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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Limbah

Limbah adalah hasil buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan

tempat tertentu tidak dikehendaki oleh lingkungan karena tidak memiliki nilai

ekonomis. Sedangkan menurut Suparmoko (2000), limbah adalah segala macam

sisa dari adanya kegiatan yang tidak dimanfaatkan lagi baik untuk kegiatan

produksi lebih lanjut, untuk konsumsi maupun distribusi dan sisa tersebut

kemudian dibuang.

Limbah mie kering telah melaui proses pematangan sehingga pati di dalam

bahan tersebut lebih mudah dicerna baik oleh manusia maupun hewan.

Kandungan pada limbah mie memiliki nutrisi yang komplek yaitu mengandung

energi sebesar 337 kilo kalori, protein 7,9 gram, karbohidrat 50 gram, lemak 11,8

gram, kalsium 49 miligram, (Astawan, 1992). sedangkan dengan tepung terigu

kalori 362 kilokalori, protein 11,93 gram, lemak 1,6 gram, karbohidrat 72,3 gram,

kalsium 16,0 miligram (PT. ISM Bogasari).

Limbah industri mie kering menunjukkan kadar protein yang lebih rendah,

tetapi memiliki keunggulan yaitu lemak lebih tinggi. Selain kandungan protein

dan lemak, kandungan asam amino dari suatu bahan perlu dipertimbangkan. Ikan

memerlukan kombinasi seimbang 20 jenis asam amino esensial dan nonesensial

utama penyusun protein. Menurut Sukarman (2011) kandungan asam amino

terdapat pada limbah industri mie instan tidak jauh berbeda dengan asam amino

dalam terigu, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan subtitusi dalam pakan.
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2.2 Manajemen Pakan

Menurut Asni (2008), pembuatan pakan ikan sendiri memiliki keuntungan

yang lebih dalam budidaya ikan sehingga perlu adanya pembuatan pakan yang

berkualitas baik dan juga memenuhi syarat ketentuan pembuatan pakan yaitu

sebagai berikut :

 Gizi pakan yang digunakan harus memiliki kandungan sesuai kebutuhan ikan

 Pakan yang digunakan sesuai dengan bukaan mulut ikan

 Ikan mudah mencerna makanan

 Tubuh ikan akan lebih mudah mencerna makanan

 Ikan menyukai pakan tersebut

2.3 Kebutuhan Nutrisi Ikan Nila

Fungsi utama makanan adalah sebagai penyedia energi bagi aktivitas sel-

sel tubuh. Kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan nila yaitu protein,

karbohidrat, dan lemak. Ikan tidak mempunyai kebutuhan nutrisi yang pasti,

namun membutuhkan nutrisi yang seimbang untuk keberlangsungan hidupnya.

Afrianto dan Liviawati (2005), menggemukakan bahwa kebutuhan nutrisi untuk

tiap spesies ikan berbeda-beda dan sering berubah-ubah dipengaruhi oleh faktor

seperti jenis ikan, ukuran, lingkungan, dan musim.

2.3.1 Protein

Protein merupakan komponen pertama jaringan dan juga senyawa nitrogen

lainnya seperti asam nukleat, enzim, hormon, dan organik kompleks, tersusun atas
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banyak asam amino yang mengandung unsur C (karbon), H (hidrogen), O

(oksigen) dan N (nitrogen) yang tidak dimiliki oleh lemak dan kerbohidrat.

Protein merupakan penyusun enzim dan hormon yang mengatur untuk berbagai

proses metabolisme dalam tubuh ikan (Sahwa, 2002). Molekul protein

mengandung pula fosfor dan sulfur. Pemanfatan protein bagi pertumbuhan ikan

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ukuran, kualitas protein, kandungan

energi pakan, suhu air dan tingkat pemberian pakan. Kualitas protein dalam suatu

bahan pakan ditentukan oleh kandungan asam amino (Sumeru, 1992). Kebutuhan

protein masing – masing jenis ikan berbeda – beda. Jumlah kebutuhan protein

dipengaruhi berbagai faktor antara lain, untuk ukuran ikan, suhu air, jumlah pakan

dimakan ikan, ketersediaan serta kualiatas alami dan kualitas protein. Menurut

BBAT (2005) kadar protein yang optimal untuk menunjang pertumbuhan Ikan

Nila berkisar antara 25-30%. Kebutuhan kandungan protein pada ikan nila SNI

01-2354.4-2006 yang menyatakan bahwa pada yaitu sebesar 25-30%.

2.3.2 Lemak

Lemak merupakan ester antara asam lemak dan gliserol. Lemak

mempengaruhi berfunsinya hormon, melindungi dalam jaringan syaraf, membantu

percabilitas selaput sel (Halver,1998). Selain itu fungsi lemak yang lain adalah

sebagai sumber energi, membantu penyerapan mineral – mineral tertentu serta

vitamin yang terlarut dalam lemak (vitamin A, D, E, K), selain itu keberadaan

lemak  membantu proses metabolisme dan menjaga keseimbangan daya apung

ikan di dalam air.
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Lemak biasanya ditambahkan pada beberapa pakan buatan. Penambahan

lemak ini digunakan untuk menambah nilai gizi juga dapat berfungsi sebagai

sumber energi pakan tersebut selain itu juga dapat mencegah pakan pecah – pecah

(Halver, 1989). Menurut Rusmanti (1995) ikan membutuhkan lemak dalam

pakannya berkisar antara 8% - 10%. Kadar lemak 5% dalam pakan ikan sudah

mencukupi kebutuhan Ikan Nila hal ini sesuai pendapat dengan SNI 01-2354.3 -

2006 yang menyatakan bahwa kebutuhan lemak untuk ikan nila minimal sebesar

5%.

2.3.3 Karbohidrat

Kebutuhan karbohidrat pada ikan nila menurut BBAT (2005), ikan nila

tumbuh baik pada pemberian pakan kisaran kadar karbohidrat sebanyak 25%.

Karbohidrat adalah zat sumber energi yang berasal dari tumbuhan – tumbuhan

yang pembentukannya melalui proses fotosintesis. Menurut Sahwa (2003),

karbohidrat adalah sumber energi bagi ikan, dan pada umumnya berasal dari

tumbuhan. Karbohidarat bukan merupakan bahan esensial dalam suatu pakan

ikan, akan tetapi keberadaannya dapat mempengaruhi pertumbuhan, daya cerna

yang rendah terhadap molekul karbohidrat dapat menyebabkan karbohidarat tidak

menjadi sumber utama bagi ikan (Rusmianti, 1995).

Penggunaan karbohidrat terlalu tinggi dapat menghambat laju

pertumbuhan, demikian pula sebaliknya. Kebutuhan ikan terhadap karbohidrat

tsangat tergantung pada jenis ikan. Ikan karnivora umumnya mempunyai

kemapuan yang lebih rendah dalam memanfaatkan karbohidrat pakan
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dibandingkan dengan ikan herbivora. Penyebab menurunnya kemampuan ikan

dalam memanfaatkan karbohidrat pakan antara lain disebabkan oleh nilai

kencernaan sumber karbohidrat, dan aktifitas enzim. (Rusmianti, 1995). Menurut

BBAT (2005), ikan nila tumbuh maksimal pakan dengan kadar lemak 6-10%.

2.3.4 Mineral

Mineral adalah bahan organik yang di butuhkan oleh ikan untuk

pembentukan jaringan tubuh, proses metabolism dan mempertahankan

keseimbagan osmotis. Mineral dibutuhkan dalam tubuh ikan jumlah yang sedikit

berkisar antara yaitu 1% - 2% dalam ransum adalah optimal (Rusmianti, 1995).

2.3.5 Vitamin

Vitamin diperlukan dalam jumlah yang sedikit akan tetapi tubuh ikan tidak

dapat membuat vitamin sendiri. Kebutuhan vitamin pada ikan bervariasi

tergantung dari spesies, kecepatan tumbuh, lingkungan dan metabolisme,

merombak karbohidrat, lemak, protein dan mineral menjadi energi, pertumbuhan

dan reproduksi (Hutabarat, 1999).

Kekurangan vitamin dapat mengkibatkan menurunnya nafsu makan ikan,

pertumbuhan kurang, warna abnormal, gelisah, keseimbangan hilang, hati

berlemak, mudah terserang bakteri, pertumbuhan sirip kurang sempurna, mudah

terserang penyangkit bahkan dapat menimbulkan kematian (Zonneveld et al.

1991).
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2.4 Ikan Nila

2.4.1 Klasifikasi ikan Nila

Menurut Suyanto (2002), klasifikasi Ikan Nila (Oreochromis niloticus)

sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Sub-filum : Vertebrata

Kelas : Osteichthyes

Sub-Kelas : Acanthoptherigii

Ordo : Percomorphi

Sub-ordo : Percoidae

Famili : Cichlidae

Genus : Oreochromis

Spesies : Oreochromis niloticus

Nama lokal : Ikan Nila

2.4.2 Morfologi Ikan Nila

Secara morfologi ikan nila memiliki bentuk tubuh pipih, sisik, besar dan

kasar, kepala relatif kecil, garis lineal lateralis, terputus dan terbagi dua, yaitu

bagian atas dan bawah memiliki lima buah sirip. Ikan nila adalah spesies ikan

yang berukuran besar antara 200-400 gram, memiliki sifat omnivora sehingga bisa
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mengkonsumsi makanan berupa hewan dan tumbuhan (Kharuman & Amri, 2008).

Ikan ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada lingkungan perairan

dengan Dissolved Oxygen (DO) antara 2,0-2,5 mg/ L.Toleransi ikan nila dapat

hidup pada salinitas 0-25 permil, pada suhu optimum 22-290 C, dan pH 6-9. Ikan

ini dapat melakukan pemijahan sepanjang tahun dan mulai memijah pada antar

umur 6-8 bulan. Ikan nila dapat tumbuh dengan baik pada kondisi lingkungan

perairan yang memiliki kadar oksigen terlarut >3 mg/l, pH 7-8,3, alkalinitas 90-

190 mg/l, kesadahan 62-79 mg CaCO3, kecepatan arus 10-20 cm/dt, kecerahan >3

m, dan kedalaman air 10-20 cm.

2.4.3 Habitat dan Penyebaran

Air merupakan media atau habitat yang paling viral bagi kehidupan ikan.

Ikan nila memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan hidupnya. Ikan nila

biasanya hidup pada aliran air sungai, danau, waduk, rawa, sawah, kolam, hingga

tambak (Amri dan Khairuman, 2013). Ikan Nila memiliki sifat eurihaline, dapat

hidup didataran berair tawar hingga perairan bersalinitas tinggi (Suyanto, 2009).

Ikan Nila merupakan ikan pemakan segala atau sering disebut dengan

omnivora Pada fase benih, makanan yang disukai ikan nila adalah zooplankton,

serta memangsa alga atau lumut yang menempel pada benda dihabitat hidupnya.

Ikan nila juga memakan tanaman air yang tumbuh di kolam budi daya. Dalam

fase dewasa, ikan nila bisa diberi berbagai makanan tambahan, misalnya pelet

(Amri dan Khairuman, 2003).
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2.5 Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah suatu pertambahan ukuran panjang atau berat badan

dalam satuan waktu, sedangkan dalam suatu populasi pertumbuhan bisa diartikan

sebagai pertambahan jumlah. Jika dilahat lebih jauh, pertumbuhan merupakan

suatu proses biologis yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertumbuhan dalam

individu ialah pertambahan jaringan akibat dari pembelahan sel secara mitosis.

Hal ini terjadi jika apabila ada kelebihan input energy asam amino (protein) yang

berasal dari makanan (Efendie, 2003).

Menurut Hariati (1999), pertumbuhan pada ikan dipengaruhi oleh

beberapa faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari ikannnya

sendiri yang meliputi spesies ikan,umur yang dalam hal ini akan berpengaruh

terhadap pemanfaatan makanan yang diberikan serta kemampuan ikan untuk

mencerna makanan dalam setiap pertumbuhan. Sedangkan faktor eksternal berasal

dari makanan dan lingkungan. Faktor makanan meliputi komposisi, formulasi,

tipe makanan, bentuk makanan. Faktor lingkungan (kualitas air) meliputi oksigen,

suhu, dan amoniak.

2.6 Konversi dan Efisiensi Pakan

Besar kecilnya nilai konversi pakan merupakan gambaran tentang tingkat

efisiensi pakan yang diberikan semakin kecil nilai konversi pakan, semaki

efisiensi pakan yang diberikan dalam menunjang pertumbuhan ikan (Mudjiman,

2000).

Jumlah berat pakan yang diperlukan untuk pertumbuhan atau menambah

bobot badan di sebut konversi (Mudjiman, 2000). Nilai koversi pakan digunakan
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untuk mengetahui baik buruknya kualitas pakan yang diberikan untuk

pertumbuhan ikan. Rendahnya konversi pakan berarti makin tinggi efisiensi pakan

tersebut dan sebaliknya makin tinggi nilai konversi pakan makin rendah

efisiensinya.




