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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biologi Jarak Pagar (Jatropha curcas) 

2.1.1 Klasifikasi Jarak Pagar (Jatropha curcas) 

 Jarak pagar (Jatropha curcas) merupakan tumbuhan yang dikenal sangat 

tahan kekeringan dan mudah diperbanyak dengan stek. Klasifikasi tanaman jarak 

pagar menurut Dzaldi (2009) adalah sebagai berikut : 

Kerajaan  : Plantae 

Filum   : Embryophyta 

Kelas   : Spermatopsida 

Ordo    : Malpighiales 

Famili   : Euphorbiceae 

Gennus  : Jatropha 

Spesies  : Jatropha curcas 

Dibawah merupakan gambar untuk membedakan antara pohon, bunga, buah 

dan biji jarak pagar. 

   

Gambar 1. a. Pohon jarak, b. Bunga jarak, c. Buah jarak, d. Biji jarak pagar 

b a d c 
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2.2  Morfologi Jarak Pagar (Jatropha curcas) 

Tanaman jarak pagar memiliki cabang pohon yang mengandung getah dan 

sistem percabangan yang tidak teratur. Daunya lebar berbentuk jantung, berwarna 

hijau muda sampai hijau tua dengan permukaan bawah yang lebih pucat daripada 

bagian atasnya. Bentuk daun agak mencari dengan jumlah lekukan sekitar 5-7 dengan 

panjang 6-15 cm yang tersusun secara berseling-seling. Tanaman ini juga biasa 

tumbuh cepat hingga mencapai ketinggian 3-5 meter dan mulai berbuah mulai umur 5 

tahun. Buahnya berbentuk elips, panjangnya sekitar 1 inchi (sekitar 2,5cm) dan 

mengandung 2-3 biji (Harinder, 2009).  

Buah jarak pagar berbentuk buah kendaga, oval, berupa buah kotak, 

berdiameter 2-4 cm. Pembentukan buah membutuhkan waktu selama 90 hari dari 

pembungaan sampai matang. Buah jarak pagar (Jatropha curcas) matang tidak 

serentak. Di satu rangkaian akan terdapat bunga, buah muda, serta buah yang sudah 

kering. Buah jarak pagar terbagi menjadi tiga ruang yang masing-masing ruang berisi 

3-4 biji (Prihandana dan Hendroko, 2006). 

 

2.3 Habitat Jarak Pagar (Jatropha curcas) 

 Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas) merupakan tanaman asli Amerika 

Latin yang banyak pula ditemukan diwilayah Afrika Tengah, Afrika Selatan, Asia 

Tenggara, Hindia  hingga terdapat pula diwilayah Indonesia. Jarak pagar dapat 

diperbanyak dengan cara stek. Sesuai dengan namanya, tanaman ini secara luas 

ditanam sebagai pagar untuk melindungi lahan dari serangan ternak. Seperti jenis 
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jarak lainnya, jarak pagar merupakan tanaman sekulen yang meranggas pada musim 

kemarau (Alim, 2010). 

 Tanaman jarak beradaptasi dengan lingkungan tempat tumbuhnya, adapun 

kondisi tempat tumbuh yang optimal yaitu 50° LU - 40° LS, 0 - 2000 m dpl, suhu 

berkisar antara 18 - 30° C. Pada daerah-daerah dengan suhu rendah (< 18° C) dapat 

menghambat pertumbuhan, sedangkan pada suhu tinggi (> 35° C) menyebabkan daun 

dan bunga gugur, buah kering sehingga produksi menurun. Curah hujan yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan berkisar antara 300 mm - 1200 mm per tahun. 

Tanaman jarak pagar dapat tumbuh pada tanah yang kurang subur, memiliki drainase 

baik, tidak tergenang, dan pH tanah 5.0 - 6.5 (Hambali dkk., 2002). 

 

2.4 Kandungan Nutrisi Bungkil Biji Jarak Pagar (Jatropha curcas) 

 Diketahui bahwa biji jarak mengandung protein dan minyak yang tinggi, 

sedangkan cangkang pada umumnya terdiri dari serat lignin yang cukup tinggi. Oleh 

sebab itu, bungkil yang tercampur cangkang akan mempunyai nilai nutrisi yang lebih 

rendah karena kandungan lignin dan serat didalam bungkil menjadi tinggi. Namun 

tidak bila cangkang dipisahkan dan minyak dikeluarkan, bungkil biji yang tersisa 

akan mengandung kadar protein yang tinggi (hingga 60%) bahkan lebih tinggi dari 

bungkil kedelai sehingga memungkinkan bungkil biji jarak pagar digunakan sebagai 

sumber protein. Variasi yang cukup tinggi pada kandungan nutrisi biji jarak pagar 

tersebut tergantung pada varietas dan geografis tempat tumbuh (Makker et al., 1997). 
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 Dibawah ini merupakan tabel hasil komposisi kimia bungkil ekstrak dari biji 

jarak pagar. 

Tabel 1. Komposisi kimia bungkil biji jarak pagar yang sudah melalui proses 

detoksifikasi. 

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) 

 

2.5 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 

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 
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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 

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 
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(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.  

 

2.6 Teknologi Detoksifikasi 

Beberapa pengolahan terhadap bungkil biji jarak sebagai upaya detoksifikasi 

bungkil biji jarak sudah dilaporkan, antara lain : pengolahan kimia dengan 4% NaOH 

dan 10% NaOCl diikuti dengan pemanasan dapat menurunkan kadar phorbolester 

varietas toksik dari 1,78 mg/g bungkil biji jarak menjadi 0,13 mg/g bungkil. 

Pengolahan dengan 3,5 % NaOH tanpa NaOCl dapat menurunkan phorbolester 

menjadi 0,18 mg/g bungkil (Aregheore et al., 2003). Selain itu, detoksifikasi juga 
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dilakukan dengan teknik irradiasi (Herrera et al., 2006) dan pengolahan secara 

biologis menggunakan Rhizopus oligosporus (Nurhikmawati, 2007) yang dapat 

memperbaiki kualitas nutrisi bungkil biji jarak pagar yang ditandai dengan 

kandungan bahan kering, protein kasar, Beta-N dan fosfor yang meningkat serta 

memiliki asupan dan retensi bahan kering, kalsium dan fosfor yang tinggi. 

Pengolahan bungkil biji jarak juga dilakukan dengan penambahan alkali 4% NaOH + 

10% NaOCl dan penambahan tepung kunyit dengan taraf 0,5-1,5% pada mencit. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengolahan dengan alkali menunjukkan 

hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penambahan kunyit (Fajariah, 2007). 

Berdasarkan hasil penelitian Hasanah (2007) proses detoksifikasi yang dilakukan 

mampu menurunkan 58,66% unit kandungan curcin dan 30,37% unit kandungan 

phorbolester bungkil biji jarak pagar. Perlakuan yang diberikan yaitu dengan 

pemanasan autoclave dan pada oven bersuhu 70ºC dengan penambahan tepung 

kunyit, dimana perlakuan dengan pemanasan tanpa tepung kunyit lebih efektif 

menurunkan curcin, sedangkan perlakuan dengan pemanasan dan penambahan 4% 

NaOH serta 10% NaOCl lebih efektif menurunkan phorbolester. 
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2.7 Taksonomi dan Morfologi Ikan Patin (Pangasius hypohthalamus) 

Ikan patin (Pangasius hypohthalamus) 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 Pangasius hypophtalmus 

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

Thailand (Kordi, 2005). Ikan patin mempunyai bentuk tubuh memanjang, berwarna 

putih perak dengan punggung berwarna kebiruan. Ikan patin tidak memiliki sisik, 

kepala ikan patin relatif kecil dengan mulut terletak diujung kepala agak ke bawah. 

Hal ini merupakan ciri khas golongan catfish. Panjang tubuhnya dapat mencapai 120 

cm. Sudut mulutnya terdapat dua pasang kumis pendek yang berfungsi sebagai 

peraba. Sirip punggung memiliki sebuah jari–jari keras yang berubah menjadi patil 

yang besar dan bergerigi di belakangnya, sedangkan jari–jari lunak pada sirip 

punggungnya terdapat 6 – 7 buah (Kordi, 2005). Pada permukaan punggung terdapat 

sirip lemak yang ukurannya sangat kecil dan sirip ekornya membentuk cagak dengan 

bentuk simetris. Sirip duburnya agak panjang dan mempunyai 30 – 33 jari-jari lunak, 

sirip perutnya terdapat 6 jari-jari lunak. Sedangkan sirip dada terdapat sebuah jari-jari 

keras yang berubah menjadi 6 senjata yang dikenal sebagai patil dan memiliki 12 – 

13 jari-jari lunak (Heru dan Amri, 1996). 
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Adapun klasifikasi ikan patin menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut :  

Kingdom : Animalia  

Filum  : Chordata  

Kelas   : Pisces  

Famili  : Pangasidae  

Genus  : Pangasius  

Spesies  : Pangasius  hypophthalamus 

 

Gambar. 2 Morfologi Ikan Patin 

 

2.8 Habitat dan Penyebaran  

Habitat ikan patin adalah di tepi sungai – sungai besar dan di muara – muara 

sungai serta danau. Dilihat dari bentuk mulut ikan patin yang letaknya sedikit agak ke 

bawah, maka ikan patin termasuk ikan yang hidup di dasar perairan. Ikan patin sangat 

terkenal dan digemari oleh masyarakat karena daging ikan patin sangat gurih dan 

lezat untuk dikonsumsi (Heru dan Amri, 1996). Patin dikenal sebagai hewan yang 

bersifat nokturnal, yakni melakukan aktivitas atau yang aktif pada malam hari. Ikan 

ini suka bersembunyi di liang – liang 7 tepi sungai. Benih patin di alam biasanya 
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bergerombol dan sesekali muncul di permukaan air untuk menghirup oksigen 

langsung dari udara pada menjelang fajar. 

 Untuk budidaya ikan patin, media atau lingkungan yang dibutuhkan tidaklah 

rumit, karena patin termasuk golongan ikan yang mampu bertahan pada lingkungan 

perairan yang jelek. Walaupun patin dikenal ikan yang mampu hidup pada 

lingkungan perairan yang jelek, namun ikan ini lebih menyukai perairan dengan 

kondisi perairan baik (Kordi, 2005). 

 

2.9 Pakan dan Kebiasaan Makan 

Djariah (2001), mengatakan bahwa ikan patin memerlukan sumber energi 

yang berasal dari makanan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Patin 

merupakan ikan pemakan segala (omnivora), tetapi cenderung pemakan daging 

(carnivora). Susanto dan Amri (2002) menjelaskan di alam makanan utama ikan 

patin berupa udang renik (crustacea), insekta dan moluska. Sementara makanan 

pelengkap ikan patin berupa rotifera, ikan kecil, dan daun-daunan yang ada di 

perairan. Apabila dipelihara di jala apung, ikan patin ternyata tidak menolak diberi 

pakan, sesuai dengan penelitian Arifin (1993) dalam Cholik (2005) yang menyatakan 

bahwa ikan patin sangat tanggap terhadap pakan buatan. 

 

2.10 Manajemen Pakan 

Peran manajemen pakan sangat penting untuk meningkatkan produksi. Bila 

pakan yang diberikan hanya seadanya maka produksi yang dihasilkan tentu sedikit. 
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Kandungan gizi pakan juga harus diperhatikan sehingga hasil ikan yang diperoleh 

maksimal ikan sangat membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan mempertahankan 

hidup. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kompleks. 

Pertumbuhan dan kemampuan mempertahankan hidup ikan dipengaruhi oleh 

perubahan pada kemelimpahan organisme yang menjadi makanannya. Fungsi utama 

makanan adalah untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan. Makanan yang 

dimakan ikan digunakan untuk kelangsungan hidup dan apabila ada kelebihan 

makanan maka dimanfaatkan untuk pertumbuhan (Jangkaru, 1974) Kandungan gizi 

lebih berperan dibanding jumlah yang diberikan. Bila ikan sudah kenyang, pakan 

yang diberikan akan dibiarkan saja tanpa disentuh lagi. Oleh karena itu, usahakan 

pada pakan sudah terkandung zat–zat makanan yang penting untuk pertumbuhan dan 

perkembangan ikan Pemberian makanan yang bergizi bertujuan untuk memperoleh 

pertumbuhan daging yang sebanyak – banyaknya dalam waktu yang singkat. 

Kecepatan pertumbuhan juga tergantung pada jumlah makanan yang diberikan, 

tempetarur, ruang, kedalaman air dan faktor lainnya   

 Protein adalah nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah besar pada formulasi 

pakan ikan. Protein dibutuhkan oleh ikan sebagai bahan pembentuk jaringan tubuh 

yang baru (pertumbuhan) atau pengganti jaringan tubuh yang rusak, sebagai bahan 

baku untuk pembentukan enzim, hormon, antibodi dan bahan baku untuk penyusun 

protein plasma serta sebagai sumber energi. Sugiarto (1998) menyatakan bahwa pada 

umumnya ikan membutuhkan protein lebih banyak daripada hewan-hewan ternak di 

darat (unggas dan mamalia). Selain itu, jenis dan umur ikan juga berpengaruh pada 
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kebutuhan protein. Ikan karnivora membutuhkan protein yang lebih banyak daripada 

ikan herbivora, sedangkan ikan omnivora berada diantara keduanya. Pada umumnya 

ikan membutuhkan protein sekitar 20-60% dan optimum 30-36%. 

Menurut Standar Nasional Indonesia (2009) menyatakan bahwa standar 

persyaratan mutu pakan ikan patin dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2. Persyaratan mutu pakan ikan patin 

No Jenis uji Satuan Persyaratan 

pendederan Pembesaran 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, maks % 8 8 8 

5 Kadar abu, maks % 12 12 12 

6 Kestabilan dalam air 

(setelah 5 menit), min 

% 90 90 90 

7 Nitrogen bebas, maks % 0,20 0,20 0,20 

8 Cemaran mikroba/toksin 

- Kapang, maks 

- Salmonella 

-  Aflaoksin, maks 

 

Kol/gr 

Kol/gr 

µg/kg 

 

50 

Negatif 

         50 

 

50 

Negatif 

50 

 

    50 

Negatif 

50 

Sumber : SNI 7548 : 2009 
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2.11 Kualitas Air 

Kualitas air penting untuk diperhatikan dalam budidaya ikan patin. Air yang 

kurang baik dapat menyebabkan ikan terserang penyakit (Khairuman dan Sudenda, 

2002). Menurut Djarijah (2001) ikan patin bisa bertahan hidup pada perairan yang 

kondisinya sangat jelek. Akan tetapi, ikan patin akan tumbuh normal dan optimal di 

perairan yang memenuhi persyaratan ideal sebagaimana perairan alami atau habitat 

aslinya.  

 2.11.1 Suhu  

Djarijah (2001) menyatakan bahwa keadaan suhu air yang optimal untuk 

kehidupan ikan patin adalah 28-29 °C. Kehidupannya mulai terganggu pada apabila 

suhu perairan mulai turun sampai 14-15 °C atau meningkat di atas 35 °C. 

Aktivitasnya terhenti pada perairan yang suhunya di bawah 6 °C atau di atas 42 °C. 

2.11.2 Oksigen Terlarur (DO) 

  Terlarut Kandungan oksigen dalam air dapat dilihat melalui kandungan 

oksigen terlarut. Ikan patin termasuk salah satu jenis ikan yang cukup tahan dengan 

kekurangan oksigen di dalam air, hampir sama halnya dengan ikan lele. Apabila 

kandungan oksigen di dalam air kurang, ikan patin akan mengmbil langsung oksigen 

di udara bebas. Bahkan ikan patin dapat 13 bertahan hidup selama beberapa saat di 

darat. Kandungan oksigen yang baik minimal 4 mg/liter air (Khairuman dan Sudenda, 
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2002). Sedangkan kandungan oksigen yang optimal bagi larva ikan patin adalah 3 

mg/liter.  

2.11.3 Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman atau pH merupakan ukuran konsentrasi ion hidrogen yang 

menunjukkan suasana asam atau basa suatu perairan. Derajat keasaman suatu perairan 

dipengaruhi oleh konsentrasi CO2 dan senyawa yang bersifat asam (Lesmana, 2002). 

Menurut Khairuman dan Sudenda (2002) ikan patin mempunyai toleransi yang 

panjang terhadap derajat keasaman yaitu antara 5-9, dan derajat keasaman yang 

optimum adalah 7 

 

2.12 Persyaratan Nutrisi Pakan Ikan Patin (Pangasius hypohthalamus) 

 Peran pakan sangat penting untuk meningkatkan produksi. Bila pakan yang 

diberikan hanya seadanya maka produksi yang dihasilkan tentu sedikit. Kandungan 

gizi pakan juga harus diperhatikan sehingga hasil ikan yang diperoleh maksimal 

(Rahardi, 1993). Ikan sangat membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan 

mempertahankan hidup. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang 

kompleks. Pertumbuhan dan kemampuan mempertahankan hidup ikan dipengaruhi 

oleh perubahan pada kemelimpahan organisme yang menjadi makanannya. 

Pemberian makanan yang bergizi bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan daging 

yang sebanyak – banyaknya dalam waktu yang singkat. Kecepatan pertumbuhan juga 

tergantung pada jumlah makanan yang diberikan, tempetarur, ruang, kedalaman air 

dan faktor lainnya (Asmawi, 1986).  
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Ikan patin (Pangasius  hypophthalamus) sangat membutuhkan protein, untuk 

menghasilkan tenaga atau energi serta untuk pertumbuhan. Protein dan lemak lebih 

banyak digunakan oleh ikan sebagai sumber energi dibandingkan dengan karbohidrat. 

Mahyuddin (2010) menyatakan bahwa kebutuhan ikan terhadap protein berkisar 20-

60%, sedangkan kadar yang optimal berkisar 25-35%. Untuk ikan patin (Pangasius  

hypophthalamus), kandungan protein yang baik minimal 30%. Lemak merupakan 

sumber energi yang kedua setelah protein. Kebutuhan asam lemak untuk ikan patin 

memerlukan kadar asam lemak n-3 sebesar 0,9 % dan asam lemak n-6 sebesar 2,2% 

dari total pakan (Mokoginta et al., 2000). Pada ikan channel catfish dapat 

memanfaatkan karbohidrat secara optimum pada tingkat 30-40% (Furuichi,1988). 

Menurut Lall (1991) menyatakan bahwa kebutuhan mineral untuk ikan channel 

cathfish adalah: Ca (<0,1%), P (0,4%), Mg (0,04%), Fe (30 mg/kg), Zn (20 mg/ kg) 

dan SE (0,25 mg/kg). dan untuk melengkapi kandungan nutrisi sebagai pakan ikan 

dan untuk formula pakan yang baik setidaknya mengandung vitamin minimal 0,5% 

(Mudjiman, 1987). Apabila semua kandungan nutrisi pada pakan sudah tercukupi 

sesuai kadar optimal maka hal ini akan mendukung proses budidaya terutama untuk 

mempercepat pertumbuhan ikan patin (Pangasius  hypophthalamus). 

 


