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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Sidat 

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi 

Klasifikasinya ikan Sidat Menurut Weber and de Beaufort 1928  dalam 

Afandi 2013, adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Animalia 

Filum : Chordata   

Sub filum : Euchordata  

Kelas : Pisces 

Sub kelas  : Teleostei  

Ordo  : Anguilliformes 

Famili  : Anguillidae 

Genus  : Anguilla 

Spesies : Anguilla bicolor  

 

Gambar 1. Ikan sidat (Anguilla bicolor) 

Sumber : Khamilah, 2011 
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Ikan sidat mempunyai tubuh memanjang dengan perbandingan antara 

panjang dan tinggi yaitu dua puluh banding satu (20:1). Kepala sidat berbentuk 

segitiga, memiliki mata, hidung, mulut, dan tutup insang. Mata sidat tidak tahan 

terhadap sinar matahari langsung karena sidat termasuk binatang malam 

(nokturnal). Sidat memiliki empat buah sirip, yaitu sirip punggung, sirip ekor, 

sirip dubur, dan sirip dada. Meskipun sepintas mirip belut, tetapi pada permukaan 

tubuh sidat memiliki sisik Sasongko et al, 2007 dalam Anugerah (2012). 

Sidat merupakan hewan yang termasuk ke dalam famili Anguillidae. 

Tubuh sidat memanjang dan dilapisi sisik kecil berbentuk memanjang. Susunan 

sisiknya tegak lurus terhadap panjang tubuhnya. Sirip dibagian anus menyatu dan 

berbentuk seperti jari-jari yang terlihat lemah. Sirip dada terdiri atas 14-18 jari-jari 

sirip (Suitha dan Suhaeri, 2008).  Panjang ikan sidat dapat mencapai ±744,0 mm, 

berat mencapai ±661,3 gram. Warna pada sisi ventral ikan kuning keperakan 

sampai pada bagian perut sedangkan perut berwarna putih. Dari mulut hinga ekor 

berwarna keperakan, sirip berwarna keemasan, pupil berwarna hitam dan iris 

keemasan dengan warna abu-abu di sekelilingnya (Robinet dan Feunteun 2002). 

 

Gambar 1. Morfologi Ikan Sidat 

Sumber: sidatmasapi.com 
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Sidat adalah ikan yang beruaya anadromous dan menunjukkan perilaku 

hyperaktif yang tinggi, sehingga bersifat reotropis (ruaya melawan arus) dimana 

ikan Sidat hidup di dua jenis perairan dimana pada fase larva hingga menjelang 

dewasa hidup di sungai. Setelah itu sidat dewasa menuju laut dalam untuk 

bereproduksi. Selanjutnya, larva akan terbawa arus ke pantai dan menuju perairan 

tawar melalui sungai. Glass eel biasanya bergerombol dalam jumlah cukup besar, 

mencapai 100 juta ekor setiap tahunnya. Bobot glass eel saat memasuki perairan 

tawar 0,15-2 gram.  Panjangnya tubuhnya 50-60 mm (Liviawaty dan Afrianto, 

1998 dalam Budiyono, 2013 ). Sedangkan menurut Affandi (2008) bahwa ikan 

sidat sepanjang siklus hidupnya mendiami dua habitat yang berbeda. Stadia larva 

dan juvenile hidup di laut sedangkan ikan dewasa berada di perairan tawar, 

kemudian ikan tersebut akan bermigrasi ke laut untuk memijah. Sampai saat ini 

pasokan ikan Sidat (Anguilla. bicolor) di Indonesia masih bergantung pada 

penangkapan dari alam sehingga memiliki keterbatasan antara lain musim dan 

pasang surut. Selain itu, eksploitasi secara berlebihan dapat mengakibatkan 

berkurangnya populasi ikan Sidat (Anguilla. bicolor) di masa mendatang. Oleh 

karena itu perlu dikembangkan usaha budidaya untuk menjaga kelestariannya. 

Salah satu kendala dalam usaha budidaya ikan Sidat (Anguilla. bicolor) adalah 

masalah pakan. Pada stadia elver mulai diberikan pakan buatan (Affandi, 2008). 

 

2.1.2 Makan Dan Kebiasaan Makan 

Ketersediaan pakan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan budidaya ikan sidat mulai dari pemeliharaan glass eel sampai ukuran 

siap panen. Sepanjang hidupnya, di perairan umum terutama di air tawar, ikan 
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sidat bersifat karnivora. Sidat kecil bersifat omnivore. Larva yang baru menetas 

makan mikroplankton. Saat fase elver mulai memakan organisme bentik seperti: 

Crustacea (anak kepiting, anak udang), Polichaeta (cacing kecil), Larva 

Chironomous, Bivalva (anak kerang/siput) (Affandi,1996 dalam Khamilah, 2011). 

Perubahan bentuk tubuh yang terjadi selama siklus hidup ikan Sidat 

menyebabkan perubahan jenis makanan yang dimakannya. Di alam ikan sidat 

mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Pada saat fase leptocephalus, larva ikan 

sidat diduga mengkonsumsi udang, cacing, kerang siput, tanaman air yang 

tersedia di alam (Sarwono, 2000). 

Ikan sidat bersifat karnivora dan lebih menyukai pakan yang banyak 

mengandung protein hewani. Berdasarkan hasil analisa makanan dalam lambung 

ikan, diketahui ikan sidat termasuk dalam ikan karnivora atau pemakan daging. 

Dalam lambung ikan terdapat bermacam-macam jenis makanan seperti Pterygota 

(Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera), udang dan ikan (Sasono, 2001). 

Menurut Sasono, (2001) komposisi dan jenis pakan yang dimakan berubah 

sejalan dengan bertambahnya ukuran. Ikan sidat elver mengkonsumsi mangsa 

kecil (+3 mm) seperti Gammarus, Insecta dan Crustacea. Aktivitas makan terbesar 

elver terjadi pada malam hari, akan tetapi juga terjadi pada siang hari terutama 

antar pukul 11.00 dan 16.00, sedangkan pada ukuran yang lebih besar hanya 

melakukan aktifitas pada malam hari. 

2.1.3 Kebutuhan Protein Ikan Sidat 

Ikan membutuhkan pakan dengan kandungan nutrisi yang seimbang untuk 

tumbuh secara optimal. NRC (1993) mengatakan bahwa pakan yang terbuat dari 

bahan baku yang mengandung nutrien dan energi akan berguna dalam 
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pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan ikan. Ketika terjadi kekurangan nutrien 

dan energi maka pertumbuhan ikan akan menurun dan mudah terserang penyakit.  

Nutrien yang terkandung dalam pakan ikan adalah protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin, dan mineral (Lovell, 1989). Nutrien utama yang dibutuhkan 

ikan untuk dapat tumbuh secara optimal adalah protein. Halver (1989) 

menyebutkan bahwa protein sangat penting bagi tubuh ikan karena hampir 65-

75% berat kering tubuh ikan merupakan protein. Protein sendiri merupakan 

kumpulan dari asam amino essensial dan non essensial yang berantai dan 

membentuk ikatan peptida (NRC 1993). Jika kebutuhan ikan akan protein tidak 

mencukupi maka pertumbuhan akan berhenti dan terjadi penurunan bobot tubuh 

karena protein pada jaringan tubuh akan dipecah kembali untuk mempertahankan 

fungsi jaringan tubuh yang lebih penting (NRC, 1993).  

Kebutuhan ikan akan protein pun dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Watanabe (1988) lebih lanjut menyatakan bahwa kebutuhan ikan akan protein 

ditentukan oleh faktor ukuran ikan, suhu air, frekuensi pemberian pakan, energi 

dalam pakan, dan kualitas protein yang ada. Halver (1989) menambahkan pula 

bahwa kandungan protein yang optimal untuk ikan dipengaruhi oleh 

keseimbangan protein dan energi, komposisi asam amino, kecernaan protein, dan 

sumber energi dalam pakan. Ketika energi berkurang maka protein akan dirombak 

oleh tubuh untuk dijadikan sebagai sumber energi sehingga pertumbuhan ikan 

akan terhambat mengingat fungsi utama protein untuk ikan yakni pembentukan 

sel baru. 
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Kebutuhan protein dipengaruhi oleh umur, ukuran, fungsi fisiologis, 

kualitas, sumber protein dan energi non protein (karbohidrat dan lemak), suhu air, 

jumlah pakan yang dimakan, kualitas protein. Kebutuhan ikan terhadap protein 

umumnya berkisar 38% – 52%. Ikan sidat jepang Anguilla japonica kandungan 

protein pakan optimal 45%, Ikan sidat lokal Anguilla bicolor bicolor, kadar 

protein optimalnya 45% atau kadar protein minimal 40% (Affandi,1995). 

2.2 Bahan Pakan 

Pakan buatan yang tersebar di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan 

pakan komersial. Pakan komersial adalah pakan yang dibuat dengan formulasi 

tertentu berdasarkan pertimbangan pembuatannya. Pembuatan pakan berdasarkan 

pada kebutuhan nutrient ikan, kualitas bahan baku dan nilai ekonomis. Pakan 

komersial untuk ikan sering ditemui dalam bentuk pellet. Pellet memiliki 

keunggulan yaitu mudah didapat, tidak tergantung musim, mudah dalam 

pemberian dan tidak mencemari media pemeliharaan (Soemardjati dkk, 2008). 

Pendekatan nutrisi dan peningkatan efisiensi pemanfaatan pakan, maka 

semakin efisien penggunaan pakan semakin besar keuntungan yang dicapai. 

Pengaturan nutrisi pada ikan budidaya berkaitan dengan pentingnya mengubah 

kapasitas pencernaan ikan, seperti kemampuan untuk meningkatkan kecernaan 

karbohidrat dan protein nabati. Selain itu ketersediaan pakan dalam jumlah yang 

cukup, tepat waktu, dan bernilai gizi baik merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam kegiatan usaha budidaya perikanan. Penyediaan pakan yang tidak 

sesuai dengan jumlah ikan yang dipelihara dan kualitas pakan yang tidak sesuai 
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dengan kebutuhan nutrisi, menyebabkan laju pertumbuhan ikan menjadi lambat. 

Akibatnya produksi ikan yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Kualitas suatu pakan akan dipengaruhi oleh komposisi bahan baku yang 

digunakan. Semakin banyak sumber protein yang digunakan, maka semakin baik 

pula kualitas pakan tersebut. Protein merupakan komponen organik terbesar 

dalam jaringan tubuh ikan karena sekitar 65-75% total bobot ikan terdiri dari 

protein (Halver, 1989). Protein dalam pakan akan diserap dan dimanfaatkan untuk 

membangun ataupun memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, serta sangat efisien 

sebagai sumber energi (Lovell, 1989). Oleh sebab itu pemakaian bahan baku 

dengan kandungan protein yang sesuai dengan kebutuhan sangat baik dalam 

menunjang pertumbuhan dan perkembangan ikan 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan terhadap 

ikan peliharaan, yaitu (1) Berapa banyak kandungan energy dari pakan buatan 

tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh ikan. (2) Pakan buatan yang tidak 

dikonsumsi akan menambah kandungan bahan organic sehingga dapat 

menimbulkan masalah ketersediaan oksigen terlarut, penyakit, maupun senyawa 

toksik dan (3) Kualitas dan cara pemberian pakan dapat mempengaruhi jumlah 

pakan buatan yang akan dikonsumsi oleh ikan (Murtidjo, 2001). 

2.1.1 Tepung Ikan 

Tepung ikan merupakan salah satu bahan baku sumber protein hewani 

yangdibutuhkan dalam komposisi makanan ternak dan ikan. Tepung ikan sebagai 

sumber protein hewani memiliki kedudukan penting yang sampai saat ini 

masihsulit digantikan kedudukannya oleh bahan baku lain, bila ditinjau dari 

kualitasmaupun harganya. Kandungan protein tepung ikan memang relatif tinggi. 
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Proteintersebut disusun oleh asam-asam amino esensial yang kompleks, 

diantaranya asam amino lisin dan metionin (Purnamasari et al .,2006).  

Menurut Afrianto dan Evi (1985), tepung ikan adalah suatu produk 

padatkering yang dihasilkan dengan jalan mengeluarkan sebagian bear cairan 

dansebagian atau seluruh lemak yang terkandung didalam tubuh ikan. Untuk 

membuat tepung ikan sebenarnya dapat digunakan semua jenis ikan, tetapiharga 

ikan pelagis dan domersal yang banyak digunakan sebagai bahan bakupembuatan 

tepung ikan.Tepung ikan merupakan bahan pakan yang sangat baik sebagai 

sumber protein, lemak maupun mineral.  

Tepung ikan mengandung protein cukup tinggiyang tahan terhadap 

degradasi dalam rumen, dan mengandung lemak sekitar 105 yang sebagian besar 

berupa asam lemak tak jenuh yang sangat pentinguntuk sistem hormon reproduksi 

kualitas tepung ikan juga sangat bervariasitergantung pada beberapa faktor, 

terutama kualitas bahan baku dan prosespembuatannya (Abdullah et al .,2007). 

2.2.1 Meat and Bone Meal (MBM) 

Meat and Bone Meal (MBM) merupakan hasil pengolahan limbah yang 

berasal dari daging dan tulang sapi, kambing maupun domba. Pengolahan tersebut 

biasanya dilakukan dengan pemanasan dan penekanan pada suhu dan tekanan 

tertentu. Jika hasilnya diperoleh kandungan fosfor di atas 4,4% maka produk 

tersebut disebut tepung tulang dan daging (MBM). Namun jika kandungan 

fosfornya di bawah 4,4% maka disebut tepung daging saja. MBM hasil perebusan 

dan pengeringan memiliki kandungan protein ±50%, lemak 8%, abu 28%, Ca 

10% dan P 5%. Bahan ini mengandung asam amino lisin dalam jumlah yang 
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cukup tetapi miskin metionin dan sistin. Kandungan nutrisinya bervariasi 

tergantung pada proses pemasakan, pengeringan, dan kandungan gelatin (Scott et 

al., 1982). 

Meat Bone Meal (MBM) atau tepung daging dan tulang merupakan bahan 

baku pakan yang terbuat dari hasil pengolahan limbah hewan ternak. Kandungan 

protein yang terdapat pada MBM berkisar antara 45-55%, (Lovell, 1989 dalam 

Manurung 2011 ). Namun pemakaian MBM dalam pakan ikan tidak dapat seutuhnya 

menggantikan tepung ikan sebagai sumber protein hewani . Millamena et al., (2002) 

menyebutkan bahwa sumber protein yang baik dalam pakan ikan adalah bahan baku 

yang memeiliki kandungan asam amino mendekati kandungan asam amino ikan 

budidaya. Hal tersebut yang membatasi bagi MBM dalam persentase pemakaian 

dalam pakan ikan. Lebih lanjut Millamena et al., (2002) menyebtkan bahwa sumber 

protein yang baik dalam pakan ikan adalah bahan baku yang memiliki kandungan 

asam amino mendekati komposisi asam amino ikan budi daya. Lebih lanjut 

Millamena et al., (2002) menyatakan bahwa rekomndasi pemakaian MBM pada 

formulasi pakan ikan karnivor 20% dan ikan herbivor serta omnivor hanya mencapai 

25%. 

Kebanyakan MBM adalah hasil ikutan pengolahan sapi sehingga 

komposisinya dapat bervariasi. Produk yang dihasilkan dari pengolahan MBM ini 

sangat bervariasi meskipun bahan baku yang digunakan bagus dan dengan metode 

pengolahan berteknologi tinggi (Parson et al.,1997). Guillaume et al. (1999) 

mengungkapkan bahwa kualitas MBM sangat beragam, tergantung kepada cara 

pembuatan dan bagian tubuh yang digunakan sebagai bahan pembuat tepung. 

Dalam kasus terbaik, kandungan protein MBM mencapai 45 – 65%. Penggunaan 

bagian organ badan untuk pembuatan MBM memiliki nilai nutrien yang lebih 
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tinggi jika dibandingkan dengan penggunaan jaringan lainnya. Produk-produk 

daging yang mengandung jaringan-jaringan penghubung seperti kolagen dan 

gelatin umumnya defisiensi terhadap asam amino seperti tirosin, sistin dan 

triptofan (Parson, et al., 1997). Sekitar 8% dan 10% dari produk MBM adalah 

lemak, termasuk asam lemak jenuh dan tak jenuh serta HUFAs kecuali asam 

arachidonat (Guillaume et al., 1999 dalam Manurung 2011). Komposisi asam 

amino esesnsial dari MBM dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kandungan asam amino esensial pada meat and bone meal* 

Asam Amino Esensial % Dalam Protein 

Arginin 3,28 

Histidin 0,96 

Isoleusin 1,54 

Leusin 3,28 

Lisin 2,61 

Methionin** 0,78 

Penilalanin 1,81 

Treonin 1,74 

Triptopan 0,27 

Valin 2,36 

*) Sumber: NRC (1993) 

**) ditambah Cystin, kebutuhan sebesar 3,21% 

 

2.2.3 Poultry By-Product Meal (PBM) 

Poultry By-Product Meal (PBM) merupakan bagian yang tidak 

termanfaatkan dari pemotongan unggas yang masih dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber protein bagi pakan ikan sebagai substitusi dari pakan ikan, terdiri atas 

kepala, kaki, telur yang tidak berkembang dan jeroan. Kemudian, bagian tersebut 

lebih baik harus dihancurkan dan dibersihkan. Bulu tidak digunakan dalam proses 
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Poultry By product Meal yang juga disebut Poultry offal meal atau tepung 

buangan unggas. Kandungan protein dari PBM rata-rata adalah 61% (Hertrampf 

JW, 2000).  

Kira-kira 70% dari berat hidup dari ayam petelur dan broiler adalah 

dikonsumsi manusia. Kepala, kaki dan jumlah isi perut 19.7% pada ayam petelur 

dan 16.5% pada ayam broiler. Bagian dari buangan yang tidak dikonsumsi 

jumlahnya menurun dari 0.4% per 100 g meningkat pada berat hidup pada ayam 

broiler.  

Poultry By-product Meal adalah terdiri dari bermacam-macam material. 

Protein memiliki keunggulan dari jaringan penghubung. Jumlah rata-rata protein 

kasar 61% dari 56,4 untuk ”whole poulty meal” 84,2% adalah lebih rendah dalam 

protein dan dan hampir sama untuk jumlah lemak. Poultry By-product Meal selalu 

termasuk beberapa urea dari saluran pencernaan. Jumlah 0,5% dianggap normal. 

Tingginya urea pada Poultry By-product Meal mengindikasikan bahwa 

pencampuran. Bulu yang kasar juga digunakan untuk pencampuran produk yang 

menurunkan kualitas proteinnya. Poultry By-product Meal merupakan sumber 

asamamino esensial yang baik. 

2.3 Kecernaan Pakan  

Pakan yang masuk ke saluran pencernaan akan dicerna menjadi senyawa 

sederhana berukuran mikro, dimana asam amino dihidrolisis menjadi asam - asam 

amino atau peptida sederhana, lemak menjadi gliserol dan asam lemak dan 

karbohidrat menjadi gula sederhana (Helver, 1988 dalam Manurung 2011). 

Senyawa-senyawa sederhana tersebut kemudian diabsorbsi melalui sel-sel 

enterosit yang terdapat di dinding usus, selanjutnya melalui peredaran darah 
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dialirkan ke seluruh tubuh. Pakan yang dicerna oleh tubuh ikan dapat diukur 

sehingga diperoleh nilai kecernaan (koefisien kecernaan). Nilai kecernaan ini 

menggambarkan kemampuan ikan dalam mencerna suatu pakan dan juga 

menggambarkan kualitas pakan yang dikonsumsi oleh ikan. Kecernaan pakan 

dapat ditingkatkan dengan penambahan berbagai jenis enzim-enzim pencernaan, 

sehingga efisiensi pemanfaatan pakan akan meningkat (Kompiang, 1993). 

Kecernaan merupakan bagian zat pakan yang tidak diekskresikan dalam 

feses, atau merupakan hasil selisih antara zat pakan yang terkandung dalam pakan 

dan dikonsumsi dengan zat pakan yang terdapat dalam feses adalah zat-zat pakan 

yang dapat dicerna (Anggorodi, 1985, Tillman, dkk.,1986). 

Kecernaan suatu bahan pakan merupakan pencerminan dari tinggi 

rendahnya nilai manfaat dari bahan pakan tersebut (Ranjhan, 1997 dalam Pertiwi 

2011). Pengukuran kecernaan merupakan suatu usaha untuk menentukan jumlah 

zat pakan yang diserap dalam saluran pencernaan. Jumlah yang tertinggal dalam 

tubuh hewan atau jumlah dari zat pakan yang dicerna adalah selisih zat pakan 

yang terkandung dalam pakan yang dikonsumsi (Utama dkk, 2006). 

 Kecernaan bahan pakan dapat di ukur dari kecernaan protein kasar, serat 

kasar, lemak kasar, bahan kering, bahan organik, BETN, dan energi. Perhitungan 

kecernaan dapat dilakukan dengan cara pengumpulan feses yang terdapat pada 

usus ikan, sehingga pengambilannya dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

pembedahan. Tujuan dari teknik pembedahan supaya feses tidak bercampur 

dengan air yang terdapat pada tempat pemeliharaan ikan (Haetami dan Sukaya, 

2005).  
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Pengukuran tingkat kecernaan menggunakan metode tidak langsung yaitu 

dengan menambahkan indikator dalam pakan berupa Cromium Oxide. Setiap 

akuarium diberi pakan perlakuan yang sudah ditambahkan 1% Cr2O3 sebagai 

indikator kecernaan (Watanabe, 1988). Adaptasi pakan berkromium dilakukan 

selama 7 hari. Pada hari ke-8 setelah ikan diberi makan, feses ikan nila mulai 

dikumpulkan dan pengumpulan feses dilakukan selama 52 hari. Kemudian feses 

dimasukkan ke dalam botol film dan disimpan dalam freezer. Feses yang telah 

terkumpul dikeringkan di dalam oven bersuhu 60oC selama 24 jam. Selanjutnya 

dilakukan analisis kandungan protein dan Cr2O3 terhadap feses yang telah 

dikeringkan (Takeuchi, 1988). Pengukuran kadar Cr2O3 dalam feses 

menggunakan Metode Takeuchi.  




