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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor budidaya ikan saat ini menjadi salah satu lahan usaha yang 

menjanjikan. Terbukti dengan harga ikan budidaya per kilogram (kg) lebih mahal 

dibandingkan ikan tangkap, dan juga nilai ekspor hasil perikanan budidaya lebih 

besar dibandingkan hasil perikanan tangkap. Salah satu budidaya ikan adalah 

budidaya ikan yang intensif. Salah satu bididaya ikan yang intensif merupakan 

usaha pemeliharaan ikan dengan tinggi penebaran yang padat dan keharusan 

memberi pakan buatan (Djajasewaka, 1985). 

Salah satu wujud budidaya ikan yang intensif adalah ikan mas. Ikan mas 

(Cyprinus carpio L.) merupakan ikan yang tergolong mudah untuk 

dibudidayakan. Mengingat budidaya ikan mas tidak memerlukan biaya cukup 

besar oleh karena itu, ikan mas juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, 

sehingga masuk daftar penting Direktorat Jendral Perikanan.  

Ikan mas (Cyprinus carpio L.)  strain punten adalah salah satu dari sekian 

banyak jenis ikan air tawar yang mempunyai permintaan cukup tinggi di pasaran 

saat ini. Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (2014), dalam Laporan 

Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 Triwulan 

melaporkan bahwa sasaaran produksi ikan mas harus mengalami peningkatan 

produksi rata-rata dari tahun 2015-2019 sebesar 8,92% per tahun, dengan target 

produksi perikanan budidaya air tawar sebanyak 4.872.560 ton. 
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Perkembangbiakan ikan mas terbilang cukup mudah dengan pemijahan 

sebulan sekali. Pun juga didukung dengan pemberian pakan yang mudah didapat 

serta mudah dicerna. Pakan tersebut mengandung protein, serat, kandungan lignin 

yang rendah membantu pencernaan makanan. Sebagaimana menurut Mudjiman 

(2001), ikan membutuhkan energi untuk pertumbuhan, aktivitas hidup, dan 

perkembangbiakan. Ikan menggunakan protein sebagai sumber energi yang 

utama, sumber energi kedua yang digunakan adalah lemak sedangkan karbohidrat 

menjadi sumber energi yang ketiga. 

Nama latin Ikan Mas adalah (Cyprinus carpio L.), dan merupakan ikan 

pemakan segala (omnivora). Memiliki sebuah kebiasaan makan yang unik yaitu 

mangaduk-ngaduk dasar kolam, termasuk dasar pematang untuk mencari jasad-

jasad organik. Karena kebiasaan makannya yang seperti disbutkan sebelumnya, 

ikan mas (Cyprinus carpio L.) dijuluki sebagai bottom feeder atau pemakan dasar. 

Di alam, ikan ini menepi sambil makanan berupa binatang-binatang kecil yang 

biasanya hidup dilapisan lumpur tepi danau atau sungai di incarnya (Susanto, 

1993).  

Ikan mas juga memiliki banyak varietas pun dengan ciri khas yang berbeda-

beda. Ikan mas dapat digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu ikan konsumsi 

dan ikan hias. Ikan konsumsi meliputi ikan mas punten, majalaya, merah, 

sinyonya dan  taiwan, sedangkan  ikan hias adalah ikan mas kaca, kancra domas, 

kumpay, dan koi (Susanto, 1993). Ikan mas punten adalah salah satu jenis dari 

varietas ikan yang dikembangkan di desa Punten, Kota Batu, Jawa Timur, karena 

di kembangkan di desa tersebut maka dinamakan ikan mas punten. 
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Sebagaimana ikan pada umumnya, keberadaan pakan menjadi faktor penting 

dalam keberlangsungan hidup ikan. Pakan sudah menjadi faktor penting dalam 

proses pembudidayaan, baik itu secara kualittif maupun kuantitatif. Ketersediaan 

pakan yang ekonomis dirasa perlu agar dapat melakukan budidaya ikan dalam 

jumlah yang cukup besar. Selain dari segi ekonomi yang tergolong murah, pun 

juga dari sisi keberlangsungan hidup ikan pakan alternatif ini mengandung nutrisi 

yang cukup bagi pertumbuhan ikan. Adapun salah satu alternatif pakan ikan yang 

saat ini tengah dikembangkan yaitu, konsep pengembangan sistem produksi 

perikanan dengan memanfaatkan tumbuhan air sebagai alternatif pakan alami. 

Untuk jenis ikan mas, salah satu bahan yang bisa dimanfaatkan dalam pembuatan 

alternatif pakan alaminya adalah tumbuhan lemna. 

Lemna adalah tumbuhan air tawar dari famili Lemnaceae yang biasanya 

menginvasi persawahan dan dearah-daerah yang memiliki banyak nutrien, Hal ini  

sejalan dengan pendapat Skilicorn et al., (1993) yang mengatakan bahwa Lemna 

merupakan suatu makrofit yang hidup terapung di air, dapat ditemui di seluruh 

dunia dan banyak ditemukan di air tawar yang kaya nutrien. Lemna sebagaimana 

yang dinyatakan oleh Said, (2006). lebih dikenal sebagai gulma di perairan yang 

cenderung sulit untuk dikendalikan Keberadaan lemna dalam jumlah yang besar 

dapat mengurangi nilai keindahan dari suatu periaran sebagai contoh di rawa-rawa 

yang dimanfatkan sebagai tempat wisata. 

Penelitian sebelumnya mengenai lemna adapun yang dijelaskan oleh Ilyas 

(2014), dalam penelitiannya yang berjudul “PEMANFAATAN (Lemna 

perpusilla) SEBAGAI PAKAN KOMBINASI UNTUK IKAN NILA 

(Oreochromis niloticus) PADA SISTEM RESIRKULASI”  Hasil uji statistik 
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yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa tidak dapat pengaruh yang buruk 

pada keberlangsungan hidup ikan itu sendiri sehingga bisa dijadikan sebagai 

bahan kombinasi pakan. Pada perlakuan 25% lemna + 75% pelet yaitu (FCR 

sebesar 2,70), lemna disini belum dapat menggantikan pakan secara keseluruhan 

karena terkait dengan tingginya serat yang ada pada lemna, akan menyebabkan 

lemna lebih sulit dicerna, dikarenakan ikan mencerna serat dalam kemampuan 

ususnya mensekresikan enzim selulase. Dari masalah tersebut peneliti ingin 

menguji lemna jika dikombinasikan dengan bahan lainnya akan dapat 

menurunkan serat dari lemna itu sendiri dan memudahkan ikan untuk 

mencernanya sekaligus menambah bobot dan menghasilkan FCR yang baik. 

FCR adalah sebuah  metode perhitunganyang membandingkan antara berat 

pakan yang diberikan dalam satu periode dengan berat total (biomass) yang 

dihasilkan pada saat dilakukan sampling. FCR dijadikan salah satu tolak ukur 

dalam kebehasilan pakan secara teknis maupun finansial. Nilai FCR yang terkait 

dalam keberhasilan pengelolaan program pakan ikan yang dilakukan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Penggunaan rumus FCR ini dapat membantu 

proses perhitungan perbandingan berat pakan yang diberikan yaitu berupa lemna 

dan berat ikan yang diteliti yaitu ikan mas. Satuan FCR dinyatakan dalam persen 

(%). 

Adapun kandungan nutrisi yang terdapat pada lemna ini menurut Culley et al. 

(1981) dalam Nopriani. (2014 ), adalah 37,6% kandungan protein kasar lemna 

minor yang kadar ini tergolong cukup tinggi, dan kandungan serat yang relatif 

rendah sebesar 9,3%. Lebih lanjut menurut Landolt & Kandeler (1987) dalam 

Nopriani. (2014 ), lemna minor memiliki kandungan mineral yang tinggi yakni N 
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sebanyak 0,8-7,8% dari total berat kering, dan P sebanyak 0,03-2,8% dari total 

berat kering. Berdasarkan kandungan nutrisi lemna minor tersebut, menjadikan 

lemna sebagai bahan olahan penting dalam pembuatan pakan ikan. Salah satu 

olahan dari lemna tersebut berupa tepung lemna. 

Penggunaan media sebagaisebuah sumber belajar dan menggambarkan 

informasi dari sebuah materi, yang antinya disajikan dalam berbagai bentuk salah 

satunya adalah media poster yang merupakan sebuah alat yang digunakan dalam 

meyampaikan sebuah informasi yang berguna untuk menarik perhatian. Poster 

merupakan gagasan yang dicetuskan dalam bentuk ilustrasi gambar yang 

bertujuan untuk menarik perhatian, membujuk, memotivasi masyarakat terhadap 

suatu peristiwa (Sudjana, et. al., 1991). Hasil penelitian ini dikembangkan sebagai 

sumber belajar bagi siswa pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada 

kurikulum 2013 kelas XII KD 3.1 Menganalisis hubungan antara faktor internal 

dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup 

berdasarkan hasil percobaan. Untuk itu penelitian ini bermaksud mengetahui 

“PENGARUH KOMBINASI PAKAN ALTERNATIF LEMNA (Lemna 

perpusilla Torr) DENGAN PAKAN KOMERSIAL TERHADAP LAJU 

PERTUMBUHAN DAN FCR (Feed Convertion Ratio) IKAN MAS (Cyprinus 

carpio L.) STRAIN  PUNTEN  SEBAGAI SUMBER BELAJAR”. 

Pengembangan media poster ini akan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan khususnya dibidang perikanan dan pakan alternatif. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh kombinasi pakan alternatif lemna (Lemna perpusilla 

Torr) dengan pakan komersial terhadap laju pertumbuhan ikan mas (Cyprinus 

carpio L.)? 

2. Bagaimanakah pengaruh kombinasi pakan alternatif lemna (Lemna perpusilla 

Torr) dengan pakan komersial terhadap FCR (Feed Conversion Ratio)  ikan 

mas (Cyprinus carpio L.)? 

3. Bagaimanakah tingkat efektivitas berbagai kombinasi pakan alternatif lemna 

(Lemna perpusilla Torr) dengan pakan komersial dalam memberikan pengaruh 

terhadap FCR (Feed Conversion Ratio)  ? 

4. Bagaimanakah hasil penelitian”Pengaruh pakan alternatif lemna (lemna 

perpusilla torr) terhadap laju pertumbuhan dan FCR (feed convertion ratio) 

ikan mas (Cyprinus carpio L.)” dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi 

SMA kelas XII? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan 

tujuan  kajian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh kombinasi pakan alternatif berbasis lemna (Lemna 

perpusilla Torr) dengan pakan komersial terhadap laju pertumbuhan pada ikan 

mas (Cyprinus carpio L.) strain punten. 
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2. Menganalisis pengaruh kombinasi pakan alternatif berbasis lemna (Lemna 

perpusilla Torr) dengan pakan komersial terhadap FCR (Feed Conversion 

Ratio) pada ikan mas (Cyprinus carpio L.) strain punten. 

3. Menganalisis tingkat efektifitas berbagai kombinasi pakan lemna (Lemna 

perpusilla Torr) dengan pakan komersial dalam memberikan pengaruh 

terhadap FCR (Feed Conversion Ratio). 

4. Mengetahui hasil penelitian”Pengaruh pakan alternatif lemna (lemna perpusilla 

torr) terhadap laju pertumbuhan dan FCR (Feed Convertion Ratio) ikan mas 

(Cyprinus carpio L.) strain punten.” dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

biologi SMA kelas XII? 

1.4  Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.2 Secara teoritik 

Hasil penelitian nantinya dapat memberikan informasi dan terapan ilmu pada 

mata pelajaran biologi umumnya bidang ekologi hewan dan lingkungan pada 

khususnya yang telah didapatkan guna mengembangkan ilmu biologi secara luas 

lagi. Selain itu bagi kalangan masyarakat memberikan informasi mengenai 

komposisi pakan yang tepat untuk ikan- ikan terutama ikan air tawar. 

1.4.2 Secara praktis 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian nantinya dapat memberikan wawasan baru kepada peserta 

didik mengenai pertumbuhan dan perkembangan mahluk hidup  yaitu ikan  dan 
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daur ulang gulma disekitar lingkungan dan bidang ilmu biologi di kehidupan 

sehari-hari pada materi SMA kelas XII. 

b. Bagi masyarakat 

Memberikan informasi bagi pemerintah dan masyarakat setempat tentang 

pakan ikan yang bisa digunakan sebagai alternatif pakan ikan, dan dapat 

meningkatkan efisiensi produksi pada usaha budidaya ikan air tawar khususnya 

ikan mas (Cyprinus carpio L.) Strain punten  juga mampu meningkatkan 

pendapatan (income) agar budidaya lebih praktis dan mudah dan menghasilkan 

ikan yang berkualitas baik. 

1.5 Definisi Penelitian 

Adapun definisi yang ada dalam penelitian agar tidak menyimpang dari fokus 

permasalahan adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Obyek penelitian ini adalah  penggunaan lemna dan bahan pakan lainnya 

dikombinasikan dengan lemna, tepung kedelai, gaplek, tepung ikan, 

bekatul halus, tepung bungkil kedelai, promik . 

1.5.2 Laju pertumbuhan dan FCR (Feed Covertion Ratio) dalam satu kali 

pemanenan dengan empat kali pengulangan. 

1.5.3 Sampel yang digunakan yaitu ikan mas (Cyprinus carpio L.) Strain punten 

yang sudah dilakukan budidaya dan pembiakan oleh Instalasi Budidaya 

Ikan Air Tawar Punten 

1.5.4 Jumlah Lemna (Lemna perpusilla Torr). Yang sudah dibiakkan sendiri 

selama 2 bulan, ditambah pencarian disekitar rawa-rawa dan sawah-sawah. 
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1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Lemna (Lemna perpusilla Torr). Lemna merupakan suatu makrofit yang 

hidup terapung di air, terdapat di seluruh dunia dan banyak ditemukan di air 

tawar yang kaya nutrien (Skillicorn et al., 1993). Lemna adalah tumbuhan 

yang lebih dikenal sebagai gulma di perairan yang cenderung sulit untuk 

dikendalikan (Said, 2006). 

1.6.2 FCR (Feed Conversion Ratio) adalah sebuah  metode perhitunganyang 

membandingkan antara berat pakan yang diberikan dalam satu periode 

dengan berat total (biomass) yang dihasilkan pada saat dilakukan sampling. 

(Narantaka, 2015) 

1.6.3 Ikan Mas (Cyprinus carpio L.) Strain punten pertama kalinya 

dikembangkan sejak tahun 1933 di Desa Punten, Kota Batu, Jawa Timur, 

sehingga untuk menghormati desa tersebut menamakan ikan mas Punten. 

Ciri-cirinya yaitu memiliki sisik berwarna hijau kehitaman,  

pertumbuhannya cepat dan dagingnya tebal sehingga disukai konsumen, 

Menurut Wahyuni dan Supriyanto (2014). 

 


