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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biologi Ikan Gabus (Channa striata) 

2.1.1 Klasifikasi  dan Morfologi Ikan Gabus 

Klasifikasi ikan Gabus menurut Rahayu (1992) dalam Alfarisy (2014) 

sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class   : Agtinopterigii 

Ordo   : Perciformes 

Family  : Chanidae 

Genus   : Channa 

Spesies  : Channa striata 

 
Gambar  1. Ikan Gabus (Channa striata) 

       (Sumber : Hellosehat.com) 

 Ikan gabus pada umumnya memiliki tubuh berwarna coklat kehitam-

hitaman, pada bagian atas berwarna coklat muda dan dibagian perut berwana 

keputih-putihan, namun  sering  kali menyerupain lingkungan sekitarnya. ikan 

gabus sering kali dijuluki “Snake head” karena memiliki kepala seperti ular agak 

pipih dan terdapat sisik besar diatas kepalanya. Pada kepala bagian kanan sampai 
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ujung ekor berwarna hitam kecoklatan dan agak kehijauan dan pada sisi samping 

bercoret-coret tebal (striata). Sirip punggung memanjang dengan sirip ekor 

membulat dibagian ujung. Ikan gabus memiliki mulut yang lebar terminal dan gigi 

yang sangat tajam. (Andriyanto, 2009). Gufron dan Kordi (2010) menyatakan 

bahwa ada dua jenih ikan gabus yaitu cepat tumbuh dan lambat tumbuh. Gabus 

yang cepat tumbuh biasanya hidup di sekitar danau memiliki warna sisik abu-abu 

muda dan pada bagian dada berwarna putih keperakan. 

2.1.2 Karakteristik Ikan Gabus 

Suwandi, dkk (2014) menyatakan bahwa ikan gabus memiliki kandungan 

protein yang berbeda-beda tergantung dari jenisnya namun tidak menunjukan 

perbedaan kandungan protein yang besar. Kandungan air yang terdapat pada habitat 

hidup ikan gabus akan mempengaruhi kandung kadar abu yang terdapat dalam 

daging ikan gabus. Menurut Nugroho (2013) bahwa ikan Gabus memiliki 

kandungan protein yang tinggi 25% dan kandungan albumin 6,22% dibandingkan 

dengan jenis ikan air tawar lainnya seperti ikan bandeng 20%, dan ikan mas 16 %, 

kandungan gizi ikan Gabus dapat dilihat pada Tabel 1. Sebagai berikut : 
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Tabel  1. Kandungan zat gizi Ikan Gabus segar 

Kandungan zat gizi Jumlah 

Energi 74,00 kkal 

Protein 25,20 g 

Lemak 1,70 g 

Karbohidrat 1,00 g 

Kasium 62,00 mg 

Vit A 150 SI 

Vit B1 0,04 mg 

Vit C 0,0 mg 

Sumber : Anonim, 2005 

Daging ikan gabus karena memiliki protein yang tinggi, pada umumnya 

daging ikan gabus dijadikan sebagai tepung sebagai bahan baku pembutan pakan 

ikan, namun saat ini tepung ikan gabus mulai dikembangkan menjadi subtitusi 

bahan baku dalam pembuatan produk olahan makanan (Fatmawati, 2014). Menurut 

Nurtitus (2009) daging ikan Gabus sebagai bahan baku produk pangan umumnya 

dijadikan sebagai pembuatan kerupuk, sedangkan limbahnya mulai digunakan 

sebagai bahan pakan ikan. 

2.1.3 Reproduksi Ikan Gabus 

Ikan gabus melakukan  reproduksi melalui pemijahan secara alami pada 

musim penghujan. Faktor fisiologi dan lingkungan secara alami dapat dijadikan 

isyarat untuk merangsang pemijahan pada jenis ikan teleos. Pada wilayah tropis 

yang dapat merangsang ikan gabus melakukan pemijahan disebabkan oleh 

pergantian musim yang terjadi karena perubahan temperatur perairan dan amplitude 

ketinggian permukaan air (Zairin,  dkk, 2001). 

Secara alami ikan Gabus membuat sarang berbentuk busa di sekitar 

tumbuhan air atau di pinggir perairan yang dangkal pada saat pemijahan, ikan 
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Gabus memijah pada umur 9 bulan dengan panjang total sekitar 21 cm (Allington, 

2002). Di Waduk Kedungombo Jawa Tengah ikan Gabus betina mulai matang 

kelamin ukuran panjang total 18,5 cm. Pada kondisi alami telur-telur yang telah 

dibuahi akan menetas dalam waktu 24 jam sedangkan dalam budidaya telur akan 

menetas setelah 48 jam. Induk jantan akan menjaga sarang telur selama 3 hari 

selama periode inkubasi. Pada proses penetasan larva ikan gabus akan bergerombol 

dan salah satu induknya ikan gabus akan menjaga larvanya sepanjang waktu 

(Kartamihardja,1994;Alfarisy, 2014). 

2.1.3 Kebiasaan Makan Ikan Gabus 

Ikan Gabus merupakan ikan karnivora dengan makanan utamanya daging. 

Di alam ikan gabus pada fase pasca-larva akan memakan pakan alami sesuai dengan 

bukaan mulutnya seperti Daphnia dan Cyclops, sedangkan ikan Gabus yang sudah 

dewasa akan memakan jenis udang-udangan, serangga, katak, cacing, dan ikan 

kecil. Ukuran pakan ikan Gabus dewasa memiliki kisaran panjang total antara 5,78- 

13,4 cm antara lain serangga air, potongan hewan air, udang, dan detritus (Sinaga, 

dkk. 2000).  

Ramli dan Rifa’i (2010) menyatakan bahwa secara umum pada tipe 

perairan yang berbeda yaitu sungai kecil, rawa monoton, dan rawa pasut, jenis 

makanan dalam analisis isi perut ikan gabus didominasikan dari jenis ikan-ikan 

kecil dan katak. Namun, dari analisis lambungnya ditemukan hancuraan-hancuran 

yang didentifikasikan sebagai jenis crustasea dan molusca sebagai makanan 

tambahan ikan gabus. Webster and Lim (2002) menyatakan bahwa benih ikan 

gabus yang dipelihara secara intensif membutuhkan protein pakan pelet sebesar 
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43%, sementara ikan gabus berumur lebih dari 30 hari membutuhkan 36% protein 

dalam pakan. 

2.1.4 Penyebaran Ikan Gabus 

Dahlan, dkk (2011) menjelaskan bahwa ikan gabus dapat hidup di daerah 

yang memiliki kandungan oksigen dan pH yang rendah. Ikan gabus tersebar dan 

hidup di daerah danau, sungai, rawa, dan saluran-saluran air hingga sawah bahkan 

saluran air yang tidak mengalir serta sangat toleransi terhadap lingkungan yang 

beriklim ekstrim seperti dibenua Asia, Afrika dan Amerika. Ansar (2010) 

menyatakan bahwa pada setiap daerah ikan gabus memiliki nama yang berbeda-

beda biasanya di perairan Indonesia, ikan gabus banyak ditemukan didaerah 

Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Lombok, Singkep, Flores, Ambon dan Maluku.  

2.2 Manajemen Pakan 

Menurut Khairuman dan Amri (2002) dalam pembuatan pakan ikan harus 

memenuhi tiga syarat  ketentuan pembuatan pakan agar pemberian pakan dapat 

termanfaatkan dengan baik bagi kelangsungan hidup ikan sehingga dapat menekan 

biaya produksi pakan yaitu sebagai berikut : 

• Pakan harus memiliki gizi yang baik dan sesuai dengan bukaan mulut ikan 

• Ikan mudah mencerna makanan pakan 

• Pakan harus bisa diserap oleh tubuh ikan 

Pakan buatan merupakan salah satu yang sangat penting dalam proses 

kegitan budidaya pembenihan ikan, dalam hal ini untuk memilih bahan baku pakan 

perlu dipertimbangkan nilai gizinya seperti protein, vitamin, lemak, kabohidrat dan 

kandungan mineralnya. 
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a. Protein  

Protein sebagai unsur yang paling penting dalam pembuatan pakan karena 

kandungan protein dalam pakan akan mempengaruhi kulitas pakan buatan. Fungsi 

protein dalam pakan sebagai sumber energi untuk tubuh ikan yang berperan dalam 

pertumbuhan maupun pembentukan jaringan tubuh dan reproduksi ikan. 

kebutuhan protein pakan untuk ikan sekitar 20 - 60% sedangkan kadar protein 

pakan yang optimal sekitar 25% - 35%. (Mahyuddi, 2010). 

b. Lemak  

Lemak dalam pakan akan digunakan ikan sebagai pengontrol energi untuk 

tubuh ikan, sumber asam lemak esensial, fospolifid, sterol dan pengatar proses 

penyerapan vitamin yang terlarut di dalamnya, misalnya vitamin A, D, E dan K 

selain itu, lemak juga membantu dalam pembuatan makanan ikan bentuk pelet 

(Murtidjo, 2001). 

c. Karbohidrat 

Kebutuhan pakan terhadap karbohidrat sekitar 20-30% yang terdiri dari 

serat kasar dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN). Karbohidrat biasanya 

diperoleh dari nabati seperti jagung, beras, dedak, tepung terigu, dan lain-lain. 

Kebutuhan kandungan serat kasar dalam pakan 8% untuk menambah struktur pelet, 

namun jika serat kasar lebih dari 8% akan mengurangi kualitas pelet ikan (Basriati, 

2015) 

d. Vitamin 

Zat organik yang diperlukan dalam  jumlah  sedikit untuk tubuh ikan 

adalah vitamin. Vitamin  dalam  pakan digunakan dalam jumlah yang sedikit, 
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namun sangat berfungsi untuk tubuh ikan dalam mengatur berbagai macam proses 

metabolisme, mempertahankan fungsi sebagai jaringan tubuh sehingga dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan sel-sel baru serta membantu dalam 

pembuatan zat-zat tertentu dalam tubuh (Fathia, 2016). 

e. Mineral  

Kandungan mineral dalam pakan juga memiliki peranan penting untuk 

tubuh ikan karena berfungsi sebagai pembentukan struktur tubuh ikan, memelihara 

sistem kaloid (tekanan osmotik, viskositas) dan regulasi keseimbangan asam basa. 

Mineral memiliki 45 komponen penting dari hormon dan aktivator enzim 

(kofaktor). Kebutuhan ikan akan mineral bervariasi, bergantung kepada jenis ikan, 

stadia, status reproduksi pada ikan (Perius, 2011) 

2.2.1 Pakan Buatan 

Pakan buatan adalah  pakan  yang  dibuat  dengan  formulasi dari campuran 

bahan-bahan baku berdasarkan pertimbangan pembuatnya. Dalam pembuatan 

pakan ikan, dapat  mempertimbangkan  kebutuhan  nutrisi ikan, kualitas bahan 

baku, dan nilai ekonomis pakan. Pakan yang memiliki pertimbangan yang baik, 

akan menghasilkan  pakan  buatan  yang  disukai oleh ikan, tidak  mudah hancur 

dalam air dan aman bagi ikan (Dharmawan, 2010).  Pakan buatan yang  dibuat  

untuk proses pembesaran maupun pembenihan harus memenuhi kebutuhan gizi 

ikan. Pakan buatan diolah dengan campuran dari  bahan-bahan  baku  yang  

memiliki  mutu yang baik dan dibuat dalam bentuk tertentu sehingga tercipta daya 

terhadap pakan buatan tersebut (Anggaraeni dan Abdulgani, 2013) 



11 

 

Pembutan pakan buatan hal pertama yang dilakukan yaitu mengetahui 

jumlah nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan, karena setiap spesies ikan memiliki zat 

gizi pakan yang berbeda-beda tergantung pada ukuran dan keadaan lingkungan 

hidup tersebut. Nilai nutrisi pakan dapat dilihat dari komposisi gizinya seperti 

protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral (Fathia, 2016). Dalam pembutan 

pakan memilih bahan baku pakan sangat penting dilakukan. Bahan-bahan tersebut 

harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

 - Mempunyai nilai gizi yang tinggi  

- Mudah diperoleh dan harga relatif murah 

- Mudah diolah  

- Tidak mengandung racun   

- Tidak merupakan makanan pokok manusia, sehingga tidak menimbukan  

persaingan (Mujiman, 1991 dalam Lubis, 2016). 

2.2.2 Pakan Alami 

Pakan alami merupakan pakan tersedia di alam dan mudah dicerna 

biasanya digunakan sebagai pakan benih ikan yang memiliki pencernaan yang 

belum sempurna selain itu pakan alami merupakan pakan yang baik untuk benih 

karena dalam proses pembenihan pakan alami mampu mencegah sintasan yang 

tinggi pada benih ikan (Lubis, 2016) 

Salah satu pakan alami yaitu Cacing sutera (Tubifex sp) yang sangat 

disukai oleh ikan air tawar terutama benih ikan, cacing sutera memiliki kandungan 

protein yang tinggi sehingga sangat sangat baik bagi pertumbuhan benih ikan air 
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tawar. Kandungan nutrisi cacing sutera yaitu 54,725% protein, 13,770% lemak, 

22,250% karbohidra (Buwono, 2000 dalam Amanta, dkk 2014) 

2.3 Jumlah Konsumsi Pakan 

Jumlah konsumsi pakan ikan bentuk dari ukuran kebutuhan pakan dalam 

suatu populasi ikan terhadap sumber makanananya, konsumsi pakan ikan juga dapat 

meningkatkan konsumsi oksigen ikan. Pada dasarnya ikan akan mengkonsumsi 

pakan pada saat memiiki nafsu makan tinggi dan jumlah pakan yang dikonsumsi 

akan semakin menurun bila ikan mendekati rasa kenyang (Haetami, 2012). Jumlah 

konsumsi pakan juga dapat diartikan sebagai jumlah pakan yang dikonsumsi oleh 

ikan, dihitung dari total berat pakan yang diberikan dan dikurangi total berat sisa 

pakan yang tidak dikonsumsi selama masa pemeliharaan (Kandida, 2013) 

Menurut Parakkasi (1990) dalam Pamungkas (2013) bahwa jumlah 

konsumsi pakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat palatabilitas pakan  

terhadap ikan. salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah konsumsi pakan   

antara lain kandungan nutrisi, palatabilitas, suhu, umur, bobot badan dan kapasitas 

lambung. Palatabilitas pakan ditentukan oleh faktor fisik dan kimia pakan seperti 

bentuk, ukuran, rasa, bau, aroma dan warna. Pakan yang memiliki lemak yang 

tinggi akan mempengaruhi penurunan konsumsi pakan pada ikan. Menurut 

Subandiyono (2014) jumlah konsumsi pakan akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya laju pertumbuhan relatif ikan, namun pada batas waktu tertentu 

jumlah konsmusi pakan tidak memberikan  peningkatan  dalam pertumbuhan 

karena setiap ikan mempunyai jumlah konsumsi pakan yang  optimal sehingga  
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apabila jumlah konsumsi pakan telah berada pada batas optimal pakan yang 

dikonsumsi akan dibuang melalui feses. 

2.4 Rasio Konversi Pakan (FCR) 

FCR atau konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan 

yang dikonsumsi dengan pertambahanya berat badan yang dihasilkan (Mukti, 

2012). Menurut Widarnani, dkk (2012) konversi pakan umumnya dijadikan sebagai 

indikator dalam mengetahui efektivitas pakan dan salah satu parameter yang 

digunakan untuk menambah jumlah pakan yang dapat dimanfaatkan oleh 

organisme budidaya. Rasio konversi pakan menunjukkan keefisienan dalam  

pemberian pakan, dengan kata lain nilai konversi pakan yang semakin rendah maka 

kualitas pakan yang diberikan termanfaatkan  dengan baik oleh tubuh ikan 

(Sulawesty,dkk 2014). 

Nilai konversi pakan juga dapat mengetahui kualitas pakan buatan yang 

diberikan untuk pertumbuhan ikan, besar dan kecilnya nilai konversi pakan dapat 

dihasilkan dari jumlah konsumsi pakan dengan  bertambahnya  berat  tubuh 

populasi dengan interval waktu. Semakin kecil nilai konversi pakan, tingkat 

keefisiensinan suatu pakan tersebut baik. Sebaliknya bila nilai konversi pakan 

besar, tingkat  keefisiensinan  dalam pemberian pakan kurang baik (Rukmini, 

2013). Besar kecilnya nilai konversi pakan dipegaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya kualitas dan kuantitas pakan, spesies, ukuran dan kualitas air. Kualitas 

air yang sesuai pada kisaran toleransi ikan selama masa pemeliharaan tidak akan 

membatasi pertumbuhan, konversi pakan dan kelangsungan hidup ikan 

(Agustiningtyas, 2014). 
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2.5 Kualitas Air 

A. Suhu 

Suhu atau temperatur dijadikan sebagai faktor pembatas bagi semua 

makhluk hidup. Suhu merupakan faktor fisik dalam reproduksi, pertumbuhan dan 

umur organisme. Ekosistem perairan setiap jenis organisme memiliki kisarah suhu 

optimum berbeda-beda bagi kehidupannya. Misalnya  untuk  jenis  ikan Gabus  

yang memiliki kisaran suhu optimum 32º C. Dalam kasus lain ikan diperairan yang 

sama tidak memiliki toleransi terhadap suhu yang demikian (Isnaini, 2011) 

Menurut Almaniar (2011) bahwa suhu yang optimal untuk menunjang 

pertumbuhan ikan Gabus berkisar antara 25,5 ºC- 32,7 ºC. Kisaran suhu tersebut 

biasanya terjadi pada daerah yang beriklim tropis sperti Indonesia  sehingga 

indonesia  mempunyai kondisi  yang  baik dan menguntungkan untuk budidaya 

ikan.  

B. Derajat keasaman (pH) 

Derajat keasaman juga dapat membatasi hidup ikan karena setiap jenis 

ikan memiliki nilai pH yang berbeda-beda  namun  pada umumnya  ikan 

mempunyai pH netral,  kisaran  toleransi antara asam  lemah sampai  basa lemah. 

Nilai pH yang ideal untuk kehidupan organisme air  pada  umumnya antara 7–8,5. 

Kondisi perairan yang bersifat sangat asam maupun sangat basa akan berdapak 

buruk dalam kelangsungan hidup organisme karena akan menyebabkan gangguan 

metabolisme dan respirasi. Kenaikan pH di atas netral akan meningkatkan 

konsentrasi amoniak yang bersifat  toksik (racun) bagi organisme (Barus, 2004) 
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Ikan sangat sensitif terhadap perubahan pH biasanya ikan menyukai pH 

sekitar 6,5-8. Nilai pH mempengaruhi proses biokimiawi perairan, misalnya proses 

nitrifikasi yang akan berakhir pada pH yang rendah (Effendi, 2003).  

C. Oksigen Terlarut (DO) 

Oksigen juga merupakan faktor penentu kehidupan ikan diperairan, namun 

ikan juga memiliki adaptasi untuk mengahadapi tekanan oksigen yang ekstrim. Ikan 

Gabus termasuk dalam kelompok organisme yang mampu mengambil oksigen 

langsung dari udara (labyrintidae). Di Sungai, danau, mapun rawa ikan larva gabus 

berada diperairan yang dangkal kedalaman antara 5 – 10 cm, keadaan ini dapat 

berlangsung selama 45 – 60 hari (Bijaksana, 2011). 

2.6 Pakan Ikan Dalam Bentuk Cake 

 Aminah dkk, (2015) menyatakan bahwa pakan ikan bentuk cake merupakan 

bentuk pakan buatan untuk ikan yang terbuat dari berbaga macam adonan yang 

terdiri dari telur ayam/telur itik, tepung ikan, tepung terigu, tepung susu dan air 

yang dilengkapi vitamin. Pakan cake yang telah diolah melalui proses pengukusan, 

pendinginkan dan dibentuk menjadi gumpalan kecil-kecil, kemudian dioleskan 

vitamin,  pada campuran sambil diremas-remas sampai merata. Faktor yang 

mempengaruhi kualitas pakan bentuk cake antara lain : 

➢ Proses pembuatannya dalam pencampuran bahan-bahan baku 

➢  Pengadukan adonan yang kurang merata 

➢ Pemberian air yang cukup  

➢ Proses pengukusan  
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2.7 Bahan-Bahan Pembuatan Pakan Cake Ikan Gabus 

2.7.1 Daging Ikan Layang 

Ikan Layang (Decapterus spp) adalah salah satu ikan air laut pelagis kecil 

dari suku Carangidae hidup bergerombol. Ikan layang mempunyai protein yang 

cukup tinggi  sebesar 18%, sangat penting untuk pertumbuhan dan terdiri dari asam-

asam amino esensial yang tidak rusak pada waktu pemasakan (Pratiwi, 2013). Ikan 

layang memiliki kandungan lemak sekitar 1 sampai 20%, kandungan lemaknya 

sebagian besar asam lemak takjenuh yang mudah dicerna oleh pembentuk jaringan 

pertumbuhan. Daging ikan mempunyai serat protein lebih pendek dari pada serat 

protein yang terkandung dalam daging sapi dan ayam (Fathin, et al 2015). Hasil 

Proksimat Ikan layang memiliki komposisi kimia daging ikan Layang sebagai 

berikut (Tabel.2). 

Tabel  2. Komposisi Kimia daging Ikan Layang 

Zat Gizi Jumlah 

Kadar Air (%) 72,26 

Protein (%) 74,86 

Lemak (%) 5,74 

Kadar Abu (%) 13,39 

Serat Kasar (%) 0,71 

Berat Kering (gr) 30,54 

Berat Kasar (gr) 100,34 

Sumber : Handajani (2016) 

Menurut Khomsan (2004) bahwa ikan layang memiliki komposisi gizi yang 

lebih tinggi sebesar 22% dibanding ikan laut lainnya seperti ikan Lemuru 20%, 

bawal 19,00% dan tongkol 18,66%. Komposisi asam amino protein daging ikan 

dapat dilihat pada Tabel 3.  
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 Tabel  3. Komposisi Asam Amino Protein Daging Ikan Layang 

Asam Amino  Rata-rata (%N=6,25) 

Alanin 7,91 

Arginin 5,95 

Asam aspartat 10,34 

Sistein 1,04 

Asam glutamat 4,91 

Glisin 4,60 

Histidin 2,01 

Isoleusin 6,03 

Leusin 8,41 

Lisin 8,81 

Metionin 2,97 

Fenilalanin 3,92 

Prolin 3,52 

Serin 5,14 

Treonin 4,62 

Triptofan 0,96 

Tirosin 3,27 

Valin 5,95 

Sumber : Himawati (2010) 

2.7.2 Tepung Terigu 

 Pembutan pakan cake tidak memerlukan tepung terigu dengan kandungan 

protein tinggi. Tepung dengan kadar protein 7-9% dan dengan butiran yang halus 

sangat baik untuk pembuatan pakan bentuk. Kandungan  protein  tepung terigu  

yang rendah mudah menyatu dengan bahan-bahan lain. Kekurangannya, tepung 

jenis ini  tidak baik untuk membuat roti (bread) (Sutomo, 2007).  

Tepung terigu merupakan bahan dasar dalam pembuatan roti dan mie. 

Keistimewaan terigu diantara serealia lain adalah adanya gluten yang merupakan 

protein yg menggumpal, elastis serta mengembang bila dicampur dengan air. 

Gluten digunakan sebagai bahan  tambahan  untuk mempertinggi kandungan 

protein dalam roti. Biasanya  mutu  terigu yang dikehendaki memiliki kadar air 
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14%, kadar protein 8-12%, kadar abu 0,25–0,60% dan gluten basah 24–36% 

(Astawan, 2004).  

2.7.3 Telur 

 Telur merupakan bahan makanan yang memiliki gizi yang tinggi dalam 

lemak, protein, karbohidrat juga mengandung asam amino. Fungsi telur dalam 

pembuatan cake sebagai perekatan membentuk kerangka atau struktur cake, 

menambah kelembaban, serta meningkatkan cita rasa, aroma, warna, dan 

menambah nilai gizi pada cake (Dewi, dkk 2015). 

Berdasarkan berat telur ayam, maka bagian telur terdiri dari kuning telur 

sekitar 30%-32%, albumin sekitar 58%-60%, dan kulit telur sekitar 10%-12%. 

Albumin atau putih telur mengandung protein paling tinggi, tetapi disamping 

mempunyai manfaat sangat besar bagi tubuh manusia, albumin merupakan bahan 

makanan yang bersifat alergen (Yuwanta, 2010). Menurut Komala (2008) 

kandungan gizi telur terdiri dari Protein 9 %, Lemak 11,2% dan Karbohidrat 0,9% 

dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut : 

Tabel  4. Komposisi gizi Telur (%) 

Komposisi 
Kandungan Gizi (%) 

BB BK P L SK Abu BETN GE 

Telur 47 53,00 17,00 35,00 0,80 43,45 3,75 398,0kkal 

Sumber : (Komala, 2008) 

2.7.4 Susu Skim 

 Susu merupakan cairan hasil dari sekresi yang keluar dari kelenjar susu 

(kolostrum) pada dinding alveoli dalam pundi susu hewan yang sedang menyusui 

anaknya. Komposisi susu dari hewan yang sedang menyusui yaitu 3,5 % lemak 
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susu; 8,25 % padatan bukan lemak susu; dan 88,25% cairan (Saleh  dan Eriza, 

2004). 

Menurut Setiawan, dkk (2005) dalam Ismail (2016) komposisi gizi dari 

masing-masing hasil fermentasi susu skim setiap hewan mamalia berbeda-beda, 

diperlihatkan sebagai berikut Berat kasar susu skim 95,08%, Protein 26,77 %, 

Lemak 29,13%, Serat kasar 6,14%, Abu 5,67%, Karbohidrat 32,28 % dan Energi 

762,53kkal. 

2.7.5 Vitamin 

Senyawa  organik  yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan 

ikan adalah vitamin.  Fungsi  vitamin  untuk ikan sebagai katalisator proses 

biokimia yang berlangsung dalam tubuh organisme dan berfungsi sebagai koenim 

didalam sistem biologis (Mudjiman, 2004). Ikan membutuhkan vitamin dalam 

jumlah yang sedikit sehingga vitamin dalam pakan juga dibutuhkan dalam jumlah 

sedikit sekitar 1-4% dari total komponen dari pakan. Ikan mampu memuat vitamin 

dalam tubuhnya sediri sehingga,  dalam  pembuatan pakan buatan memiliki 

ketersedian vitamin yang berperan penting untuk menjaga proses yang terjadi 

dalam tubuh ikan agar berlangsung dengan baik  Kebutuhan  ikan  akan  vitamin  

dipengaruhi  oleh  ukuran, umur, laju pertumbuhan, stress lingkungan dan 

hubungan antar nutrien (Afrianto dan Liviawaty, 2005). 
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