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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Sidat 

2.1.1 Morfologi dan Klasifikasi Ikan Sidat 

Tubuh sidat berbentuk bulat memanjang, sekilas mirip dengan belut yang biasa 

dijumpai diareal persawahan. Salah satu karakter atau bagian tubuh sidat yang 

membedakan dari belut adalah keberadaan sirip dada yang relatif lebih kecil dan terletak 

tepat dibelakang kepala sehingga mirip seperti daun telinga sehingga dinamakan pula 

belut bertelinga. Bentuk tubuh yang memanjang seperti ular memudahkan bagi sidat untuk 

berenang diantara celah – celah sempit dan lubang didasar perairan (Haryono et al. 2008). 

Gambar 1. Morfologi Ikan Sidat 

Sumber: Sidatmasapi.com 

Sidat merupakan hewan yang termasuk ke dalam family Anguillidae. Tubuh sidat 

memanjang dan dilapisi sisik kecil berbentuk memanjang. Susunan sisiknya tegak lurus 

terhadap panjang tubuhnya. Sirip dibagian anus menyatu dan berbentuk seperti jari – jari 

yang terlihat lemah. Sirip dada terdiri atas 14 – 18 jari – jari sirip (Suitha dan Suhaeri, 

2008). Panjang ikan sidat dapat mencapai ±744,0 mm, berat mencapai ±661,3 gram. 

Warna pada sisi ventral ikan kuning keperakan sampai pada bagian perut sedangkan perut 

berwarna putih. Dari mulut hingga ekor berwarna keperakan, sirip berwarna keemasan, 
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pupil berwarna hitam dan iris keemasan dengan warna abu – abu di sekelilingnya (Robinet 

dan Feunteun, 2002).  

Adapun klasifikasi ikan sidat menurut Nelson (1994) sebagai berikut : 

Filum         : Vertebrata 

Sub filum  : Craniata 

Kelas         : Teleostei 

Sub kelas   : Actynopterigii 

Ordo          : Anguilliformes 

Famili        : Anguillidae 

Genus        : Anguilla 

Spesies       : Anguilla bicolor 

Gambar 2. Ikan Sidat 

Sumber: Gamaperta.com 

2.1.2 Habitat 

Menurut Suitha dan Suhaeri (2008), sidat hidup di dua jenis perairan. Fase larva 

hingga menjelang dewasa hidup di sungai. Setelah dewasa menuju laut dalam untuk 

bereproduksi. Selanjutnya, larva hasil pemijahan terbawa arus ke pantai dan menuju 

perairan tawar melalui muara sungai. Sidat dapat beradaptasi pada suhu 12 - 31°C. 

Perubahan produktivitas disuatu perairan mempengaruhi distribusi jenis dan rasio kelamin 
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sidat. Sidat betina lebih menyukai perairan esturia dan sungai – sungai besar yang 

produktif. Sementara, sidat jantan lebih banyak menghuni perairan berarus deras dan 

berproduktifitas rendah. 

2.2 Pakan 

Pakan merupakan faktor tumbuh terpenting karena merupakan sumber energi yang 

menjaga pertumbuhan, serta perkembangbiakan. Nutrisi yang terkandung dalam pakan 

harus benar – benar terkontrol dan memenuhi kebutuhan ikan tersebut. Kualitas dari pakan 

ditentukan oleh kandungan yang lengkap mencakup protein, lemak, karbohidrat, vitamin 

dan mineral. Pakan merupakan sumber energy dan materi bagi kehidupan ikan 

(Rebegnatar dan Tahapari, 2002 dalam Rollis, 2013). 

Ketersedian pakan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup ikan. Jumlah pakan yang dibutuhkan oleh ikan setiap harinya berhubungan erat 

dengan ukuran  berat dan umurnya. Tetapi persentase jumlah pakan yang dibutuhkan 

semakin berkurang dengan bertambahnya ukuran dan umur ikan (Djarijah, 1996). Pakan 

ikan adalah campuran dari berbagai bahan pangan (biasa disebut dengan bahan mentah), 

baik nabati maupun hewani yang diolah sedemikian rupa sehingga mudah dimakan dan 

dicerna sekaligus merupakan sumber nutrisi bagi ikan yang dapat menghasilkan energy 

untuk aktifitas hidup. Kelebihan energi yang dihasilkan akan disimpan dalam bentuk 

daging yang digunakan untuk pertumbuhan (Djarijah, 1996). 

Pakan ikan terdiri dari dua macam yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan ikan 

alami merupakan makanan ikan yang tumbuh di alam tanpa campur tangan manusia secara 

langsung. Pakan ikan alami biasanya digunakan dalam bentuk hidup dan agak sulit untuk 
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mengembangkannya. Pakan ikan buatan merupakan makanan ikan yang dibuat dari 

campuran bahan – bahan alami dan atau bahan olahan yang selanjutnya dilakukan proses 

pengolahan serta dibuat dalam bentuk tertentu sehingga tercipta daya tarik (merangsang) 

ikan untuk memakannya dengan mudah dan lahap. Pakan buatan dapat diartikan secara 

umum sebagai pakan yang berasal dari olahan beberapa bahan baku pakan yang 

memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh ikan (Setyono, 2012). Salah satu pakan ikan yang 

paling banyak dijumpai dipasaran adalah pakan ikan yang berbentuk pelet. 

2.3 Tepung Silase Ikan 

2.3.1 Pengertian Tepung Silase Ikan 

Pengertian dari Silase adalah awetan basah segar yang disimpan dalam silo, sebuah 

tempat yang tertutup rapat dan kedap udara, pada kondisi anaerob. Pada suasana anaerob 

tersebut akan mempercepat pertumbuhan bakteri anaerob untuk membentuk asam laktat 

(Mugiawati, 2013). 

Prinsip dasar pembuatan silase adalah fermentasi hijauan oleh mikroba yang 

banyak menghasilkan asam laktat. Mikroba yang paling dominan adalah dari golongan 

bakteri asam laktat homofermentatif yang mampu melakukan fermentasi dari keadaan 

aerob sampai anaerob. Asam laktat yang dihasilkan selama proses fermentasi akan 

berperan sebagai zat pengawet sehingga dapat menghindarkan dari bakteri pembusuk 

(Ridwan dkk, 2005). 

Silase ikan merupakan suatu produk cair yang dibuat dari ikan utuh atau sisa – sisa 

industri pengolahan ikan yang dicairkan menyerupai bubur oleh enzim yang terdapat pada 
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ikan itu tersendiri melalui proses fermentasi dengan bantuan asam atau mikroba yang 

sengaja ditambahkan (Suharto, 1997). 

2.3.2 Pembuatan Tepung Silase Ikan 

1.3.2.1 Pembuatan Tepung Silase Secara Kimia 

Proses silase secara kimiawi adalah proses pembuatan silase dengan 

menambahkan bahan kimia yang bersifat asam kedalam bahan baku. Bahan kimia  

tersebut dapat berfungsi ganda yaitu menumbuhkan bakteri pembusuk dan mulai  

berfungsi sebagai pemecah rantai asam amino pada protein yang disebut hidrolisa.  Dalam 

suasana asam, bakteri tahan asam misalnya Bacillus yang secara alamiah terdapat di 

lingkungan akan tumbuh berkembang dan menyebabkan terjadinya fermentasi. Oleh 

sebab itu fungsi bahan kimia tersebut dapat dikatakan sebagai starter (Dzajuli et al., 1998). 

Asam yang digunakan dalam pembuatan silase ikan dapat berupa asam anorganik (asam 

mineral) misalnya asam khlorida, asam nitrat, dan bahkan asam sulfat atau asam organik 

misalnya asam format (HCOOH), asam asetat (CH3COOH) dan asam propionat 

(CH3CH2COOH). Asam mineral jarang digunakan karena asam tersebut relatif kurang 

dapat diterima oleh makhluk hidup yang mengkonsumsi silase, khususnya bila berlebihan. 

Hal ini karena asam mineral sebagai asam anorganik tidak mudah dirubah dalam proses 

biokimia yang terdapat dalam tubuh hewan yang mengkonsumsinya dan dapat 

menyebabkan intoksinasi (timbulnya zat beracun). Asam organik relatif mudah 

mengalami proses biokimia karena hanya mengandung atom karbon, hidrogen dan 

oksigen  (Dzajuli et al., 1998). Namun asam organik umumnya lebih mahal dari pada asam 

anorganik tetapi menghasilkan silase. 
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1.3.2.2 Pembuatan Tepung Silase Secara Biologi 

Menurut Dzajuli et al. (1998), proses silase biologis murni berarti tidak  

menggunakan bahan kimia dan disebut metode fermentasi. Proses ini dilakukan  dengan 

menambahkan mikroorganisme tertentu, biasanya Bacillus tertentu dengan  jumlah yang 

cukup dan diinkubasi pada suhu optimum bakteri tersebut (berkisar 30oC) suhu kamar 

(tropis) dan kondisi anaerob. Waktu fermentasi biasanya berlangsung relatif lama, lebih 

dari 10 hari, ditandai dengan hancurnya daging dan rapuhnya tulang sehingga bentuk akhir 

menjadi seperti bubur, tidak berbau busuk. Kendatipun tidak ditambahkan air tetapi silase 

akan berbentuk bubur karena bahan bakunya sendiri sudah mengandung air antara 70-

80%, dan tidak berbau busuk karena tidak ada proses pembusukan dan yang terjadi adalah 

proses fermentasi.  

Secara umum  pembuatan tepung silase secara biologi bisa menggunakan bantuan 

bakteri berupa Lactobacillus sp. Hal ini karena Lactobacillus sp merupakan probiotik 

berupa asam laktat yang biasa digunakan dalam ensilase. Lactobacillus sp sendiri 

memiliki keunggulan berupa karakteristik dasar yang dimilikinya yang mampu 

beradaptasi pada bahan dengan kadar air tinggi, suhu lingkungan yang tinggi, toleransi 

terhadap keasaman, menghasilkan bakteriosin, dan berperan sebagai probiotik (Ohmomo 

et al., 2002). 

2.4 Tepung Ikan 

Tepung ikan merupakan salah satu bahan baku sumber protein hewani yang 

dibutuhkan dalam komposisi pakan ternak dan ikan. Tepung ikan sebagai sumber protein 

hewani memiliki kedudukan penting yang sampai saat ini masih sulit digantikan 
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kedudukannya oleh bahan baku lain, bila ditinjau dari kualitas atau bahan baku lainnya. 

Kandungan protein tepung ikan memang relatif tinggi. Protein tersebut disusun oleh asam-

asam amino esensial yang kompleks, diantaranya asam amino lisin dan metionin 

(Purnamasari et al. 2006). Menurut Afrianto dan Evi (1985), tepung ikan adalah suatu 

produk padat kering yang dihasilkan dengan jalan mengeluarkan sebagian besar cairan 

dan sebagian atau seluruh lemak yang terkandung didalam tubuh ikan. Untuk membuat 

tepung ikan sebenarnya dapat digunakan semua jenis ikan, tetapi harga ikan pelagis dan 

domersal yang banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan tepung ikan. Tepung 

ikan merupakan bahan pakan yang sangat baik sebagai sumber protein, lemak maupun 

mineral. Tepung ikan mengandung protein cukup tinggi yang tahan terhadap degradasi 

dalam rumen, dan mengandung lemak sekitar 105 yang sebagian besar berupa asam lemak 

tak jenuh yang sangat penting untuk sistem hormon reproduksi kualitas tepung ikan juga 

sangat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, terutama kualitas bahan baku dan 

proses pembuatannya (Abdullah et al. 2007). 

2.5 Ikan Layang 

Ikan layang (Decapterus russelli) adalah jenis ikan perairan pantai (coastal) dan 

lautan dangkal (neritic) yng bersifat stenohalin banyak tertangkap di sekitar perairan 

Teluk Likupang pada musim timur, mulai bulan Maret sampai Agustus. Perikanan ikan 

layang di daerah ini berkembang terus setiap tahun, sehingga harus dikelola dengan baik 

dan rasional. Untuk itu, penelitian aspek – aspek biologinya adalah sangat penting, karena 

dengan berdasarkan informasi biologis, semua konsekuensi yang mungkin timbul oleh 



 

10 
 

sejumlah alternatif dapat dikurangi. Salah satu informasi biologi yang penting adalah 

hubungan panjang, berat dan faktor kondisi ikan (Manik, 2009). 

Klasifikasi ikan laying menurut Saanin (1984) sebagai berikut : 

Kingdom  : Animalia 

Filum        : Chordata 

Sub filum  : Vertebrata 

Kelas         : Pisces 

Sub kelas   : Teleostei 

Ordo          : Percomorphi 

Sub ordo    : Perciodae 

Family       : Perciformers 

Sub family : Carangi 

Genus         : Decapterus 

Spesies       : Decapterus russelli 

 

Gambar 3. Ikan Layang 

Sumber: id.wikipedia.org 

Ikan layang (Decapterus russelli) merupakan salah satu komunitas perikanan 

pelagis kecil yang penting di Indonesia. Ikan yang tergolong suku Carangidae ini bisa 
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hidup bergerombol. Ukurannya sekitar 15cm meskipun ada pula yang, bisa mencapai 

25cm. ciri khas yang sering dijumpai pada ikan layang ialah terdapatnya sirip kecil (finlet) 

dibelakang sirip punggung dan sirip dubur dan terdapat sisik berlingin yang tebal (lateral 

scute) pada bagian garis sisi (lateral line) (Nontji, 2002 dalam Prihartini, 2006). 

2.6 Uji Kualitas Pakan 

2.6.1 Uji Kualitas Pakan Secara Fisik 

Metode pengujian pakan ikan dapat dilakukan dengan pengamatan indera 

penciuman, indera peraba dan indera pengelihatan. Pengamatan dengan indera penciuman 

dapat menentukan aroma khas dari pakan. Pengamatan dengan indera peraba seperti lidah 

dan kulit dapat menentukan kualitas penggilingan pakan. Pengamatan dengan indera 

pengelihatan meliputi warna dan ukuran pakan (Nurafni, 2010). 

2.6.2 Uji Kualitas Pakan Secara Kimiawi 

Pada umumnya, tujuan pengujian pakan buatan secara kimiawi adalah untuk 

mengetahui kandungan zat – zat gizi yang terdapat didalam pakan. Ada beberapa yang 

dilakukan dalam pengujian kimia ini adalah analisa proksimat, analisa nitrien, uji kimia 

untuk mengetahui kualitas pakan, skor kimia dan IAAI (Sugema, 2006). 

2.6.3 Uji Kualitas Pakan Secara Biologis 

Pengujian biologis kualitas pakan dilakukan untuk mengetahui nutrisi bahan baku 

yang dibuat dengan mengamati pertumbuhan ikan selama beberapa waktu. Dalam 

praktiknya, pakan alami atau pakan buatan diberikan kepada ikan dengan dosis tiga – lima 

persen bobot ikan per hari. Pemberian pakan dilakukan tiga kali sehari, yaitu pagi, siang 

atau malam. Tetapi dalam terapan budidaya banyak pula disarankan untuk memberikan 
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pakan kapan saja selagi ikan mau makan. Dengan demikian pakan yang diberikan lebih 

dari tiga – lima persen. Hal ini dapat dilakukan dengan syarat pakan termakan secara 

optimal oleh ikan (Anonim, 2010). 


