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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Jarak pagar (Jatropha curcas Linn) merupakan tumbuhan semak berkayu 

yang banyak ditemukan di daerah tropik. Tumbuhan ini dikenal sangat tahan 

kekeringan dan mudah diperbanyak dengan stek. Walaupun telah lama dikenal 

sebagai bahan pengobatan yaitu daunnya dimanfaatkan sebagai obat tradisional 

dan dapat mengobati penyakit kulit seperti luka dan bisul. Peternak didesa 

menyebutnya tanaman jarak pagar karena batang dari tanaman jarak sering 

dijadikan sebagai pembatas perkebunan dan dijadikan pagar  untuk pekarangan 

rumah. Namun demikian pada saat ini tanaman jarak semakin mendapat perhatian 

dari sektor perikanan sebagai sumber bahan baku pakan ikan karena kandungan 

proteinnya. 

Buah Jarak merupakan salah satu tanaman yang selama ini belum dilirik 

oleh dunia perikanan, yang berpotensial sebagai alternatif sumber protein nabati 

untuk pakan karena biji jarak mempunyai kandungan yang sama dengan jagung, 

kacang tanah, dan kedelai. Kandungan protein yang terdapat dalam bungkil biji 

jarak padar (BBJP) 50-58%, pada jagung 8,5%, dan pada kedelai 30 % (Salimon, 

2009). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa BBJP memiliki kandungan 

protein lebih tinggi dibandingkan dengan jagung dan kedelai. 

BBJP sebagai alternatif bahan baku pakan ikan, perlu diperhatikan khusus 

walaupun protein yang terkandung didalamnya cukup tinggi. Hal ini dikarenakan 
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BBJP memiliki senyawa yang merupakan senyawa beracun yaitu lektin, 

trypsininhibitor (anti tripsin), saponin, fitat, phorbolester.  Senyawa phorbolester 

dan senyawa lektin tersebut merupakan zat antinutrisi utama yang memiliki 

konsentrasi tinggi dan bersifat toksin bila dikonsumsi dan perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai senyawa ini. Sedangkan untuk senyawa 

trypsininhibitor (anti tripsin), saponin dan fitat sudah banyak diteliti dan 

kandungan racun yang terdapat pada ke tiga senyawa yang disebutkan tadi kadar 

racunnya tidak sebanding dengan phorbolester dan lektin. Tingkatan zat 

antinutrisi / zat beracun yang terdapat pada bungkil biji jarak pagar (BBJP)  yaitu 

pada phorbolester 2,79 %, fitat 9,4%, saponin 2,6%, trypsin inhibitor 2,6% dan 

pada lektin 21,3%. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian mengenai Analisis Nutrisi Bungkil Pada Biji Jarak Pagar 

(Jatropha Curcas Linn) Melalui Detoksifikasi Secara Kimiawi Sebagai Bahan 

Baku Pakan Ikan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagi 

berikut : 

1. Apakah proses detoksifikasi secara kimiawi menggunakan etanol dengan 

konsentrasi yang berbeda berpengaruh terhadap kandungan nutrisi Bungkil 

Biji Jarak Pagar (BBJP) sebagai bahan baku pakan ikan? 
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2. Berapa perbandingan etanol pada proses detoksifikasi yang memberikan 

kandungan nutrisi terbaik pada Bungkil biji jarak pagar (BBJP) sebagai bahan 

baku pakan ikan? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses detoksifikasi secara kimiawi menggunakan etanol 

dengan konsentrasi yang berbeda berpengaruh terhadap  kandungan nutrisi 

Bungkil Biji Jarak Pagar (BBJP) sebagai bahan baku pakan ikan. 

2. Untuk mengetahui perbandingan etanol pada proses detoksifikasi yang 

memberikan kandungan nutrisi terbaik pada Bungkil biji jarak pagar (BBJP) 

sebagai bahan baku pakan ikan. 

1.4. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan metode yang efektif 

dalam proses detoksifikasi secara kimiawi dengan menggunakan etanol  terhadap 

kandungan nutrisi bungkil biji jarak pagar (BBJP) sebagai bahan baku pakan ikan. 

 

1.5. Hipotesis 

H0: Diduga proses detoksifikasi secara kimiawi menggunakan etanol dengan 

konsentrasi yang berbeda tidak berpengaruh terhadap terhadap kandungan 

nutrisi Bungkil Biji Jarak Pagar (BBJP) sebagai bahan baku pakan ikan. 

H1: Diduga proses detoksifikasi secara kimiawi menggunakan etanol dengan 

konsentrasi yang berbeda berpengaruh terhadap terhadap kandungan nutrisi 

Bungkil Biji Jarak Pagar (BBJP) sebagai bahan baku pakan ikan. 


