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ABSTRACT

SUBTITUTION OF SOYBEAN FLOUR WITH Indigofera zollingeriana
FLOUR ON THE GROWTH OF Oreochromis niloticus

By

Rahmat Wisudha Puraka, Tarsim2, Luki Abdullah3, Dwi Mulyasih2

Tilapia (oreochromis niloticus) is one fresh water cultivated commodity because it
is adaptable and easily spawn. Tilapia cultivation often experience obstacles, the
availability of feed enough could be one of the obstacles cultivation, to reduce
feed costs need to find raw materials feed alternative. One of them is utilizing
Indigofera zollingeriana plant to be used as raw material in feed. Indigofera
zollingeriana is one of member family Fabaceae. Indigofera has high nutrients,
where its protein content can contribute to provide matter and energy for growth.
This research aims to know the effect of substitution soybean flour with bud flour
Indigofera zollingeriana on the growth of tilapia. This study used Completely
Randomized Design (RAL) with 5 treatments and 3 times replication were A
(0%), B (10%.), C (20%), D (30%) and E (40%). The data obtained were analyzed
using Anova test except protein digestibility, the survival rate and water quality
were analyzed descriptively. The provision of feed as many as three times a day
with feeding rate 5 % for 40 days. The results of this study indicate that the
addition of Indigofera zollingeriana on feed gave no effect to growth of tilapia.
The highest growth was in E treatment (2.4%).
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ABSTRAK

SUBSTITUSI TEPUNG KEDELAI DENGAN TEPUNG PUCUK DAUN
Indigofera zollingeriana TERHADAP PERTUMBUHAN

IKAN NILA (Oreochromis niloticus)

OLEH

Rahmat Wisudha Puraka, Tarsim2, Luki Abdullah3, Dwi Mulyasih2

Ikan nila Oreochromis niloticus adalah salah satu ikan air tawar yang banyak
dibudidayakan karena mudah beradaptasi dan mudah dipijahkan. Budidaya ikan
nila sering mengalami kendala, ketersediaan pakan dalam jumlah yang memadai
dapat menjadi salah satu kendala budidaya tersebut, untuk menekan biaya pakan
perlu dicari bahan baku pakan alternatif. Salah satunya adalah memanfaatkan
tanaman Indigofera zollingeriana untuk dijadikan bahan baku dalam pakan.
Indigofera zollingeriana merupakan tumbuhan dari famili Fabaceae. Indigofera
memiliki nutrisi yang tinggi, dimana kandungan proteinnya bisa berkontribusi
terhadap penyediaan materi dan energi untuk pertumbuhan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung kedelai dengan tepung
pucuk Indigofera zollingeriana terhadap pertumbuhan ikan nila Oreochromis
niloticus. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5
perlakuan dan 3 kali ulangan yaitu A (0 %), B (10%.), C (20%) , D (30%) dan E
(40%) Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji Anova kecuali kecernaan
protein, survival rate dan kualitas air dianalisis secara deskriptif. Pemberian
pakan sebanyak tiga kali sehari dengan feeding rate 5% selama 40 hari. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pakan dengan penambahan pucuk
Indigofera zollingeriana tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ikan
nila (Oreochromis niloticus). dengan pertumbuhan terbesar dihasilkan pada
perlakuan E, yaitu sebesar 2,4%.

Kata Kunci : Ikan Nila; Pucuk Indigofera; Pakan Buatan; Pertumbuhan.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ikan nila Oreochromis niloticus adalah salah satu ikan air tawar yang

banyak dibudidayakan karena mudah beradaptasi dan mudah dipijahkan.

Penyebarannya di alam sangat luas, baik di daerah tropis maupun di daerah

beriklim subtropis (Angienda et al., 2010). Produksi ikan nila di Indonesia

meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun hal ini dikarenakan tingginya

permintaanikan nila baik di dalam dan luar negeri. Pada tahun 2010 produksi ikan

nila sebesar 469.173 ton, dan tahun 2012 mencapai 850.000 ton (KKP, 2013).

Pengembangan usaha budidaya ikan nila saat ini masih terdapat beberapa

permasalahan. Salah satunya adalah pakan, bahan baku pakan yang berkualitas

tinggi seperti tepung ikan merupakan bahan baku import yang harganya mencapai

Rp. 15000/kg dan tepung ikan lokal Rp. 12000/kg (Hadadi et al., 2007). Selain

itu, bahan baku lain seperti kedelai dan jagung harus dipenuhi dari luar negeri

karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. Hampir 2.3 juta ton untuk pangan

dan 600 ribu untuk non makanan. Produksi kedelai di dalam negeri hanya mampu

memenuhi sekitar 42 persen konsumsi domestik (FAO, 2012). Oleh sebab itu

perlu dicari alternatif bahan baku pakan lokal yang dapat mengurangi penggunaan

tepung kedelai yang masih import. Salah satunya dengan menggunakan tanaman

Indigofera zollingeriana.

Indigofera zollingeriana merupakan tumbuhan dari famili Fabaceae.

Indigofera memiliki nutrisi yang tinggi, dimana kandungan proteinnya dapat

mencapai 31,31% (Abdullah &Suharlina, 2010; Abdullah et al., 2012). Palupi et

al. (2014) menyatakan bahwa pucuk Indigofera memiliki kandungan protein

28.98%, protein tercerna 98.88%, serat kasar 8.49%, kalsium 0.53%, phospor

0.34%. Indigofera juga memiliki kandungan asam amino yang lengkap, kalsium,

pospor, kalium, dan karotenoid (Abdullah et al., 2012; Palupi et al., 2014).

Indigofera sudah pernah diuji pada ikan grass carp untuk peningkatan kualitas
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telur (Mulyasih, 2015), namun belum diuji cobakan untuk pertumbuhan ikan.

Penggunaan indogofera pada ikan grass carp masih sedikit meningkatkan bobot

badan ikan grass carp (Mulyasih, 2015). Hal ini terjadi karena menggunakan

indigofera murni (100% indigofera). Oleh karena itu, dibutuhkan campuran

bahan baku pakan lain untuk meningkatkan pertumbuhan ikan.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung

kedelai dengan tepung pucuk Indigofera zollingeriana terhadap pertumbuhan ikan

nila Oreochromis niloticus.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi

mahasiswa, parapembudidaya danindustri pakan mengenai substitusi tepung

kedelai dengan tepung pucuk Indigofera zollingeriana terhadap pengaruh

pertumbuhan ikan nila (Oreochromis niloticus).

1.4. Kerangka Pikir

Produksi ikan nila di Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun ke

tahun. Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan budidaya ikan nila adalah

tingginya harga pakan. Bahan baku pakan seperti tepung ikan, tepung kedelai,

tepung jagung merupakan bahan baku import yang memiliki harga tinggi.

Berdasarkan masalah ini, perlu dicari bahan baku pakan lokal kandungan nutrisi

yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Salah satunya menggunakan tepung

pucuk Indigofera zollingeriana. Formulasi pakan ikan nila dalam penelitian ini

menggunakan tepung indigofera karena memiliki harga yang relatif murah,

kontinuitas lebih terjamin, dan merupakan bahan baku local yang tidak perlu

mengimpor dari luar negeri. Tumbuhan Indigofera merupakan tumbuhan

leguminosa yang tumbuh liar di daerah subtropis dan tropis. Indigofera memiliki

nutrisi yang tinggi, kandungan proteinnya dapat mencapai 31,31% (Abdullah dan

Suharlina 2010, Abdullah et al., 2012). Sehingga tepung ini sangat tepat

dimanfaatkan sebagai pengganti tepung kedelai.
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

1.5. Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Ho = τi = 0 : Pada kepercayaan 95%, tidak ada pengaruh substitusi  tepung

kedelai dengan tepung pucuk indigofera dalam pakan terhadap

pertumbuhan ikan nila.

H1 = τi ≠ 0: Pada kepercayaan 95%, ada pengaruh substitusi tepung kedelai

dengan tepung pucuk indigofera dalam pakan terhadap

pertumbuhan ikan nila.

Protein pada tepung pucuk daun Indigofera

pucuk daun Indigofera

Subtitusi dalam Pakan

PAKAN A

0%

PAKAN B

10%

PAKAN C

20%

PAKAN D

30%

PAKAN E

40%

Pemberian Pakan pada Ikan Nila selama 40 Hari

Peningkatan Pertumbuhan



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Biologi Ikan Nila Oreochromis niloticus

Klasifikasi ikan nila berdasarkan menurut Trewavas (1983) dalam Suyanto

(2003) adalah sebagai berikut :

Filum : Chordata

Sub-filum : Vertebrata

Kelas : Osteichthyes

Sub-kelas : Acanthoptherigii

Ordo : Percomorphi

Sub-ordo : Percoidea

Family : Cichlidae

Genus : Oreochromis

Spesies : Oreochromis niloticus.

Ikan nila Oreochromis niloticus pada awalnya dimasukkan ke dalam jenis

Tilapia nilotica atau ikan dari golongan tilapia yang mengerami telur dan larva di

dalam mulutnya. Pada tahun 1982 nama ilmiah ikan nila menjadi Oreochromis

niloticus. Perubahan nama tersebut telah disepakati dan dipergunakan oleh

ilmuan meskipun dikalangan awam tetap disebut Tilapia niloticus (Khairuman &

Amri, 2008).

Gambar 2. Ikan nila (Oreochromis niloticus)
(Sumber: Stiassny et al.,1999)

Ikan nila memiliki bentuk tubuh pipih memanjang ke samping, makin ke

perut makin terang. Mempunyai garis vertikal 9-11 buah berwarna hijau kebiruan.
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Pada sirip ekor terdapat 6-12 garis melintang yang ujungnya berwarna

kemerah-merahan, sedangkan punggungnya terdapat garis-garis miring.Mata

tampak menonjol agak besar dengan bagian tepi berwarna hijau kebiru-biruan.

Letak mulut ikan nila terminal, posisi sirip perut terhadap sirip dada thorochis,

garis susuk (linea lateralis) terputus menjadi dua bagian. Jumlah sisik pada garis

rusuk 34 buah dan tipe sisik stenoid (ctenoid). Bentuk sirip ekor berpinggiran

tegak (Khairuman & Amri, 2008).

2.2 Habitat dan Kebiasaan Hidup Ikan Nila

Ikan nila merupakan ikan konsumsi yang umum hidup di perairan tawar,

terkadang ikan nila juga ditemukan hidup di perairan yang agak asin (payau).Ikan

nila dikenal sebagai ikan yang bersifat euryhaline (dapat hidup pada kisaran

salinitas yang lebar). Ikan nila mendiami berbagai habitat air tawar, termasuk

saluran air yang dangkal, kolam, sungai dan danau. Di perairan yang beriklim

hangat, ikan nila bersifat invasif dan dapat menjadi masalah bagi ikan-ikan yang

hidup di perairan tersebut. Sebaliknya pada habitat yang beriklim sedang, ikan

nila tidak mampu untuk bertahan hidup di perairan dingin yang umumnya bersuhu

di bawah 21oC (Harrysu, 2012).

Ikan nila mempunyai kemampuan tumbuh secara normal pada kisaran

suhu 14-38°C dengan suhu optimum bagi pertumbuhan dan perkembangannya

yaitu 25-30°C. Pada suhu 14°C atau pada suhu tinggi 38°C pertumbuhan ikan

nila akan terganggu. Pada suhu 6°C atau 42°C ikan nila akan mengalami

kematian. Kandungan oksigen yang baik bagi pertumbuhan ikan nila minimal

4mg/L, kandungan karbondioksida kurang dari 5mg/L dengan tingkat keasaman

media pemeliharaan berkisar antara 7,24 - 7,36 yang masih dalam kisaran normal

untuk ikan dapat tumbuh dan berkembang biak (Kordi & Gufran., 2000 ; Ardita et

al., 2015). Bila dibudidayakan di jaring terapung (perairan dalam) warna ikan

lebih hitam atau gelap dibandingkan dengan ikan yang dibudidayakan di kolam

(perairan dangkal).
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2.3 Tepung Indigofera zollingeriana

Tanaman Indigofera zollingeriana adalah jenis leguminosa yang selama

ini belum dieksploitasi potensinya sebagai hijauan pakan ternak. Menurut Hassen

et al. (2008) produksi Indigofera zollingeriana adalah sebesar 2.728 kg/ha.

Indigofera zollingeriana memiliki kandungan protein yang tinggi, toleran

terhadap musim kering, genangan air dan tahan terhadap salinitas. Masih dalam

Hassen et al. (2008) kandungan protein kasar Indigofera zollingeriana adalah

sebesar 24,3%. Taksonomi tanaman Indigofera zollingeriana, sebagai berikut:

divisi Spermatophyta, sub divisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, bangsa

Rosales, suku Leguminosae, marga Indigofera, dan jenis Indigofera zollingeriana

Gambar 3. Indigofera zollingeriana
( Sumber: Palupi, 2015)

Indigofera zollingeriana mempunyai potensi untuk digunakan sebagai

tanaman pakan sekaligus sebagai tanaman pelindung karena mampu memperbaiki

kondisi tanah penggembalaan. Tahan hidup di lahan kering, tanaman indigofera

ini juga dapat meningkatkan kesuburan tanah di sekitarnya. Tanaman Indigofera

sp. dapat tumbuh di daerah tropis dan dapat dimanfaatkan setelah mencapai umur

potong 68 hari, sehingga tanaman legum ini dapat dijadikan sebagai pakan ternak

secara kontinu (Abdullah & Suharlina 2010). Tanaman Indigofera zollingeriana

yang dipanen panen umur defoliasi 38 hari sampai 88 hari mengandung protein

23.40 – 27.60% dan serat kasar kasar 10.97 – 15.02% (Abdullah & Suharlina

2010).

Abdullah & Suharlina (2010) juga mengatakan bahwa tanaman ini

dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang kaya akan nitrogen, fosfor dan kalsium.

Indigofera zollingeriana sangat baik dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak
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dan mengandung protein kasar 27,9%, serat kasar 15,25%, kalsium 0,22% dan

fosfor 0,18%. Tanaman ini sangat baik sebagai sumber hijauan baik sebagai

pakan dasar maupun sebagai pakan suplemen sumber protein dan energi.

Keunggulan lain tanaman ini adalah kandungan taninnya sangat rendah berkisar

antara 0,6-1,4ppm (jauh di bawah taraf yang dapat menimbulkan sifat anti nutisi).

2.4 Laju Pertumbuhan

Menurut Wahyuningsih & Barus (2006), pertumbuhan dapat didefinisikan

sebagai pertumbuhan ukuran berupa panjang dan berat pada waktu tertentu  atau

perubahan kalori yang tersimpan menjadi jaringan somatik dan reproduksi. Pada

proses pertumbuhan laju anabolisme akan melebihi laju katabolisme.

Pemanfaatan protein menurun seiring dengan meningkatnya kadar protein

makanan dan ikan yang lebih besar. Hasil ini dapat terjadi karena bagian utama

penambahan berat badan terkait dengan pengendapan protein, dan pertambahan

protein adalah keseimbangan antara anabolisme dan katabolisme protein. Tingkat

pengosongan lambung atau kelarutan protein telah terbukti mempengaruhi

pemanfaatan protein makanan (de la Higuera et al., 1998; Espe et al., 1999 ;

Tawwab et al., 2010).

Khattab et al.,(2000) ; Tawwab et al.,(2010) mempelajari tingkat protein

pakan yang optimal untuk tiga jenis ikan nila dan menemukan bahwa tingkat

protein pakan yang optimal berkisar antara 27-37%. Variasi kebutuhan protein

yang optimal untuk pertumbuhan nila mungkin disebabkan oleh variasi dalam

kepadatan tebar, kebersihanatau kondisi lingkungan mereka. Menurut Furuichi

(1988) kebutuhan karbohidrat yang optimal untuk ikan nila berkisar 30-40%, dan

lemak berkisar antara 5-8,5% (Zonneveld et al., 1991). Nilai kandungan gizi

dalam pakan uji sudah memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan ikan nila

sebagaimana dikutip di atas. Komponen lain yang dibutuhkan dalam pakan ikan

yaitu vitamin dan mineral dalam jumlah yang kecil, namun kehadirannya dalam

pakan juga penting karena dibutuhkan tubuh ikan untuk tumbuh dan menjalani

beberapa fungsi tubuh.
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2.5 Rasio Konversi Pakan

Untuk memperoleh rasio konversi pakan lebih rendah harus disesuaikan

dengan cara atau kebiasaan makan pada jenis ikan dan bentuk pakan. Rasio

konversi pakan adalah jumlah berat makanan yang dibutuhkan oleh ikan sebanyak

20 - 25% yang digunakan untuk tumbuh atau menambah bobot tubuh, selebihnya

digunakan untuk energi dan sebagian yang tidak dapat dicerna oleh ikan.

Makanan nabati faktor konversinya lebih besar dari pada makanan hewani.Ini

berarti untuk menambah berat 1 kg daging ikan dibutuhkan makanan nabati lebih

banyak dari pada makanan hewani. Konversi makanan dipengaruhi oleh jumlah

gizi dan cara pemberian makanan serta bobot dan umur ikan (Pascual, 2009).

Pascual (2009), menjelaskan bahwa semakin rendah nilai konversi pakan,

semakin baik karena jumlah pakan yang dihabiskan untuk menghasilkan berat

tertentu adalah sedikit. Tinggi rendahnya nilai rasio konversi pakan dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama kualitas dan jumlah pakan, spesies

ikan, ukuran ikan dan kualitas air.

2.6 Tingkat Kelangsungan Hidup

Padat tebar yang tinggi dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya

tingkat kelangsungan hidup suatu organisme. Hal ini mengakibatkan adanya

persaingan ruang gerak, oksigen dan makanan sehingga akan mengalami

mortalitas (kematian) (Adewolu et al., 2008).

Tingkat kelangsungan hidup akan menentukan produksi ikan yang dipanen

dan erat kaitannya dengan ukuran ikan yang dipelihara. Kelangsungan hidup

benih ikan nila ditentukan oleh kualitas induk, kualitas telur, kualitas air maupun

perbandingan antara jumlah pakan dan kepadatannya. Tingkat kelangsungan

hidup ikan lele yang baik berkisar antara 73,5-86,0%. Kelangsungan hidup ikan

ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya 3 rasio antara jumlah pakan,

kepadatan, serta kualitas air meliputi suhu, kadar amoniak dan nitrit, oksigen yang

terlarut, dan tingkat keasaman (pH) perairan (Yuniarti, 2006).
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2.7 Kecernaan Pakan

Kecernaan adalah zat-zat makanan dari konsumsi pakan yang tidak

diekskresikan ke dalam feses, selisih antara zat makanan yang dikonsumsi dengan

yang dieksresikan dalam feses merupakan jumlah zat makanan yang dapat

dicerna. Jadi kecernaan merupakan pencerminan dari kemampuan suatu bahan

pakan yang dapat dimanfaatkan oleh ikan. Tinggi rendahnya kecernaan bahan

pakan memberikan arti seberapa besar bahan pakan itu mengandung zat-zat

makanan dalam bentuk yang dapat dicernakan ke dalam saluran pencernaan

(Handajani, 2011). Kecernaan dapat dipergunakan sebagai salah satu cara untuk

menentukan nilai pakan dan selanjutnya dikatakan tinggi nilainya kecernaan suatu

bahan pakan penting karena:

1. Semakin tinggi nilai kecernaan suatu bahan pakan makin besar zat-zat

makanan yang diserap.

2. Walaupun tinggi kandungan zat makanan, jika nilai kecernaannya rendah,

maka tidak ada gunanya.

3. Untuk mengetahui seberapa besar zat-zat yang dikandung pakan yang

dapat diserap untuk kehidupan pokok, pertumbuhan dan produksi.

Nilai kecernaan suatu bahan pakan menunjukkan bagian dari zat-zat

makanan yang dicerna dan diserap, sehingga siap untuk mengalami metabolisme.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan suatu bahan pakan adalah: (1)

penyiapan makanan, (2) jumlah makanan, (3) komposisi pakan, (4) jenis hewan,

(5) komposisi zat makanan, (6) bentuk fisik bahan pakan, (7) lemak, (8) defisiensi

zat makanan dan (9) zat anti-nutrisi (National Research Council, 1983).

Pengujian kecernaan dilakukan untuk mengetahui kualitas dari suatu bahan pakan,

karena salah satu faktor penting yang harus dipenuhi oleh suatu bahan pakan

adalah tinggi rendahnya daya cerna bahan tersebut.

Pencernaan adalah proses penghancuran pakan menjadi molekul-molekul

mikro melalui rangkaian proses fisik maupun kimiawi, sehingga dapat diserap

melalui dinding usus ke dalam kapiler darah yang diawali dengan pengambilan

pakan dan berakhir dengan pembuangan sisa pakan (Zoonneveld et al., 1991).

Kecernaan ikan dapat dipengaruhi oleh kandungan bahan baku pakan. Zat anti

nutrisi dalam tepung kedelai dapat menurunkan tingkat kecernaan pada ikan.
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Tepung kedelai yang dipanaskan memiliki potensi untuk memperbaiki nilai nutrisi

pakan, kecernaan protein, efisiensi dan pertumbuhan karena pemanasan yang

dilakukan mampu mendenaturasi protein inhibitor untuk membuat kedelai cocok

sebagai pakan ikan. Namun, tepung kedelai yang terlalu panas tidak disarankan

karena ini dapat mengurangi kadar protein, mengurangi kecernaan protein dan

menyebabkan hilangnya asam amino esensial (Plakas et al.,1988; Deng et al.,

2005; Azaza et al., 2009).

Ikan mempunyai kemampuan mencerna yang berbeda dengan hewan darat

(Watanabe, 1988). Hepher (1988) menyatakan bahwa kecernaan pakan

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: keberadaan enzim dalam saluran pencernaan

ikan, tingkat aktivitas enzim-enzim pencernaan dan lamanya pakan yang dimakan

bereaksi dengan enzim pencernaan. Setiap faktor tersebut akan dipengaruhi oleh

faktor sekunderyang berhubungan dengan spesies ikan, umur dan ukuran ikan,

kondisi lingkungan dan komposisi serta ukuran dan jenis pakan yang dikonsumsi.

Kapasitas lambung dan laju pakan dalam saluran cerna merupakan

variabel dari kecernaan. Ikan yang berbobot lebih kecil akan mengosongkan

sejumlah pakan (persentase bobot tubuh per jam) dari dalam lambungnya lebih

cepat dibanding ikan yang berbobot lebih besar. Akan tetapi semakin besar ukuran

ikan, kecernaan komponen serat semakin baik. Selain faktor ukuran ikan, nilai

kecernaan dipengaruhi oleh komposisi pakan, jumlah konsumsi, status fisiologi

dan manajemen pemberian pakan (Hepher, 1988).

Kemampuan cerna ikan terhadap suatu jenis makanan bergantung pada

faktor fisik dan kimia makanan, jenis makanan, umur ikan, sifat fisik dan kimia

air serta jumlah enzim pencernaan pada sistem pencernaan gastrointestinal (NRC,

1983). Secara umum daya cerna untuk protein berkisar 70-90%, untuk

karbohidrat berkisar antara 5-15%, serta untuk tepung selulosa dan glukosa 1%.

Daya cerna ikan terhadap karbohidrat sangat rendah, bergantung pada spesies

ikannya (Zonneveld et al., 1991). Pakan yang berasal dari bahan nabati biasanya

lebih sedikit dicerna dibanding dengan bahan hewani. Hal tersebut dikarenakan

bahan nabati memilik serat kasar yang sulit dicerna dan mempunyai dinding sel

kuat yang sulit dipecahkan. Serat kasar  yang  tinggi  menyebabkan  porsi
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ekskresi  lebih  besar,  sehingga  menyebabkan  semakin  berkurangnya  jumlah

protein  yang  dapat  dicerna (Wulandari, 2016).

Untuk mengukur kecernaan terdapat dua metode yaitu metode koleksi

feses dan metode indikator. Teknik pengumpulan feses berpengaruh terhadap ada

atau tidak ada serta lamanya kontak dengan  feses  air.  Dengan  demikian  teknik

pengumpulan  feses  dapat mempengaruhi nilai keceranaan makanan (Affandi et

al., 2005). Sangat sulit memisahkan feses dari air dan sisa sisa ransum. Oleh

sebab itu, pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi sulitnya pengukuran

jumlah konsumsi dan pengumpulan feses adalah dengan metode indikator (Cho et

al., 1985).

Secara umum kemampuan cerna ikan terhadap suatu pakan dipengaruhi

oleh beberapa faktor, yaitu sifat kimia air, suhu air, jenis pakan, ukuran dan umur

ikan, kandungan nutrisi pakan, frekuensi pemberian pakan serta jumlah dan

macam enzim pencernaan yang terdapat dalam saluran pencernaan pakan

(National Research Council, 1983). Hepher (1988) menambahkan bahwa daya

cerna pakan dipengaruhi oleh keberadaan enzim dalam saluran pencernaan,

tingkat aktifitas enzim-enzim pencernaan dan lamanya pakan yang dimakan

bereaksi dengan enzim pencernaan.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2017 selama 40 hari dan

bertempat di Laboratorium Nutrisi dan Pakan Jurusan Budidaya Perairan Fakultas

Pertanian Universitas Lampung. Pembuatan pakan dan uji proksimat dilakukan di

Laboraturium THP Politenik negeri Lampung. Uji kecernaan protein dan retensi

protein dilakukan di Laboraturium Nutrisi dan pakan ikan Institut Pertanian

Bogor.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah wadah pemeliharaan ikan

Nila berupa Aquarium berukuran 60 x 40 x 40 cm dengan sebanyak 15 unit

dengan volume 84 liter/akuarium, mesin penepung, mesin pencetak pellet, alat

pengering (oven), gelas ukur, instalasi aerasi, timbangan digital, DO meter, pH

meter, termometer, serokan, baskom, dan alat tulis.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih ikan nila ukuran 3-

5 cm dan pakan buatan. Benih ikan yang digunakan diperoleh dari Pasar Benih

Ikan Desa Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

Komposisi bahan baku yang digunakan dalam formulasi pakan ikan nila adalah

sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Bahan Baku Pakan Uji

Bahan Pakan
Perlakuan (%)

A B C D E
Tepung Ikan 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6
Tepung Kedelai 40 30 20 10 0
Tepung Pucuk Indigofera 0 10 20 30 40
Tepung Jagung 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
Tepung Tapioka 2 2 2 2 2
Minyak Ikan 3 3 3 3 3
Minyak Jagung 1 1 1 1 1
Premix 1 1 1 1 1
Cr2O3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Vitamin C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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3.3 Rancangan Penelitian

Rancangan percobaan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap

(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 3 ulangan yaitu :

- Perlakuan A = Proporsi tepung pucuk indigofera 0 %

- Perlakuan B = Proporsi tepung pucuk indigofera 10 %

- Perlakuan C = Proporsi tepung pucuk indigofera 20 %

- Perlakuan D = Proporsi tepung pucuk indigofera 30 %

- Perlakuan E = Proporsi tepung pucuk indigofera 40%

Model Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang digunakan adalah sebagai berikut

(Steel and Torrie, 1991 dalam Siska dan Salam, 2012):

Yij = µ + ∂i + ∑ij

Keterangan :  Yij : Data pengamatan perlakuan ke-i, ulangan ke-j
i    : Perlakuan pakan A, B, C
j    : Ulangan (1, 2, 3)
µ   : Rataan umum atau Lelei tengah umum
ϭi  : Akibat atau pengaruh pemberian pakan ke-i
∑ij : Galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Persiapan

Wadah yang digunakan berupa akuarium berukuran 60cm x 40cm x 40cm,

yang dibersihkan kemudian dikeringkan. Akuarium diisi air dengan ketinggian

35cm dengan volume 84 liter.Setelah air mengendap maka benih ikan ukuran 3-

5cm dimasukkan kedalam wadah, sebelum benih dimasukkan terlebih dahulu di

aklimatisasi selama 30 menit agar benih ikan tidak mengalami stres yang dapat

menyebabkan kematian.

3.4.2 Pembuatan Pakan

Dalam penelitian ini, proses pembuatan pakan diawali dengan persiapan

bahan-bahan baku pakan antara lain: tepung ikan, tepung kedelai, tepung

indigofera, tepung tapioka sebagai binder, tepung jagung, premix, minyak ikan

dan minyak jagung. Selanjutnya bahan tersebut ditimbang dengan timbangan dan

dicampur dengan mesin pengaduk sampai homogen. Bahan yang telah homogen
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dicetak dengan mesin pencetak pakan.  Pakan yang sudah jadi dikeringkan dengan

mesin oven selama 12 jam pada suhu 60̊ C.

3.4.3 Pemeliharaan dan Pemberiaan Pakan

Pemeliharaan benih ikan nila selama 40 hari dengan pemberian pakan tiga

kali sehari, yakni pada pukul  07.00, pukul 12.00, dan pukul 17.00 WIB. Pakan

diberikan hingga ikan kenyang.

3.5 Parameter yang Diamati

Parameter yang diamati selama 40 hari waktu penelitian adalah sebagai

berikut.

3.5.1 Jumlah Konsumsi Pakan

Jumlah konsumsi pakan (JKP) ditentukan dengan menimbang jumlah pakan

yang diberikan pada ikan uji setiap hari selama percobaan dilakukan. Pada akhir

percobaan, pakan yang telah diberikan dijumlahkan dan dikurangi sisapakan yang

diambil dari wadah pemeliharaan karena tidak dimakan ikan dan telah

dikeringkan.

3.5.2 Tingkat Kelangsungan Hidup

Tingkat kelangsungan hidup (sintasan) merupakan nilai perbandingan antara

jumlah organisme yang hidup diakhir pemeliharaan dengan jumlah organisme

awal saat penebaran yang dinyatakan dalam bentuk persen (Effendie, 2002).

Tingkat kelangsungan hidup (TKH) dihitung berdasarkan persamaan yang

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

TKH (%) = Σ total ikan akhir (ekor) X 100

Σ total ikan awal(ekor)

3.5.3 Laju Pertumbuhan Spesifik

Laju pertumbuhan spesifik (SGR) yakni persentase pertambahan berat ikan

setiap harinya selama pemeliharaan, laju pertumbuhan spesifik ditunjukan dalam

JKP = Jumlah Pakan yang diberikan – Jumlah Sisa Pakan
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satuan %/hari. Laju pertumbuhan spesifik ikan dihitung berdasarkan rumus yang

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

SGR= ×100 %

Keterangan :

SGR = Laju pertumbuhan spesifik (%/hari)

t = Periode pengamatan (hari)

Wt = Bobot rata-rata ikan pada akhir pemeliharaan (g)

Wo = Bobot rata-rata ikan pada awal pemeliharaan (g)

3.5.4 Retensi protein

Retensi protein dihitung melalui analisis proksimat protein tubuh ikan uji

pada awal dan akhir penelitian. Rumus perhitungan retensi protein adalah sebagai

berikut (Takeuchi 1988):

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 (g)

3.5.5 Kecernaan Protein

Kecernaan protein dihitung melalui analisis proksimat protein tubuh ikan uji

pada awal dan akhir penelitian. Rumus perhitungan kecernaan protein adalah

sebagai berikut (Watanabe, 1988 dan NRC, 1993) :

Kecernaan protein = 1 − a1 Bb1 100
Keterangan:
a  =  %  Protein dalam pakan
a1=  %  Protein dalam Feses
b =  %  Cr2O3 dalam pakan
b1=  % Cr2O3 dalam feses
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3.5.6 Pengukuran Kualitas Air

Parameter kualitas air yang diukur pada penelitian ini meliputi pengukuran

suhu, pH, DO dan Amoniak. Pengukuran kualitas air dilakukan sebanyak tiga

kali pada awal, tengah dan akhir penelitian. Hasil mengenai nilai parameter

kualitas air dianalisis secara deskriptif.

3.5.7 Feed Convertion Ratio (FCR)

Feed Convertion Ratio (FCR) adalah perbandingan antara jumlah pakan

yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan (Takeuchi, 1982). FCR dapat

dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

Keterangan : F = Jumlah pakan yang diberikan

Wt = Bobot total ikan akhir pemeliharaan

Wo = Bobot total ikan awal pemeliharaan

Wd = Bobot total ikan yang mati pada pemeliharaan

3.6 Analisis Data

Pengaruh perlakuan terhadap seluruh parameter pengamatan dianalisis

dengan menggunakan analisis ragam (ANOVA) kecuali kecernaan protein,

survival rate dan kualitas air dianalisis secara deskriptif. Apabila hasil uji antar

perlakuan berbeda nyata maka akan dilakukan uji lanjut Beda Nyata Terkecil

(BNT) dengan selang kepercayaan 95%.

= ( + ) −



V.  KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa formulasi pakan ikan

menggunakan subtitusi tepung kedelai dengan tepung pucuk Indigofera

zollingeriana tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ikan nila

(Oreochromis niloticus).

5.2 Saran

Adapun saran pada penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan

pada pertumbuhan ikan nila dengan menggunakan komposisi tepung pucuk daun

Indigofera zollingeriana yang berbeda.
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