-8 bulan hingga mencapai ukuran konsumsi yaitu 6-

10 kg (Liao, 2003).

2.3.Kebiasaan Makan Ikan Cobia

Pakan merupakan faktor pengendali yang penting dalam menghasilkan sejumlah

ikan di suatu perairan (Effendie, 1997). Adapun pengaruh pakan diantaranya:

sebagai faktor yang menentukan bagi populasi untuk tumbuh dan berkembang

dalam suatu perairan tersebut. Ikan memiliki selera dan kebiasaan makan yang

berbeda-beda sesuai dengan morfologi dan adaptasi yang telah dilakukan oleh

ikan tersebut (Nikolsky, 1963 dalam Kadarwati, L. 1997).

Menurut Effendie (1997) dalam Priyadi et al., (2008), kebiasaan makan (food

habit) berhubungan dengan jenis, kuantitas dan kualitas makanan yang dimakan

oleh ikan. Sedangkan kebiasaan cara memakan (feeding habits) berhubungan

dengan waktu, tempat dan bagaimana cara ikan memperoleh makanannya. Selain

itu, faktor- faktor yang menentukan jenis ikan memakan suatu organisme adalah

ukuran, ketersediaan, warna, rasa, tekstur makanan dan selera ikan terhadap

makanan. Selanjutnya dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi jenis dan

jumlah makanan yang dikonsumsi oleh suatu spesies ikan adalah umur, tempat

dan waktu.

Ikan cobia merupakan hewan karnivora, ikan ini biasanya ditemukan dalam

kelompok 3-100 ikan di air dangkal disepanjang garis pantai untuk berburu

makanan selama migrasi (Diep, 2009). Ikan cobia dapat mentolerir berbagai

variasi suhu habitatnya yaitu 16,8-32,2 oC dan salinitas 22,5-44,5 ppt (Benetti,
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2002). Ikan dewasa biasanya memangsa udang-udangan dan ikan kecil. Ikan cobia

muda memakan anchovies, Anchoa sp. Ikan cobia biasanya berpindah ke daerah

yang banyak pakan tersedia terutama krustasea, kepiting jenis portunid

merupakan pakan utama. Larva ikan cobia pemangsa larva molusca (Trakofor),

rotifer, krustasea, kopepod dan zooplankton (Santoso et al., 2010).

2.4. Kebutuhan Nutrisi

Menurut Akbar et al., (2001) secara umum, kebutuhan nutrisi ikan-ikan laut

karnivora sama, yaitu meliputi: protein (asam amino), lemak (asam lemak),

karbohidrat, vitamin, dan mineral, selain itu ikan karnivora memerlukan protein

lebih tinggi dibandingkan dengan ikan herbivora maupun ikan omnivora.

2.4.1. Protein

Protein merupakan senyawa organik yang disusun oleh banyak asam amino yang

mengandung unsur C, H, O, dan N (Mudjiman, 2004). Sedangkan menurut

Wanatabe (1998), protein merupakan komponen nutrisi yang penting untuk fungsi

jaringan, pemeliharaan, pembangunan tubuh ikan, penyembuhan, dan pergerakan.

Di dalam pakan terdapat dua jenis protein yaitu protein hewani dan nabati.

Penggunaan protein hewani seperti tepung ikan kecernaan proteinnya yang tinggi

umumnya cenderung memiliki harga yang mahal sehingga pengunaannya dalam

pakan dilakukan dengan protein nabati yang harganya lebih murah. NRC (1982)

mengemukakan bila protein yang terdapat di dalam pakan ikan terlalu banyak atau

kurang berimbang, maka protein akan dikatabolisme untuk menghasilkan energi.

Namun jika ketersediaan protein tidak cukup maka terjadi penurunan bobot tubuh

karena ikan akan menarik kembali protein dalam berbagai jaringan untuk

mempertahankan fungsi jaringan yang lebih penting.

Kebutuhan protein untuk ikan dipengaruhi beberapa faktor seperti ukuran ikan,

temperatur air, feeding rate, dan kualitas protein (Wanatabe, 1998). Menurut

Mudjiman (2008) pada umumnya jumlah kebutuhan protein dipengaruhi oleh

jenis dan umur ikan. Ikan muda relatif membutuhkan protein yang lebih banyak

daripada ikan dewasa. Pada tahap larva, ikan cobia dapat mengkonsumsi pakan

buatan dengan kadar protein 60% (Priyono et al., 2011). Pada tahap juvenil cobia
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tumbuh secara minimum dengan kadar protein 40% dan dapat tumbuh secara

maksimum dengan kadar protein 44,5% (Chou et al., 2004). Kaiser (2005)

melaporkan bahwa, kegiatan pembesaran cobia dari ukuran 600-1000 gram

sampai ukuran 6-10 kg  telah berhasil dilakukan di Taiwan, dengan waktu

pemeliharaan 6-8 bulan menggunakan pelet yang memiliki kadar protein 42-45%.

2.4.2. Lemak (Asam Lemak)

Lemak adalah senyawa organik komplek yang tidak larut dalam air namun larut

dalam ester, chloroform dan benzene. Lemak berperan dalam struktur biologis

membran serta mempengaruhi aroma dan tekstur pakan. Lemak dalam makanan

ikan mempunyai peran yang penting sebagai sumber energi, bahkan dibandingkan

dengan protein dan karbohidrat, lemak dapat menghasilkan energi yang lebih

besar. Namun bagi ikan, peranan lemak sebagai sumber energi berada di urutan

kedua setelah protein (Mudjiman, 2004). Lemak memiliki fungsi untuk membantu

penyerapan mineral tertentu dan vitamin yang terlarut dalam lemak (vitamin A, D,

E, dan K).

2.4.3. Karbohidrat

Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, oksigen dan

hidrogen. Contoh karbohidrat adalah: kanji, gula, selulosa dan getah. Karbohidrat

merupakan sumber energi yang paling murah dibandingkan dari protein dan

lemak. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat dapat pula berfungsi sebagai

perekat dalam pembuatan pakan (BBL Lampung, 1999). Kisaran karbohidrat

dalam makanan ikan antara 10-15%.

2.4.4. Vitamin

Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam kecil untuk berbagai

fungsi biokimiawi dan umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus

dipasok dari makanan. Vitamin diperlukan hanya dalam jumlah sedikit. Vitamin

bekerja sebagai katalisator yang memungkinkan transformasi kimia makronutrien

yang biasa disebut metabolisme. Berdasarkan kelarutannya vitamin dibedakan

menjadi dua yaitu vitamin larut lemak yang terdiri dari vitamin A, D, E dan K
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Sedangkan menurut Dorland (2006) kandungan vitamin larut air adalah vitamin B

dan C.

Vitamin adalah senyawa organik yang sangat kompleks, diperlukan dalam jumlah

sedikit, vitamin yang ditambahkan dalam pakan ikan dengan kadar tertentu dapat

dijadikan sebagai dasar pemenuhan kebutuhan ikan untuk tumbuh dan menjaga

kesehatan (peningkat daya tahan tubuh).

2.4.5. Mineral

Mineral merupakan unsur anorganik yang dibutuhkan oleh organisme perairan

(ikan) untuk proses hidupnya secara normal. Jumlah mineral yang dibutuhkan

ikan sangat sedikit tetapi mempunyai fungsi yang sangat penting Tacon (1987)

dalam Anggi (2010).

Dalam penyusunan pakan buatan mineral mix biasanya ditambahkan berkisar

antara 2-5% dari total jumlah bahan baku dan bervariasi bergantung pada jenis

ikan yang akan mengkonsumsinya. Mineral yang dibutuhkan adalah kalsium (Ca),

magnesium (Mg), besi (Fe), seng (Zn), fosfor (P), mangan (Mn), chlorine (Cl),

serta sulfur (S). Fungsi tersebut merupakan bagian terbesar dari pembentukan

struktur kerangka, tulang, gigi dan sisik. Mineral tertentu dalam bentuk ion di

dalam cairan tubuh dapat berperan untuk mempertahankan keseimbangan asam

basa serta regulasi pH dari darah dan cairan tubuh lainnya. Adapun keterlibatan

mineral dalam kerja sistem syaraf, dan konstraksi otot. Mineral merupakan

komponen penting dalam hormon, vitamin, enzim, dan pigmen pernafasan atau

sebagai kofaktor dalam metabolisme, katalis, dan enzim aktivator. Selain itu

mineral berperan dalam pemeliharaan tekanan osmotik dan juga mengatur

pertukaran air dan larutan dalam tubuh ikan (Houlihan et al., 2001).
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2.5. Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pembuatan Pakan

2.5.1. MBM (Meat and bone meal)

Secara umum tepung tulang dan daging terdiri dari residu daging, daging organ,

dan tulang dari hewan terestrial seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda.

Dalam pembuatannya tidak rasio yang tetap dari komponen tersebut sehingga

komposisi kimia dan kualitas nutrisi yang dihasilkan sangat bervariasi. MBM

telah lama dianggap sebagai sumber protein tambahan yang di dalamnya terdapat

kalsium, fosfor, dan vitamin B. Liu (2000) melaporkan bahwa  MBM yang

diproses dengan suhu yang berbeda memiliki kandungan protein berkisar 40-60%,

sedangkan menurut Lovell (1989) tepung daging dan tulang mengandung protein

sekitar 45-55%.

2.5.2. PBM (Poultry by product meal)

PBM merupakan salah satu produk olahan hewan unggas yang umumnya terbuat

dari darah, limbah usus, dan limbah ayam mati. Menurut Fowler (1991) PBM

memiliki asam amino esensial yang tinggi, kalsium, fosfor, dan vitamin B12.

Kandungan protein dan kualitas PBM ditentukan oleh bahan-bahan

pembuatannya, hasil penelitian Amirkolaie (2013) menyatakan bahwa PBM

mengandung protein sebesar 51%, sedangkan beberapa penelitian yang lain

menyatakan bahwa kandungan protein pada PBM berkisar 65-69% (Bureau et

al.,1999).

2.5.3. SBM (Soybean meal)

Bungkil kedelai merupakan produk sampingan minyak kedelai. Bungkil ini

dijadikan sebagai sumber protein nabati yang paling umum digunakan dalam

akuakultur, hal ini dikarenakan bungkil kedelai memiliki kandungan protein yang

tinggi. Nazilah (2004) melaporkan bahwa kisaran kandungan protein bungkil

kedelai mencapai 44-51%. Bungkil kedelai juga memiliki zat antinutrisi seperti

tripsin inhibitor yang dapat mengganggu pertumbuhan, namun zat antinutrisi

dapat dinonaktifkan melalui pemanasan dan pengeringan sehingga aman

digunakan sebagai pakan ikan (Boniran, 1999).
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2.5.4. CGM (Corn gluten meal)

CGM merupakan salah satu hasil samping dari pembuatan pati jagung yang

memiliki kandungan protein kasar sebesar 60% dan cenderung lebih mudah

dicerna dibandingkan dengan tepung bungkil kedelai sehingga dijadikan sebagai

sumber protein, energi, dan pigmentasi untuk ikan (RFA, 2008). Proses

pembuatan CGM dapat dilakukan dengan metode penggilingan basah yaitu

dengan merendam biji kedelai yang telah dibersihkan dengan air yang diberi

sulfur dioksida (SO2) selama 24-40 jam pada suhu 48-52 °C. Peran sulfur dioksida

adalah melemahkan matriks glutelin dengan memecah ikatan disulfida antar dan

intramolekul. Fase akhir perendaman biji jagung akan lunak dan kulit arinya

terlepas, setelah itu ditiriskan kemudian digiling untuk diekstraksi minyak dan

memisahkannya dari pati dan tepung gluten jagung atau CGM (BeMiller et al.,

2009).

2.5.5. Bahan Tambahan dalam Pembuatan Pakan

Anti mold disebut juga sebagai anti jamur merupakan produk kimia yang terbuat

dari calsium propionate, bahan ini mengandung asam propionat, asam asetat,

asam sorbat, atau kombinasi dari beberapa preparat tersebut. Dosis yang

ditambahkan kedalam pakan berkisar 0,09-1% (Shiwei, 1994). Bahan perekat atau

binder diperlukan dalam proses pencetakan pelet. Fungsinya sebagai pengikat

antar komponen bahan baku, sehingga tidak mudah terurai atau berubah kembali

menjadi bentuk tepung. Secara umum ada dua jenis binder yang digunakan dalam

pembuatan pakan yaitu CMC (Carboxymethyl cellulose) dan PMC

(Polymethylolcarbamide). CMC berasal dari selulosa kayu dan kapas yang

diperoleh dari reaksi antara selulosa dengan asam monokloroasetat, sifatnya

mudah larut dalam air, stabil terhadap lemak dan tidak larut dalam pelarut

organik, tidak bau, tidak berwarna, dan tidak beracun (Deviwings, 2008). PMC

adalah jenis binder sintetis berbentuk tepung berwarna putih yang memiliki daya

rekat yang kuat pada pakan dan memiliki harga yang relatif murah. Bahan perekat

ditambahkan dengan jumlah sekitar 2% (Netty, 2010).
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2.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan

Pertumbuhan merupakan proses biologis yang kompleks dimana banyak faktor

yang mempengaruhinya. Pertambahan jaringan pada setiap individu merupakan

akibat dari pembelahan sel secara mitosis. Hal ini terjadi apabila ada kelebihan

input energi dan asam amino (protein) yang berasal dari makanan. Bahan yang

berasal dari makanan akan digunakan oleh tubuh untuk metabolisme dasar,

pergerakan, produksi organ seksual, perawatan bagian-bagian tubuh atau

mengganti sel-sel yang rusak (Effendie, 1997). Faktor- faktor yang mempengaruhi

pertumbuhan ikan meliputi faktor eksternal dan internal. Faktor internal

merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan keaadaan ikan itu sendiri

seperti umur dan sifat genetik ikan yang meliputi keturunan, kemampuan untuk

memanfaatkan makanan, dan ketahanan terhadap penyakit. Sedangkan faktor

eksternal merupakan faktor yang berkaitan dengan lingkungan tempat hidup ikan

yang meliputi sifat fisik dan kimia air yaitu suhu, oksigen terlarut, karbondioksida

bebas, ruang gerak dan ketersediaan makanan dari segi kualitas dan kuantitas juga

termasuk dalam faktor eksternal (Nugrahaningsih, 2008).



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus hingga bulan Oktober 2017

pemeliharaan ikan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung.

Analisis proksimat bahan baku dan pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi

Institut Pertanian Bogor. Analisis kualitas air dan penyakit dilakukan di

Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan BBPBL Lampung.

3.2. Alat dan Bahan

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu bak fiber ukuran diameter

1 m, tinggi 1,92 m dengan volume 1,5 m3, seperangkat aeasi, alat sifon, wadah

pakan, seperangkat alat pengukus, mesin mixer, mesin pengoven, mesin pencetak

pakan, timbangan, penggaris, rombong, skopnet, dan alat tulis.

Adapun bahan yang digunakan yaitu ikan uji dengan berat rata-rata 56,9 ± 1,06 g

dan panjang rata-rata 21,13 ± 0,15 cm berumur ± 90 hari, pakan komersil dengan

kadar protein 46%, pakan formula dengan kadar protein 46% dan 48%,

acriflavine, dan air tawar.

3.3. Desain Penelitian

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap

(RAL) dengan dua perlakuan kadar protein pakan formulasi yang berbeda – beda

dan satu perlakuan pakan komersil sebagai kontrol. Setiap perlakuan dilakukan

pengulangan sebanyak tiga kali. Perlakuan penelitian sebagai berikut:

Perlakuan 1 (K) : Pakan komersil dengan kadar protein 46% (kontrol)

Perlakuan 2 (P1) : Pakan formula dengan kadar protein 46%

Perlakuan 3 (P2) : Pakan formula dengan kadar protein 48%.
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3.4. Prosedur Penelitian

3.4.1. Formulasi dan Pembuatan Pakan

Formulasi pakan dibuat dari bahan baku yang dianalisa proksimat terlebih dahulu.

Kemudian pakan dibuat sesuai perlakuan yaitu dengan kadar protein 46% dan

48%, formulasinya dapat dilihat pada (Tabel 1). Pembuatan pakan formula

diawali dengan  penggilingan MBM, PBM, SBM, dan CGM. Kemudian dilakukan

penimbangan bahan sesuai sengan formulasi. Setelah itu, bahan tepung dicampur

di dalam mixer dan ditambahkan 3.150 ml air secara bertahap. Selanjutnya, bahan

tepung dikukus selama 15 menit. Setelah pengukusan, dilakukan pencampuran

bahan tepung dengan Vitamin C, Vitamin Pre-Mix, Anti Mold, Anti oksidan

hingga merata. Kemudian campuran tersebut ditambahkan dengan minyak ikan,

lechitin, dan garam yang telah dilarutkan dalam 300 ml air. Selanjutnya campuran

bahan tersebut  ditambahkan dengan PMC. Setelah itu, bahan dicetak dan

dikeringkan menggunakan oven selama 10 jam pada suhu 50 oC.
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Tabel 1. Formulasi dan hasil proksimat pakan

Bahan Baku Pakan Perlakuan
K (46%) P1 (46%) P2 (48%)

Tepung Ikan TD
TD

39,63 48,63
Meat and Bone Meal (MBM) 30,8 28,79
Poultry by product Meal (PBM) TD 6,29 3,79
Soy Bean Meal (SBM) TD 6,1 3,01
Corn Gluten Meal (CGM) TD 4 2,6
Tepung Tapioka TD 2,5 2,5
Tepung Terigu TD 4,5 4,5
Minyak Ikan TD 3,5 3,5
Lechitin TD 0,4 0,4
Vitamin C TD 0,03 0,03
Vitamin Pre-Mix TD 1,1 1,1
Anti Mold TD 0,1 0,1
Anti OX TD 0,04 0,04
Enzyme TD 0,1 0,1
Garam TD 0,1 0,1
Suplemen TD 0,51 0,51
PMC ( Polymethylolcarbamide) TD 0,3 0,3
Jumlah 100 100 100

Hasil proksimat pakan
Kadar protein (%) 45,84 46,30 48,67
Kadar lemak (%) 12,76 10,34 10,29
Serat kasar (%) 2,04 4,31 1,06
BETN (%) 17,46 7,93 7,57
Kadar abu (%) 13,78 24,00 24,92
Energi (kkal/kg) 4565,98 4066,60 4046,61

Ket: TD (tidak diketahui)
Perhitungan energi berdasarkan Furuichi (1988) (lipid: 9,4 kkal/kg, protein: 5,6
kkal/kg, karbohidrat: 4,1 kkal/kg).

3.4.2. Persiapan Wadah Penelitian

Wadah yang digunakan dalam penelitian yaitu bak fiber berbentuk bulat dengan

kapasitas 1,5 m3 sebanyak 9 bak. Wadah tersebut memiliki satu inlet di bagian

atas dan outlet di bagian bawah yang dilengkapi dengan pipa. Bak yang akan

digunakan didesinfeksi terlebih dahulu, setelah itu bak dibilas hingga bersih dan

dilakukan pengisian air saampai 70% dari volume wadah dengan 2 titik aerasi di

setiap wadah.
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3.4.3. Persiapan dan Penebaran Ikan

Ikan yang digunakan yaitu ikan cobia umur 90 hari dengan berat rata-rata 56,9 ±

1,06 g dan panjang rata-rata 21,13 ± 0,15 cm yang diperoleh dari kegiatan

pendederan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung.

Sebelum ditebar, ikan diseleksi terlebih dahulu agar memiliki ukuran yang sama

dan untuk memastikan ikan yang akan digunakan sehat. Ikan ditebar dengan

kepadatan 50 ekor/bak.

3.4.4. Pemeliharaan Ikan

Pemeliharaan ikan dilakukan selama 45 hari. Pemberian pakan dilakukan dua kali

sehari pada pukul 07.30, dan pukul 13.30 WIB secara ad satiation. Pakan

diberikan sesuai dengan perlakuan masing-masing. Penyiponan dilakukan untuk

menghilangkan sisa pakan di dasar bak kemudian dilanjutkan dengan pergantian

air 50 -70% sebanyak dua kali sehari. Selain itu dilakukan pengukuran parameter

kualitas air yaitu pH, DO, suhu, amoniak, salinitas, nitrit, dan amoniak.

3.4.5. Pengambilan Data

Pengambilan data untuk parameter SR dilakukan dengan menghitung jumlah

populasi ikan pada awal tebar dan akhir pemeliharaan. Sampling pertumbuhan

dilakukan setiap 7 hari sekali dengan mengambil seluruh sampel bobot ikan yang

dipelihara di setiap bak serta sampel panjang tubuh sebanyak 20% dari jumlah

populasi. Perhitungan jumlah konsumsi pakan dengan cara menghitung selisih

antara pakan yang diberikan dengan pakan yang terbuang.

3.4.6. Parameter Penelitian

Parameter penelitian yang diamati meliputi kinerja pertumbuhan dan aspek

ekonomi. Parameter kinerja pertumbuhan yaitu bobot mutlak, laju pertumbuhan

harian (LPH), rasio konversi pakan (FCR), retensi protein (RP), dan tingkat

kelangsungan hidup (SR).
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3.4.6.1. Bobot Mutlak

Bobot mutlak  merupakan selisih bobot ikan pada saat panen di kurangi bobot

ikan saat tebar, WG dihitung dengan menggunakan rumus: (Effendie, 1997).

W = Wt – W0

Keterangan:

W  = pertumbuhan bobot mutlak (g)

Wt = bobot rata-rata ikan pada waktu akhir (g)

W0 = bobot rata-rata ikan pada waktu awal (g)

3.4.6.2. Laju Pertumbuhan Harian

Laju pertumbuhan harian (LPH) merupakan pertumbuhan bobot ikan per hari,

SGR dapat dihitung dengan menggunakan rumus: (Purnomo, 2012).

LPH = Wt - Wn

t

Keterangan:

LPH = laju pertumbuhan harian (g/hari)

Wt = bobot rata-rata ikan pada waktu t (g)

W0 = bobot rata-rata ikan pada waktu awal (g)

t = waktu pemeliharaan (hari)

3.4.6.3. Rasio Konversi Pakan

Rasio konversi pakan (Feed convertion ratio/FCR) merupakan nilai jumlah pakan

(kg) yang digunakan untuk memproduksi 1 kg daging ikan, FCR  dihitung dengan

rumus: (Halver dan Hardy, 2002).

FCR = P

(Bt + Bd) – B0

Keterangan :

P = Jumlah konsumsi pakan (g)

Bt = Biomassa ikan pada akhir pemeliharaan (g)

Bd = Biomassa ikan mati selama pemeliharaan (g)

B0 = Biomassa ikan pada awal pemeliharaan  (g)
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3.4.6.4. Retensi Protein

Retensi protein yaitu sejumlah protein dari pakan yang diberikan terkonversi

menjadi protein yang tersimpan dalam tubuh ikan. Nilai protein yang terdapat

dalam pakan dan tubuh ikan dianalisis dengan metode Kjeldahl. Retensi protein

dihitung dengan menggunakan rumus: (Halver dan Hardy, 2002).

RP = F- I x 100%

P

Keterangan:

RP = Retensi protein (%)

F = Jumlah protein ikan pada akhir pemeliharaan (g)

I = Jumlah protein ikan pada awal pemeliharaan (g)

P = Jumlah protein yang dikonsumsi ikan selama pemeliharaan (g)

3.4.6.5. Tingkat kelangsungan hidup

Tingkat kelangsungan hidup (Survival rate/SR) merupakan persentase jumlah

ikan yang hidup pada waktu tertentu terhadap jumlah ikan pada awal tebar. Nilai

SR akan menentukan keberhasilan produksi dan erat kaitannya dengan jumlah

populasi. SR dihitung dengan menggunakan rumus: (Effendie, 1997).

SR = Nt x 100%

N0

Keterangan :

SR = Kelangsungan hidup (%)

Nt = Jumlah ikan pada akhir pemeliharaan

No = Jumlah ikan pada awal pemeliharaan

3.4.7. Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kuantitatif berupa tabel dan grafik menggunakan

aplikasi perangkat lunak pengolah angka Microsoft Excel 2010 dan pengolah data

statistik SPSS 22 kemudian dilanjutkan dengan uji normalitas dan uji anova,

apabila berbeda nyata maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan Uji

Duncan. Data kualitas air dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk

tabel, perhitungan biaya pakan dilakukan berdasarkan nilai FCR dan harga pakan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pemberian pakan formula dengan kadar protein berbeda berpengaruh terhadap

pertumbuhan ikan cobia yang dipelihara di bak terkontrol, pakan formula P2

(48%) memiliki hasil bobot mutlak dan laju pertumbuhan harian yang lebih tinggi

dibandingkan pakan P1 (46%).

5.2. Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan mengevaluasi pakan formula dengan

menambah atraktan, penggunaan bahan baku yang perlu ditingkatkan agar

pertumbuhan yang dihasilkan dapat melampaui atau sama dengan pertumbuhan

yang dihasilkan oleh pakan komersil, sehingga dapat diterapkan oleh para

pembudidaya.
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