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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Limbah Perikanan  

Limbah merupakan hasil dari kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, sedangkan 

hasil samping masih dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Hasil samping olahan dari produk 

perikanan cukup beragam, tetapi secara garis besar dapat dibedakan menjadi hasil samping 

dalam bentuk cair dan hasil samping dalam bentuk padat (Irianto dan Soesilo, 2007). Limbah 

perikanan mengandung nutrisi yang tidak berbeda dari bahan utamanya dan juga telah banyak 

diteliti pemanfaatannya, termasuk dipelajari sebagai media pertumbuhan mikroorganisme 

(Poernomo dan Purwaningsih, 1997). 

2.1.1 Limbah Ikan Tongkol 

 Produksi ikan tongkol di Indonesia tahun 2011 sebanyak 145.838 ton/tahun dengan 

hasil tangkapan sebanyak 81.022 ton/tahun (Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kementrian 

Kelautan dan Perikanan, 2012). Hasil tangkapan ikan laut tersebut kebanyakan langsung 

dipasarkan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tidak sedikit pula yang dijadikan bentuk 

olahan makanan untuk dikonsumsi oleh manusia namun meninggalkan banyak limbah yang 

terbuang tanpa diproses lebih lanjut seperti kepala ikan dan alat pencernaan. Oleh karena itu, 

limbah ikan tongkol berupa kepala ikan sangat potensial sebagai bahan baku pakan. Ada 

beberapa penelitian tentang pemanfaatan limbah ikan tongkol salah satunya yaitu jeroan ikan 

tongkol memiliki 17 jenis asam amino. Kadar asam amino tertinggi dan terendah berturut-turut 

adalah asam glutamat (6,38 %) dan sistein (0,68 %). Pepton jeroan ikan tongkol memiliki 

kelarutan sebesar 98,20% (b/b); total nitrogen sebesar 8,03% (b/b); α-Amino Nitrogen Bebas 

sebesar 1,12% (b/b); AN/TN sebesar 13,93%; kadar garam sebesar 0,79% (b/b); rendemen 

sebanyak 3,92-5,54% (b/b) dan pH sebesar 6,02. Pepton jeroan ikan tongkol dapat digunakan 
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untuk media pertumbuhan bakteri jenis Escherichia coli dan Staphylococcus aureus (Made, 

2010). 

2.1.2 Minimalisasi Limbah 

Konsep minimisasi limbah diperkenalkan oleh (EPA) Environmental  Protection 

Agency Amerika Serikat sejak tahun 1988. Dalam konsep ini diperkenalkan pendekatan-

pendekatan dan teknik-teknik pencegahan terjadinya limbah. Hal ini mengandung pengertian 

pengurangan terjadinya limbah pada sumbernya yaitu dengan cara :   

a) Merubah input Bahan Baku. 

b) Merubah Teknologi.  

c) Merubah Proses  

d) Merubah Produk  

Pada saat ini minimisasi limbah dan istilah pencegahan terjadinya limbah sering kali 

dipakai secara bergantian. Pencegahan pencemaaran (Pollutan Prevention) berarti tidak 

menimbulkan pencemaran pada tahapan awalnya yaitu dengan cara mereduksi pada 

sumbernya. Sedangkan  minimisasi limbah adalah istilah yang mengandung pengertian yang 

lebih luas yang meliputi : Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery pada sumbernya yang 

bertujuan untuk mereduksi limbah yang harus diolah atau dibuang, (UNEP, 2001). Adapun 

manfaat secara umum dari minimisasi limbah adalah : 

1. Manfaat secara ekonomi : Sedikit material yang menjadi limbah, sehingga memperkecil 

jumlah material yang harus dibeli dan memperkecil pengolahan limbah atau 

pembuangan limbah.  

2. Manfaat regulasi : Memperkecil limbah yang dibuang akan memperkecil regulasi 

perijinan dan memperkecil resiko inspeksi yang dilakukan oleh inspektor.  
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3. Manfaat Lingkungan : Suatu fakta bahwa sedikit limbah  berbahaya yang dihasilkan 

akan sedikit yang dibuang ke tempat pembuangan, artinya akan mengurangi beban  

pada sumbernya dan memperkecil kontaminasi air tanah serta polusi  yang lain.  

4. Manfaat  Legal : Sedikit limbah yang berbahaya yang di kirim ke tempat pengolahan, 

penyimpanan dan pembuangan akan memperkecil tanggung jawab. Oleh kerna itu 

minimisasi limbah adalah solusi yang menang-menang (win-win solution) antara 

regulator dan generator, dimana akan menghasilkan pengurangan aturan-aturan, biaya 

pembuangan limbah dan tanggung jawab terhadap resiko kesehatan yang mungkin 

timbul di masyarakat dan lingkungan (Hart, 1997). 

2.2 Proses Pembuatan Pakan Ikan (Pelet)  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan pakan ikan yaitu: komposisi 

pakan, kandungan nutrisi pakan, bentuk, ukuran pakan, proses pemasakan, serta suhu dan 

kelembaban pelet yang dibuat. Proses pembuatan pakan (pelet) yang sering digunakan oleh 

petani budidaya adalah sebagai berikut:  

a) Menyiapkan bahan –bahan penyusun pelet ikan berbentuk tepung-tepung kering 

seperti, dedak, tepung kedelai, tepung daun, bungkil, vitamin, mineral dan bahan 

perekat (tepung tapioka, tepung sagu dan lainnya).  

b) Semua bahan penyusun pelet ikan dicampur ke dalam wadah dan diaduk sampai merata. 

Bahan kemudian dimasukkan air panas dan diaduk sampai kental.  

c)  Bahan perekat yang digunakan dicairkan dengan air panas kemudian dimasukkan ke 

dalam bahan penyusun lainnya lalu semuanya dicampurkan sampai merata.  

d) Bahan-bahan yang telah tercampur dikukus selama 15 – 30 menit. Pengukusan ini 

diharapkan untuk memberikan daya tahan lebih lama terhadap bahan.  

e) Bahan dicetak menggunakan alat pencetak seperti extruder. Diameter pelet dibentuk 

berdasarkan die yang terpasang pada alat pencetak.  
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f) Kemudian dilakukan pengeringan menggunakan oven dibutuhkan waktu 1 jam 

menggunakan suhu 50 – 600C, menggunakan matahari dibutuhkan waktu 2 – 3 hari. 

Lama pemanasaan akan berpengaruh terhadap degradasi kandungan protein pada pelet 

ikan. 

2.2.1 Kebutuhan Nutrisi ikan lele  

Kebutuhan ikan lele akan beberapa kandungan nutrisi  adalah sebagai berikut: 

1. Protein kebutuhannya berkisar antara 20-30%, untuk ikan lele biasanya kebutuhan 

protein cukup tinggi karena merupakan kelompok ikan omnivora atau pemakan 

segalanya yaitu berkisar antara 25-35%.  

2. Lemak  kebutuhannya berkisar antara 4-18%. Sumber lemak/lipid biasanya adalah: 

(Hewani: lemak sapi, ayam, kelinci, dan minyak ikan) sedangkan Nabati: (jagung, biji 

kapas, kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, dan kacang kedelai). 

3. Karbohidrat terdiri dari serat kasar dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN), 

kebutuhannya berkisar antara 20-30%. Sumber karbohidrat biasanya dari nabati seperti 

jagung, beras, dedak, tepung terigu, tapioka, sagu, dan lain-lain. Kandungan serat kasar 

kurang dari 8% akan menambah struktur pellet, jika lebih dari 8% akan mengurangi 

kualitas pelet ikan. 

4. Kebutuhan vitamin dan mineral berkisar antara 2-5%. 

2.2.2 Pengadaan Bahan Baku dan Penunjang 

Pakan ikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam usaha budidaya 

ikan. Kebutuhan pakan ikan meliputi jenis, jumlah dan kualitas bahan pakan yang diberikan 

kepada ikan secara langsung akan dapat mempengaruhi tingkat produksi dan produktivitas ikan 

yang dipelihara serta keuntungan yang diperoleh petani dalam usahanya, oleh karena itu 

diperlukan keahlian dan kejelian dalam memilih bahan baku ketika pengadaan bahan 

dilakukakan. Tingkat keuntungan yang diperoleh dari usaha budidaya ikan sangat dipengaruhi 
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oleh total biaya pakan yang dikeluarkan, dimana biaya pakan dapat mencapai 60 -70 % dari 

seluruh biaya produksi yang diperlukan untuk usaha budidaya ikan. Ketergantungan 

penggunaan pakan jadi yang diproduksi oleh perusahaan pakan masih tinggi, dimana sebagian 

besar bahan pakan tersebut masih diimpor. Apabila terjadi fluktuasi kenaikan harga bahan 

pakan, akan mengakibatkan tingginya harga pakan jadi. Penyediaan pakan yang murah, dari 

bahan pakan lokal yang tersedia secara terus menerus di sekitar tempat usaha budidaya serta 

dapat memenuhi kebutuhan gizi ikan, perlu diupayakan untuk memperoleh keuntungan yang 

maksimal dalam menunjang keberhasilan usaha budidaya yang dilakukan (Azwar dkk, 2014). 

Pemanfaatan limbah pasar sebagai salah satu tindakan jitu untuk menekan biaya pakan sampai 

dengan 10 %, sehingga selisih harga pakan tersebut merupakan keuntungan dari petani ikan. 

2.2.3 Pemilihan Bahan Pakan Ikan  

Bahan pakan buatan merupakan bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan hasil 

industri yang mengandung zat gizi dan layak digunakan sebagai pakan. Beberapa persyaratan 

dalam pemilihan bahan baku pakan (Afrianto dan Liviawati, 2001) 

1. Nilai gizi, kandungan gizi pakan buatan dapat disesuaikan menurut kebutuhan. 

2. Mudah dicerna bahan baku pakan buatan hendaklah mudah dicerna oleh ikan agar nilai 

efisiensi pakannya cukup tinggi. 

3. Tidak mengandung racun racun adalah zat yang dapat menyebabkan sakit atau 

kematian ikan. Racun yang mencemari bahan baku pakan antara lain obat pemberantas 

hama dan buangan industri. 

4. Mudah diperoleh biaya terbesar dalam budi daya ikan adalah biaya pakan. Apabila 

bahan baku pembuatanpakan sulit diperoleh, biaya pengadaan pakan juga akan 

meningkat.   

5. Nilai ekonomi dalam pemilihan bahan baku pakan ikan, hendaklah mempertimbangkan 

efisiensi pakan yang akan dibuat dengan memilih bahan baku yang lebih murah. 
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2.3 Analisa Proksimat 

Analisis proksimat adalah suatu metoda analisis kimia untuk mengidentifikasi 

kandungan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak dan serat pada suatu zat makanan dari 

bahan pakan atau pangan. Analisis proksimat memiliki manfaat sebagai penilaian kualitas 

pakan atau bahan pangan terutama pada standar zat makanan yang seharusnya terkandung di 

dalamnya. 

Analisa kadar abu bertujuan untuk memisahkan bahan organik dan bahan anorganik 

suatu bahan pakan. Kandungan abu suatu bahan pakan menggambarkan kandungan mineral 

pada bahan tersebut.Kandungan bahan organik suatu pakan terdiri protein kasar, lemak kasar, 

serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (Siswanto, 2008). 

2.4 Pemanfaatan Pakan  

Pakan yang dikonsumsi oleh ikan erat hubungannya dengan frekuensi pemberian 

pakan. Agar pakan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh ikan lele maka 

pemberian pakan dihubungkan dengan laju pengosongan lambung. Pakan yang diberikan akan 

dimanfaatkan oleh lele jika selang waktu pemberiannya sesuai dengan laju pengosongan 

lambung. Frekuensi pemberian pakan yang optimal pada lele dumbo berkisar antara 3 hingga 

5 kali perhari (Murtiningsih, 2007). 

Ikan membutuhkan energi untuk bergerak, mencerna pakan, pertumbuhan, dan 

maintenance. Semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

maka semakin banyak pula jumlah pakan yang diperlukan untuk dikonsumsi. Nilai efisiensi 

pakan menunjukkan jumlah pakan yang menghasilkan energi dan dapat dimanfaatkan oleh ikan 

untuk kebutuhan kelangsungan hidup atau maintenance dan sisanya untuk pertumbuhan  

(Watanabe, 1988). 

Menurut Purnama (2003), penurunan kualitas air yang terjadi akibat peningkatan padat 

penebaran berpengaruh terhadap proses metabolisme di dalam tubuh ikan lele untuk mencerna 
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makanan. Pada kualitas air media pemeliharaan yang lebih baik proses metabolisme didalam 

tubuh ikan lele akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan nilai efisiensi pakan. Selain 

itu, diduga energi yang diperoleh dari makanan dengan padat tebar yang tinggi lebih banyak 

digunakan untuk bergerak dalam persaingan makanan dan ruang tempat hidup sehingga 

efisiensi pakan yang didapatkan rendah. 

 


