
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) merupakan salah satu jenis ikan air 

tawar yang sudah di budidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia 

terutama di pulau jawa. Ikan lele berkembang pesat dikarenakan (Dinas Kelautan 

dan Perikanan, 2008) pemasarannya relatif murah. Kebutuhan ikan lele konsumsi 

di dalam negeri terus mengalami peningkatan sejalan dengan semakin populernya 

ikan lele sebagai hidangan yang sangat lezat. Ukuran konsumsi ikan lele yang 

disukai konsumen adalah sekitar 25 cm panjang dan beratnya 200 gram, bisa 

didapatkan dalam jangka waktu 4-6 bulan pemeliharaan di kolam. Permintaan 

ikan lele untuk konsumsi tidak pernah surut. 

 Ikan lele dumbo merupakan hasil persilangan ikan lele lokal yang berasal 

dari Afrika dengan lele lokal dari Taiwan. Ikan lele dumbo pertama kali 

didatangkan ke Indonesia oleh sebuah perusahaan swasta pada tahun 1986. Ikan 

lele termasuk dalam ikan karnivora atau pemakan daging yang hidup didasar 

perairan perairan memerlukan pakan tenggelam. Jenis ukuran dan jumlah pakan 

yang diberikan tergantung ukuran dan lele yang dipelihara. Ada dua jenis pakan 

ikan lele yaitu pakan alami dan pakan buatan (Taufiq, 2011). 

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

tingkat produktifitas ikan lele. Sumber protein nabati pada pakan ikan lele yang 

banyak digunakan adalah tepung kedelai dimana tepung kedelai harganya relatif 

mahal, sehingga perlu adanya bahan alternatif sebagai substitusi tepung kedelai 
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yang dapat menekan biaya produksi khususnya pakan yang akhirnya dapat 

meningkatkan pendapatan dan produksi ikan lele. 

Ada beberapa alternatif bahan pakan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan penyusunan pakan ikan, salah satunya adalah tanaman Azolla. Tanaman 

Azolla berpotensi sebagai bahan pakan karena kandungan protein pada tanaman 

Azolla sebanyak 28,12% banyak terdapat di perairan tenang seperti danau, kolam, 

rawa dan persawahan. Pertumbuhan Azolla dalam waktu 3 – 4 hari dapat 

memperbanyak diri menjadi dua kali lipat dari beratsegar (Handajani, 2000). 

Azolla adalah tumbuhan sejenis paku air yang biasa ditemukan sebagai 

gulma di perairan tenang seperti danau, kolam, sungai, dan persawahan. 

Pertumbuhannya sangat cepat karena dalam waktu 3-4 hari dapat memperbanyak 

diri menjadi dua kali lipat dari berat segar (Arizal, 2011). Secara alamiah tanaman 

azolla mempunyai keistimewaan mampu mengikat N bebas dari udara karena 

bersimbiosis dengan ganggang biru (Anabaena azolae), sehingga mengandung 

protein yang cukup tinggi sebanyak 28,12% . Azolla menyimpan kandungan 

nutrisi yang lengkap. Selain kaya protein, Azolla juga mengandung Vitamin A, 

B12, Asam Amino, Beta Carotene, Lemak, Karbohidrat, dan Mineral. Jika di 

berikan sebagai pakan ikan, Azolla dapat diberikan langsung dalam keadaan segar. 

Alternatif lain, Azolla bisa diolah terlebih dahulu menjadi tepung Azolla. Tepung 

Azolla ini kemudian dijadikan campuran untuk membuat pellet ikan (Anonim, 

2012), oleh karena itu gulma air Azolla sangat potensial digunakan sebagai 

sumber protein nabati untuk pakan ikan. 

Tanaman Azolla memiliki kandungan protein yang cukup tinggi 28,12% 

berat kering (Handajani, 2000). Kandungan protein yang tinggi dari tanaman 
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Azolla belum dapat menggambarkan secara pasti nilai gizi yang sebenarnya. Nilai 

gizi pakan tergantung pada jumlah ketersediaan zat-zat makanan yang digunakan 

ikan, yang ditunjukkan dari bagian yang hilang setelah pencernaan, penyerapan, 

dan metabolisme. 

Hasil analisis komposisidan kadar asam amino dalam jaringan tanaman 

Azolla  terlihat bahwa tanaman Azolla memiliki kandungan protein yang tinggi 

yaitu 23,42% berat kering dengan komposisi asam amino esensial yang  lengkap. 

Pakan yang berkualitas dapat di tinjau dari sifat kimia, fisik, biologis, dan 

ekonomis. Sifat fisik pakan akan mempengaruhi cara makan dari ikan. Pakan yang 

baik secara morfologi permukaannya itu tidak kasar, memiliki daya larut hingga 

2-3 jam, bau tidak terlalu tengik, dan tidak busuk atau berjamur (Muslim, 2011). 

Dengan memperhatikan kondisi dari fisik pakan ini secara tidak langsung kita 

juga memperhatikan kualitas dari pakan yang akan diberikan kepada biota 

budidaya, oleh karena itu dilakukan uji fisik dari pakan ikan. 

Oleh karena itu, pentingnya mengetahui Uji kualitas fisik pakan melalui 

pengujian (water stability) yaitu daya tahan pakan buatan didalam air. Selain itu 

uji fisik dapat dilakukan dengan melihat kehalusan dan kekerasan bahan baku 

pakan yang akan sangat berpengaruh terhadap kekompakan pakan. Hal ini dapat 

dideteksi dengan daya tahan pakan buatan. Dengan mengetahui daya tahan pakan 

buatanakan sangat membantu para praktisi perikanan dalam memberikan pakan, 

berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh ikan untuk mengejar pakan dikaitkan 

dengan lama waktu pakan itu bertahan didalam air sebelum dimakan oleh ikan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana  pengaruh penggunaan tepung Azolla microphylla dalam pakan 

terhadap pengujian daya apung, kestabilan pakan dalam air, dan kekerasan 

pakan ? 

2. Berapakah level penggunaan Azolla microphylla dalam pakan yang 

menghasilkan kualitas fisik pakan yang terbaik meliputi Pengujian daya 

apung, kestabilan pakan dalam air, dan kekerasan pakan? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung Azolla microphylla 

terhadap pengujian daya apung, kestabilan pakan dalam air, dan kekerasan 

pakan. 

2. Untuk mendapatkan level penggunaan tepung Azolla microphylla yang 

baik sehingga menghasilkan daya apung, kestabilan pakan dalam air, dan 

kekerasan pakan yang terbaik. 

1.4 Sasaran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat khususnya para pembudidaya ikan lele mengenai kualitas tanaman 

Azolla microphylla sebagai bahan penyusun pakan ikan sehingga dapat 

menurunkan biaya operasional budidaya ikan, khususnya ikan lele. 

1.5 Hipotesis 

H0  :  Diduga penggunaan bahan Tepung Azolla tidak berpengaruh terhadap 

kualitas fisik pakan ikan lele. 

H1  :  Diduga penggunaan bahan Tepung Azolla dapat berpengaruh terhadap 

kualitas fisik pakan ikan lele. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Deskripsi Azolla (Azolla microphylla) 

Spesies Azolla microphylla adalah sejenis pakis air yang berukuran kecil yang hidup 

bebas mengambang secara horizontal di permukaan air tawar. Khan (1988), menjelaskan 

bahwa satu rumpun Azolla microphylla memiliki ukuran sebesar 2,5 cm x 1 cm. Bentuk akar 

Azolla microphylla  menggantung di permukaan air, berbulu, dan memiliki panjang 1-5 cm 

dengan membentuk kelompok 3-6 rambut akar. Azolla microphyll  memiliki ukuran daun 

yang kecil serta membentuk 2 atau 3 barisan yang menyirip, bervariasi, dan saling tumpang 

tindih. 

Spesies Azolla microphylla dikenal mampu bersimbiosis dengan bakteri hijau biru 

(Anabaena azollae) dan mengikat nitrogen langsung dari udara. Kemampuan Azolla 

microphylla tersebut memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang baik saat diolah maupun 

dimanfaatkan sebagai pupuk hijau dan pakan hewan ternak. Khan (1988), menjelaskan bahwa 

bentuk simbiosis pada Azolla microphylla adalah melakukan fiksasi nitrogen molekular dari 

biosfer dan mereduksinya menjadi senyawa nitrogen yang dimanfaatkan oleh kedua 

simbiotan tersebut. 

 Metzgar et al. (2007) menjelaskan bahwa genus Azolla dibagi menjadi dua 

kelompok.Arifin (2003), menjelaskan bahwa genus Azolla untuk kelompok Euazolla 

umumnya terdapat dibagian Amerika Serikat, Alaska, Meksiko, Amerika Selatan, dan India 

Barat. Genus Azolla untuk kelompok Rhizosperma umumnya terdapat di Asia Tenggara, 

Jepang, Australia, dan Lembah Nil Afrika.  

 Lumpkin & Plucknett (1982) in Khan (1988) membuat urutan klasifikasi untuk 

Azolla microphylla berdasarkan morfologinya dan karakteristik hidup tumbuhan tersebut : 
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Dunia  : Plantae 

Divisi  : Pteridophyta 

Kelas  : Leptosporangiopsida 

Ordo  : Salviniales 

Famili  : Azollaceae 

Genus  : Azolla (Rhizosperma) 

Spesies  : Azolla microphylla 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1:Azolla microphylla 

 Kegiatan pertanian di beberapa negara di Asia, Azolla microphylla dan beberapa 

spesies Azolla lainnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang ramah 

lingkungan.Sahoo dkk (1997), menjelaskan bahwa spesies Azolla merupakan tanaman yang 

baik untuk digunakan sebagai pupuk hijau pada tanaman padi. Pada padat tebar awal sebesar 

0,1 sampai0,4 kg inokulan/m2 di suatu lahan dapat menghasilkan 8-15 ton Azolla/ha selama 

7-20 hari, atau setara dengan 333 ton/ha per tahun. 

 Penggunaan pupuk hijau Azolla lebih mudah dan murah karena tanaman Azolla 

microphylla memiliki kemampuan pertumbuhan yang cepat dan kandungan nitrogen yang 

cukup untuk meningkatkan kesuburan tanah. Singh (1979), menjelaskan bahwa kandungan 

nitrogen pada Azolla microphylla berkisar antara 4,0- 5,0% dari bobot kering Azolla. Hasil 

penelitian tersebut juga mencantumkan nilai fosfor sebesar 0,5 sampai 0,9% dan klorofil 
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sebesar 0,34-0,55% dari bobot kering Azolla microphylla. Produktivitas pertanian dapat 

meningkat saat menggunakan Azolla microphylla sebagai pupuk tanaman padi. 

Spesies Azolla microphylla memiliki kandungan protein yang baik sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan hewan ternak, unggas, dan ikan. Basak et al. (2002), melakukan 

penelitian Azolla microphylla yang diekstrak untuk digunakan sebagai pakan. Penelitian 

tersebut menghasilkan ekstrak nitrogen bebas sebesar 30,08%, protein kasar sebesar 25,78%, 

dan berat kering sebesar 90,8%. Spesies Azolla microphylla dapat dikultur untuk 

dimanfaatkan sebagai pakan hewan ternak dan ikan.Khan (1988), menjelaskan bahwa 

Azolla microphylla dikultur dapat menghasilkan fiksasi Nitrogen sebesar 400-500 kg 

ha/tahun. Azolla microphylla tersebut dapat menghasilkan 4-5% kandungan nitrogen dari 

berat kering tumbuhan ini dan memilikikomposisi kandungan protein 22-37%. Alalade et al 

(2006), menjelaskan bahwa nilai protein kasar Azolla microphylla yang berhasil diekstrak 

untuk pakan ayam adalah 21,4%. Oleh sebab itu di beberapa negara banyak digunakan 

sebagai pakan ikan, kerbau, unggas, babi, dan kuda. 

Spesies Azolla microphylla bersimbiosis dengan Anabaena azollae dan mampu 

menghasilkan kandungan nitrogen berdasarkan proses fiksasi. Arifin (2003), menjelaskan 

bahwa sumber nitrogen dalam Azolla microphylla diperoleh melalui proses fiksasi nitrogen 

dari udara dengan bantuan perantara simbiosis dari Anabaena Azollae. Proses fiksasi nitrogen 

di udara yang terjadi pada daun Azolla microphylla selama kurun waktu 106 hari saat tebar 

dapat mencapai 120-140 kg atau rata-rata 1,1-1,3 kg ha/tahun. Hasil fiksasi nitrogen dari 

udara akan bervariasi bila Azolla ditanam bersama dengan tanaman padi yaitu berkisar antara 

0,4-2,9 kg ha/hari. Hasil fiksasi nitrogen ditransfer keseluruh bagian tubuh Azolla 

microphylla secara merata dengan laju pertumbuhan sekitar 35%/hari. 

Potensi pakan Azolla sebagai pakan, karena menggunakan pupuk hijau Azolla lebih 

mudah dan murah di dapat sebab tumbuhan Azolla mempunyai kemampuan pertumbuhan 
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yang cepat, (Singh, 1979), selain itu tumbuhan Azolla mempunyai kadar protein yang tinggi 

dan baik untuk di kelolah menjadi pakan ikan. 

2.2 Potensi Azolla Sebagai Pakan Ikan 

Potensi pakan Azolla sebagai pakan, karena menggunakan pupuk hijau Azolla lebih 

mudah dan murah di dapat sebab tumbuhan Azolla mempunyai kemampuan pertumbuhan 

yang cepat, (Singh, 1979) selain itu tumbuhan Azolla mempunyai kadar protein yang tinggi 

dan baik untuk di kelolah menjadi pakan ikan. (Djojosuwito, 2009), tumbuhan Azolla 

merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki potensi untuk di jadikan pakan ikan. 

Disamping itu Azolla kering yang nantinya dapat dijadikan tepung harganya relatif murah, 

belum banyak dimanfaatkan oleh pembudidaya ikan, mudah dikembangkan, pertumbuhannya 

cepat dan mempunyai kandungan protein yang tinggi yaitu 28,12% serta dapat disubtitusikan 

untuk bahan lain yang harganya relatif mahal, dalam hal ini adalah tepung kedelai. Dengan 

adanya substitusi ini maka biaya untuk pembelian pakan dapat ditekan sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan produksi ikan. 

Menurut Ghufran (2007), kebutuhan nutrisi ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 

yaitu: protein 35-40%, lemak 9,5-10%, karbohidrat 10-20%, vitamin 0,25-0,40%, dan 

mineral 1,0%. Dengan demikian sebelum melakukan pembuatan pakan ikan lele dumbo 

tersebut diketahui kebutuhan nutrisinya terlebih dahulu. 

2.3 Parameter Fisika Pakan Ikan 

 Menurut (Handajani dan Wahyu, 2010) pengujian fisik yang dilakukan pada pakan uji 

adalah Pengujian daya apung, Kestabilan pakan dalam air, dan Kekerasan pakan. Yang 

pertama diperhatikan adalah Pengujian daya apung yaitu meliputi kecepatan pecah dan 

dispersi padatan, dan kecepatan tenggelam. Pengujian daya apung ini adalah tingkat 

ketahanan pakan di dalam air atau beberapa lama waktu yang di butuhkan hingga pakan 

lembek dan hancur, meliputi uji kecepatan pecah dan dispersi padatan. Uji kecepatan pecah 
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mengukur berapa lama waktu sampai pakan hancur di dalam air. Pengujian standar terhadap 

daya apung pakan pellet sampai saat ini masih belum baku. Hasil percobaan pendahuluan 

terhadap produk pakan pellet terapung komersial mendapatkan bahwa pellet mampu terapung 

antara 20-30 menit. Namun demikian, pada kondisi praktis pakan pellet hanya diperlukan 

terapung beberapa menit sebelum di konsumsi oleh ikan. 

Uji kestabilan pakan dalam air dilakukan dengan merendam pellet dalam air dan 

dihitung berapa lama pellet tersebut tahan dalam air sampai hancur. Selain dari faktor 

kekerasan pellet, daya tahan pellet dalam air dapat disiasati dengan beberapa cara, antara lain 

yaitu dengan mempergunakan perekat, lama pengeringan yang optimal dan merata dan 

memperbesar ukuran pellet seoptimal mungkin (Handajani dkk, 2010). 

Pengujian kekerasan pakan bisa dilihat dari penyerapan air oleh pakan ditunjukan 

sebagai faktor terhadap presentase berat. Persen penyerapan air oleh pakan dimana perlu 

penambahan pada berat bahan setelah dikurangi dengan air yang terdapat dibawah keadaan 

yang spesifik (Handajani dan Wahyu, 2010). 

SNI pakan buatan ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) secara fisik dirumuskan 

sebagai upaya untuk meningkatkan jaminan mutu (quality assurance), mengingat pakan 

buatan untuk ikan lele tersebut banyak diperdagangkan serta sangat berpengaruh terhadap 

kegiatan budidaya.  

2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas fisik pakan 

Pencampuran pakan yaitu bahan baku yang digunakan harus dalam bentuk tepung, 

dengan semakin halusnya bahan baku yang digunakan maka bentuk fisik akan semakin baik 

dan seluruh bahan baku akan tercampur secara sempurna (Handajani dan Widodo, 2010). 

Titik didih yaitu untuk memberikan batas maksimal pemanasan pakan agar protein 

yang terkadung dalam pakan tetap stabil (Anonim, 2006). 
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Kekerasan Butiran adalah bahan baku yang digunakan merupakan bahan yang sudah 

dijadikan tepung yang sangat halus agar dapat mempengaruhi bentuk fisik dari pakan 

(Muslim, 2011). 

Daya perekat yaitu bahan yang digunakan sebagai pengikat komponen bahan-bahan 

agar bahan tersebut bersatu menjadi komponen yang homogen (Muslim, 2011). 

Proses pengolahan adalah untuk mendapatkan bahan baku menjadi lebih kecil agar 

memperoleh ukuran yang relatif halus dan seragam (Widodo, 2010). 

 


