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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan Patin merupakan ikan penting dalam budidaya perairan atau 

Akuakultur. Departemen Perikanan dan Akuakultur FAO (Food and Agriculture 

Organization) menempatkan ikan patin diurutan keempat setelah ikan mas 

(Cyprinus carpio). Permintaan pasar ikan patin sangat besar baik di dalam negri 

maupun di luar negri terutama Amerika, Arab Saudi dan Thailand. Ikan patin 

memiliki beberapa jenis salah satunya, yaitu ikan patin siam (Pangasius 

hypopthalmus). Kementerian Kelautan dan Perikan (KKP) telah menetapkan patin 

sebagai salah satu komoditas perikanan dalam program percepatan industrialisasi 

dari jenis komoditas perikanan budidaya. Menurut KKP perkembangan produksi 

ikan patin menunjukkan kenaikan signifikan sebagai contoh pada tahun 2006 

produksi ikan patin mencapai 31.490 ton pertahun dan pada tahun 2012 mengalami 

peningkatan menjadi 651.000 ton pertahun (Kementrian Kelautan Perikanan, 

2013). Ikan Patin Siam (Pangasius hypopthalmus) mencapai ukuran konsumsi bila 

telah mencapai berat 300-500 gram dengan waktu pemeliharaan 9-10 bulan. 

Kebutuhan nutrisi untuk ikan sangat berkaitan dengan pakan yang memenuhi syarat 

sehingga berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan.  

 Pakan merupakan sumber energi yang dibutuhkan untuk menunjang 

pertumbahan, reproduksi dan kelangsungan hidup ikan dalam kegiatan budidaya. 

Kandungan nutrisi pada pakan yang diberikan harus mencukupi dan sesuai dengan 

kebutuhan ikan. Mahyuddin (2010) menyatakan bahkan ikan memerlukan protein 
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berkisar 20-60%, sedangkan kadar optimal berkisar 25-35%. Ikan Patin Siam 

(Pangasius hypopthalmus) merupakan ikan omnivor cenderung karnivor dengan 

kebutuhan protein yang baik minimal 30%. Penyediaan pakan buatan dengan 

kandungan nutrisi yang cukup perlu dilakukan dengan menggunakan bahan pakan 

yang mudah dicerna oleh ikan patin dan ekonomis. 

 Bahan baku utama pada pakan ikan yang umum digunakan adalah tepung 

ikan. Tepung ikan memiliki protein yang tinggi dan merupakan sumber protein 

utama dalam pakan ikan. Permintaan tepung ikan sebagai peran sumber utama 

pakan menyebabkan permintaan akan tepung ikan meningkat dan muncul 

permasalahan dalam ketersediaan. Di Indonesia sebagian besar bahan baku pakan 

ikan merupakan barang impor, sehingga harga pakan yang dihasilkan menjadi 

mahal. Hal serupa juga terlihat dari data statistik Departemen Perikanan dan 

Kelautan (2008) menyatakan dimana volume impor tepung ikan pada periode 

Januari-September 2008 mencapai 34.851.483 milyar ton dan harganya mencapai 

Rp 9.000-10.000/kg. Lebih lanjut dikatakan bahwa volume impor tersebut meliputi 

60% untuk pakan ternak dan 40% untuk pakan ikan. Disebutkan pula bahwa tepung 

ikan impor manguasai 80% dari total kebutuhan pakan nasional.  

 Salah satu usaha untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

menggunakan pakan berbasis bahan baku substansi tepung ikan dengan harga 

relatif murah namun kualitasnya mendekati tepung ikan (Nurmala, 2017). Salah 

satunya adalah Meat Bone Meal (MBM) dan tepung kepala udang. Jenis bahan baku 

yang digunakan memenuhi salah satu syarat jenis pakan yang biasa di makan oleh 

ikan patin yang merupakan ikan omnivora cenderung karnivora yaitu sumber pakan 
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dari hewani. Tepung tulang dan daging atau MBM memiliki kandungan protein 

tinggi dan harga yang relatif murah Rp. 7.000,-/kg. Sedangkan tepung kepala udang 

terbuat dari kepala udang sendiri yang telah dikeringkan terlebih dahulu dengan 

harga jual Rp. 8.000,-/kg. 

 Berdasarkan hal diatas  perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait 

substansi bahan baku pakan dengan menggunakan ikan Patin (Pangisius sp.) dalam 

pengujian kecernaan bahan pakan lokal berbasis MBM dan tepung kepala udang. 

Sumber protein terbaik akan diketahui dengan membandingkan tingkat kecernaan 

ikan Patin Siam (Pangasius hypopthalmus) yang diidentifikasikan sebagai tingkat 

pertumbuhan dilihat dari berbagai perlakuan yang digunakan dalam pengujian 

kecernaan untuk menentukan jumlah zat pakan yang diserap dalam saluran 

pencernaan atau selisih zat pakan yang dikonsumsi, baik itu penentuan kecernaan 

total dan kecernaan protein.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kecernaan bahan dan kecernaan total bahan pakan meat 

bone meal dan tepung kepala udang pada ikan Patin Siam (Pangasius 

hypopthalmus) ? 

2. Bagaimana tingkat kecernaan protein dan jumlah konsumsi pakan meat 

bone meal dan tepung kepala udang pada ikan Patin Siam (Pangasius 

hypopthalmus) ? 



 

4 
 

3. Bagaimana hasil terbaik dari kedua bahan pakan meat bone meal dan 

tepung kepala udang dalam tingkat kecernaan bahan, protein maupun total 

pada ikan Patin Siam (Pangasius hypopthalmus) ? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui tingkat kecernaan bahan dan kecernaan total bahan 

pakan meat bone meal dan tepung kepala udang pada ikan Patin Siam 

(Pangasius hypopthalmus). 

2. Untuk mengetahui tingkat kecernaan protein dan jumlah konsumsi pakan 

meat bone meal dan tepung kepala udang pada ikan Patin Siam (Pangasius 

hypopthalmus). 

4. Untuk mengetahui hasil terbaik dari kedua bahan pakan meat bone meal 

dan tepung kepala udang dalam tingkat kecernaan bahan, protein maupun 

total pada ikan Patin Siam (Pangasius hypopthalmus). 

1.4 Hipotesis 

H0 :  Diduga pemberian  bahan pakan Meat Bone Meal dan tepung kepala udang 

tidak berpengaruh terhadap kecernaan bahan, kecernaan protein dan 

kecernaan total pada ikan Patin Siam (Pangasius hypopthalmus). 

H1  :  Diduga pemberian  bahan pakan Meat Bone Meal dan tepung kepala udang 

berpengaruh terhadap kecernaan bahan, kecernaan protein dan kecernaan 

total pada ikan Patin Siam (Pangasius hypopthalmus). 

 


