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  BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pellet merupakan salah satu bentuk pakan ikan yang dipadatkan, 

dikompakkan melalui proses mekanik. Pellet lebih banyak digunakan oleh petani 

ikan karena mudah diperoleh dan sesuai dengan kebutuhan dalam budidaya.  

Pellet memiliki kekurangan yaitu bentuknya yang cepat rusak, rapuh dan 

patah selama produksi. Oleh sebab itu penambahan bahan perekat sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas pellet agar strukturnya lebih kompak. 

Bahan perekat merupakan salah satu bahan campuran pakan yang 

berfungsi sebagai pengikat komponen bahan yang lain sehingga bahan-bahan 

tersebut bersatu menjadi komponen yang homogen. Selain itu dapat memperbaiki 

ketahanan pakan di dalam air. Bahan perekat yang dapat digunakan antara lain; 

agar-agar/rumput laut, gelatin, tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, CMC 

(karboximetyl selulosa), dan putih telur.  

Tujuan pemberian pakan pada ikan adalah menyediakan kebutuhan nutrisi 

yang baik agar kesehatan ikan tetap terjaga, pertumbuhan dan hasil panen yang 

optimum, produksi limbah yang minimum dengan biaya yang minimal untuk 

memperoleh keuntungan yang maksimum.  

Pada masyarakat banyak dijumpai pakan yang memiliki kualitas fisik yang 

bagus (tidak rapuh dan tidak mudah hancur) serta memiliki komposisi nutrisi yang 

baik (kandungan protein tinggi), namun ternyata setelah diberikan pada ikan, ikan 

tersebut tidak mau makan. Hal ini dapat dilihat dari respon ikan terhadap pakan 
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(palatabilitas). Palatabilitas biasanya dipengaruhi oleh aroma pakan yang kurang, 

sehingga ikan tidak tertarik untuk memakannya. Ikan yang kurang memiliki nafsu 

makan akan berdampak secara langsung terhadap pertumbuhannya, karena ikan 

mendapatkan nutrisi untuk pertumbuhan dari makanan yang dikonsumsi. 

Sebaliknya jika ikan memiliki respon yang baik terhadap pakan, namun 

pertumbuhannya kurang, maka akan berpengaruh terhadap jumlah pakan yang 

dikonsumsi, dan dapat meningkatkan konversi pakan. 

Rasio konversi pakan adalah jumlah pakan yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ikan. Menurut Handajani dan Widodo (2010), pakan 

yang baik memiliki nilai konversi 1, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ikan 

(pertambahan berat) sebesar 1 kg dibutuhkan pakan sebanyak 1 kg. Selain itu 

pakan yang baik juga dapat dilihat dari nilai retensi proteinnya. Retensi protein 

adalah jumlah protein yang dapat diserap oleh ikan dan dapat dimanfaatkan untuk 

pertumbuhan. Semakin tinggi nilai retensi protein berarti semakin baik kualitas 

pakan tersebut.  

Pada penelitian ini akan dibuat pakan yang menggunakan tepung terigu, 

tepung tapioka, rumput laut dan CMC (karboximetyl selulosa) sebagai bahan 

perekatnya. Dari jenis bahan perekat tersebut belum diketahui bahan mana yang 

efektif dan efisien dalam penggunaannya. Oleh sebab itu perlu dilakukan 

pengujian secara biologis terhadap pakan tersebut untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap palatabilitas, laju pertumbuhan spesifik (SGR), FCR (feed convention 

ratio), serta retensi protein.  
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1.2 Perumusan Masalah 

• Bagaimana pengaruh penggunaan bahan perekat tepung tapioka, rumput 

laut, tepung terigu, dan CMC terhadap kualitas biologi pakan ikan? 

• Bahan perekat apa yang memberikan hasil terbaik untuk kualitas biologi 

pakan ikan? 

 

1.3 Tujuan 

• Untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahan perekat tepung tapioka, 

rumput laut, tepung terigu, dan CMC terhadap kualitas biologi pakan ikan. 

• Untuk mengetahui bahan perekat terbaik dalam memberikan kualitas 

biologi pakan ikan. 

 

1.4 Sasaran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat khususnya para pembudidaya yang memproduksi pakan ikan dan 

produsen pakan ikan mengenai bahan perekat pakan yang dapat memberikan 

kualitas biologis yang baik pada pakan ikan. 

 

  

 

 

 


