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BAB 6 

PEMELIHARAAN BENIH IKAN BAUNG  

 

Deskripsi 

Pada Bab 6  dijelaskan tentang kegiatan proses pemeliharaan benih ikan baung 

meliputi pemberian pakan pasta  yang menggunakan bahan baku lokal sebagai 

pengganti tepung ikan.  

 Tujuan Intruksional Umum 

Dengan mempelajari bab ini,  maka mahasiswa dapat memahami 

tentang proses pemeliharaan larva ikan baung dengan menggunakan pakan 

pasta. 

Tujuan Intruksional Khusus 

 Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu 

1. Menjelaskan persyaratan yang harus dilakukan untuk pemeliharaan 

larva 

2. Menjelaskan teknik pemeliharaan larva ikan baung dengan berbagai 

jenis pakan pasta.  

6.1   Peranan mutu pakan  

 Ikan baung  mempunyai peluang untuk dilakukan optimalisasi 

pembenihannya, karena sudah dilakukan domestikasi dengan kriteria 

keberhasilan antara lain; dapat dipelihara pada tempat terkontrol dengan 

kepadatan tinggi (Muflikhah dan Gafar, 1993), tumbuh baik pada kolam 

stagnan dan kolam rawa (Muflikhah dan Aida, 1995),   mau memakan makanan 

tambahan berupa ikan rucah dan udang (Aryani et al, 2001 dan Muflikhah et 

al, 2006), dan bobot badan dapat bertambah serta tahan terhadap penyakit.  

Keberhasilan memperoleh benih ikan baung dalam jumlah banyak tidak akan 

berguna, jika perawatan larva dan benih yang berhubungan dengan keefektifan 

pemberian  pakan alami, pakan ikan rucah dan buatan untuk meningkatkan 

sintasan dan pertumbuhannya tidak dilakukan dengan baik. Keefektifan 
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pemberian pakan alami untuk larva dan benih ikan baung, antara lain 

dipengaruhi oleh kebiasaan makan, ikan baung bersifat karnivora (Vaas et al, 

1953),   ukuran pakan, jumlah pakan, dan kesinambungan  ketersediaan pakan 

(Muflikhah et al, 2006), sedangkan pemberian pakan buatan dipengaruhi oleh 

kadar protein, persentase pemberian pakan, dan frekuensi pemberian pakan, 

serta penambahan vitamin di dalam pakan tersebut   (Suryanti et al, 2000; 

Satyani, 2004).    

 Untuk larva ikan baung dari segi pakan alami yang penting diketahui 

adalah keefektifan jenis pakan alami yang akan diberikan, waktu pemberian 

pakan alami dan persentase jumlah pakan alami yang akan diberikan kepada 

larva dan benih ikan baung. Sedangkan dari segi pakan segar dan  buatan yang 

penting dilakukan adalah keefektifan perbandingan jenis pakan,  kadar protein 

pakan, keefektifan pemberian persentase jumlah pakan.  Jika keefektifan 

pemberian pakan alami dan pakan buatan dapat diketahui untuk larva dan 

benih ikan baung, maka peningkatan  pertumbuhan dan sintasan benih akan 

tercapai sehingga benih dapat diproduksi secara massal.  

Kebutuhan nutrisi 

Benih ikan membutuhkan pakan untuk mempertahankan hidup serta 

pertumbuhannya. Fungsi pakan secara umum adalah sebagai sumber energi 

dan materi pembangunan tubuh. 

 Larva ikan yang baru menetas dilegkapi dengan kuning telur dan butir 

minyak dalam kuning telur sebagai pakan cadangan. Sebelum larva mulai 

mengambil pakan dari luar tubuhnya, energi untuk tumbuh dan 

mempertahankan hidupnya diperoleh dari pakan cadangan (Juwana, 1985). 

Saat larva mulai mengkonsumsi pakan dari luar tubuhnya berbeda-beda untuk 

setiap jenis ikan. Waktu ikan mengkonsumsi pakan dapat terjadi sesaat 

sebelum atau setelah kuning telur habis. 

 Protein 

 Untuk menyusun kualitas pakan yang baik diperlukan pegetahuan 

mengenai kebutuhan nutrisinya. Salah satu nutrien yang dibutuhkan adalah 

protein, sedangkan besarnya kebutuhan protein antara dipengaruhi oleh ukuran 
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ikan. Kebutuhan protein untuk ikan gurame yang optimal adalah 43% 

(Mokoginta et al, 1995), ikan jambal siam sebesar 40,21-40,58% dan energi 

2700 kkal/kg pakan (Suhenda dan Tahapari, 1997), untuk mas sebesar 38% 

(Ogino dan saito, 1970 dalam Suryanti et al, 2000) dan untuk ikan semah 40% 

(Suryati et al, 2000). 

Lemak 

 Lemak dalam pakan ikan mempunyai peranan yang penting bagi ikan 

tropis yaitu sebagai sumber energi, memelihara bentuk dan fungsi 

membran/jaringan (fosfolipid) serta steroid, berguna bagi organ tubuh ikan 

tertentu untuk mempertahankan daya apung tubuh. Selanjutnya lemak pakan 

harus mengandung asam lemak tidak jenuh seperti linoleat dan linolenat. 

Minyak ikan dan minyak jagung kaya akan asam lemak lioleat dan linolenat 

(National Research Courcil, 1977). 

Karbohidrat 

 karbohidrat merupakan sumber energi yang relatif murah, namun 

informasi penggunaannya dalam proses metabolisme dan pencernaan masih 

sedikit sekali (National Research Courcil, 1977). Karbohidrat dalam pakan 

terdapat dalam bentuk serat kasar dan ekstrak tanpa nitrogen nilai nutrisi serat 

kasar rendah, meskipun penggunaan serat kasar dapat mempertinggi gerak 

peristaltik usus (Davilson & Pasmore, 1963 dalam Zonnevel et al., 1991). Hasil 

penelitian Kurnia (1997) menemukan bahwa kebutuhan karbohidrat optimum 

dalam pakan utuk pertumbuhan ikan gurame berukuran 23,28-29,97 gram 

adalah 39,12% sampa dengan 41,98%. 

Vitamin 

 Kebutuhan vitamin dalam pakan relatif kecil jumlahnya, namun 

kekurangan atau tanpa salah satu jenis vitamin akan besar pengaruhnya 

terhadap ikan, karena setiap vitamin mempunyai peranan yang berbeda, 

misalnya vitamin C sangat dibutuhkan untuk hidroklisasi proline dan lisin 

dalam pembentukan kolagen. Untuk benih ikan penambahan vitamin C dalam 

pakan akan meningkatkan toleransi terhadap perubahan lingkungan, stress dan 

daya tahan terhadap penyakit. 
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Pakan tubifek 

 Tubfex sp merupakan pakan alami yang dapat digunakan dalam 

pemeliharaan larva dan memberikan kelulushidupan dan pertumbuhan yang 

sangat baik. Tubifex sp berwarna merah, karena darahnya mengandung 

pigmen jenis erytrhocrourum yaitu salah satu jenis pigmen darah yang 

berwarna merah, makanan utama cacing ini adalah alga, diatom serta detritus 

dari berbagai macam hewan dan tumbuhan tingkat rendah. 

 Ukuran panjang tubifek  antara 10-30mm, berwarna merah kecoklatan 

dan terdiri dari 30-60 segmen, memiliki dinding yang tebal terdiri dari dua 

lapisan otot membujur dan melingkar sepanjang tubuh. Setiap pigmen pada 

dinding punggung dan perut memiliki setae yang bercabang dan tidak memiliki 

rambut. Perkembangan dilakukan secara pemutusan ruas tubuh dan 

pembuahan sendiri (hermaprodit), telurnya terjadi dalam kokon yang dibentuk 

oleh kelenjar epidermis dari salah satu segmen tubuhnya yang disebut 

clitellum. Telur yang dalam kokon akan mengalami pembelahan menjadi 

morula dan untuk selanjutnya embrio akan berkembang pertama kali menjadi 

tiga segmen, setelah melakukan beberapa tahap embrio akan keluar melalui 

ujung kokon secara enzimatis. Setelah berumur 40-45 hari embrio akan dewasa 

dan dapat menghasilkan kokon sendiri. Tubifek   memiliki kandungan protein 

42 %, lemak 12%, karbohidrat 2 %, air 5 % dan abu 12 % (NRC, 1993). 

Djarijah (1995) bahwa pertumbuhan tubifek  yang baik adalah pada media 

yang banyak mengandung bahan organik dengan debit air sebesar 930 

ml/menit. 

Ampas Tahu Sebagai Bahan Pakan larva ikan baung 

 Ampas tahu adalah salah satu limbah pertanian yang bergizi dapat 

dijadikan bahan pembuat pakan ikan. Ampas tahu sebagai bentuk hasil 

sampingan dari industri tahu bisa digunakan untuk pakan buatan dalam bentuk 

asli atau tepung(Djunaedah Saleh, 1984). Kadar gizi ampas tahu yaitu ; protein 

26,6 %, lemak 18,3%, karbohidrat 41,3 %, kalsium 0,019%, posfor 0,029%, 

besi 0,004, vitamin B 0,0002 % dan air 9 % (Restuhadi et al., 1999). Ampas 

tahu merupakan pilihan alternatif pengganti tepung kedelai yang pada saat ini 

masih dimport sehinga harganya semakin mahal.  Dengan memanfaatkan 
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ampas tahu sebagai bahan pakan penggunaan tepung kedelai untuk bahan 

pakan dapat dikurangi. Meskipun nilai gizinya cukup baik, tetapi ampas tahu 

mengandung zat anti nutrisi yaitu asam phitat dan anti tripsin(tripsin inhibitor) 

oleh karena itu perlu dilakukan proses pemecahan protein tersebut menjadi 

peptida yang lebih pendek ( Chandryono, 1995). 

Kebutuhan energi 

 Selain protein faktor yang harus diperhatikan dalam ransum pakan 

adalah kandungan energi yang cukup untuk aktivitas ikan. Kebutuhan energi 

dipengaruhi oleh suhu, jenis, umur, ukuran tubuh dan aktifitas ikan. Energi 

diperlukan dalam aktivitas biologi reproduksi ikan (National Research Courcil, 

1977). Selanjutnya Brett dan Groves (1979) menyatakan bahwa makanan yang 

dikonsumsi ikan akan menghasilkan energi, sebagian besar digunakan untuk 

metabolisme aktivitas, proses pencernaan makanan dan energi untuk 

pertumbuhan, sedangkan sebagian dikeluarkan dalam bentuk feses dan bahan 

ekstresi lainnya. Hasting dalam Brett dan Groves (1979) menyarankan untuk 

mengurangi kehilangan energi dalam proses pencernaan yaitu dengan 

memperhatikan komponen pakan yang mudah dicerna. Menurut Djajasewaka 

(1985) pakan yang mengandung energi 3000 kkal akan memberikan 

pertumbuhan yang baik, untuk benih ikan jambal siam sebesar 2400 kkal/kg 

pakan (Suryati et al., 2000), dan benih ikan jelawat sebesar 2700 kkal/kg pakan 

(Suhenda dan Tahapari, 1997). 

Pakan Pasta 

   Salah satu bentuk makanan buatan yang biasa diberikan pada larva 

ikan baung adalah  pakan pasta yang dibuat dengan menambahkan air, vitamin, 

dan mineral serta bahan-bahan pengikat (binder) padabahan pakan yang akan 

digunakan.  Pada umumnnya pakan pasta masih mengandung kadar air yang 

sangat tinggi yaitu sebesar 30-40%,  serta tidak memerlukan pengolahan 

selanjutnya seperti pencetakan pakan, pengurangan kadar air pakan dengan 

penjemuran ataupun juga pengeringan, sehingga dapat mengurangi biaya 

produksi dalam pakan yang akan digunakan (Boer dan Adelina, 2005). 
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 Kelebihan pakan pasta adalah mudah dicerna karena sangat lembut  

mempunyai aroma yang sangat khas, dan tidak membutuhkan alat pengering 

dan juga alat pencetak. Akan tetapi pakan pasta sangat sensitif terhadap 

mikroorganisme jika tidak segera diberikan pada ikan ataupun juga dibekukan. 

Pakan pasta mempunyai kadar air yang tinggi sehingga lebih lembut dan lebih 

disukai oleh ikan, disamping aromanya yang dapat merangsang ikan untuk 

makan (Lovell, 1988). 

Pemanfaatan  Kijing Air Tawar (Pilsbryoconcha exilis) Sebagai Bahan 

Pakan. 

 Kijing air tawar termasuk ke dalam Filum Moluska, Kelas Pelecypoda 

(Bivalvia), Famili Unionidae, Genus  Pilsbryoconcha, Spesies  Pilsbryoconcha 

exilis. Ciri umum dari filum ini mempunyai bentuk tubuh bilateral atau simetri, 

tidak beruas-ruas, tubuh lunak dan ditutupi mantel yang menghasilkan zat 

kapur, bentuk kepala jelas, bernapas dengan paru-paru atau insang. Tubuhnya 

berbentuk pipih secara lateral dan memiliki dua cangkang (valve) yang 

berengsel dorsal dan menutupi seluruh tubuh membuatnya termasuk ke dalam 

kelas Pelecypoda. Famili Unionidae pada umumnya banyak ditemukan di 

Kolam-kolam, Danau, Sungai, Situ atau perairan-perairan tawar lainnya 

(Suwignyo et al. 1981). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1 

 Kijing Air Tawar (Pilsbryoconcha exilis) 

 Kijing terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu mantel, insang, dan organ 

dalam. Mantel menggantung di seluruh tubuh, dan membentuk lembaran yang 
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luas dari jaringan yang berada di bawah cangkang. Tepi mantel menghasilkan 

tiga lipatan yaitu dalam, tengah, dan luar. Otot radial dan circular terdapat pada 

lapisan dalam, lapisan tengah berfungsi sebagai sensori, dan lapisan luar 

terdapat cangkang. Seluruh permukaan mantel mensekresi zat kapur. Kijing 

memakan detritus, alga bersel satu, dan bakteri. Kijing bersifat filter feeder, 

mekanisme makan bergabung dengan mekanisme pernafasan. Zat-zat 

makanan seperti fitoplankton serta organisme mikroskopik lain akan ikut 

tersaring dan kemudian diubah menjadi jaringan tubuh.  

Kijing air tawar banyak dijumpai di perairan yang jernih dan mengalir tak 

begitu deras. Sebagian tubuhnya terbenam dalam lumpur, sedangkan sebagian 

kecilnya nampak di permukaan lumpur. Perairan ini beroksigen tinggi, tapi 

miskin kalsium dan nutrien. Pola distribusinya memencar dengan populasi 

berkelompok pada habitatnya. Dari hasil survei lapangan di daerah Riau, kijing 

air tawar dapat dijumpai di perairan Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri 

Kabupaten Kampar dan perairan Sungai Rokan. Faktor lingkungan yang 

mempengaruhi kehidupan kijing adalah suhu, pH, oksigen, endapan lumpur, 

dan fluktuasi permukaan air (Prihartini 1999).  

Kijing bermanfaat secara ekologis karena mampu menjernihkan air 

karena efisiensinya menyaring partikel-partikel tersuspensi dan alga. Selain 

itu, memiliki potensi ekonomis yaitu sebagai bahan pangan sumber protein 

bagi manusia, sumber pakan ternak, industri kancing dan penghasil mutiara 

(Prihartini 1999) serta komoditas budidaya perikanan darat.    Komposisi 

kimiawi tepung daging kijing air tawar dicantumkan pada Tabel 6.1.  
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Tabel 6.1 

Komposisi kimiawi tepung daging kijing air tawar 

 
No Parameter Satuan Hasil Metode 

1 Proksimat :    

 Protein % 50.18  

 Karbihidrat total % 17.27  

 Lemak total % 2.96 Soxlet 

 Kadar air % 11.37 Gravimetri 

 Energi total kkal / 100 g 296.44 Calculation 

 Kadar abu % 18.22 Gravimetri 

2 Asam amino :    

 Asam Aspartat % 0.075 HPLC 

 Serin % 3.821 HPLC 

 Asam Glutamat % 1.248 HPLC 

 Glisin % 6.045 HPLC 

 Histidin % 2.254 HPLC 

 Arginin % 0.866 HPLC 

 Threonin % 3.454 HPLC 

 Alanin % 1.904 HPLC 

 Prolin % 1.613 HPLC 

 Sistin % 1.455 HPLC 

 Tirosin % 0 HPLC 

 Valin % 1.105 HPLC 

 Methionin % 1.799 HPLC 

 Lisin % 0.777 HPLC 

 Isoleusin % 1.528 HPLC 

 Leusin % 1.823 HPLC 

 Phenilalanin % 3.03 HPLC 

 Triptopan % 0 HPLC 

Sumber Aryani, 2012 

 

6.2. Pengamatan waktu makan benih 

Pengamatan waktu makan benih ikan  baung umur 5 hari,  10 hari dan 15 

hari,  telah dilakukan  dengan menggunakan  akuarium berukuran 60 x 40 x 30 

cm sebanyak tiga buah dengan  padat  tebar benih 50 ekor/ wadah. Benih diberi  

pakan tubifek sebanyak 100 % berat bimass. Pemberian pakan benih dimulai 

pada pukul 7.00 WIB dan pengamatan  waktu makan benih dilakukan  

sebanyak empat kali sehari yaitu pada pukul 11.00 WIB, 15.00 WIB, 19.00 

WIB dan dan 23. 00 WIB, setiap periode tersebut sisa pakan ditimbang. 

Proporsi antara bobot pakan yang dimakan  dengan  bobot pakan yang tersisa 

diukur,  berdasarkan proporsi tersebut dapat diketahui waktu benih ikan baung  

mengkonsumsi pakan yang terbesar (Tabel  6.2)      
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan benih ikan baung yang 

berumur 5 hari pada pengamatan waktu makan pukul 11.00 WIB jumlah pakan 

yang dikonsumsi sebesar 32.00 %, sedangkan pada pukul 19.00 WIB jumlah 

pakan yang dikonsumsi sebesar rata-rata 26,28 ± 0,9 % dan terendah pada 

pukul  23.00 WIB dengan jumlah 12,24 ± 1,07 %. Sedangkan untuk benih yang 

berumur 10 dan 15 hari jumlah pakan yang  dikonsumsi yang terbesar terdapat 

pada pukul 19.00 WIB  dengan jumlah rata-rata masing-masing sebesar  28,57 

± 1,12 % dan 22,83 ± 1,16 % . Sedangkan yang terendah pada pukul 15.00 

WIB dengan jumlah masing-masing sebesar 8,86 ± 0,35 % dan 11,84 ± 0,65% 

Tabel 6.2 

Pengamatan waktu makan benih ikan baung  

umur 5, 10 dan  15  hari. 

 
 Waktu Pengamatan ( Jam) 

Umur benih 5 hari 11.00 WIB     15.00 WIB       19.00 WIB          23.00 WIB 

Jumlah pakan   yang 

dikonsumsi(%) 

 32,00           17,81±0,68        26,28 ±0,99        12,24 ±1,07                                  

Umur benih 10 hari  

Jumlah pakan  yang 

dikonsumsi (%) 

14,53±119   8,86±0,35        28,57±1,12               22,83±1,68 

Umur benih  15 hari   

Jumlah pakan yang 

dikonsumsi 

16,29±0,82  11,84±0,65       22,83 %±1,68         13,32±0,53 

 

  Dari data pada Tabel 6.2 terlihat bahwa benih ikan baung yang berumur 

5–15 hari melakukan aktivitas makan sepanjang hari, tetapi aktivitas tertinggi 

terjadi pada malam hari yaitu pada pukul 19.00 WIB, dan yang terendah terjadi 

pada siang hari,  dan puncak waktu makan dimulai pada pukul 19.00 WIB dan 

menurun  hingga pukul 23.00 WIB. Aktivitas makan benih ikan baung  diduga 

berhubungan dengan sifat ikan baung yang nocturnal yaitu aktif  

mengkonsumsi pakan pada malam hari, dan juga berhubungan dengan 

temperatur media pemeliharaan.. Rendahnya jumlah pakan yang dikonsumsi 

pada malam hari menurut Wang et al (1989) disebabkan suhu air yang lebih 

rendah.  Suhu air media pemeliharaan berkisar antara 29–31 o C . 

  Hasil penelitian Syandri et al (2004) menyatakan bahwa aktivitas 

makan tertinggi pada  ikan garing ( Tor douronensis Blkr) terjadi pada pukul 

09.00 WIB sampai pada pukul 12.00 WIB, setelah itu mulai menurun,  dan 
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akan meningkat lagi pada pukul 18.00 WIB. Selanjutnya dinyatakan aktivitas 

makan benih ikan garing juga berhubungan dengan temperatur air.  Sedangkan 

pada benih ikan gurami yang berumur 10–15 hari puncak waktu makan juga 

terjadi pada siang hari yaitu pada pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB.  

6.3. Efek pakan alami dan buatan dengan variasi waktu yang berbeda 

terhadap pertumbuhan dan sintasan benih ikan baung. 

 

Ikan uji yang digunakan adalah benih ikan baung umur delapan hari dengan 

panjang awal  rata-rata 1,0 cm dan berat awal rata-rata 0,0028 g/ekor,  benih 

ikan berasal dari hasil perkawinan induk betina dengan berat  ± 1000 g dengan  

induk jantan dengan berat ± 800g. Untuk mempercepat pematangan gonad 

selama pemeliharaan induk ikan betina dirangsang dengan hormon estradiol 

17-ß dengan metode implantasi pellet hormon dosis 400 µg/kg bobot induk.  

Telur hasil pemijahan ditetaskan dalam bak kayu berukuran 100cm x 100cm x 

30cm dan  dilengkapi  dengan aerasi.   Benih dipelihara dalam 

akuarium berukuran 40 x 60 x 30 cm yang dilengkapi dengan aerasi.  Padat 

tebar benih masing- masing akuarium 2 ekor/ liter dan  setiap akuarium berisi  

30 ekor benih. Perlakuan yang digunakan seprti pada Tabel 6.3. 

 

Tabel 6.3 

Perlakuan pemberian pakan tubifek dan pakan buatan pada larva ikan baung 

 
Perlakuan                                                                                                                                                                                                                                        Susunan pemberian pakan 

Berdasarkan umur larva(hari) 

Jenis pakan 

yang diberikan 

T10PB30                   8-18 

18-48 

pakan tubifek 

pakan buatan 

T20PB20  8-28   

28-48 

pakan tubifek 

pakan buatan 

T30PB10 8-38 

38-48 

pakan tubifek 

pakan buatan 

PB40 8-48 pakan buatan 

T40 8-48 pakan tubifek 

 



Pemeliharaan Benih Ikan Baung 

6- 11 
 
 

Kadar nutrien pakan buatan dalam bobot kering protein 32,73%, lemak 

13,67%, bahan kering 98,19%, serat kasar 18,59% dan kadar air 1,81%, abu 

10,49% dan bahan tanpa nitrogen 22,73%. Wadah pemeliharaan dan pakan 

yang digunakan disajikan pada  Gambar  6.2.  Pakan diberikan secara adlibitum 

sebanyak  4 kali sehari yaitu pukul 7.00.,11.00.,15.00.,19.00 WIB.  

Pemeliharaan ikan dilakukan selama 40 hari dan sampling dilakukan setiap 10 

hari Penimbangan ikan dilakukan dalam keadaan hidup dengan cara 

memasukkan ikan ke dalam wadah plastik yang berisi air, sebelum dilakukan 

penimbangan bobot ikan, wadah plastik yang berisi air dalam posisi angka 0,0 

g pada timbangan. Ikan ditimbang bobotnya dalam satuan mg  dan diukur 

panjangnya dalam satuan mm, sintasan  diamati selama penelitian dan dicatat 

jumlah benih yang mati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2 

Wadah pemeliharaan larva (A) dan pakan buatan berbentuk pasta campuran tepung ampas 

tahu dan ikan rucah air tawar(B) 

 

Laju Pertumbuhan Spesifik Harian 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat perbedaan variasi 

lama waktu pemberian pakan tubufek (T) dan pakan buatan (PB)  kombinasi 

50% ampas tahu dan 50% rucah ikan air tawar memberikan laju pertumbuhan 

bobot harian benih ikan baung yang berbeda nyata (p<0.05). Laju pertumbuhan 

A B 
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harian benih ikan baung yang diberi pakan tubifek selama 40 hari (T40) 

memberikan hasil yang paling tinggi yaitu 16,4%  dan berbeda nyata dengan 

perlakuan T30PB40 (15,7%), T10PB30 (15,6%), T20PB20 (15,4) PB40 (15,4%) 

seperti yang dicantumkan pada Tabel 6.4 

Tabel 6.4 

Laju pertumbuhan spesifik (LPS) rata-rata benih  

ikan baung per hari 

 

Perlakuan    

                                                                                                                                                                                                                                     

Bobot awal (g)     Bobot akhir 

(g) 

Laju pertumbuhan spesifik     

(G= g. hari-1) 

T10PB30                   2,8±0,00 1420,0±25,00 15,6±25,00 

T20PB20 2,8±0,00 1370,0±18,00 15,4±18,00 

T30PB10 2,8±0,00 1450,0±20,00 15,7±20,00 

PB40 2,8±0,00 1310,0±22,00 15,4±22,00 

T40 2,8±0,00 2050,0±28,00 16,4±28,00 

 

Tingginya laju pertumbuhan spesifik pada perlakuan benih yang diberi 

pakan tubifek selama 40 hari (T40)  disebabkan tubifex merupakan pakan alami 

yang sukai oleh benih ikan baung dan mengandung kadar nutrisi yang baik 

untuk benih ikan. Menurut Lesmana (2007) tubifek  mengandung protein 

57,00%, lemak 13,30%, karbohidrat 2,04%, kadar air 87,19% dan kadar abu 

3,6%. Selain itu pakan tersebut bergerak di dalam media pemeliharaan, 

sehingga merangsang benih ikan baung untuk memakan tubifex. Laju 

pertumbuhan yang rendah pada benih yang diberi pakan buatan diduga benih 

belum mampu untuk memanfaatkan pakan tersebut dengan baik karena enzim 

protease dan lipase pada alat pencernaan belum berfungi dengan sempurna 

sehingga proses metabolisme di dalam tubuh benih ikan tidak berlangsung 

dengan baik. Suryanti (2002) menyatakan bahwa pada benih ikan baung 

aktivitas enzim protease dan lipase meningkat sesuai perkembangan umur 

ikan. Selain itu protein pakan buatan campuran ampas tahu dan ikan rucah air 

tawar  hanya  mengandung kadar protein sebesar 32,73 %, lemak 15,30%  dan  

serat kasar 18,59%, sedangkan serat kasar pada pakan ikan akan lebih baik jika 

tidak lebih dari 5-6% (Ensminger et al., 1990). Ikan baung termasuk karnivora, 

memakan ikan, krustacea, insekta dan detritus. (Arsjad, 1973 dalam Muflikhah 

et al., 2006), makanan utama ikan baung adalah ikan dengan indeks bagian 
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terbesar 72,12% (Anggraini., 2004). Menurut Sunarno (2011) ikan yang 

bersifat karnivora untuk meningkatkan pertumbuhan membutuhkan  pakan 

dengan kadar protein sebesar 40,0%.  Kebutuhan protein dalam pakan untuk 

beberapa spesies benih ikan karnivor berkisar antara 47,80-60,00% (Suwirya 

et al., 2005).   

Pertumbuhan Panjang Mutlak 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa pemberian 

tubifek (T) dan pakan buatan (PB) dengan  variasi waktu yang berbeda 

memberikan pertumbuhan panjang mutlak yang berbeda nyata (p<0.05). 

Pertumbuhan panjang mutlak yang tertinggi diperoleh pada perlakuan  T40  

(43,60±0,01 mm) dan yang terendah pada perlakuan PB40 (38,00±0,01 mm) 

seperti dicantumkan pada Tabel 6.5 

Tabel 6.5 

Pertambahan panjang mutlak rata-rata benih ikan baung 

 selama 40 hari. 

 

Perlakuan 

 

Panjang rata-rata 

Awal 

(mm) 

Panjang rata-rata 

akhir (mm) 

Rata-rata 

pertambahan 

panjang mutlak 

(mm) 

T10PB30                 12,0±0,0 49,4±0,50 39,4± 2,00a 

T20PB20 12,0±0,0 48,0±0,20   38,0± 0,05a 

T30PB10 12,0±0,0 50,0±0,25 40,0± 0,04b 

PB40 12,0±0,0 48,0±0,11 38,0 ± 0,01a 

T40 12,0±0,0 53,6±1,20 43,6 ± 0,01c 

Keterangan :  angka dekripsi yang sama dibelakang angka rata-rata menunjukkan       tidak 

berbeda nyata (p>0,05) 

Tingginya pertumbuhan panjang mutlak pada pemberian pakan tubifek 

selama 40 hari (T40) diduga karena tubifek merupakan pakan alami dengan 

tekstur tubuh yang lembut dan mempunyai kadar protein tinggi (57,0%), 

sedangkan untuk pakan buatan (PB) kombinasi 50,0% ampas tahu dan 50,0% 

rucah ikan air tawar masih memerlukan proses adaptasi bagi benih ikan baung. 

Tetapi dari percobaan yang telah dilakukan benih ikan baung dapat menerima 

pakan buatan yang berasal dari campuran limbah ampas tahu dan ikan rucah 
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air tawar yang pemberiannya dikombinasikan dengan tubifek.  Dari hasil 

penelitian ini dapat direkomendasikan bahwa pakan buatan campuran 50,0% 

ampas tahu dan 50,0% ikan rucah air tawar dengan variasi waktu pemberian 

tubifek 10 hari dan  pakan buatan 30 hari (T10PB30)  dapat diberikan kepada 

benih ikan baung selama 40 hari pemeliharaan dari umur 8-48 hari sehingga 

biaya pakan  jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan harga tubifek yang 

diperoleh dari pedagang pengumpul. Hanya saja ampas tahu disamping 

memiliki kandungan zat gizi yang baik, juga memiliki antinutrisi berupa asam 

fitat yang akan mengganggu penyerapan mineral bervalensi 2 terutama mineral 

Ca, Zn, Co, Mg, dan Cu, sehingga penggunaannya perlu hati-hati 

(Cullison.,1978). Menurut Alamsyah., (2005) limbah tepung ampas tahu 

mengandung  kadar nutrisi bahan kering 86,7%,  protein  21,3%, lemak  3,03% 

dan serat kasar  20,40%.  Setelah dicampur dengan ikan rucah segar kadar 

proteinnya menjadi 32,73% , lemak 15,30%, serat kasar 18,59%,  dan pakan 

ini dapat digunakan sebagai alternatif pengganti pakan komersial untuk 

pemeliharaan benih ikan baung setelah berumur delapan belas hari.   

Pertumbuhan Bobot Mutlak 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pemberian pakan dengan 

variasi waktu yang berbeda memberikan pertumbuhan bobot  mutlak yang 

berbeda nyata (P<0.05). Pertumbuhan bobot mutlak yang tertinggi 

(2047,20±35,00 mg) diperoleh pada perlakuan  T40  dan yang terendah pada 

perlakuan PB40 (1307,20 ± 18,00 mg) seperti dicantumkan pada Tabel 6.6 

Tabel 6.6 

Pertambahan bobot mutlak rata-rata benih ikan baung selama 40 hari  
pemeliharaan 

Perlakuan    
                                                                                                                                                                                                                                          

Bobot rata-rata Awal 
(mg) 

Bobot rata-rata 
akhir (mg) 

Pertambahan bobot 
mutlak (mg) 

T10PB30                   2,8 ±0,00 1420,0±25,0 1417,2 ± 12,00a 

T20PB20 2,8±0,00 1370,0±18,0 1367,2 ± 20,00b 

T30PB10 2,8±0,00 1450,0±20,0 1447,2 ± 15,00a 

PB40 2,8±0,00 1310,0±22,0 1307,2 ± 18,00b 

T40 2,8±0,00 2050,0±28,0 2047,2 ± 35,00c 

Keterangan : angka dekripsi yang sama dibelakang angka rata-rata menunjukkan tidak  

berbeda nyata (p>0,05) 
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Pertambahan bobot mutlak rata-rata benih ikan baung terbaik juga 

diperoleh perlakuan T40  yaitu pemberian pakan tubifek 100,0% selama 40 hari 

pemeliharaan. Hal ini disebabkan karena benih ikan baung cenderung bersifat 

karnivora (Anggraini, 2004) sehingga pakan tubifek lebih disukai oleh benih 

ikan baung . Selain itu tubifek adalah pakan hidup yang dapat bergerak 

sehingga mempengaruhi terhadap keinginan benih ikan baung untuk 

mendekatinya. Djarijah (2001) menyarankan makanan yang diberikan pada 

benih ikan sebaiknya pakan alami selain sebagai sumber karbohidrat, lemak 

dan protein, pakan alami juga memiliki asam amino dan mineral yang lengkap 

untuk benih ikan. Pada benih ikan daun ( Ctenopoma acutirostre) pertambahan 

bobot yang terbaik rata-rata 1,73±0,14 g) diperoleh dari kombinasi pemberian 

pakan tubifek 75,0%+pelet 25,0%, sedangkan dengan pemberian tubifek 

100,0% yaitu rata-rata 1,62±0,08 g setelah dipelihara 30 hari (Sugito dan 

Asnawi, 2009).  Perbedaan pertumbuhan kedua jenis benih ikan tersebut di atas 

dapat disebabkan oleh kebiasaan makanan dan bukaan mulut benih. Menurut 

Mufikhah et al., ( 2006) kunci keberhasilan budidaya ikan baung sangat 

dipengaruhi oleh keefektifan pemberian pakan alami dan buatan.  

Sintasan 

Pemberian pakan tubifek dan pakan buatan berupa kombinasi ampas 

tahu dan ikan rucah segar dengan variasi waktu yang berbeda  memberikan 

pengaruh yang nyata (p < 0,05) terhadap sintasan benih ikan baung.  Sintasan 

tertinggi terdapat pada perlakuan pemberian pakan tubifek selama 40 hari (T40) 

yaitu sebesar 96,44% dan yang terendah pada perlakuan   variasi lama waktu 

tubifek 20 hari dan pakan buatan 20 hari (T20PB20)  sebesar 87,78% (Tabel 6.7). 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada kecendrungan jika benih diberi 

pakan tubifek, maka akan menghasilkan  persentase sintasan yang lebih baik, 

seperti pada perlakuan T40 dan T30PB10. Tetapi pemberian pakan buatan seperti 

pada perlakuan  PB40  juga menghasilkan sintasan  yang tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan T30PB10 , karena pakan campuran ampas tahu dan ikan rucah 

dibuat dalam bentuk pasta sehingga tidak mudah larut dalam air dan benih akan 

menggeroti pakan seperti pada pakan tubifek dan tidak terlalu mencemari 

lingkungan.   
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Tabel 6.7 

Rata-rata sintasan benih ikan baung pada masing-masing perlakuan selama 

pemeliharaan  40 hari. 

 
Perlakuan                                                                                                                                                                                                                                        Sintasan rata-rata (%) 

T10PB30 92,2±5,09a 

T20PB20 87,7±1,92b 

T30PB10 94,4±1,92a 

PB40 91,1± 1,92a 

T40 96,6±3,51c    

Keterangan : angka dekripsi yang sama dibelakang angka rata-rata menunjukkan tidak  

berbeda nyata (p>0,05) 

 Menurut Cho et al., (1985) penyediaan pakan alami untuk benih 

merupakan faktor penentu sintasan larva  dalam rangka pengembangan 

budidaya, tetapi dari hasil penelitian ini pakan buatan berupa campuran limbah 

ampas tahu 50% dan ikan rucah segar 50% dapat memberikan pertumbuhan 

dan sintasan yang baik dan merupakan pakan alternatif  selain pakan tubifek. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semakin meningkat umur benih 

ikan baung, maka alat pencernaan semakin sempurna sehingga aktivitas enzim 

untuk menyerap makanan buatan semakin meningkat.  Suryanti (2002) 

menyatakan bahwa pada benih ikan baung aktivitas enzim protease dan lipase 

meningkat sesuai perkembangan umur ikan.  

6.4. Penggunaan tepung kijing air tawar sebagai sumber protein 

pengganti tepug ikan untuk pertumbuhan dan kelulushidupan 

benih ikan baung 

Benih ikan baung yang digunakan berumur delapan hari dengan 

panjang awal  rata-rata 1,00 cm dan bobot awal rata-rata 0,02 g/ekor,  yang 

berasal dari hasil perkawinan induk betina dengan bobot ± 1.000 g dan induk 

jantan dengan bobot ± 800 g. Untuk mempercepat pematangan gonad selama 

pemeliharaan induk ikan betina dirangsang dengan hormon estradiol 17-ß 

dosis 400 µg/kg bobot induk melalui metode implantasi. Selama pemeliharaan 
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induk ikan baung diberi pakan segar berupa pelet dan daging kijing air tawar, 

selanjutnya ikan dipijahkan.   Telur hasil pemijahan diinkubasikan  dalam bak 

kayu berukuran 100x100x30 cm dan dilengkapi dengan aerasi. Untuk 

pemeliharaan benih digunakan akuarium berukuran 30x30x30 cm yang 

dilengkapi dengan aerasi.  Padat tebar benih masing-masing akuarium 2 

ekor/liter sehingga setiap akuarium berisi  30 ekor benih. 

Komposisi tepung kijing air tawar dan tepung ikan dengan persentase 

yang berbeda sebagai berikut : 

 

P0 : Tepung kijing air tawar 0% Tepung ikan 100% 

P1 : Tepung kijing air tawar 25% Tepung ikan 75% 

P2 : Tepung kijing air tawar 50% Tepung ikan 50% 

P3 : Tepung kijing air tawar 75% Tepung ikan 25% 

P4 : Tepung kijing air tawar 100% Tepung ikan 0% 

 

Prosedur Pembuatan Pakan Pasta 

Tepung kijing air tawar diperoleh dengan cara sebagai berikut : kijing 

air tawar yang sudah didapat dibersihkan dipotong-potong dan dijemur dengan 

menggunakan sinar matahari. Tujuan dari pemotongan kijing yaitu agar cepat 

dalam proses pengeringan. Setelah kering, kijing air tawar siap dijadikan 

tepung dengan cara dihaluskan menggunakan blender tanpa menggunakan 

ayakan. Apabila masih terdapat butiran-butiran kasar, kijing air tawar 

dibelender lagi hingga diperoleh tepung yang benar-benar halus.  

 

Semua bahan yang digunakan dihaluskan agar menjadi partikel yang 

sama dan di timbang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya 

bahan dicampur secara bertahap mulai dari bahan yang paling sedikit dan yang 

paling banyak hingga campuran menjadi homogen.  Bahan yang digunakan 

untuk membuat pakan pasta dan pakan pasta yang digunakan dicantumkan 

pada Gambar 6.3.  Untuk tetap menjaga kualitas pakan, pakan pasta disimpan 

di dalam freezer.  
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Ransum Pakan Benih Ikan Baung 
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           Pakan diberikan secara adlibitum sebanyak  empat kali sehari kali sehari yaitu 

pukul 7.00., 11.00., 15.00., 19.00 WIB.  Pemeliharaan larva  dilakukan selama 40 hari 

dan sampling dilakukan setiap 10 hari menggunakan timbangan analitik dengan  

ketelitian 0,1 mg. Penimbangan ikan dilakukan dalam keadaan hidup dengan cara 

memasukkan ikan ke dalam wadah plastik yang berisi air, sebelum dilakukan 

penimbangan bobot ikan, wadah plastik yang berisi air dalam posisi angka 0,00 g pada 

timbangan. Ikan ditimbang bobotnya dalam satuan g dan diukur panjangnya dalam 

satuan cm, sintasan  diamati selama penelitian dan dicatat jumlah larva yang mati.  

Pertumbuhan bobot harian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tepung kijing air tawar 

sebagai sumber protein pengganti tepung ikan memberikan laju pertumbuhan bobot 

harian larva ikan baung yang berbeda nyata (p<0.05). Laju pertumbuhan harian larva 

ikan baung yang diberi pakan pasta dengan sumber protein tepung kijing air tawar 

dengan persentase yang berbeda hasil yang diperoleh perlakuan P3 (9,93%),  dan P4 

(10,19 %),  Seperti yang dicantumkan pada Tabel 6.8 

 

Tabel 6.8 

Laju pertumbuhan bobot harian rata-rata larva ikan baung 

 

Perlakuan    

                                                                                                                                                                                                                                     

Panjang awal (cm)     Panjang akhir 

(cm) 

Laju pertumbuhan harian 

(%) 

P0                 0,02±0,0 0,65±0,38 8,72±0,30a 

P1 0,02±0,0 0,70±0,67  8,82±0,67a 

P2 0,02±0,0 0,91±0,48 9,52±0,48ab 

P3 0,02±0,0 1,08±0,44 9,93±0,44b 

P4 0,02±0,0 1,18±0,18 10,19±0,18b 
Keterangan : Huruf superscript yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan  

                       berbeda nyata antar perlakuan 

Keterangan 

P0 : Tepung kijing air tawar 0% Tepung ikan 100% 

P1 : Tepung kijing air tawar 25% Tepung ikan 75% 

P2 : Tepung kijing air tawar 50% Tepung ikan 50% 

P3 : Tepung kijing air tawar 75% Tepung ikan 25% 

P4 : Tepung kijing air tawar 100% Tepung ikan 0% 

Dari Tabel 6.8 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan harian tertinggi 

terdapat pada perlakuan P4 (100% tepung kijing air tawar dan 0% tepung ikan) 
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yaitu 10,19%. Pada penelitian ini dapat dilihat peningkatan pertumbuhan mulai  

terjadi pada perlakuan P2 (Tepung kijing air tawar 50% Tepung ikan 50%),  hal 

ini menunjukkan bahwa larva ikan Baung sudah mampu memanfaatkan pakan 

pasta dengan baik sehingga dapat memacu pertumbuhan larva. Hicking dalam 

Silfia (2010) menyatakan bahwa laju pertumbuhan harian dapat dipengaruhi 

oleh makanan, suhu, umur ikan dan zat-zat hara yang terdapat di perairan. 

Salah satu gizi pakan yang terpenting adalah protein, kadar protein pakan pasta 

sangat mempengaruhi pertumbuhan larva. Bila ketersediaan protein dalam 

pakan tidak mencukupi maka pertumbuhan larva akan terhambat, karena 

protein dalam tubuh akan dimanfaatkan untuk mempertahankan jaringan tubuh 

yang lebih penting. Semakin bertambah umur benih maka pemanfaatan pakan 

pasta akan lebih baik seiring dengan kelengkapan fungsi organ dan sistem 

pencernaan yang telah sempurna dan ikan telah mampu mengolah makanan 

dengan enzim pencernaan yang terbentuk seperti halnya ikan dewasa. 

Pertumbuhan Panjang Mutlak 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penggunaan tepung kijing air 

tawar sebagai sumber pada pakan pasta ikan memberikan laju pertumbuhan 

panjang mutlak larva ikan baung yang berbeda nyata (p<0.05). Laju 

pertumbuhan panjang mutlak larva ikan baung yang diberi pakan pasta dengan 

sumber protein tepung kijing air tawar memberikan hasil yang paling rendah 

yaitu  P0 (3,10 cm) dan P1(3,20 cm) berbeda nyata dengan perlakuan P2 (3,70 

cm), P3 (4,00), P4 (4,00 %), seperti yang dicantumkan pada Tabel 6.9. 

Tabel 6.9 

Pertumbuhan panjang mutlak rata-rata larva ikan baung 

 

Perlakuan    

                                                                                                                                                                                                                                     

Panjang rata-

rata awal 

(cm)     

Panjang rata-rata 

akhir (cm) 

Rata-rata pertambahan panjang 

mutlak (cm) 

P0                   1,00±0,0   4,10±0,26 3,10±0,26a 

P1 1,00±0,0 4,20±0,67   3,20±0,35a 

P2 1,00±0,0 4,70±0,26 3,70±0,26b 

P3 1,00±0,0 5,00±0,25 4,00±0,25b 

P4 1,00±0,0 5,00±0,05 4,00±0,05b 

Keterangan : Huruf superscript yang berbeda pada kolom yang sama   

                     menunjukkanberbeda nyata antar perlakuan 
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Dari Tabel 6.9 dapat dilihat bahwa  pertumbuhan bobot dan panjang 

mutlak larva ikan Baung mulai meningkat pada perlakuan P2 (50% tepung 

kijing dan 50% tepung ikan), tetapi panjang mutlak tertinggi terdapat pada 

perlakuan P4 (100% tepung kijing air tawar dan 0% tepung ikan). Hal ini 

disebabkan pakan pasta pada perlakuan P4 memiliki kadar protein sebesar 

26,98 % lebih tinggi dari kadar protein pakan pasta perlakuan lainnya, 

disamping itu juga memiliki aroma yang lebih spesifik sehingga merangsang 

nafsu makan dan disukai larva, teksturnya  lebih padat akibatnya ketahanan 

pakan lebih lama didalam air (water stability), akibatnya memberi peluang 

yang besar bagi larva untuk memanfaatkannya.  

Menurut Wilson 1984 dalam Boer (2009) kebutuhan protein pakan 

untuk pertumbuhan larva ikan berkisar antara 25 - 40 % dan protein tersebut 

akan diabsorbsi dalam bentuk asam amino. Sedangkan meenurut Suryaningsih 

(2010) bahwa kualitas pakan tidak hanya dilihat dari nilai gizi yang 

dikandungnya tetapi juga pada sifat fisik pakan seperti kelarutan, ketercernaan, 

ketahanan, tekstur, warna, bau, rasa dan anti nutrisi yang dikandungnya. 

Afrianto dan Liviawaty (2005) menyatakan lima patokan yang dapat 

digunakan dalam pemilihan pakan buatan yang berkualitas baik adalah 

kandungan gizi, ukuran pakan, daya tahan pakan (water stability), penampakan 

permukaan (tekstur) dan aroma. 

Bila dibandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian Nusirhan 

(2009) menggunakan pakan pasta dengan sumber protein dari bahan cumi-

cumi diperoleh pertumbuhan bobot mutlak sebesar 1,37g dan panjang 7,1 cm. 

Tetapi pada penelitian ini hasil yang terbaik terdapat pada perlakuan P4 sebesar 

1,16g bobot dan 4,0 cm panjang lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil 

penelitian Nursihan (2009), hal ini disebabkan oleh kandungan protein dari 

bahan cumi-cumi lebih tinggi daripada tepung kijing air tawar yaitu sebesar 

39,49%. Bila dibandingkan dengan hasil penelitian Anniversary (2013) 

menggunakan pakan pasta campuran bahan Tubifex sp dan usus ayam 

diperoleh pertumbuhan bobot mutlak 0,70g dan panjang mutlak 2,93 cm. Hasil 

yang diperoleh pada penelitian ini lebih tinggi, hal ini disebabkan pada 

perlakuan P4 pakan pasta mengandung protein 26,98 % , sedangkan 

Anniversary (2013) kadar protein pakan 13,71%. 
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Pertumbuhan bobot mutlak 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penggunaan tepung kijing air 

tawar sebagai sumber protein pada pakan pasta ikan memberikan laju 

pertumbuhan bobot mutlak larva ikan baung yang berbeda nyata (p<0.05). 

Laju pertumbuhan bobot mutlak larva ikan baung yang diberi pakan pasta 

dengan sumber protein tepung kijing air tawar memberikan hasil yang paling 

rendah yaitu  P0 (0,63 g) dan P1(0,68 g) berbeda nyata dengan perlakuan P3 

(1,06 g ), P4 (1,16 g), seperti yang dicantumkan pada Tabel 6.10 

 

Tabel 6.10 

Pertumbuhan bobot mutlak rata-rata larva ikan baung 

Perlakuan    

                                                                                                                                                                                                                                     

Bobot rata-rata 

awal (mg)     
bobot rata-rata 

akhir (mg) 

Rata-rata pertambahan bobot 

mutlak (mg) 

P0                   0,02±0,0  0,65±0,09 0,63±0,09a 

P1 0,02±0,0 0,70±0,17   0,68±0,17a 

P2 0,02±0,0 0,91±0,17  0,89±0,17ab 

P3 0,02±0,0 1,08±0,18 1,06±0,18b 

P4 0,02±0,0 1,18±0,08 1,16±0,08b 
Keterangan : Huruf superscript yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda 

nyata antar perlakuan 

 

Meningkatnya pertumbuhan larva disebabkan kandungan nutrisi yang 

terdapat dalam pakan,  salah satu nutrisi yang berperan penting dalam 

pertumbuhan adalah protein. Terpenuhinya kebutuhan protein pada larva ikan 

baung akan mempercepat laju pertumbuhan, karena protein merupakan bahan 

pembentukan sel dan berperan penting dalam produksi enzim (Steffens, 1989).   

Pakan pasta perlakuan P4 memiliki tingkat ketahanan dalam air yang 

baik karena pakan lebih halus dan lembut serta kompak sehingga pakan 

tersebut tidak mudah hancur. Semakin rendah ketahanan pakan dalam air maka 

semakin cepat pakan tersebut larut dalam air. Larutnya pakan dalam air juga 

melarutkan nutrien yang ada dalam pakan. Akibatnya pakan tidak seluruhnya 

dapat dikonsumsi oleh larva. sehingga menyebabkan rendahnya pertumbuhan 

larva, dan ini terjadi pada perlakuan  perlakuan P0, P1 dan P2 dengan jumlah 

perentase tepung kijing didalam pakan dibawah 50 %. 
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Asmawi (1983) menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan tergantung 

pada jumlah makanan yang diberikan, ruang, suhu, kedalaman air dan faktor 

lainnya. Makanan ini dimanfaatkan oleh ikan pertama-tama digunakan untuk 

memelihara tubuh dan menggantikan alat-alat tubuh yang rusak setelah itu 

sisanya digunakan untuk pertumbuhan. 

Pertambahan bobot ikan semakin meningkat seiring dengan 

pertambahan umur ikan yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan 

saluran dan sistem pencernaan ikan. De Silva dan Anderson (1995) 

menyatakan bahwa bentuk dan ukuran makanan buatan perlu disesuaikan 

dengan kebiasaan dan ukuran mulut ikan, sehingga ikan dapat mencapai 

pertumbuhan yang optimal. Boer dan Adelina (2008) menyatakan bahwa 

jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ikan sangat dipengaruhi oleh jenis atau 

ukuran, kondisi lambung dan kondisi lingkungan. Dengan perlakuan P4 yang 

terbaik maka, dapat disimpulkan dari rumusan masalah yang telah 

dikemukakan bahwa tepung kijing air tawar ternyata bisa menggantikan 

tepung ikan sebagai sumber protein pakan terutama dalam bentuk pasta untuk 

pembesaran larva ikan Baung. Bila dibandingkan dengan tepung ikan, tepung 

kijing air tawar memiliki aroma yang lebih spesifik dan tekstur yang tidak 

mudah hancur serta tidak mudah larut ketika berada di dalam air. Berdasarkan 

pengamatan, ikan cenderung menyukai kriteria pakan seperti ini, sehingga ikan 

lebih banyak mengkonsumsi pakan dan menghasilkan pertumbuhan yang baik. 

Kelulushidupan (Sintasan) 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penggunaan tepung kijing air 

tawar sebagai sumber protein pada pakan pasta ikan memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap sintasan pada larva ikan baung (p<0.05). Laju 

pertumbuhan bobot mutlak larva ikan baung yang diberi pakan pasta dengan 

sumber protein tepung kijing air tawar memberikan hasil yang paling rendah 

yaitu  P0 (58 %) dan yang tertinggi pada perlakuan  P4 (69 %),  dan tidak 

berbeda nyata antar perlakuan seperti yang dicantumkan pada Tabel 6.11. 

 

 

 

 

 



Pemeliharaan Benih Ikan Baung 

6- 24 
 
 

Tabel 6.11 

Rata-rata sintasan benih ikan baung selama  

pemeliharaan  40 hari 
 

Perlakuan Sintasan rata-rata (%) 

 

                P0                                                                                                                                                                                                              58,00 ±12,05a 

P1 62,00± 8,54a 

P2 75,00±1,73a 

P3 69,00± 8,50a 

P4 69,00± 3,51 

P4 69,00±3,51a   

Keterangan : angka dekripsi yang sama dibelakang angka rata-rata menunjukkan tidak  

berbeda nyata (p>0,05) 

 

Dari Tabel 6.11 dapat dilihat tingginya kelulushidupan larva pada 

perlakuan P2 disebabkan oleh beberapa faktor seperti kualitas air yang baik 

dan pemberian pakan tepat waktu sehingga larva terhindar dari sifat 

kanibalisme. Sedangkan rendahnya kelulushidupan larva seperti pada 

perlakuan P0 dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemampuan dalam 

penyesuaian dengan lingkungan, persaingan dalam makanan dan proses 

penanganan pada saat melakukan pengukuran bobot dan panjang larva. 

Tang (2000) menyatakan bahwa larva butuh beradaptasi dengan 

lingkungan dan pakan alami  dikarenakan kemampuan memangsa dan 

mencerna makanan belum berkembang karena enzim belum berproduksi 

dengan sempurna. Selanjutnya Nicolsky (1963) menyatakan ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi terjadinya mortalitas yaitu faktor intern yang terdiri 

dari umur dan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan. 

Selanjutnya faktor ekstern yaitu kualitas air, kompetisi dalam mendapatkan 

makanan, kepadatan populasi, penyakit ikan, serta sifat biologis lainnya yang 

berhubungan dengan daur hidup, penanganan, dan penangkapan. Selain itu 

pemanfaatan secara optimal terhadap pakan yang diberikan merupakan salah 
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satu hal yang menyebabkan tinggi atau rendahnya tingkat kelulushidupan, 

karena setiap individu membutuhkan pakan untuk hidup, bergerak, 

memperbaiki sel-sel yang rusak, serta tumbuh dan berkembang sehingga 

semakin optimal pemanfaatan pakan akan menunjang kelulushidupan yang 

tinggi pula. 

 

Kualitas Air 

 Data parameter kualitas media pemeliharaan dicantumkan pada 

Tabel 5.  Temperatur  air berkisar antara 24-270C, Menurut Lovell (1988) 

temperatur yang baik untuk pertumbuhan ikan catfish berkisar 26-320C. Nilai 

kisaran pH antara 5-6, kisaran pH ini masih menunjukkan nilai yang normal 

bagi ikan catfish dan masih dapat mendukung kehidupan larva dimana menurut 

Boyd (1982) kisaran pH yang baik untuk kehidupan ikan berkisaran antara 5,4-

8,6. Sedangkan kadar DO antara 3,01 - 4,70 mg/l. Suplai oksigen berasal dari 

sistem aerasi pada akuarium sehingga memberikan oksigen yang cukup bagi 

larva ikan.  

Kadar amoniak selama penelitian berkisar 0,0012 - 0,8599  mg/l, 

dimana kadar amoniak ini masih baik untuk pemeliharaan larva. Menurut Boyd 

(1979) kadar amoniak yang aman bagi ikan dan organisme perairan adalah 

kurang dari 1 mg/l. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Zonneveld et 

al (1991) menyatakan bahwa kandungan amoniak tidak melebihi 3mg/l, masih 

dianggap aman bagi kehidupan ikan dan tidak mengganggu pertumbuhannya. 

Tabel 6.12 

Kualitas Air Pada Media Pemeliharaan larva ikan Baung . 

Parameter 
Kisaran 

Awal Akhir 

Suhu (0C) 24–28  26–28  

pH 5-6 5-6 

DO (mg/l) 3,01–3,30  4,28–4,70  

Amoniak (mg/l) 0,0 – 0,0012 0,0761 – 0,8599   
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6.5. Rangkuman  

 Pada pemeliharaan benih ikan baung yang berumur delapan hari selain 

tubifek dapat diberikan pakan buatan berbentuk pasta dengan memanfaatkan 

bahan baku lokal seperti ampas tahu dan kijing air tawar sebagai sumber 

protein. Ampas tahu sebelum digunakan harus digonseng tujuannya untuk 

mengurangi zat anti nutrisinya, selanjutnya diproses dalam bentuk tepung. 

Sedangkan kijing air tawar harus dijemur dan dikeringkan kemudian dijadikan 

tepung. Pemberian tubifek selama 30 hari dan pakan pasta (campuran 50 % 

ampas tahu dan 50 % ikan rucah segar) selama 8 hari menghasilkan 

pertumbuhan yang lebih baik. Demikian juga pemberian tepung kijing air 

tawar sebesar 100 % pada pakan pasta menghasilkan pertumbuhan yang sama 

dengan tepung ikan, sehingga biaya untuk pembelian tepung ikan dapat 

dikurangi. 

 

Soal-soal latihan 

1. Jelaskan zat anti nutrisi yang terdapat pada ampas tahu dan bagimana 

cara menguranginya. 

2. Jelaskan beberapa manfaat kijing air tawar sebagai  bahan pakan ikan. 

3. Jelaskan mengapa pemberian tepung kijing air tawar sebesar 100 % 

pada pakan pasta menghasilkan pertumbuhan yang sama dengan 

pemberian pakan yang menggunakan 100 %  tepung ikan. 

4. Jelaskan beberapa kelebihan dari pakan pasta. 
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