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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

1.1 Biologi Jarak Pagar (Jatropha curcas) 

1.1.1 Klasifikasi Jarak Pagar (Jatropha curcas) 

Jarak pagar merupakan jenis tanaman yang tahan terhadap kekeringan sehingga tahan 

hidup di daerah dengan curah hujan rendah. Klasifikasi jarak pagar sebagai berikut 

(Prihandana dan Hendroko, 2006) :  

Kingdom  : Plantae  

Divisi    : Spermatophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo    : Euphorbiales 

Famili    : Euphorbiaceae  

Genus    : Jatropha  

Spesies  : Jatropha curcasL.  

Gambar 1.a.Pohon jarak, b.Bunga jarak, c. Buah jarak, d. Biji jarak pagar 
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1.1.2 Morfologi Biji Jarak Pagar (Jatropha curcas) 

Tanaman jarak pagar berupa perdu dengan tinggi 1 – 7 m, bercabang tidak teratur. 

Batangnya berkayu, silindris, dan bila terluka mengeluarkan getah. Bagian– bagian 

jarak pagar (Hambali et al., 2007) antara lain : 

 Daun tanaman jarak pagar adalah daun tunggal berlekuk dan bersudut 3 atau 

5. Daun tersebar di sepanjang batang. Permukaan atas dan bawah daun 

berwarna hijau dengan bagian bawah lebih pucat dibanding permukaan atas. 

Daunnya lebar dan berbentuk jantung atau bulat telur melebar dengan panjang 

5–15 cm. Helai daunnya bertoreh, berlekuk, dan ujungnya meruncing. Tulang 

daunmenjari dengan jumlah 5 – 7 tulang daun utama. Panjang tangkai daun 

antara 4 –15 cm. 

 Bunga tanaman jarak pagar adalah bunga majemuk berbentuk malai ,berwarna 

kuning kehijauan, berkelamin tunggal, dan berumah satu. Bunga betina 4 – 5 

kali lebih banyak dari bunga jantan. Bunga jantan maupun bunga betina 

tersusun dalam rangkaian berbentuk cawan yang tumbuh di ujung batang atau 

ketiak daun. Bunganya mempunyai 5 kelopak berbentuk bulat telur dengan 

panjang kurang lebih 4 mm. Benang sari mengumpul pada pangkal dan 

berwarna kuning. Bunganya mempunyai 5 mahkota berwarna keunguan. 

Setiap tandan terdapat lebih dari 15 bunga. Jarak termasuk tanaman 

monoecious dan bunganya uniseksual. Kadangkala muncul bunga hermaprodit 

yang berbentuk cawan berwarna hijau kekuningan, 
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 Buah tanaman jarak pagar berupa buah kotak berbentuk bulat telur dengan 

diameter 2 – 4 cm. Panjang buah 2 cm dengan ketebalan sekitar 1 cm.Buah 

berwarna hijau ketika muda serta abu – abu kecoklatan atau kehitaman ketika 

masak. Buah jarak terbagi menjadi 3 ruang, masing – masing ruang berisi 1 

biji sehingga dalam setiap buah terdapat 3 biji. Biji berbentuk bulat lonjong 

dan berwarna coklat kehitaman. Biji inilah yang banyak mengandung minyak 

dengan rendemen sekitar 30 – 50 % dan mengandung toksin sehingga tidak 

dapatdimakan. 

1.1.3 Habitat Jarak Pagar (Jatropha curcas) 

Tanaman Biji jarak pagar ditanam penduduk sebagai tanaman pagar. Tanaman 

jarak pagar tumbuh sangat baik didaerah tanah yang tidak begitu subur atau daerah 

gersang mempunyai iklim sangat panas sehingga tumbuhan tanaman jarak pagar bisa 

tumbuh dengan baik, tanaman ini bisa tumbuh dari dataran rendah sampai ketinggian 

300 meter di atas permukaan laut. Tanaman jarak pagar berasal dari Amerika 

tropis,pada saat ini tanaman jarak pagar tersebar di beberapa Negara tropis, termasuk 

juga di Negara Indonesia banyak tumbuhan jarak pagar ditanam di Pulau Jawa dan 

Madura.(Afifah, 2012) 

1.1.4 Kandungan Nutrisi Jarak Pagar (Jatropha curcas) 

Biji jarak mengandung protein dan minyak yang tinggi sedangkan cangkang pada 

umumnya terdiri dari serat dan lignin yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, bungkil yang 

tercampur cangkang akan mempunyai nilai nutrisi yang lebih rendah karena 
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kandungan lignin dan serat di dalam bungkil menjadi tinggi. Bila cangkang 

dipisahkan dan minyak dikeluarkan, bungkil biji yang tersisa akan mengandung kadar 

protein yang tinggi (hingga 54%), bahkan lebih tinggi dari bungkil kedelai sehingga 

memungkinkan bungkil biji jarak pagar digunakan sebagai sumber protein, Apabila 

diberikan untuk ternak ruminansia dapat mengakibatkan terhambatnya proses 

fermentasi bakteri di dalam rumen karena di dalam bungkil biji jarak terdapat 

senyawa anti nutrisi yang mengandung zat racun seperti tanin dan fenolik apabila 

masih tercampur dengan cangkang. Sedangkan, senyawa tanin dapat mengikat protein 

pakan atau enzim-enzim pencernaan sehingga kecernaan protein pakan dan sistem 

pencernaan terganggu (Makkar, 2003). Adapun komposisi kimia bungkil biji dari 

jarak pagar adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Komposisi kimia bungkil biji Jarak Pagar setelah didetoksifikasi 

Bahan 

Baku 

BK 

(%) 

AIR 

(%) 

ABU 

(%) 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

BO 

(%) 

BETN 

(%) 

ME 

(kkall) 

TDN 

BBJP 94.93 5.07 9.82 40.43 10.48 10.57 90.18 23.63 2828.5 - 

Sumber : Data Primer ( 2016 ) 

2.1.5 Aplikasi Bungkil Biji Jarak Pagar (Jatropha curcas) pada Ikan 

Jarak pagar saat ini telah banyak dimanfaatkan keberadaannya oleh 

masyarakat, baik digunakan untuk minyak, maupun sebagai bahan pakan ternak. Di 

masyarakat pada umumnya bungkil biji jarak pagar digunakan sebagai bahan 

campuran untuk ternak mereka tanpa melalui proses detoxsifikasi. Namun hal 

tersebut membuat kadar protein yang ada pada bungkil biji jarak pagar belum 
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optimal. Jika bungkil biji jarak pagar telah melalui proses ditoxsifikasi maka bungkil 

biji jarak pagar dapat digunakan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan pakan 

(Syakir, 2010). 

Beberapa Negara sudah dilakukan uji coba bungkil biji jarak pagar sebagai 

pengganti bahkan tepung ikan yang memiliki fungsi sumber protein tertinggi dalam 

proses pembuatan pakan buatan. Negara Jerman adalah salah satu Negara yang sudah 

mengembangkan pemanfaatan BBJP sebagai salah satu bahan yang digunakan pada 

pembuatan pakan ikan yang diberikan pada ikan mas. Dalam penelitiannya telah 

melakukan uji coba terhadap ikan mas untuk mengetahui kinerja pertumbuhan dan 

pencernaan pada ikan mas setelah diberi pakan dengan bahan bungkil biji jarak pagar. 

Menurut Makkar et al., (1998)  Setiap varietas bungkil biji Jatropha curcas L. 

memiliki komposisi kimia yang berbeda-beda. melaporkan bahwa bungkil biji jarak 

mengandung protein kasar 55,7-63,8%, abu sekitar 10%, NDF <10%, ADF <7,0%  

(% dalam bahan kering). Hal ini menunjukkan bahwa bungkil biji jarak mengandung 

zat nutrisi yang baik. Walaupun bungkil ini sudah diekstraksi minyaknya dan kaya 

akan protein, bungkil biji jarak mengandung racun yang berbahaya bagi tikus, mencit 

dan ruminansia (Becker dan Makkar, 1998). Residu protein dari hasil ekstraksi 

minyak jarak dapat digunakan sebagai sumber protein dalam pakan unggas, babi, sapi 

dan ikan. 

Sudah banyak penelitian sebelumnya tentang pemanfatan bungkil biji jarak 

pagar (BBJP) sebagai pengganti tepung kedelai maupun penggantian tepung ikan 

dengan sumber protein nabati yang sangat menarik. Didetoksifikasi Jatropha kernel 
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meal (DJKM) adalah sebuah bahan baku pakan dan mengandung sumber protein 

nabati bergizi. Kecuali lisin, tingkat isi essential amino acids (EAA) di 

Didetoksifikasi Jatropha kernel meal (DJKM) adalah sebanding untuk tepung ikan 

dan bungkil kedelai (Kumar et al., 2010) menunjukkan bahwa bahan ini dapat 

digunakan sebagai tepung ikan yang sangat baik dan pengganti kedelai dalam ikan 

dan udang. Hingga 50 persen tepung ikan dapat digantikan oleh Didetoksifikasi 

Jatropha kernel meal (DJKM) di ikan mas (Cyprinus carpio L.), rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) dan whiteleg udang (Litopenaeus vannamei) tanpa 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan nutrisi pemanfaatan (rasio konversi pakan 

dan efisiensi protein ratio (Kumar et al., 2010). 

Bungkil biji jarak pagar tidak beracun dipanaskan, nilai Protein Efficiency 

Ratio (PER) meningkat sama dengan nilai pakan kontrol yang mengandung kasein. 

Hal ini menunjukkan kualitas protein dari bungkil biji jarak yang tidak beracun cukup 

tinggi dan potensinya sebagai pakan ternak sangat besar apabila senyawa anti nutrisi 

atau racun dapat dihilangkan. Jatropha curcas yang didetoksifikasi dapat 

menggantikan 50% protein tepung ikan dalam diet pakan benih ikan mas dan ikan 

Rainbow trout tanpa mempengaruhi pertumbuhan dan pemanfaatan gizi dari benih 

ikan mas dan  ikan Rainbow trout (Makkar et al., 2011). Menurut Hakim (2013), ikan 

Nila yang diberi pakan BBJP dengan substitusi tepung kedelai sebesar 50 % dan 75 

% berpengaruh terhadap pertumbuhan, pemanfaatan pakan, aktivitas enzim, dan 

respon hematologi pada ikan Nila.  
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2.2 Klasifikasi Ikan Patin (Pangasius hypophthalmus ) 

Ikan patin (Pangasius hypophthalmus ) adalah salah satu ikan asli perairan 

Indonesia yang telah berhasil didomestikasi. Jenis–jenis ikan patin di Indonesia 

sangat banyak, antara lain Pangasius pangasius atau Pangasius jambal, Pangasius 

humeralis, Pangasius lithostoma, Pangasius nasutus, pangasius polyuranodon, 

Pangasius niewenhuisii. Sedangkan Pangasius sutchi dan Pangasiushypophtalmus 

yang dikenal sebagai jambal siam atau lele bangkok merupakan ikan introduksi dari 

Thailand (Kordi, 2005). Klasifikasi ikan patin menurut Hernowo (2001) adalah 

sebagai berikut : 

Filum   : Chordata  

Kelas   : Pisces  

Ordo   : Ostorioph isi  

Famili   : Schilbeidae  

Genus   : Pangasius 

Spesies : Pangasius hypophthalmus 
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Gambar.2 Ikan patin ( Pangasius hypophthalmus ) 
( www.jitunews.com ) 

 
Menurut Hernowo (2001), ikan patin mempunyai bentuk tubuh yang panjang. 

Mulutnya berada agak di sebelah bawah (sub-terminal) dengan dua pasang kumis. 

Selain sirip ekor yang bentuknya seperti gunting, ikan ini juga memiliki sirip dada 

dan sirip punggung. Warna tubuhnya kelabu kehitaman, sedangkan warna perut dan 

sekitarnya putih. Kepalanya lebar dan pipih, hampir mirip seperti ikan lele. 

Selanjutnya Susanto dan Amri (2005), menambahkan bahwa pada sudut mulut ikan 

patin terdapat dua pasang kumis pendek yang berfungsi sebagai peraba.  

Sirip punggung dan sirip dada memiliki jari-jari keras yang berubah menjadi 

patil besar dan bergerigi. Sirip ekor membentuk cagak simetris dan sirip dubur relatif 

panjang yang terletak di atas lubang dubur atau sedikit di atas puncak lipatan bentuk 

segitiga sirip perut. Sirip ekor, sirip dubur, dan sirip perut dibentuk oleh bentangan 

jari-jari lemah yang tersusun rapi. Pada permukaan punggung ikan patin terdapat sirip 
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lemak yang berukuran kecil. Sirip ini nyaris tidak tampak tanpa perlakuan seksiologi 

(Djarijah, 2001). 

2.2.1 Habitat dan Penyebarannya 

Patin adalah ikan sungai dan muara-muara sungai serta danau. Larva patin 

dapat hidup pada perairan sampai salinitas 5 ppt. Patin di kenal sebagai hewan 

nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari dan sebagai hewan dasar, ini 

dilihat dari bentuk mulutnya yang agak ke bawah. Ikan ini juga sering bersembunyi di 

liang-liang di tepi sungai (Kordi, 2005).  

Benih patin di alam biasanya bergerombol dan sesekali muncul di permukaan 

air untuk menghirup oksigen langsung dari udara pada saat menjelang fajar. 

Kebiasaan patin ini di manfaatkan oleh nelayan dan petani ikan dalam melakukan 

penangkapan benih. Kemunculan benih patin dalam jumlah besar biasanya menjelang 

akhir musim hujan atau sekitar bulan Maret sampai Mei. Penangkapan benih patin 

biasanya menggunakan seser atau jala. 

2.2.2 Pakan dan Kebiasaan Makan  

Ikan patin termasuk omnivora atau golongan ikan pemakan segala. Pakan 

alami ikan patin merupakan menu utama selama tahap awal benih ikan. Jenis 

pakanalami yang umum dipakai adalah berupa ikan-ikan kecil, cacing, detritus, biji – 

bijian, artemia, udang kecil dan moluska (Kordi, 2005). 

Pakan alami dapat ditambahkan sebagai makanan ekstra atau menggantikan 

sebagai pakan buatan. Jika pakan alami berfungsi sebagai pengganti ransum 

pakanbuatan maka perbandingannya adalah 50 – 75% pakan alami dan 25 – 50% 
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pakan buatan. Perbandingan tersebut terutama berlaku bagi benih ikan patin yang 

bobotnya belum mencapai 0,5 g. Patokan umum dalam pemberian pakan untuk benih 

adalah sampai kenyang (Kordi, 2005). 

2.3 Manajemen Pakan 

Menurut Asni (2008), Membuat pakan ikan sendiri memang memberikan 

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 berdiameter kecil dari bukaan mulut ikan 

 Ikan mudah mencerna makanan 

 Tubuh ikan akan lebih mudah mencerna makanan 

 Ikan menyukai pakan tersebut 

Menurut SNI (2009), kandungan nutrisi dalam pakan ikan patin dapat dilihat 

pada Tabel 2. Yaitu ialah : 

Tabel 2. Syarat mutu pakan ikan patin 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 
Benih Pendederan Induk 

1 Kadar air maks % 12 12 12 
2 Kadar protein min % 30 25 35 
3 Kadar lemak min % 5 5 7 
4 Kadar serat kasar 

maks 
% 8 18 8 

5 Kadar abu maks % 12 12 12 
Sumber: (Standar Nasional Indonesia, 2009) 
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Dalam kegiatan budidaya perikanan baik pada tahap kegiatan pembenihan 

maupun pembesaran, pakan buatan merupakan salah satu faktor produksi yang 

penting untuk menunjang keberhasilan kegiatan (Sutikno, 2011). Dalam memilih 

bahan untuk pakan ikan perlu dipertimbangkan kandungan nutrisi pakan, untuk dapat 

tumbuh dengan baik dan berkembang biak ikan memerlukan bahan-bahan 

berupa protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral dan air. 

a. Protein  

Protein pada pakan ikan diperlukan sebagai sumber utama untuk 

pertumbuhan, pemeliharaan dan pengganti sel-sel yang rusak. Dalam 

kebutuhan protein harus memperhatikan jenis dan umur ikan. Ikan berusia 

muda membutuhkan protein lebih banyak sebab berada pada fase 

pertumbuhan. Pada umumnya ikan membutuhkan kadar protein sebesar 20-

60% tetapi kebutuhan optimum untuk tumbuh sebesar 30-36%, jika protein 

dalam pakan kurang dari 30% maka pertumbuhan ikan akan terhambat 

(Natalist, 2003). 

b. Lemak  

Lemak dan minyak merupakan sumber energi yang tinggi dalam pakan ikan. 

Lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A,D,E dan K dan sumber asam 

lemak essensial, yaitu asam lemak linoleat. Lemak terutama dalam bentuk 

fosfolipid dapat berperan dalam struktur sel dan memelihara fleksibilitas serta 

permeabilitas membran. Menurut Chou dan Shiau (1996), kadar lemak 5% 

dalam pakan sudah mencukupi kebutuhan ikan lele, namun kadar lemak pakan 



15 
 

sebesar 12% akan menghasilkan perkembangan yang maksimal (Anonim, 

2012). 

c. Karbohidrat  

Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi dalam makanan ikan. 

Karbohidrat sebagian besar didapat dari bahan nabati. Karbohidrat dalam 

pakan disebutdengan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) atau Nitrogen 

Free Extract (NFE). BETN ini mengandung karbohidrat, gula, pati dan 

sebagian besar berasal dari hemiselulosa. Daya cern karbohidrat sangat 

bervariasi tergantung dari kelengkapan molekul penyusunnya. Pada ikan 

catfish dapat memanfaatkan kandungan karbohidrat  di dalam pakan secara 

optimum pada kisaran 30-40% (Furuichi, 2005). 

Kadar karbohidrat dalam pakan ikan dapat berkisar antara 10-50%. 

Kemampuan ikan untuk memanfaatkan karbohidrat ini tergantung pada 

kemampuannya untuk menghasilkan enzim pemecah karbohidrat (amylase). 

Ikan karnivora biasanya membutuhkan karbohidrat sekitar 12%, sedangkan 

untuk omnivora kadar karbohidratnya dapat mencapai 50% (Almatser, 2009). 

Bahan baku pakan yang mengandung karbohidrat antara lain:jagung, beras, 

dedak, tepung tapioka, dan sagu. Selain berperan sebagai sumber karbohidrat, 

juga berperan sebagai alat perekat (binder) untuk mengikat komponen bahan 

baku dalam pakan. Karbohidrat atau hidrat arang atau zat pati, berasal dari 

bahan baku nabati (Afrianto dan Liviawaty, 2005). 

d. Vitamin 
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Vitamin adalah senyawa organik kompleks, biasanya ukuran molekulnya 

kecil. Vitamin dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit sehingga 

keberadaannya dalam pakan dalam jumlah yang sedikit pula (1–4% dari total 

komponen pakan).Vitamin dibutuhkan untuk pertumbuhan normal, 12 

mempertahankan kondisi tubuh dan reproduksi. Kekurangan vitamin dalam 

pakan ikan selain akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan 

reproduksi serta dapat menimbulkan gejala penyakit kekurangan vitamin 

(Lim, 2002). Mineral merupakan komponen pakan yang sangat dibutuhkan 

oleh tubuh,yakni sebagai pembentuk struktur tubuh (rangka), memelihara 

sistem kaloid (tekanan osmotik viskositas) dan regulasi keseimbangan asam 

basa (Halver, 1989). Disampingitu mineral juga merupakan 45 komponen 

penting dari hormon dan aktivator enzim (kofaktor). 

e. Mineral  

Mineral berperan penting dalam membangun struktur tulang, sisikdan sirip 

ikan maupun dalam fungsi metabolisme. Mineral terdiri dari makromineral 

dan mikromineral. Makromineral ada dalam konsentrasi tinggi dalam tubuh 

ikan diantaranya kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), kalium (K), 

fosfor (K), klorida (Cl) dan sulfur (S). Sedangkan mikromineral antara lain 

besi (Fe), seng (Zn), mangan (Mn), tembaga (Cu), iodium (I), kobalt (Co), 

nikel (Ni) fluor (F), krom (Cr), silikon (Si) dan selenium (Se). Kebutuhanikan 

akan mineral bervariasi, tergantung pada jenis ikan, stadiadanstatus reproduksi 

(Halver, 1989) 



17 
 

2.4 Retensi Protein 

Protein merupakan konstituen penting dalam makanan, dimana protein 

menjadi sumber energi sekaligus mengandung asam-asam amino esensial seperti 

lisin, triptofan, metionin, leusin, isoleusin dan valin. Protein juga merupakan 

komponen utama dalam berbagai makanan alami dan penentu tekstur, misalnya 

keempukan daging atau ikan. Menurut Hustiany (2005), kandungan protein pada 

daging ikan patin sebesar 10,76 %. Jenis-jenis protein yang terdapat pada daging ikan 

yaitu albumin, mioglobin dan aktin (Xiong, 2000). Albumin, mioglobin dan G-aktin 

termasuk dalam jenis protein miofibrillar (globulin) yang jika dikonsumsi berfungsi 

untuk kontraksi otot, membantu proses penyembuhan luka-luka, pembangun tulang, 

dan kulit. 

  Banyaknya protein pakan yang tersimpan sebagai jaringan tubuh dinyatakan 

dengan retensi protein dari banyaknya protein yang diberikan, yang dapat diserap 

atau dimanfaatkan untuk membangun maupun memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak 

serta dimanfaatkan tubuh ikan bagi metabolisme sehari - hari ( Buwono, 2000). 

2.5 Retensi Lemak   

 Lemak merupakan sumber energi yang terbesar bagi tubuh ikan. Menurut 

Watanabe (1988) ikan membutuhkan lemak berkisar 8-14%, sedangkan menurut 

Hadiwiyoto (1993) kandungan lemak pada ikan bervariasi berdasarkan jenis, musim, 

habitat, pakan dan beberapa faktor lainnya. Isi perut catfish termasuk di dalamnya 

seperti saluran pencernaan, hati, empedu dan lemak simpanan (lemak abdomen) 

merupakan sumber lemak yang potensial dengan kandungan omega 3 yang tinggi. 
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Lemak memberikan energi dua kali lebih besar dari pada protein dan karbohidrat. 

Nilai energi untuk lemak sebesar 8.1 kkal per gram, sedangkan nilai energi untuk 

protein 3,4 kkal dan 2,5 kkal. Selain berfungsi dalam menyumbangkan energi, lemak 

juga berfungsi sebagai pengangkut vitamin yang larut dalam lemak seperti A,D, E 

dan K (Robinson, 2010), seperti halnya retensi lemak, retensi lemak ialah retensi 

yang menggambarkan kemampuan ikan menyimpan dan memanfaatkan lemak pakan 

(Agustono dkk, 2007). 

 

 


