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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pakan buatan adalah pakan yang dibuat oleh manusia untuk ikan 

peliharaan yang berasal dari berbagai macam bahan baku yang mempunyai 

kandungan gizi yang baik sesuai dengan kebutuhan ikan dan dalam pembuatannya 

sangat memperhatikan sifat dan ukuran ikan. Pakan buatan dibuat untuk 

mengantisipasi kekurangan pakan yang berasal dari alam yang kontinuitas 

produksinya tidak dapat dipastikan. Dengan membuat pakan buatan diharapkan 

jumlah pakan yang dibutuhkan oleh ikan akan terpenuhi setiap saat. 

 Dalam usaha budidaya, konversi yang efisien dalam memberi makan ikan 

sangat penting bagi pembudidaya ikan, sebab pakan merupakan komponen yang 

cukup besar dari total biaya produksi. Bagi pembudidaya ikan, pengetahuan 

tentang gizi bahan baku dan pakan merupakan sesuatu yang sangat kritis sebab 

pakan dapat memakan biaya 50% - 60% dari biaya produksi secara keseluruhan. 

 Tujuan pemberian pakan pada ikan adalah menyediakan kebutuhan gizi 

untuk kesehatan yang baik, pertumbuhan dan hasil panenan yang optimum, 

produksi limbah yang minimum dengan biaya yang minimal untuk memperoleh 

keuntungan yang maksimum. Pakan yang memiliki nilai gizi dan fisik yang 

berkualitas merupakan kunci untuk mencapai tujuan-tujuan produksi dan 

ekonomis dalam budidaya ikan. Dengan demikian, pengetahuan tentang gizi dan 

bahan pakan ikan sangat penting dalam usaha budidaya ikan (aquaculture) untuk 

mendapatkan produktivitas yang optimal. 
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 Dalam pembuatan pakan ikan, berbagai jenis pakan buatan didasarkan 

pada bentuk atau struktur. Pelet merupakan salah satu bentuk pakan ikan yang 

dipadatkan, dikompakkan melalui proses mekanik. Salah satu permasalahan 

dalam pakan pelet adalah bentuknya yang cepat rusak, rapuh dan patah selama 

produksi, untuk mengatasi hal tersebut perlu penambahan bahan perekat. Bahan 

perekat yang dapat digunakan antara lain; agar-agar/rumput laut, gelatin, tepung 

terigu, tepung sagu, tepung tapioka, CMC, dan putih telur (Herry, 2008). Oleh 

karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis bahan perekat yang 

efektif dan efesien dalam pembuatan pakan ikan. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

- Bagaimana pengaruh penggunaan bahan perekat tepung tapioka, rumput laut, 

tepung terigu, dan CMC terhadap kualitas fisik pakan ikan? 

- Dari keempat bahan perekat tersebut bahan apa yang memberikan hasil yang 

terbaik untuk kualitas fisik pakan ikan? 

1.3. Tujuan 

- Untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahan perekat tepung tapioka, 

rumput laut, tepung terigu, dan CMC terhadap kualitas fisik pakan. 

- Untuk mengetahui jenis bahan perekat yang memberikan hasil terbaik 

terhadap kualitas fisik pakan ikan dari keempat bahan perekat tersebut. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat ditentukan jenis bahan perekat yang 

terbaik terhadap kualitas fisik pakan ikan. Selain itu, diharapkan dapat 

memberikan sumbangan ilmiah kepada semua pihak yang memerlukan informasi 

tentang bahan perekat pakan ikan. 

1.5. Hipotesis 

H0 : Diduga penggunaan bahan perekat tepung tapioka, rumput laut, tepung 

terigu, dan CMC  tidak berpengaruh terhadap kualitas fisik pakan ikan. 

H1:  Diduga penggunaan bahan perekat tepung tapioka, rumput laut, tepung 

terigu, dan CMC dapat berpengaruh terhadap kualitas fisik pakan ikan. 

 


