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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan Sidat (Anguilla. bicolor) merupakan salah satu jenis ikan yang laku di 

pasar Internasional terutama Jepang dan Korea, dengan demikian ikan ini 

memiliki potensi sebagai komoditas eksport (Affandi, 2010). Ikan sidat mencapai 

ukuran konsumsi bila telah mencapai berat 120-500 gram. Waktu yang 

dibutuhkan untuk mencapai ukuran 120 gram adalah 8-9 bulan masa pemeliharaan 

(Sasongko dkk.,2007). Pertumbuhan sangat berkaitan erat dengan pakan yang 

memenuhi kebutuhan gizi dapat berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan.  

Pakan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam 

keberhasilan kegiatan budidaya karena menentukan pertumbuhan dan 

perkembangan ikan. Ikan membutuhkan makanan dalam jumlah cukup serta 

berkualitas untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Penyedian pakan 

buatan dengan kandungan nutrisi cukup untuk memaksimalkan keuntungan dari 

hasil budidaya perlu dilakukan. Ikan Sidat (Anguilla. bicolor) merupakan ikan 

karnivora yang apabila diberi pakan buatan maka kadar protein pakannya harus 

tinggi (± 45%) sehingga harga pakannya mahal. Dari total biaya produksi ikan 

Sidat, 50 -60% berasal dari komponen pakan, sehingga apabila pakan ikan Sidat 

murah maka biaya produksi akan menjadi rendah (Affandi 2008). 

Bahan baku utama yang umum digunakan dalam pakan ikan adalah tepung 

ikan. Tepung ikan memiliki kandungan protein yang tinggi dan merupakan 

sumber mineral terutama kalsium dan fosfor. Oleh karena itu peran tepung ikan 
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dalam pakan ikan dapat dikatakan sebagai sumber protein utama. Perannya 

sebagai sumber protein utama pakan menyebabkan permintaan akan tepung ikan 

semakin meningkat dan muncul permasalahan dalam hal ketersediaanya. Hingga 

saat ini Indonesia masih melakukan impor untuk tepung ikan dari negara 

penghasil tepung ikan dengan kualitas baik antara lain Chili, Peru, dan Thailand. 

Ketersediaanya yang masih mengandalkan impor tersebut menyebabkan harga 

tepung ikan semakin tinggi. Hal serupa juga terlihat dari data statistik Departemen 

Perikanan dan Kelautan (2008) dimana volume impor tepung ikan pada periode 

Januari– September 2008 mencapai 34.851.483 milyar ton dan harganya 

mencapai Rp 9.000–10.000,00 per kg. Lebih lanjut dikatakan bahwa volume 

impor tersebut meliputi 60 persen untuk pakan ternak dan 40 persen untuk pakan 

ikan. Disebutkan pula bahwa tepung ikan impor manguasai 80 persen dari total 

kebutuhan pakan nasional.  

Harga tepung ikan yang semakin meningkat berdampak langsung pada 

nilai jual dari pakan ikan komersil yang ada. Kenaikan harga tepung ikan akan 

menyebabkan semakin meningkatnya harga pakan komersil yang dijual dipasaran. 

Hal tersebut akan berpengaruh pada keberlangsungan usaha dari petani ikan 

karena biaya produksi sebagian besar ditentukan oleh biaya pakan komersil yang 

digunakan.  

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

menggunakan pakan berbasis bahan baku substansi tepung ikan dengan harga 

yang relatif murah namun kualitasnya yang mendekati tepung ikan. Salah satunya 

adalah dengan menggunakan pakan berbasis Meat Bone Meal (MBM) dan Poultry 

By-Product Meal (PBM). Tepung tulang dan daging atau yang sering disebut 
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MBM memiliki kandungan protein tinggi dan harga yang relatif lebih murah yaitu 

Rp 4000 – 5000,00 /kg. Sedangkan dan Poultry by-product meal (PBM) 

merupakan tepung yang terbuat dari sisa-sisa prosesing unggas seperti bagian-

bagian ayam gagal produksi yang dipotong (kepala, kaki, tidak termasuk bulu) 

yang diolah dengan anti-oksidan untuk menjaga kestabilan lemak. 

Sehubungan dengan hal diatas perlu dilakukan pengkajian terkait  

substansi bahan baku pakan ikan Sidat (Anguilla. bicolor)  dalam pengujian 

kecernakan bahan baku pakan berbasis Meat Bone Meal (MBM) dan Poultry By-

Product Meal (PBM). Sumber protein terbaik akan diketahui dengan 

membandingkan kinerja pertumbuhan ikan sidat dari berbagai perlakuan yang 

digunakan dalam pengujian kecernaaan untuk menentukan jumlah zat pakan yang 

diserap dalam saluran pencernaan atau selisih zat pakan yang terkandung dalam 

pakan yang dikonsumsi, baik itu penentuan kecernakan total, kecernakan protein 

dan jumlah konsumsi pakan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kecernaan total bahan pakan meat bone meal (MBM) 

dan Poultry by-product meal (PBM) pada ikan Sidat (Anguilla. bicolor) ? 

2. Bagaimana tingkat kecernaan protein bahan pakan meat bone meal 

(MBM) dan Poultry by-product meal (PBM) pada ikan Sidat (Anguilla. 

bicolor) ? 

3. Berapa jumlah konsumsi pakan meat bone meal (MBM) dan Poultry by-

product meal (PBM) pada ikan Sidat (Anguilla. bicolor) ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat kecernaan total bahan pakan meat bone meal

(MBM) dan Poultry by-product meal (PBM) pada ikan Sidat (Anguilla.

bicolor)

2. Untuk mengetahui tingkat kecernaan protein bahan pakan meat bone meal

(MBM) dan Poultry by-product meal (PBM) pada ikan Sidat (Anguilla.

bicolor)

3. Untuk mengetahui palatabilitas ikan Sidat (Anguilla. bicolor) terhadap

bahan pakan meat bone meal (MBM) dan Poultry by-product meal (PBM)

pada

1.4 Hipotesis 

H0 : Diduga pemberian  bahan pakan Meat Bone Meal (MBM) Dan Poultry 

By-Product Meal (PMB) tidak berpengaruh terhadap kecernaan protein, 

kecernaan total, dan jumlah konsumsi pakan pada ikan Sidat (Anguilla 

bicolor) 

H1  :  Diduga pemberian  bahan pakan Meat Bone Meal (MBM) Dan Poultry 

By-Product Meal (PMB) berpengaruh terhadap kecernaan protein, 

kecernaan total dan jumlah konsumsi pakan pada ikan Sidat (Anguilla 

bicolor) 




