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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Sidat 

2.1.1 Klasifikasi Ikan Sidat 

Klasifikasi ikan Sidat Menurut kotteler (1993) dalam Darmono (2012) 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata   

Sub filum : Euchordata  

Kelas  : Pisces 

Sub kelas : Teleostei  

Ordo  : Anguilliformes 

Famili  : Anguillidae 

Genus  : Anguilla 

Spesies : Anguilla bicolor bicolor 

Gambar 1. Ikan sidat (Anguilla bicolor) 

Sumber : Sidatmasapi.com 
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2.1.2 Morfologi 

Anguilla bicolor bicolor atau disebut juga ikan sidat dalam bahasa Indonesia 

merupakan hewan dengan banyak nama daerah, seperti ika pelus, ikan uling, ikan 

larak, ikan moa, ikan lumbon, dan ikan lubang. Ikan sidat masuk ke dalam genus 

Anguilla  

Ikan sidat disebut juga kembaran dari ikan belut karena mempunyai 

kesamaan bentuk badan yang memanjang, punggung serta perut yang tidak berduri 

(Gambar 1). Badan dari ikan sidat sangat licin dengan sisik kecil membujur, 

kumpulan-kumpulan sisik kecil menjadi satu dan masing-masing kumpulan miring 

membentuk sudut siku pada kumpulan disampingnya. mulut agak miring melewati 

mata, depan muka mata terletak lubang hidung ikan sidat. Ikan sidat memiliki berat 

hingga mencapai ± 661,3 gram dengan panjang mencapai ± 744,0 mm. Dari mulut 

sampai ekor berwarna keperakan dengan sisi ventral berwarna kuning keperakan 

hingga bagian perut dan putih pada bagian perutnya. Sirip ikan berwarna keemasan, 

iris keemasan dengan abu-abu pada sekelilinya, dan pupil berwarna hitam (Robinet 

dan Feunteun, 2002). 

Ikan sidat memiliki siklus hidup yang terbagi menjadi tiga fase tempat 

hidup, yaitu fase di sungai, fase di air payau, dan fase di lautan. Sedangkan untuk 

pertumbuhan terbagi menjadi empat fase pertumbuhan. Pertumbuhan pertama 

dimulai dari pemijahan ikan sidat di laut pada kedalaman sekitar 400 meter dan 

setelah telurnya dikeluarkan, telur-telur tersebut akan mengapung dekat permukaan 

air dan telurnya menetas menjadi larva sidat disebut leptocephalus (Usui, 2004), 

tubuhnya lebar seperti daun dan transparan. Leptocephalus memiliki tubuh yang 
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lebar dan transparan seperti daun. Perkembangan bertahap leptocephalus dari tubuh 

lebar transparan menjadi silindris transparan yang dinamakan glass eel. Disebut 

elver apabila telah berukuran sekitar 12 cm. Selanjutnya, dengan panjang tubuh 

sekitar 40 cm disebut fingerling. Dari Fingerling menjadi sidat ukuran konsumsi 

pada panjang tubuh 50 cm sampai satu meter lebih. 

Suhu yang dapat ditolerir untuk adaptasi ikan sidat yakni 12-310C dibawah 

suhu 120C nafsu makan ikan sidat akan menurun, sedangkan salinitas  (kadar garam 

perairan) 0-35 ppm yang dapat ditoleransi. Banyaknya ikan sidat stadia Elver di 

suatu daerah dipengaruhi oleh parameter salinitas dan turbiditas (kekeruhan suatu 

perairan) karena Elver lebih menyukai habitat yang memiliki turbiditas tinggi dan 

salinitas yang rendah (Knights, 2006). 

2.1.3 Makan Dan Kebiasaan Makan 

Keberhasilan budidaya ikan sidat ditentukan oleh ketersediaan pakan yang 

cukup untuk digunakan pada pemeliharaan ikan sidat glass eel sampai ukuran 

konsumsi. Sepanjang hidupnya, ikan sidat bersifat karnivor di air tawar, omnivore 

pada sidat kecil. Pada larva yang baru menetas ikan sidat memakan mikroplankton, 

dan memakan organisme bentik seperti: Bivalva (anak kerang/siput),  Crustacea 

(anak kepiting, anak udang), dan Larva Chironomous pada fase elver (Affandi,1996 

dalam Khamilah, 2011). 

Dari hasil analisa  makanan dalam lambung ikan, diketahui ikan sidat 

termasuk ikan pemakan daging dan bersifat karnivora. Ikan sidat sangat menyukai 

pakan dengan kandungan protein hewani yang tinggi. Udang, ikan, dan Pterygota 
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(Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera) adalah hewan yang ditemukan dalam 

lambung ikan sidat (Sasono, 2001). 

Menurut Affandi, dkk dalam Sasono (2001), sejalan dengan bertambahnya 

ukuran ikan, jenis dan komposisi pakan yang dimakan ikan sidat juga berubah. 

Mangsa kecil (+3mm) seperti Insecta, Crustacea, dan Gammarus dikonsumsi oleh 

ikan sidat elver. Pada stadia elver ikan sidat lebih banyak melakukan aktivitas 

makan di malam hari, sedang pada siang hari aktivitas makan terjadi antara pukul 

11.00 dan 16.00. pada ukuran yang lebih besar ikan sidat bersifat nokturnal yang 

hanya melakukan aktivitas pada malam hari    

2.1.4 Kebutuhan Nutrisi Ikan Sidat 

Ikan sidat membutuhkan zat gizi berupa karbohidrat, lemak, protein, serat 

kasar, vitamin dan mineral. Stadia juvenile sampai dewasa jumlah protein pakan 

optimal adalah 45% dan sekitar 50% untuk stadia fingerling (Suita dan Suhaeri, 

dalam Wijayanti, 2011). Adapun kebutuhan nutrisi ikan sidat pada masa 

pembesaran disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Pembesaran Ikan Sidat 

Nutrisi Pakan Komposisi 

Protein >40 

Lemak > 4,0 

Serat < 4,0 

Abu < 12,0 

Kalsium > 2,5 

Fosfor > 1,6 

Air < 12 

Sumber : Sasongko (2007) 
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2.2 Bahan Pakan 

Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dengan kandungan nutrisi yang 

spesifik dari berbagai macam bahan baku (Khairuman dan Amri, 2002),. Bahan 

baku untuk pakan ikan didapat dari bahan-bahan yang berasal dari bahan nabati 

maupun hewani. Menurut Djajasewaka (1985), bahan hewani  memiliki nilai nutrisi 

yang lebih baik dari bahan nabati. 

2.2.1 Tepung Ikan 

Kandungan protein sebesar 64 % pada tepung ikan menjadikan tepung ikan 

sebagai sumber protein utama yang banyak digunakan dalam pembuatan pakan 

buatan  (Thomas et al., 2005). Tepung ikan merupakan hasil dari penggilingan 

potongan ikan dan ikan utuh atau keduanya yang dikeringkan dengan maupun tanpa  

minyak ikan hasil ekstraksi. Kandungan protein kasarnya mencapai 60% (Pfost, 

1976 dalam Latief 2006). Cara pengolahan tepung ikan mempengaruhi kualitas dari 

tepung ikan, semakin baik pengolahannya protein kasar tepung ikan akan semakin 

tinggi hingga mencapai 55-72% (Indartono, 2003). 

2.2.2 Meat Bone Meal (MBM) 

Tepung daging dan tulang atau yang dikenal dengan meat and bone meal 

(MBM) dapat memberikan kontribusi sebesar 30% protein pakan sebagai sumber 

protein  dalam ransum  unggas. MBM juga dapat digunakan sebagai sumber mineral 

P, Ca dan trace mineral lainnya (Hendriks et al, 2002). 

Komposisi dari MBM dapat beragam karena kebanyakan MBM hasil ikutan 

pengolahan sapi. Hasil pengolahan produk MBM dapat bervariasi meskipun 

metode pengolahan berteknologi tinggi dan bahan baku yang digunakan adalah 
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bahan baku bagus (Parson et al.,1997). Guillaume et al. (1999) mengungkapkan 

bahwa cara pembuatan dan pemanfaatan bagian tubuh pembuatan tepung sangat 

mempengaruhi kualitas dari MBM sehingga menyebabkan kualitas yang bervariasi. 

Kandungan protein MBM yang terbaik mencapai 45-65%. Bagian organ yang 

memiliki nilai nutrient tertinggi terdapat pada organ badan. Hasil dari daging yang 

di dalamnya terdapat jaringan-jaringan penghubung seperti gelatin dan kolagen 

umumnya defisiensi pada asam amino seperti triptofan, tirosin, dan sistin (Parson, 

et al., 1997). Dari 8% sampai 10% dari hasil MBM adalah lemak, baik asam lemak 

tak jenuh dan jenuh serta HUFAs kecuali asam arachidonat (Guillaume et al., 

1999). Kandungan nutirisi tepung daging dan tulang (meat bone meal) dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Tepung Daging dan Tulang (meat bone meal) 

Komposisi  Kandungan  

Protein 47,91 

Lemak 13,81 

Serat 3,39 

Abu 17,70 

Air 7,21 

Sumber : Lab. Sentral UMM 

2.2.3 Poultry By-Product Meal (PBM) 

Poultry By-Product Meal (PBM) merupakan hasil dari pemotongan unggas 

yang tidak termanfaatkan, namun masih bisa dimanfaatkan menjadi sumber protein 

untuk substitusi pada pakan ikan, terdiri atas kaki, telur, kepala yang tidak 

berkembang dan jeroan yang kemudian dihancurkan dan dibersihkan. Bulu tidak 

dipakai dalam proses Poultry By product Meal yang juga disebut Poultry offal meal 
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atau tepung buangan unggas. PBM memiliki kandungan protein rata-rata sebesar 

61% (Hertrampf JW, 2000).  

Manusia mengkonsumsi ± 70% dari berat hidup dari ayam broiler dan 

petelur. Pada ayam broiler 16.5% adalah kaki, kepala, dan jumlah isi perut dan  

19.7% pada ayam petelur. sebanyak 0.4% per 100 g jumlah dari bagian buangan 

yang tidak dikonsumsi menurun dan meningkat pada berat hidup pada ayam broiler  

Poultry By-product Meal terdiri dari berbagai macam material. Jaringan 

penghubung memiliki keunggulan pada Proteinnya. Jumlah rerata untuk protein 

”whole poulty meal” 84,2%  dan protein kasar 61% dari 56,4 lebih rendah pada 

protein dan hampir sama pada jumlah lemak. Poultry By-product Meal memililiki 

beberapa urea pada saluran pencernaan. Jumlah 0,5% dianggap normal. Urea yang 

Tinggi pada Poultry By-product Meal menunjukkan bahwa pencampuran. 

Penurunan kualitas protein disebabkan adanya penggunaan bulu kasar untuk 

pencampuran produk  . Poultry By-product Meal adalah sumber asam amino 

esensial yang baik. Kandungan nutrisi pada poultry by-product meal dapat dilihat 

pada tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Poultry By-Product Meal 

Komposisi Kandungan (%) 

Protein 48,27  

Lemak  12,39 

Serat  1,86 

Abu  14,36 

Air  7,75 

Sumber : Lab. Sentral UMM 
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2.3 Pertumbuhan 

Kualitas telur, kualitas induk,  kualitas air serta perbandingan antara jumlah 

kepadatan dan makanan menjadi penentu pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

benih ikan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ikan dan mempertahankan 

kelangsungan hidup , maka dibutuhkan makanan yang dapat mencukupi kebutuhan 

nutrisi ikan. Makanan yang dimakan oleh ikan dimanfaatkan untuk kelangsungan 

hidup dan selebihnya akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan (Effendi, 2003). 

Menurut Mudjiman (2000), pertumbuhan dideskripsikan sebagai perubahan 

ikan dalam volume, berat, maupun ukuran seiring dengan berjalannya waktu. 

Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh Faktor eksternal dan internal . Faktor eksternal 

adalah faktor yang berasal dari lingkungan tempat hidup ikan yang terdiri dari sifat 

kimia air, ruang gerak, fisika dan ketersediaan makanan dari segi kuantitas dan 

kualitas. Faktor internal meliputi faktor- faktor yang berhubungan dengan ikan itu 

sendiri seperti umur dan sifat genetik ikan yang meliputi ketahanan terhadap 

penyakit, kemampuan untuk memanfaatkan makanan dan keturunan. Ikan sidat 

merupakan ikan karnivora yang mempunyai pertumbuhan yang lambat. Ikan sidat 

dalam pertumbuhannya satu siklus pemeliharaan dimulai dari benih ukuran glass 

eel (0,09–0,12 g) sampai ukuran konsumsi (250 g) memerlukan waktu sembilan 

bulan sampai dua tahun, namun ada pula dari beberapa di antaranya terhenti pada 

ukuran 2–3 g.  Waktu pemeliharaan yang diperlukan untuk sampai pada ukuran 

konsumsi yaitu 8-9 bulan dengan berat ± 120 gram/ekor (Yudiarto et al. 2012). 
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2.4 Survival Rate (SR) 

Sintasan (SR) adalah tingkat perbandingan jumlah ikan yang hidup pada 

akhir dan awal penelitian. Menurut Maryam (2010) dalam putri (2014) bahwa 

survival rate merupakan salah satu parameter yang dapat dijadikan petunjuk 

keberhasilan suatu budidaya yang dengan banyaknya berbagai faktor yang 

mempengaruhi seperti kualitas air.  Kelangsungan hidup adalah perbandingan 

antara jumlah individu yang hidup pada akhir pemeliharaan dengan jumlah individu 

yang hidup pada awal pemeliharaan. Kelangsungan hidup ikan pada masa 

pemeliharaan ditunjang oleh kondisi lingkungan yang baik Unisa (2000)  dalam 

Putri (2014) 

2.5 Kualitas Air 

Kunci keberhasilan dalam  budidaya yakni kualitas air media budidaya itu 

sendiri. Media tempat hidup ikan yang sesuai akan membuat ikan tumbuh dengan 

baik, dan tidak mudah stress. Stress pada ikan dapat mengakibatkan ikan banyak 

kehilangan energi, mudah terjangkit penyakit, dan sampai bisa mati. Sehingga 

diperlukan penjagaan kualitas air media budidaya. Kisaran optimal kualitas air yang 

baik untuk pemeliharaan ikan sidat dapat dilihat pada tabel 4.  

Tabel 4. Kisaran Kualitas Air Media Penelitian 

Parameter Kisaran Optimal 

Suhu 23-30oC 

pH 6,5-8,0 

DO >3 

Amoniak <0,1 

Nitrit <0,5 

Sumber: Priatna (2013) 

 


