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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Budidaya perikanan khususnya untuk pakan telah menjadi faktor utama 

kesuksesan dalam budidaya terutama pada kualitas pakan. Kandungan nutrisi 

terutama pada protein  dan lemak pakan telah menjadi syarat mutlak untuk 

memenuhi gizi pada proses pertumbuhan ikan. Pakan sebagai salah satu sumber 

energi utama pada proses budidaya. Biasanya para petani ikan lebih memilih pakan 

pellet dikaranakan lebih praktis, murah dan kandungan nutrisi pakan sudah 

mencukupi untuk asupan gizi pakan.   

Indonesia merupakan negara tropis yang kondisinya sangat mendukung untuk 

pertumbuhan jamur atau kapang termasuk Aspergillus flavus Penyebaran jenis 

jamur ini sangat luas dan sangatlah umum serta mudah di kenali pada pakan yang 

telah terinfeksi jamur aspergillus, karena spora jamur ini dapat menyebar luas dan 

penyebarannya melalui media angin, mudah tumbuh pada bahan-bahan organik 

atau produk hasil pertanian. Banyak permasalahan yang dihadapi petani pada 

budidaya perikanan terutama pada pakan pelet. Pakan pelet sangatlah rentan terkena 

jamur dan bakteri apabila proses penyimpanan tidak higienis. Faktor suhu dan 

kelembapan telah menjadi faktor utama kerusakan pakan serta rentan 

terkontaminasi berbagai jenis jamur sehingga dapat mengurangi kandungan gizi 

pakan yang akan menyebabkan berbagai penyakit pada ikan terutama penyakit 

aspergilosis yang disebabkan oleh kapang Aspergillus flavus.  

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rentannya terkena infeksi jamur 

Aspergillus flavus yaitu suhu, kelembaban serta kadar air  yang sesuai dengan 
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tumbuh kembangnya jamur tersebut sehingga dapat mempengaruhi penurunan 

kualitas  terutama pada kandungan protein dan lemak pakan. Kadar air air yang 

relatif tinggi juga dapat menyebabkan suatu pengembunan sehingga dapat 

mempermudah pertumbuhan Aspergillus flavus. Tingkat kerusakan biji-bijian 

sebelum diolah menjadi pakan juga sangat berpengaruh dalam penyebaran 

Aspergillus flavus dikarenakan biji-bijian merupakan media utama tumbuhnya 

spora pada pakan. Hal  ini dapat menyebabkan penurunan mutu serta tampilan fisik 

pada pakan. 

Secara biologi pada pakan yang terserang jamur Aspergillus flavus 

mempunyai ciri-ciri secara makropis yaitu koloni berwarna hijau di pakan 

sedangkan Aspergullus flavus yang masih muda akan membentuk koloni bewarna 

putih. Aspergillus flavus dapat menyebabkan tingkat kematian ikan lebih tinggi 

dikarenakan  tingkat infeksi aspergillus kebanyakan terkontaminasi dari pakan. 

Kerusakan kandungan nutrisi terutama pada protein pakan yang disebabkan oleh 

jamur Aspergillus flavus dapat memicu kekurangan nutrisi pada ikan terutama pada 

kandungan protein dan rentan terkena berbagai macam penyakit dan dapat 

menurunkan sistem kekebalan tubuh  ikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kerusakan protein 

pada pakan pellet yang disebabkan oleh infeksi jamur Aspergillus flavus dengan 

dilakukan perlakuan suhu yang berbeda pada pakan  yang telah terinfeksi.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kerusakan kandungan  protein dan lemak pelet ikan  

yang telah terinfeksi jamur Aspergillus flavus deengan dilakukan perlakuan 

suhu yang berbeda di setiap sampelnya ? 

2. Perlakuan suhu  mana yang sangat mempengaruhi dalam kerusakan protein 

dan lemak pakan yang disebabkan oleh jamur Aspergillus flavus ? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kerusakan kandungan protein dan lemak pelet 

pakan ikan  yang telah terinfeksi jamur Aspergillus flavus dengan dilakukan 

perlakuan suhu yang berbeda di setiap sampelnya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh terbesar di setiap perlakuan suhu yang berbeda 

dalam kerusakan protein dan lemak pakan yang disebabkan oleh jamur 

Aspergillus flavus. 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan seputar wawasan dan informasi 

kepada pembaca tentang analisa uji kerusakan kandungan protein dan lemak 

pakan pellet ikan  yang disebabkan oleh jamur Aspergillus flavus pada setiap 

perlakuan suhu yang berbeda. Diharapkan dapat menjadi acuan dan 

pertimbangan kepada para pembudidaya yang ingin melakukan pengecekan 

pakan pellet yang telah terinfeksi jamur sebelum di tebarkan ke kolam 

budidaya. 
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1.5 Hipotesis 

H0 : Diduga perbedaaan perlakuan suhu dan pertumbuhan jamur Aspergillus 

Flavus berpengaruh nyata terhadap kerusakan protein dan lemak pakan 

ikan 

H1 : Diduga perbedaaan perlakuan suhu dan pertumbuhan jamur Aspergillus 

Flavus tidak berpengaruh nyata terhadap kerusakan protein dan lemak 

pakan ikan 

 


