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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pakan merupakan salah satu komponen penting dalam budidaya ikan 

termasuk budidaya ikan patin. Manfaat pakan sebagai sumber energi memiliki peran 

penting baik sebagai penentu pertumbuhan dan juga biaya produksi. Nilai nutrisi 

pakan biasanya dilihat dari komposisi gizinya seperti: kandungan protein, lemak, 

serat kasar, karbohidrat, vitamin, mineral dan kadar air. Salah satu kebutuhan nutrisi 

yang penting untuk ikan adalah protein, sehingga kekurangan protein dalam pakan 

dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan. Bungkil kedelai merupakan sumber 

protein yang tinggi dalam bahan pakan. Kandungan protein bungkil kedelai yaitu 

45,14% dan serat kasar sekitar 5,29% (Hasil Analisa Laboratorium Teknologi dan 

Industri Pakan Universitas Andalas, 2011).  

Indonesia sampai saat ini masih belum mampu mencukupi kebutuhan kedelai 

dalam negeri, sehingga memerlukan impor yang diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhan kedelai dalam negeri dengan menaikkan produksi dari l.l juta ton sekarang 

menjadi 2.5 juta ton pada tahun 2013, tetapi besarnya jumlah impor tersebut dapat 

dilihat bahwa kebutuhan kedelai untuk masyarakat masih belum mencukupi. 

Disamping itu juga harga kedelai mengalami kenaikan setiap tahunnya, oleh karena 

itu perlu adanya penggantian atau subtitusi dari kedelai tersebut. 
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Salah satu sumber bahan baku yang bisa dijadikan altarnatif sebagai bahan baku 

pakan adalah biji tanaman jarak pagar. Telah diketahui tanaman jarak pagar sering 

diambil bijinya untuk dimanfaatkan sebagai minyak setelah mengalami proses 

pengepresan dan digunakan sebagai bahan untuk membuat bio diesel. Sehingga akan 

didapati limbah dari biji jarak pagar, yang disebut bungkil biji jarak pagar (BBJP). BBJP 

merupakan limbah dari biji jarak yang sudah diambil minyaknya dan memiliki kadar 

protein yang tinggi yaitu mencapai 46 %-60 % ( Andrew, 2009). Menurut Akintayo 

(2004) bungkil biji jarak pagar yang bisa digunakan sebagai pakan ikan adalah 

bungkil yang telah melalui proses ekstraksi.  

Melihat potensi BBJP dan kandungan gizinya maka perlu dilakukan penelitian 

tentang pemanfaatan bungkil biji jarak pagar sebagai subtitusi tepung bungkil kedelai 

pada pakan ikan terhadap resistensi protein dan resistensi lemak pada ikan patin 

(Pangasius sp). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah pemanfaatan BBJP sebagai pemanfaatan tepung bungkil kedelai pada pakan 

berpengaruh terhadap retensi protein dan retensi lemak pada ikan patin? 

2. Berapa prosentase substitusi BBJP terhadap tepung bungkil kedelai yang 

memberikan hasil retensi  protein dan retensi lemak terbaik pada ikan patin ? 
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1.3 Tujuan 

Penelitian ini  bertujuan : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan BBJP sebagai pemanfaatan tepung 

bungkil kedelai pada pakan terhadap  retensi protein dan retensi lemak pada ikan 

patin. 

2. Untuk mendapatkan prosentase subtitusi BBJP terhadap tepung bungkil kedelai 

yang memberikan hasil retensi protein dan retensi lemak pada ikan patin. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dapat memberikan informasi mengenai bahan alternatif pakan sebagai 

pemanfaatan tepung bungkil kedelai yang dapat menekan biaya produksi khususnya 

pada pakan yang akan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan bagi 

pembudidaya ikan. 

1.5 Hipotesa Penelitian 

H0 : Diduga penggunaan BBJP sebagai pemanfaatan tepung bungkil   

kedelai pada pakan tidak berpengaruh terhadap retensi protein dan 

retensi lemak pada ikan patin. 

H1 : Diduga penggunaan BBJP  sebagai pemanfaatan tepung bungkil 

kedelai pada pakan berpengaruh terhadap retensi protein dan retensi 

lemak pada ikan patin. 

 

 


