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Abstrak. Dalam usaha budidaya ikan, pakan merupakan biaya operasional tertinggi, mencapai lebih dari
60% dari total biaya produksi. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya produksi dalam usaha budidaya,
pakan ikan dapat dibuat sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan nutrisi pakan
dan mengetahui pengaruh pemberian pakan buatan dengan penambahan tepung rumput laut (Gracilaria
sp.) terhadap pertumbuhan Ikan Nila Merah (Oreochromis sp.). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Juni-September 2021, variabel penelitian terdiri dari uji analisis proksimat, laju pertumbuhan spesifik
(SGR) dan pertumuhan mutlak. Berdasarkan hasil uji analisis proksimat pada pakan menunjukkan bahwa
perlakuan A dengan penambahan Gracilarian, sp sebesar 10 gr memberikan hasil terbaik dengan melihat
kandungan protein pada pakan rata-rata sebesar 60%, sedangkan pengaruh pemberian pakan dengan
penambahan rumput laut Gracilaria, sp terhadap laju pertumbuhan spesifik (SGR) terdapat pada
perlakuan C yaitu rata-rata sebesar 0,06%, rata-rata pertumbuhan mutlak terbaik terdapat pada perlakuan
C yaitu sebesar 33,04 gr.
Abstract. In fish farming, feed is the highest operational cost, accounting for more than 60% of the total
production cost. Therefore, to reduce production costs in aquaculture, fish feed can be made yourself. The
purpose of this study was to determine the nutritional content of feed and to determine the effect of
artificial feeding with the addition of seaweed flour (Gracilaria sp.) on the growth of Red Tilapia
(Oreochromis sp.). This research was conducted in June-September 2021, the research variables consisted
of proximate analysis test, specific growth rate (SGR) and absolute growth. Based on the results of the
proximate analysis test on feed, it showed that treatment A with the addition of Gracilaria, sp of 10 g gave
the best results by looking at the protein content in the feed on average by 60%, while the effect of feeding
with the addition of Gracilaria seaweed, sp on the specific growth rate (SGR) is found in treatment C,
which is an average of 0.06%, the best absolute growth average is found in treatment C, which is 33.04 gr.

I. PENDAHULUAN
Dalam usaha budidaya ikan, pakan
merupakan biaya operasional tertinggi, mencapai
lebih dari 60% dari total biaya produksi. Oleh
karena itu, untuk mengurangi biaya produksi
dalam usaha budidaya, pakan ikan dapat dibuat
sendiri. Pakan ikan yang dibuat sendiri memiliki
beberapa keuntungan dibandingkan dengan
membeli di pasar. Diantaranya adalah komposisi
dapat disesuaikan dengan kebutuhan ikan yang
akan mengkonsumsi pakan tersebut, karena setiap
jenis ikan mempunyai kebutuhan nutrisi/zat gizi
yang spesifik (BRSDMKP, 2021).
Pakan ikan yang baik dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain : bahan baku atau
dasar yang digunakan dalam pakan tersebut,
kandungan protein, karbohidrat, vitamin, proses
pembuatan dan cara penyimpanan terhadap pakan
tersebut. Salah satu indikator pakan yang baik

adalah pengaruhnya pada tingkat pertumbuhan
pada ikan yang akan terus meningkat.
Pertumbuhan
sangat
tergantung
dengan
kandungan protein dalam pakan, namun ikan
tidak hanya memanfaatkan protein untuk
pertumbuhan tetapi juga sebagai sumber energi.
Oleh karena itu perlu dicari bahan-bahan yang
dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Rumput laut
merupakan algae yang hidup di laut dan
merupakan sumber protein yang banyak
mengandung berbagai macam asam amino dan
serat kasar diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan pada ikan. (Pratiwi, dkk, 2019)
Gracilaria sp adalah jenis rumput laut
merah (Rhodophyta), yang merupakan jenis
rumput laut penghasil agar-agar, di industri
pangan, peran utama agar adalah sebagai bahan
pemantap (stabilizing) dan pembentukan gel
(gelling agent) (Meena dkk., 2006). Selain itu, agar438
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agar berperan sebagai pembentuk tekstur (texture
modifier), pengemulsi (emulsifying agent) dan
pengental (thickening) (Meer, 1980 dalam Hasanah,
2007). Secara kimia kandungan rumput laut terdiri
dari air (27,8%), protein (5,4%), karbohidrat
(33,3%), lemak (8,6%), serat kasar (3%) dan abu
(22,25%) (KKP, 2018).
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui kandungan nutrisi pakan dan
mengetahui pengaruh pemberian pakan buatan
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dengan penambahan tepung rumput laut
(Gracilaria sp.) terhadap pertumbuhan Ikan Nila
Merah (Oreochromis sp.)
II. METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan JuniSeptember 2021 yang bertempat di Laboratorium
Terpadu Universitas Khairun Ternate.
Alat dan Bahan yang digunakan disajikan pada
Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Alat yang digunakan pada penelitian
No
Nama Alat
Kegunaan
1
Blender
Alat penepungan bahan baku pakan
2
Baskom
Sebagai wadah bahan baku pakan
3
Oven listrik
Sebagai alat pengering pakan
4
Sendok
Untuk mengambil bahan hasil penepungan.
5
Plastik
Sebagai wadah sampel uji pakan
6
Isolasi
Sebagai perekat pada sampel bahan baku pakan untuk
di simpan
7
Alat pencetak pakan
Untuk mencetak pakan
8
Ayakan
Untuk mengayak bahan baku hasil penepungan
9
Aerator
Sebagai penyuplai oksigen
10
Timbangan analitik
Untuk menimbang bahan uji
11
Ember/Toples
Sebagai wadah budidaya ikan
12
Water chaker (Horiba)
Alat untuk pengukuran kualitas air
13
Kertas Label
Label sampel uji pakan
Tabel 2. Bahan yang digunakan pada penelitian
No
Nama Alat
1
Rumput Laut Gracilaria sp
2
Tepung Jagung/maizena
3
Ikan Teri
4
Maggot (Hermetia illucens)
5
Dedak halus
6
Vitamin
7
Spirulina
8
Minyak ikan
9
Bibit nila 3-5 cm
10
Air

2.1. Analisis Data
2.1.1. Formulasi Pakan
Formulasi
pakan
di
buat
dengan
menggunakan Metode Pearson’s Square (segi
empat Pearson). Dasar dalam penyusunan

Kegunaan
Bahan pakan
Bahan pakan
Bahan pakan
Bahan pakan
Bahan pakan
Bahan pakan
Bahan pakan
Bahan pakan
Hewan Uji
Sebagai media pemeliharaan

formulasi pakan menggunakan metode ini adalah
adanya pembagian tingkatan protein bahan-bahan
pakan. Tingkatan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu
protein basal dan protein suplemen. (BRSDMKP,
2021). Protein yang dikehendaki 35%.

Protein basal 14,41 %

3,93

40,23 %
Protein suplemen 44,16%

25,82
29,75
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Tabel 3. Pengelompokan bahan–bahan pakan ke dalam bahan baku utama dan
tambahan/pelengkap
Jenis Bahan Baku
Kandungan Protein dalam
Bahan (%)
Bahan Tambahan :
Tepung maizena 10%
Vitamin 3 %
Jumlah bahan tambahan : 10% + 3% = 13 %
Bahan Utama :
Tepung ikan teri
32,5
Tepung maggot
45
Spirulina
55
Tepung dedak halus
12
Rumput laut
16,83
Jumlah bahan utama = 100%-13% = 87%
Tabel 4. Rata-rata protein Basal dan Suplemen
Protein Basal (%)
Protein Suplemen (%)
Dedak halus
12
T. Ikan teri
32,5
Rumput laut
16,83
T. Maggot
45
Spirulina
55
Jumlah
28,83
Jumlah
132,5
Rata-rata
14,415
Rata-rata
44,16
Tabel 5. Komposisi protein bahan baku
Nama bahan
Kandungan protein
dalam bahan baku (%)
T. Ikan teri
T. Maggot
Spirulina
T. Dedak halus
Rumput Laut

Jumlah bahan yang
dibutuhkan
(%)
32,5
25,16
45
25,16
55
25,16
12
5,74
16,83
5,74
Jumlah protein dalam pakan (%)

2.1.2. Analisis Proksimat
Analisis uji proksimat dilakukan di
Laboratorium Fakultas Peternakan Universitas
Hasanudin dengan mengacu pada SNI 01-28911992.
2.1.3. Laju Pertumbuhan Harian (SGR)
Penghitungan laju pertumbuhan harian
digunakan rumus yang dikemukakan oleh Hariati
(1989), sebagai berikut :
SGR =
100%
Keterangan:
SGR = Laju Pertumbuhan Harian (%)
Wt = Bobot rata-rata ikan di akhir
pemeliharaan (ekor)
W0 = Bobot rata-rata ikan di awal
pemeliharaan (ekor)
t = Lama waktu pemeliharaan (hari)

2.1.4. Pertumbuhan Berat Mutlak (W)
Untuk menghitung pertumbuhan berat
mutlak digunakan formula dari (Ismail, 1991
dalam Raharjo 2006) sebagai berikut:

Hasil kali
(%)
8,17
11,32
13,83
0,7
0,96
35

W = Wt – Wo
Keterangan:
W= Pertumbuhan berat mutlak
Wt= Berat ikan pada akhir penelitian (mg)
Wo= Berat ikan pada awal penelitian (mg)

2.2. Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan
dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3
kali, sehingga jumlah perlakuan yang dicobakan
berjumlah 12 wadah. Adapun perlakuan yang
dicobakan yaitu sebagai berikut:
 Perlakuan A : Pakan buatan dengan
penambahan Gracilaria sp 10 gr
 Perlakuan B : Pakan buatan dengan
penambahan Gracilaria sp 20 gr
 Perlakuan
C:
Pakan
buatan
dengan
penambahan Gracilaria sp 30 gr
 Perlakuan D (Kontrol) : Pakan buatan tanpa
penambahan Gracilaria sp
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Perlakuan yang diaplikasikan adalah pemberian
tepung rumput laut Gracilaria sp dengan
konsentrasi berbeda dalam pakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisis Proksimat

Vol. 14. No. 2 (Oktober 2021)

Analisis proksimat bertujuan untuk melihat
kandungan nutrisi zat makanan atau pakan. Hasil
analisis ini akan di ketahui penggolongan
komponen yang ada pada bahan makanan
berdasarkan komposisi kimia dan fungsinya. Hasil
analisis proksimat pada pakan disajikan pada
Tabel 6.

Tabel 6. Hasil analisis proksimat pakan
Komposisi (%)
No

Kode
Sampel

Air

Protein
Kasar

Lemak
Kasar

Serat
Kasar

BETN

Abu

1

A1

13.24

59.21

8.75

12.51

5.61

13.92

2

A2

13.97

60.05

9.16

12.31

3.99

14.49

3

B1

18.99

53.34

15.60

10.59

8.39

12.08

4

B2

18.11

53.62

15.28

10.51

8.85

11.75

5

C1

13.24

50.89

20.92

9.23

7.85

11.10

6

C2

13.41

51.48

19.20

10.16

7.67

11.49

7

D1

18.98

59.73

8.29

8.06

10.90

13.02

8

D2

18.05

59.36

8.68

7.84

10.79

13.34

Sumber : Hasil Uji Proksimat pada Lab. Fakultas Peternakan Universitas Hasanudin

Tabel 6 menunjukkan nilai protein tertinggi
terdapat pada perlakuan A yaitu rata-rata sebesar
60%.
Protein
berperan
penting
untuk
pertumbuhan, karena mengandung asam amino
esensial dan non esensial. Protein merupakan
sumber energi utama pada ikan, jika kebutuhan
protein tidak dicukupi dalam makanannya, maka
akan terjadi penurunan drastis atau penghentian
pertumbuhan atau kehilangan bobot tubuh.
Richard & Chapman (2007), menyatakan bahwa
kandungan
protein
juga
mencerminkan
kandungan asam amino bahan, karena protein
tersusun dari asam-asam amino esensial dan non
esensial. Selain itu, pada proses pencernaan
enzimatis, protein dalam pakan akan dipecah
menjadi asam-asam amino kemudian diserap oleh
tubuh ikan.
Keseimbangan energi dan protein pada
formulasi menjadi sentral penting dalam
pemberian pakan. Tidak hanya kecukupan
kuantitas dan kualitas protein yang harus
terjamin, seringkali nilai energi tidak seperti yang
diperkirakan, sehingga penambahan bahan
berkalori tinggi menjadi
penting. Selain
meningkatkan nilai kalori, lemak pakan dapat
memperbaiki
tekstur
dan
meningkatkan
palatabilitas, sehingga mengurangi feed lost baik
dalam proses peleting maupun pemberiannya,
namun dapat memiliki kelemahan menurunnya

kualitas lemak seiring dengan pemrosesan dan
lamanya penyimpanan (Gali, 2000)
3.2. Laju Pertumbuhan Spesifik (SGR)
Laju pertumbuhan spesifik pada Ikan Nila
(Oreocromis, sp) selama penelitian disajikan pada
Gambar 1.
Gambar 1 menunjukkan laju pertumbuhan
spesifik tertinggi pada masing-masing perlakuan
memiliki pertumbuhan spesifik tertinggi yaitu
pada perlakuan C dengan nilai 0,06%, Tingginya
nilai pertumbuhan pada perlakuan C, diduga
bahwa pertumbuhan Ikan Nila Merah dapat
meningkat karena adanya penambahan Gracilaria
sp sebesar 30 gr sehingga mempengaruhi nilai
nutrisi pakan. Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu faktor internal dan
eksternal. Faktor internal umumnya adalah faktor
yang
sulit
dikontrol,
diantaranya adalah
keturunan, jenis kelamin, umur, parasit dan
penyakit. Sedangkan faktor eksternal meliputi
makanan dan suhu perairan. Faktor lainnya yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan adalah
fakor dalam transformasi makanan menjadi
jaringan tubuh ikan seperti jumlah pakan yang
dikonsumsi, kecernaan makanan, laju pencernaan,
frekuensi pemberian pakan, penyerapan zat
makanan, serta efisiensi dan konversi pakan
(Dharma & Suhenda, 1986 dalam Murdianto et.al,
1996). (Pratiwi, dkk, 2019) menjelaskan ikan
441
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sebagaimana hewan lain harus mendapatkan
energi dari makanan yang dikonsumsi. Beberapa
unsur
pokok
makanan
seperti
protein,
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karbohidrat, dan lemak yang dapat digunakan
ikan dalam proses katabolisme dan anabolisme
dalam pertumbuhan.

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Spesifik Ikan Nila (Oreocromis sp)

Pertumbuhan ikan nila yang tergolong baik
selama pemeliharaan dengan pemberian pakan
berkualitas dan kualitas air yang masih
mendukung kehidupan ikan. Hasil analisis sidik
ragam menunjukkan bahwa substitusi pakan
buatan dengan penambahan tepung rumput laut
(Glacilaria sp.) terhadap pertumbuhan ikan nila
merah (Oreochromis sp.) memberikan pengaruh
yang sangat nyata (p > 0.05). Hasil uji ANOVA
menunjukkan bahwa pemberian formulasi pakan
buatan dengan tepung rumput laut Gracilaria sp.
pada berbagai konsentrasi yang berbeda
berpengaruh nyata (p˂0.05) terhadap laju
pertumbuhan berat spesifik ikan nila.
Hasil
penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian
Wuhi, at all, 2019, Penambahan ulva ke dalam

pakan lebih konsisten memberikan pengaruh
positif
terhadap
pertumbuhan
ikan
nila
dibandingkan penambahan garicilaria. Perbedaan
tersebut diduga karena adanya perbedaan
kandungan gizi ataupun mineral, Oleh karena itu
disimpulkan bahwa penambahan ulva kedalam
pakan ikan relative lebih efektif meningkatkan
pertumbuhan ikan dibanding penambahan
gracilaria kedalam pakan ikan.
3.3. Pertumbuhan Mutlak
Hasil pengamatan pertumbuhan bobot
mutlak ikan nila merah (Oreocromis, sp) yang
dipelihara selama 49 hari di sajikan pada Gambar
2.

Gambar 2. Pertumbuhan Bobot Mutlak

Gambar 2 menunjukkan hasil tertinggi
terdapat pada perlakuan C yaitu rata-rata sebesar
33,04 gr. Hal ini diduga karena dengan

penambahan Gracilaria, sp berpengaruh terhadap
kandungan
nutrisi
pakan.
Perbedaan
pertumbuhan dari keempat perlakuan tersebut
442
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disebabkan oleh kandungan gizi pakan yang
berbeda. Hal tersebut sesuai dengan pendapat
Arisman (2004) menyatakan bahwa, kandungan
gizi seperti karbohidrat, lemak dan protein
merupakan sumber energi yang mempengaruhi
pertumbuhan benih ikan. Serta Huet (1971)
mengemukan faktor-faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ikan yaitu, keturunan, kemampuan
memamfaatkan makanan, kualitas air dan ruang
gerak. Juga dinyatakan bahwa pertumbuhan ikan
akan terjadi jika jumlah makanan yang
dibutuhkan untuk mempertahankan hidup sesuai
dengan kebutuhannya.
Hasil analisis sidik ragam terhadap
pengaruh penambahan Gracilaria, sp terhadap
pertumbuhan
bobot
mutlak
memberikan
pengaruh nyata yang menunjukkan bahwa
pemberian rasio kombinasi pakan buatan dengan
penambahan Gracilaria, sp dengan level berbeda
terhadap bobot pertumbuhan mutlak pada ikan
nila merah (P<0,05). Pertumbuhan mutlak
menunjukkan bahwa substitusi tepung rumput
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laut Glacilaria, sp yang ditambahkan ke dalam
pakan buatan sebesar 30 gr dapat digunakan
dalam memperbaiki laju pertumbuhan ikan nila
merah (Oreochromis sp.). (Pratiwi, dkk, 2019)
menjelaskan apabila dilihat dari segi ekonomi,
pengurangan
penggunaan
pelet
dapat
meningkatkan keuntungan karena bahan-bahan
subtitusinya relative murah dan mudah diperoleh.
PENUTUP
Berdasarkan hasil uji analisis proksimat
pada pakan menunjukkan bahwa perlakuan A
dengan penambahan Gracilarian, sp sebesar 10 gr
memberikan hasil terbaik dengan melihat
kandungan protein pada pakan rata-rata sebesar
60%, sedangkan pengaruh pemberian pakan
dengan penambahan rumput laut Gracilaria, sp
terhadap laju pertumbuhan spesifik (SGR)
terdapat pada perlakuan C yaitu rata-rata sebesar
0,06%, rata-rata pertumbuhan mutlak terbaik
terdapat pada perlakuan C yaitu sebesar 33,04 gr.
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