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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Patin  

2.1.1 Klasifikasi, Morfologi dan Habitat Ikan Patin Siam 

Klasifikasi ikan Patin menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut: 

Kingdom   : Animalia 

Filum       : Chordata 

Sub Filum : Vertebrata 

Ordo       : Ostariophysi 

Sub Ordo   : Siluroidei 

Famili       : Schilbeidae 

Genus       : Pangasius 

Species      : Pangasius hypopthalmus. 

 

 

Gambar 1. Ikan Patin Siam (Pangasius hypopthalmus) 

Sumber :  Djariah (2001) 
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Ikan patin siam (Pangasius hypopthalmus) mempunyai tubuh memanjang, 

berwarna putih perak dengan punggung berwarna agak kebiruan, kepala ikan 

relative kecil dengan mulut terletak di ujung kepala agak kebawah (Susanto, 2002). 

Ikan patin tidak memiliki sisik, hal ini merupakan ciri khas golongan catfish, 

panjang tubuh mencapai 120 cm, sudut mulutnya terdapat dua pasang kumis yang 

berfungsi sebagai peraba. Pada permukaan punggung terdapat sirip lemak dengan 

ukuran yang sangat kecil dan sirip ekornya membentuk cagak dengan bentuk 

simetris Subagja (1999) dalam Faisal (2016). 

Habitat ikan Patin Siam  (Pangasius hypopthalmus) adalah di tepi sungai-

sungai besar dan muara-muara sungai serta danau. Dilihat dari bentuk mulut ikan 

Patin Siam  (Pangasius hypopthalmus) yang letaknya sedikit agak ke bawah, maka 

ikan Patin Siam  (Pangasius hypopthalmus) termasuk ikan yang hidup di dasar 

perairan. Patin Siam  (Pangasius hypopthalmus) dikenal sebagai hewan yang 

bersifat nocturnal yaitu beraktifitas di malam hari. Ikan ini suka bersembunyi di 

liang-liang tepi sungai. Benih ikan Patin Siam  (Pangasius hypopthalmus) di alam 

biasanya bergerombol dan sesekali muncul di permukaan air untuk menghirup 

oksigen langsung di udara menjelang fajar. Media atau lingkungan untuk budidaya 

ikan Patin Siam  (Pangasius hypopthalmus) yang dibutuhkan tidaklah rumit, karena 

Patin Siam  (Pangasius hypopthalmus) merupakan golongan ikan yang mampu 

bertahan hidup dalam lingkungan perairan yang buruk, namun ikan Patin Siam  

(Pangasius hypopthalmus) lebih menyukai perairan dengan kondisi yang baik 

(Kordi, 2010). 
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Kelangsungan hidup ikan sangat dipengaruhi oleh kualitas air, karena air 

merupakan media tumbuh sehingga harus memenuhi syarat dan harus diperhatikan 

kualitas airnya, seperti suhu, kandungan oksigen terlarut (DO) dan keasaman (pH). 

Menurut Kordi (2010), media air yang digunakan untuk pemeliharaan ikan Patin 

Siam  (Pangasius hypopthalmus) harus memenuhi kebutuhan optimal ikan, yaitu 

suhu 25-33°C, oksigen terlarut 5-6 ppm dan pH 7-8,5. 

2.1.2 Makan dan Kebiasaan Makan Ikan Patin Siam 

Ikan Patin (Pangasius sp.) merupakan ikan pemakan segala (omnivora), 

tetapi cenderung ke arah karnivora (pemakan daging/hewani). Di alam, makanan 

utama ikan Patin Siam  (Pangasius hypopthalmus) berupa udang renik (Crustacea), 

Insekta dan Molusca. Sementara makanan pelengkap ikan patin berupa rotifera, 

ikan kecil dan daun-daunan yang ada di perairan. Sumber energi yang didapatkan 

dari makanan tersebut digunakan sebagai pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

Ikan Patin (Mahyuddin, 2010). 

 Pakan yang digunakan dalam budidaya ikan Patin Siam  (Pangasius 

hypopthalmus) diantaranya yaitu,larva ikan patin berumur sekitar 4-5 hari adalah 

organisme renik berupa plankton. Makanan ikan patin siam berubah sejalan dengan 

pertambahan umur dan perkembangannya. Benih ikan patin yang berumur 20 hari 

sanggup memakan plankton (pakan alami) berukuran 0,5 – 2,0 mm. Benih yang 

cukup besar mulai dari 2 inchi menyantap makanan alami yang berukuran lebih 

besar, misalnya Paramecium, naupli Artemia, Cladocera dan pakan buatan berupa 

pellet (SNI, 2009). 
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Kebiasaan makan ikan dibagi dalam dua golongan, yaitu ikan yang fasif dan 

ikan yang agresif. Ikan fasif akan menunggu datangnya pakan, lalu menangkapnya 

untuk dimakan, sedangkan ikan agresif/aktif akan bergerak cepat ke arah pakan dan 

cepat menangkapnya untuk dimakan. Ikan patin siam termasuk ke dalam golongan 

ikan bersifat  tidak aktif dan juga tidak pasif (Nugraha, 2007). 

 

2.1.3 Kebutuhan Nutrient Ikan Patin Siam 

 Ikan membutuhkan pakan dengan kandungan nutrisi yang seimbang untuk 

tumbuh secara optimal. NRC (1993) mengatakan bahwa pakan yang terbuat dari 

bahan baku yang mengandung nutrien dan energi akan berguna dalam 

pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan ikan. Ketika terjadi kekurangan nutrien 

dan energi maka pertumbuhan ikan akan menurun dan mudah terserang penyakit.  

Nutrien yang terkandung dalam pakan ikan adalah protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin, dan mineral (Lovell, 1989). Nutrien utama yang dibutuhkan 

ikan untuk dapat tumbuh secara optimal adalah protein. Halver (1989) 

menyebutkan bahwa protein sangat penting bagi tubuh ikan karena hampir 65-75% 

berat kering tubuh ikan merupakan protein. Protein yang dibutuhkan ikan patin 

siam (Pangasiushypopthalmus) dengan berat ikan <25 grberkisar antara 28% - 

33%, lemak 4% - 5%, serat kasar 5% - 6%, kadar abu dan kadar air maksimal 12% 

(SNI, 2009). Jika kebutuhan ikan akan protein tidak mencukupi maka pertumbuhan 

akan berhenti dan terjadi penurunan bobot tubuh karena protein pada jaringan tubuh 

akan dipecah kembali untuk mempertahankan fungsi jaringan tubuh yang lebih 

penting (NRC, 1993).  
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Kebutuhan ikan akan protein pun dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Watanabe (1988) lebih lanjut menyatakan bahwa kebutuhan ikan akan protein 

ditentukan oleh faktor ukuran ikan, suhu air, frekuensi pemberian pakan, energi 

dalam pakan, dan kualitas protein yang ada. Halver (1989) menambahkan pula 

bahwa kandungan protein yang optimal untuk ikan dipengaruhi oleh keseimbangan 

protein dan energi, komposisi asam amino, kecernaan protein, dan sumber energi 

dalam pakan. Ketika energi berkurang maka protein akan dirombak oleh tubuh 

untuk dijadikan sebagai sumber energi sehingga pertumbuhan ikan akan terhambat 

mengingat fungsi utama protein untuk ikan yakni pembentukan sel baru. 

Kebutuhan protein dipengaruhi oleh umur, ukuran, fungsi fisiologis, 

kualitas, sumber protein dan energi non protein (karbohidrat dan lemak), suhu 

air, jumlah pakan yang dimakan, kualitas protein. Mahyuddin (2010) 

menyatakan bahwa kebutuhan ikan terhadap protein berkisar 20-60%, 

sedangkan kadar yang optimal berkisar antara 25-35%. Kandungan protein 

yang baik untuk ikan Patin Siam  (Pangasius hypopthalmus)  yang baik minimal 

30% (Muhlisoh dkk, 2015). 

2.2 Bahan Pakan 

 Pakan buatan yang tersebar di masyarakat lebih dikenal dengan 

sebutanpakan komersial. Pakan komersial adalah pakan yang dibuat dengan 

formulasitertentu berdasarkan pertimbangan pembuatannya. Pembuatan pakan 

berdasarkan pada kebutuhan nutrient ikan, kualitas bahan baku dan nilai ekonomis. 

Pakan komersial untuk ikan sering ditemui dalam bentuk pellet. Pellet memiliki 
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keunggulan yaitu mudah didapat, tidak tergantung musim, mudah dalam pemberian 

dan tidak mencemari media pemeliharaan (Sudarmadji, 2003). 

Pendekatan nutrisi dan peningkatan efisiensi pemanfaatan pakan, maka 

semakin efisien penggunaan pakan semakin besar keuntungan yang dicapai. 

Pengaturan nutrisi pada ikan budidaya berkaitan dengan pentingnya mengubah 

kapasitas pencernaan ikan, seperti kemampuan untuk meningkatkan kecernaan 

karbohidrat dan protein nabati. Selain itu ketersediaan pakan dalam jumlah yang 

cukup, tepat waktu, dan bernilai gizi baik merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam kegiatan usaha budidaya perikanan. Penyediaan pakan yang tidak 

sesuai dengan jumlah ikan yang dipelihara dan kualitas pakan yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan nutrisi, menyebabkan laju pertumbuhan ikan menjadi lambat. 

Akibatnya produksi ikan yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Kualitas suatu pakan akan dipengaruhi oleh komposisi bahan baku yang 

digunakan. Semakin banyak sumber protein yang digunakan, maka semakin baik 

pula kualitas pakan tersebut. Protein merupakan komponen organik terbesar dalam 

jaringan tubuh ikan karena sekitar 65-75% total bobot ikan terdiri dari protein 

(Halver, 1989). Protein dalam pakan akan diserap dan dimanfaatkan untuk 

membangun ataupun memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, serta sangat efisien 

sebagai sumber energi (Lovell, 1988). Oleh sebab itu pemakaian bahan baku 

dengan kandungan protein yang sesuai dengan kebutuhan sangat baik dalam 

menunjang pertumbuhan dan perkembangan ikan. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan terhadap ikan 

peliharaan, yaitu (1) Berapa banyak kandungan energy dari pakan buatan tersebut 
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yang dapat dimanfaatkan oleh ikan. (2) Pakan buatan yang tidak dikonsumsi akan 

menambah kandungan bahan organic sehingga dapat menimbulkan masalah 

ketersediaan oksigen terlarut, penyakit, maupun senyawa toksik dan (3) Kualitas 

dan cara pemberian pakan dapat mempengaruhi jumlah pakan buatan yang akan 

dikonsumsi oleh ikan (Murtidjo, 2001). 

2.2.1 Pakan Komersial 

Pakan ikan merupakan salah satu factor terpenting dalam suatu usaha 

budidaya perikanan. Ketersediaan pakan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan kelangsungan hidup ikan yang dibudidayakan. Dalam proses budidaya ikan 

khususnya pada kegiatan pembesaran, faktor terpenting adalah ketersediaan pakan 

dalam jumlah yang cukup. Pakan memberikan kontribusi terbesar yaitu mencapai 

60 – 70% dari total biaya produksi dan pakan tersebut harus mengandung seluruh 

nutrient yang diperlukan seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin 

serta asam amino esensial dalam jumlah cukup dan seimbang. Salah satu jenis 

pakan yang digunakan adalah pakan komersial (Kordi, 2009). 

Pakan komersial adalah pakan buatan yang tidak langsung dapat diperoleh 

dari alam tetapi tersedia sebagai pakan ikan setelah melalui proses pembuatan 

dengan bantuan manusia. Pakan komersial biasanya diproses oleh pabrik dalam 

berbagai ukuran. Ukuran pakan disesusaikan dengan bukaan mulut ikan. 

Berdasarkan bahan pembentuknya, pakan ikan komersial menggunakan bahan-

bahan yang dipilih, disesuaikan dengan sifat ikan yang akan mengkonsumsinya. 

SNI (2009) menyatakan bahwa dalam budidaya ikan Patin Siam  (Pangasius 
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hypopthalmus) dengan ukuran benih <25 gr diberikan pakan buatan dari pabrikan 

dengan ukuran 2 mm memiliki kandungan protein 30 – 33%. 

2.2.2 Meat and Bone Meal (MBM) 

Meat and Bone Meal (MBM) merupakan hasil pengolahan limbah yang 

berasal dari daging dan tulang sapi, kambing maupun domba. Pengolahan tersebut 

biasanya dilakukan dengan pemanasan dan penekanan pada suhu dan tekanan 

tertentu. Jika hasilnya diperoleh kandungan fosfor di atas 4,4% maka produk 

tersebut disebut tepung tulang dan daging (MBM). Namun jika kandungan 

fosfornya di bawah 4,4% maka disebut tepung daging saja. MBM hasil perebusan 

dan pengeringan memiliki kandungan protein ±50%, lemak 8%, abu 28%, Ca 10% 

dan P 5%. Bahan ini mengandung asam amino lisin dalam jumlah yang cukup tetapi 

miskin metionin dan sistein. Kandungan nutrisinya bervariasi tergantung pada 

proses pemasakan, pengeringan, dan kandungan gelatin (Scott et al, 1982). 

Meat Bone Meal (MBM) atau tepung daging dan tulang merupakan bahan 

baku pakan yang terbuat dari hasil pengolahan limbah hewan ternak. Kandungan 

protein yang terdapat pada MBM berkisar antara 45-55%, Lovell (1989) dalam 

Manurung (2011). Namun pemakaian MBM dalam pakan ikan tidak dapat 

seutuhnya menggantikan tepung ikan sebagai sumber protein hewani . Millamena 

et al., (2002) menyebutkan bahwa sumber protein yang baik dalam pakan ikan 

adalah bahan baku yang memiiliki kandungan asam amino mendekati kandungan 

asam amino ikan budidaya. Hal tersebut yang membatasi bagi MBM dalam 

persentase pemakaian dalam pakan ikan. Millamena et al., (2002) menyebutkan 

bahwa sumber protein yang baik dalam pakan ikan adalah bahan baku yang 
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memiliki kandungan asam amino mendekati komposisi asam amino ikan budi daya. 

Pemakaian MBM pada formulasi pakan ikan karnivor 20% dan ikan herbivor serta 

omnivor hanya mencapai 25% (Millamena et al, 2002). 

Kebanyakan MBM adalah hasil pengolahan sapi sehingga komposisinya 

dapat bervariasi. Produk yang dihasilkan dari pengolahan MBM ini sangat 

bervariasi meskipun bahan baku yang digunakan bagus dan dengan metode 

pengolahan berteknologi tinggi. Guillaume et al., (2001) mengungkapkan bahwa 

kualitas MBM sangat beragam, tergantung kepada cara pembuatan dan bagian 

tubuh yang digunakan sebagai bahan pembuat tepung. Dalam kasus terbaik, 

kandungan protein MBM mencapai 45 – 65%. Penggunaan bagian organ badan 

untuk pembuatan MBM memiliki nilai nutrien yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan penggunaan jaringan lainnya. Produk-produk daging yang mengandung 

jaringan-jaringan penghubung seperti kolagen dan gelatin umumnya defisiensi 

terhadap asam amino seperti tirosin, sistein dan triptofan (Parson et al, 1997). 

Selanjutya Guillaume et al, (1999) dalam Manurung (2011) menyatakan bahwa 

sekitar 8% dan 10% dari produk MBM adalah lemak, termasuk asam lemak jenuh 

dan tak jenuh serta HUFAS kecuali asam arachidonat. 

2.2.3 Tepung Kepala Udang 

Salah satu bahan pakan yang dihasilkan oleh cold stroge adalah kepala udang. 

Sebagai hasil samping, harga tepung udang ini cukup murah Rp. 7.000 – 8.000/kg. 

Tepung kepala udang merupakan limbah (hasil buangan) pada proses pengolahan 

udang untuk ekspor. Proporsi bobot kepala udang sekitar 34%-45% dari total bobot 
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udang dan dapat dimanfaatkan untuk bahan pakan dalam akuakultur (Mudjiman, 

1984).  

Kepala udang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk diantaranya 

diolah menjadi terasi, petis dan lain-lain. Kepala udang juga dapat diolah menajadi 

tepung kepala udang. Dalam tepung kepala udang terdapat zat chitin yang sukar 

dicerna oleh udang. Untuk memperkecil jumlah chitin tersebut dapat dilakukan 

pengayakan untuk membuang bagian yang kasar. Analisa komposisi kimia tepung 

kepala udang adalah sebagai berikut protein 42,16%-49,8%, lemak 6,65%, abu 

7,72% dan mineral 17,28% (Prihatini, 2010). Tepung kepala udang mengandung 

protein cukup tinggi di samping itu kandungan asam aminonya mirip dengan 

kandungan asam amino pada tubuh udang, untuk itu tepung kepala udang dapat 

dijadikan bahan alternatif sumber protein dalam pakan ikan sehingga dapat 

memberikan pertumbuhan yang baik bagi ikan. 

2.3 Retensi Ikan 

 Penggunaan Energi pada ikan dipengaruhi oleh jumlah pakan yang 

dikonsumsi. Energi diperoleh dari perombakan ikatan kimia melalui proses reaksi 

oksidasi terhadap komponen pakan yaitu protein, lemak dan karbohidrat menjadi 

senyawa yang lebih sederhana (asam amino, asam lemak dan glukosa) sehingga 

dapat diserap oleh tubuh untuk digunakan atau disimpan (Afrianto dan Liviawaty, 

2005). 

Retensi protein merupakan banyaknya protein yang diberikan dan dapat 

diserap  serta dapat dimanfaatkan tubuh ikan untuk menyusun atau memperbaiki 

sel-sel tubuh yang rusak, serta dimanfaatkan tubuh ikan sebagai metabolism sehari-
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hari Buwono (2000). Perbedaan kadar protein yang diberikan pada ikan dapat 

berpengaruh terhadap banyaknya protein yang diserap pula oleh ikan. Menurut 

Watanabe (1988), persentase banyaknya protein yang dapat diserap dan 

dimanfaatkan oleh tubuh ikan (retensi protein) dinyatakan dalam rumus sebagai 

berikut : 

RP (%) = [ (F – I )/P ] x 100% 

Keterangan : 

F        = Kandungan protein tubuh ikan pada akhir penelitian (g) 

I        = Kandungan protein tubuh ikan pada awal pemeliharaan (g) 

P        = Jumlah protein ikan yang dikonsumsi selama pemeliharaan (g) 

Sedangkan retensi lemak menggambarkan kemampuan ikan menyimpan dan 

memanfaatkan lemak pakan (Agustono et al., 2007). Nilai retensi lemak 

berdasarkan penyampaian Watanabe (1988) dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

RL (%) = [ (F – I )/P ] x 100% 

Keterangan : 

F        = Kandungan lemak tubuh ikan pada akhir penelitian (g) 

I        = Kandungan lemak tubuh ikan pada awal pemeliharaan (g) 

P        = Jumlah lemak ikan yang dikonsumsi selama pemeliharaan (g) 

Penggunaan energi pada ikan dipengaruhi oleh jumlah pakan yang 

dikonsumsi. Energi diperoleh dari perombakan ikatan kimia melalui proses reaksi 

oksidasi terhadap komponen pakan, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat menjadi 

senyawa yang lebih sederhana (asam amino, asam lemak, dan glukosa) sehingga 

dapat diserap oleh tubuh untuk digunakan atau disimpan (Afrianto dan Liviawaty, 

2005). Evaluasi pemanfaatan energi pakan oleh ikan dapat diketahui dari 

perhitungan retensi protein, retensi lemak dan retensi energi. Retensi lemak 
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menggambarkan kemampuan ikan menyimpan dan memanfaatkan lemak pakan 

Agustono dkk (2007). Banyaknya protein yang tersimpan dalam bentuk jaringan di 

tubuh ikan dibagi dengan banyaknya protein pakan yang dikonsumsi disebut retensi 

protein.  Banyaknya lemak yang tersimpan dalam bentuk jaringan di tubuh ikan 

dibagi dengan banyaknya lemak pakan yang dikonsumsi disebut retensi lemak. Ikan 

membutuhkan lemak sebagai sumber energi dan untuk mempertahankan bentuk dan 

fungsi jaringan (Hariati, 1989). 


