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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

hewan yang dibudidayakan. Budidaya secara intensif mengandalkan pakan 

komersil. Sumber protein dalam pakan berasal dari protein hewani dan protein 

nabati. Sumber utama protein nabati pakan yang umumnya digunakan adalah 

tepung kedelai. Nilai protein kedelai yaitu 34,39% (Yudihapsari, 2009). Menurut 

Ardiansyah (2011), bahwa penggunaan tepung kedelai di dalam pakan komersial 

berkisar antara 10–25%. Namun, harga kedelai saat ini cukup tinggi dan masih 

diimpor. Menurut Kementrian Perdagangan (2014), bahwa harga kedelai impor di 

Indonesia yaitu 11,342 rupiah/kg. Peningkatan harga kedelai ini berdampak 

terhadap peningkatan harga pakan komersial. Hal ini tidak diikuti oleh harga ikan, 

sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan usaha budidaya ikan di Indonesia. 

Salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan tepung kedelai yaitu 

memanfaatkan bahan pakan yang lain seperti Bungkil Biji Jarak Pagar (BBJP).  

Ketersediaan bungkil biji jarak pagar di Indonesia sangat melimpah 

karena meningkatnya produksi minyak jarak sebagai sumber energi pengganti 

minyak bumi. Satu ton biji kering akan menghasilkan 200-300 liter minyak, 

dengan residu berupa bungkil biji jarak pagar sebesar 700-800 kg  (Nopitasari, 

2013). Hal ini sesuai dengan persyaratan suatu bahan yang dapat digunakan 

sebagai bahan baku pakan yaitu ketersediaannya yang melimpah, harganya relatif 
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murah, mudah dicerna oleh ikan, mempunyai kandungan nutrisi yang baik 

(protein) dan tidak berkompetisi dengan manusia (Mujiman, 2004).  

Menurut Rahmasari (2009), menyatakan bahwa kandungan protein kasar 

bungkil biji jarak berkulit yang ada di Indonesia adalah 19% - 21%, sedangkan 

protein kasar pada bungkil biji jarak tanpa kulit adalah 45% - 50%. Selain itu, 

komposisi asam amino, prosentase asam amino dan mineralnya hampir sama 

dengan biji-bijian lain. Kandungan nutrien tersebut menjadikan BBJP cukup 

potensial sebagai bahan pakan lokal pengganti sebagian tepung kedelai yang 

masih impor. Namun, bungkil biji jarak ini tidak lazim digunakan karena 

memiliki zat toksik yaitu phorbol ester yang apabila terkonsumsi oleh ikan dapat 

menyebabkan lisisnya sel eritrosit sehingga mengganggu proses pembentukan sel 

darah merah. Namun demikian, zat toksik dapat diminimalisir dengan 

menggunakan metode detoksifikasi. Beberapa metode detoksifikasi telah 

dilakukan, baik secara fisik (pemanasan menggunakan autoclave selama 30 menit, 

suhu 121°C), kimiawi (ekstraksi menggunakan methanol), biologis (fermentasi 

menggunakan berbagai kapang) (Sumiati, 2010).  

Penelitian tentang metode detoksifikasi BBJP melalui fermentasi, 

menurut Tjakradidjaja et al., (2007), detoksifikasi menggunakan berbagai jenis 

Rhizopus spp. hasilnya yaitu kandungan nutrisi pada BBJP dengan fermentasi 

Rhizopus Oryzae adalah protein kasar 22,2 %, lemak kasar 8,8 %, serat kasar 44 

% dan BETN 19,3 %, sedangkan fermentasi menggunakan Rhizopus Oligosporus 

adalah protein kasar 22,6 %, lemak kasar 7,9 %, serat kasar 47,5 % dan BETN 

16,3%. Lebih lanjut, untuk menegaskan penelitian sebelumnya, menurut 
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Nurhikmawati (2007), menyatakan terjadinya penurunan kandungan curcin dari 

0,09% menjadi 0,07% pada fermentasi dengan Rhizopus oligosporus. Hal ini 

menunjukkan bahwa fermentasi menggunakan kapang memiliki pengaruh 

terhadap kandungan zat toksik dan nutrisi BBJP. Sehingga diperlukan penelitian 

lebih lanjut untuk mengetahui metode detoksifikasi melalui fermentasi pada BBJP 

menggunakan kapang yang lain seperti Aspergillus niger, hal ini karena 

Aspergillus niger berasal dari jenis kapang yang berbeda dan Aspergillus niger 

merupakan kapang saprophitik dapat tumbuh cepat dan tidak membahayakan 

karena tidak menghasilkan mikotoksik, selain itu penggunaannya mudah. Hasil 

dari penelitian metode detoksifikasi ini diharapkan dapat diaplikasikan di tingkat 

pembudidaya agar penggunaan pakan dari bungkil biji jarak pagar menjadi salah 

satu solusi alternatif bahan pakan yang aman dalam usaha budidaya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut :  

1.  Apakah metode detoksifikasi secara biologi melalui fermentasi 

menggunakan Aspergillus niger dapat mempengaruhi kandungan zat 

toksik dan nutrisi pada bungkil biji Jarak Pagar (Jatropha curcas L.)? 

2.  Berapa lama waktu fermentasi pada bungkil biji Jarak Pagar (Jatropha 

curcas L.) yang memberikan hasil terbaik dalam metode detoksifikasi 

secara biologi menggunakan Aspergillus niger? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh metode detoksifikasi secara biologi melalui 

fermentasi menggunakan Aspergillus niger terhadap kandungan zat 

toksik dan nutrisi pada bungkil biji Jarak Pagar (Jatropha curcas L.).  

2. Untuk mengetahui lama waktu fermentasi pada bungkil biji Jarak Pagar 

(Jatropha curcas L.) yang memberikan hasil terbaik dalam metode 

detoksifikasi secara biologi menggunakan Aspergillus niger. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dasar kepada 

peneliti tentang metode detoksifikasi BBJP secara biologi sehingga diharapkan 

dapat diaplikasikan di tingkat pembudidaya. Serta agar BBJP dapat digunakan 

sebagai bahan alternatif pakan sebagai substitusi tepung kedelai yang dapat 

menekan biaya produksi khususnya pakan yang akhirnya dapat meningkatkan 

produksi ikan dan pendapatan pembudidaya ikan. 

1.5 Hipotesa Penelitian 

H0 : Diduga metode detoksifikasi secara biologi melalui fermentasi 

menggunakan Aspergillus niger tidak berpengaruh terhadap 

kandungan zat toksin dan nutrisi pada bungkil biji Jarak Pagar. 

H1 : Diduga metode detoksifikasi secara biologi melalui fermentasi 

menggunakan Aspergillus niger berpengaruh terhadap kandungan zat 

toksin dan nutrisi pada bungkil biji Jarak Pagar. 

 


