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ABSTRAK. Salah satu jenis ikan Lele yang saat ini terus dikembangkan adalah ikan LeleDumbo 

(Clarias gariepinus). Budidaya ikan Lelememiliki keunggulan sebab dapat dilakukan pada lahan yang 

sempit dengan padat tebar yang tinggi.Di samping itu, Lele juga menyukai semua jenis pakan (omnivora) 

dan proses budidayanya relatif mudah dikuasai oleh masyarakat. Pemanfaatan limbah yang tidak terpakai 

seperti kulit singkong dapat diolah menjadi bahan baku yang layak sebagai tambahan pakan. Namun 

terdapat kandungan senyawa beracun berupa sianida yang ada dalam kulit singkong. Oleh karena 

demikian, dibutuhkan suatu metode tambahan yang dapat menghilangkan kandungan senyawa sianida 

pada kulit singkong. Metode fermentasi merupakan salah satu metode yang direkomendasikan untuk 

menghilangkan kandungan senyawa sianida dalam kulit singkong. Informasi penggunaan kulit singkong 

sebagai bahan substitusi pakan ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) masih sangat terbatas, oleh karena 

itu perlu dilakukan penelitian tentang “Potensi pemanfaatan limbah kulit singkong terfermentasi sebagai 

bahan pakan ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

eksperimental dan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan. 

Perlakuan yang dicobakan adalah penambahan kulit singkong terfermentasi sebanyak 5%, 10%, 15% dan 

20%. Parameter yang diamati yaitu pertumbuhan mutlak, pertumbuhan spesifik, survival rate, rasio 

konversi pakan dan efisiensi pakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan  dan tingkat 

kelangsungan hidup Lele Dumbo pada perlakuan substitusi kulit singkong terfermentasi 5%, 10% dan 

15% tidak berbeda nyata terhadap kontrol.Berdasarkan analisis proksimat (protein), nilai tertinggi 
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didapatkan pada perlakuan substitusi kulit singkong terfermentasi 15% dan tidak menunjukkan perbedaan 

yang nyata dengan kontrol sehingga dapat dijadikan substitusi pellet komersial.Sebaiknya menggunakan 

bahan substitusi kulit singkong terfermentasi 15% dengan kandungan protein tertinggi (18,48%) sebagai 

substitusi pada pakan ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus).    

Kata Kunci  : Ikan Lele Dumbo, Kulit Singkong, Fermentasi, Pertumbuhan, Kelangsungan Hidup 

Abstract. One type of catfish that is currently being developed is Dumbo Catfish (Clarias gariepinus). 

Catfish cultivation has advantages because it can be done on narrow land with high stocking densities. In 

addition, catfish also like all types of food (omnivores) and the cultivation process is relatively easy to 

control by the people. Utilization of unused waste such as cassava peel can be processed into suitable 

raw materials as feed additives. But there is a content of toxic compounds in the form of cyanide in 

cassava leather. Therefore, an additional method is needed which can eliminate the content of cyanide 

compounds in cassava leather. Fermentation method is one of the recommended methods for removing 

cyanide compounds in cassava leather. Information on the use of cassava peel as a substitute for Dumbo 

Catfish (Clarias gariepinus) fish feed is still very limited, therefore it is necessary to do research on 

"Potential utilization of fermented cassava peel as Dumbo Catfish (Clarias gariepinus) fish feed 

ingredients". The research method used was the experimental method and used a completely randomized 

design (CRD) with 6 treatments and 3 replications. The treatment that was tried was the addition of 

fermented cassava leather by 5%, 10%, 15% and 20%. The parameters observed were absolute growth, 

specific growth, survival rate, feed conversion ratio and feed efficiency.The results showed that the 

growth and survival rate of Dumbo Catfish in the fermented cassava leather substitution treatment 5%, 

10% and 15% were not significantly different from the control. Based on proximate analysis (protein), the 

highest value was obtained in 15% fermented cassava leathersubstitution treatment and did not show a 

significant difference with the control so that it could be used as a commercial pellet substitution. It is 

better to use 15% fermented cassava leathersubstitution with the highest protein content (18.48%) as a 

substitute for Dumbo Catfish (Clarias gariepinus) fish feed. 
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Pendahuluan  

Ikan Lele merupakan ikan konsumsi air tawar yang sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1985 

(Aquarista dkk., 2012). Salah satu jenis ikan Lele yang saat ini terus dikembangkan adalah ikan Lele 

Dumbo (Clarias gariepinus). Budidaya ikan Lele memiliki keunggulan, sebab dapat dilakukan pada lahan 

yang sempit dengan padat tebar yang tinggi. Di samping itu, Lele juga menyukai semua jenis pakan 

(omnivora) dan proses budidayanya relatif mudah dikuasai oleh masyarakat (Ferdian dkk., 2012). 

Harga pakan sangat menentukan biaya produksi.Dalam proses kegiatan budidaya, pakan 

menghabiskan biaya sekitar 60-70% dari biaya operasional dalam usaha budidaya ikan sehingga perlu 

pengelolaan yang efektif dan efisien (Handajani, 2011). Selain harga pakan, nilai gizi pakan juga 

menentukan tingkat produksi. Semakin tercukupi kebutuhan nutrisi pakan maka tingkat produksi ikan 

akan semakin tinggi. Kendala yang selalu dialami oleh para pembudidaya yaitu adanya beberapa bahan 

baku pakan yang masih terbilang mahal. Untuk menekan biaya produksi, dibutuhkan bahan baku pakan 

yang harganya relatif murah dan terjangkau serta mudah didapat.  

Pemanfaatan limbah yang tidak terpakai seperti kulit singkong yang dapat diolah menjadi bahan baku 

yang layak sebagai substitusi pakan dinilai menjadi salah satu solusi pemecahan masalah biaya pakan 

yang mahal. Dalam 100 g kulit singkong terkandung protein 8,11 g, serat kasar 15,20 g, pectin 0,22 g, 

lemak 1,29 g, dan kalsium 0,63 g (Rukmana, 1997 dalam Fitriani dan Hersoelistyorini, 2012). Namun 

demikian kandungan senyawa beracun berupa sianida yang ada dalam kulit singkong (Stephanie dan 

Purwadaria, 2013) merupakan masalah tersendiri yang membatasi pemanfaatan bahan baku ini sebagai 

substitusi pakan ikan. Metode fermentasi merupakan salah satu metode yang direkomendasikan untuk 

menghilangkan kandungan senyawa sianida dalam kulit singkong (Stephanie dan Purwadaria, 2013). 

Melalui proses fermentasi, asam sianida dalam kulit singkong yang berada dalam bentuk ikatan glikosida 

terhidrolisis dan akan terurai menjadi glukosa, aseton dan HCN. Seperti yang telah dilaporkan oleh 

Almasyhuri (2013) bahwa kandungan sianida dalam singkong pahit mengalami penurunan 100 persen 

dengan fermentasi menggunakan Rhizopus oryzae. 
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Penggunaan beberapa metode fermentasi dalam pengolahan pakan sudah diterapkan oleh beberapa 

peneliti, seperti fermentasi daun singkong sebagai bahan pakan ikan nila menggunakan EM4 (Listiowati 

dan Pramono, 2014), dan peningkatan kualitas pakan fermentatif berbahan kulit ubi kayu dengan inokulan 

MEP+ untuk budidaya ikan Nila Gesit (Akbar dkk., 2014). Namun demikian, informasi penggunaan kulit 

singkong sebagai bahan substitusi pakan ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) masih sangat terbatas, 

oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang “Potensi pemanfaatan limbah kulit singkong 

terfermentasi sebagai bahan pakan ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus)”. 

.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh substitusi kulit singkong terfermentasi 

ke dalam bahan pakan buatan terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan Lele Dumbo 

(Clarias gariepinus) serta menentukan formulasi pakan kulit singkong terfermentasi terbaik untuk 

mendukung pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus). 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan selama 35 hari pada bulan April sampai Mei 2018 bertempat di Jl. Asakota No. 

37 Seruni Kel. Taman Sari Kec. Ampenan-Mataram dan Laboratorium Budidaya Perairan Universitas 

Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang dicobakan adalah substitusi 

kulit singkong terfermentasi sebanyak 5%, 10%, 15% dan 20% dengan mengurangi tepung ikan sebanyak 

5%, 10%, 15% dan 20%. Perlakuan yang diuji yaitu : 

A : Pakan komersial 100% (tanpa substitusi kulit singkong terfermentasi) 

B : Substitusi kulit singkong terfermentasi sebanyak 5% 

C : Substitusi kulit singkong terfermentasi sebanyak 10% 

D : Substitusi kulit singkong terfermentasi sebanyak 15% 

E : Substitusi kulit singkong terfermentasi sebanyak 20% 

F : Substitusi kulit singkong non fermentasi sebanyak 20%  

Tabel 1. Formulasi Pakan Uji  
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Jenis Bahan 
Perlakuan (%) 

B C D E F 

Tepung ikan 39,75 39,25 38,75 38,6 38,6 

Tepung kulit singkong 5 10 15 20 20 

Tepung jagung 37,1 36 35,25 33,15 33,15 

Dedak halus 17,15 13,75 10 7,25 7,25 

Minyak ikan 1 1 1 1 1 

Total 100 100 100 100 100 

 

Bagian tanaman yang digunakan sebagai  bahan  fermentasi adalah limbah kulit singkong. Kulit 

singkong sebanyak 2000 g dicuci dan dipotong menjadi bagian kecil dengan ukuran 2-3 cm. Kemudian 

kulit singkong dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3-4 hari. Kulit singkong yang telah dihaluskan 

diayak dan ditimbang kembali sebanyak 1000 g. Setelah ditimbang, tepung kulit singkong direbus 

(kukus) dengan menggunakan panci kukus selama 15 menit. Selanjutnya campurkan EM4 sebanyak 10% 

dari berat tepung kulit singkong. Campuran tepung dan EM4 kemudian dimasukkan ke  dalam kantong 

plastik yang berukuran 14 cm x 30 cm. Setelah itu plastik yang berisi campuran tepung dan EM4 

dimasukkan  ke dalam toples ditutup rapat dan disimpan selama 4 hari. 

Pembuatan pakan ikan dilakukan dengan menyiapkan bahan-bahan seperti tepung ikan, tepung 

kulit singkong yang telah di fermentasi, tepung jagung, dedak halus, minyak ikan dan tepung tapioka 

ditimbang sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan. Masukkan tepung ikan dan tepung jagung ke 

dalam baskom dan diaduk sampai rata, kemudian masukkan dedak halus dan diaduk sampai rata, 

dilanjutkan dengan tepung kulit singkong dan yang terakhir masukkan minyak ikan. Setelah bahan 

tercampur rata, tepung tapioka yang telah direbus dimasukkan ke dalam pakan dan diaduk rata, kemudian 

pakan dicetak menggunakan pencetak pellet dan dipotong kecil-kecil seperti ukuran pellet pada umumnya 

lalu dijemur.   

Pemeliharaan ikan Lele Dumbo dilakukan secara out door pada wadah berupa kontainer 

berukuran 58 cm x 29 cm x 30 cm sebanyak 18 kontainer, kemudian kontainer diisi air sebanyak 40 liter 

yang diberi aerasi. Ikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan Lele Dumbo dengan berat 5 g 

sebanyak 180 ekor yang diperoleh dari wilayah Batu Kumbung, ikan ditebar sebanyak 10 ekor per unit 

percobaan dengan kepadatan 1 ekor per 4 liter ke dalam masing-masing kontainer. Ikan Lele Dumbo 
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diberi pakan dengan frekuensi 3 kali sehari yaitu pada pukul 09.00, 15.00 dan 21.00 selama 35 hari. 

Parameter kualitas air yang diukur meliputi suhu, pH, dan DO. Parameter yang diuji dalam penelitian ini 

yaitu pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan spesifik, survival rate, rasio konversi pakan, dan efisiensi 

pakan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah One Way Analysis of Variance (ANOVA) 

pada tingkat kepercayaan 95%. 

Hasil dan Pembahasan 

Tabel 2. Kandungan Protein Pakan Fermentasi 

Sampel Kadar air (%) Protein Kasar (%) 

Kontrol  6 21 

Fermentasi 5% 40,28 13,65 

Fermentasi 10% 38,08 13,14 

Fermentasi 15% 11,03 18,48 

Fermentasi 20% 32,56 12,11 

Non Fermentasi 20% 39,53 11,96 

 

Hasil pengamatan pertumbuhan yang dilakukan selama 35 hari terhadap ikan Lele Dumbo  yang 

diberi pakan komersial (kontrol), tepung kulit singkong terfermentasi dalam pakan buatan (5%, 10%, 15% 

dan 20%) dan tepung kulit singkong non fermentasi dalam pakan buatan (20%) memperlihatkan respon 

pertumbuhan yang berbeda-beda. Berdasarkan nilai rata-rata masing-masing perlakuan, pertumbuhan 

tertinggi terdapat pada perlakuan tepung kulit singkong terfermentasi dalam pakan buatan 15% dengan 

bobot awal seberat 5 g meningkat menjadi 21,5 g, urutan tertinggi selanjutnya yaitu perlakuan pakan 

komersial (kontrol) dengan bobot awal 5 g meningkat menjadi 21,3 g, perlakuan tepung kulit singkong 

terfermentasi dalam pakan buatan 10% dengan bobot awal 5 g meningkat menjadi 19,3 g, perlakuan 

tepung kulit singkong terfermentasi dalam pakan buatan 5% dengan bobot awal 5 g meningkat menjadi 

18,3 g, perlakuan tepung kulit singkong terfermentasi dalam pakan buatan 20% dengan bobot 5 g 
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meningkat menjadi 18,0 dan pertumbuhan terendah terdapat pada perlakuan tepung kulit singkong non 

fermentasi dalam pakan buatan 20% dengan bobot awal 5 g meningkat menjadi 16,7 (Gambar 1). 

 

Gambar 1.  Pola pertambahan bobot tubuh Lele Dumbo (Clarias gariepinus) selama 35 hari 

pemeliharaan pada pemberian pakan yang berbeda. 

Hasil analisis laju pertumbuhan mutlak menunjukkan bahwa nilai laju pertumbuhan mutlak Lele 

Dumbo (Clarias gariepinus) tertinggi terdapat pada perlakuan substitusi kulit singkong terfermentasi 15% 

dengan nilai rata-rata ± S.D sebesar 16,5 g + 2,7 selama 35 hari dan nilai laju pertumbuhan mutlak 

terendah ditunjukkan pada perlakuan substitusi kulit singkong non fermentasi 20% dengan nilai rata-rata 

+ S.D sebesar 11,7 g + 0,7 (Gambar 2). 

 

Gambar 2.  Rata-rata pertumbuhan mutlak Lele Dumbo (Clarias gariepinus) selama 35 hari 

pemeliharaan dengan pemberian pakan yang berbeda. 

Hasil analisis keragaman pertumbuhan mutlak menunjukkan bahwa nilai F hitung > F tabel 5%. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pakan terfermentasi yang diuji dalam penelitian ini memberi 

pengaruh yang berbeda nyata pada laju pertumbuhan mutlak sehingga dilakukan uji lanjut. 
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Tabel 3. Notasi BNT Pertumbuhan Mutlak 

Perlakuan Rerata Notasi BNT 5% + Rerata 

Non Fermentasi 20% 11,67 a 13,18 

Fermentasi 20% 13.00 ab 14,51 

Fermentasi 5% 13,27 abc 14,78 

Fermentasi 10% 14,33 abc 15,84 

Kontrol 16,27 bc 17,78 

Fermentasi 15% 16,53 c 18,04 

Kesimpulan : Pada variabel pengamatan pertumbuhan mutlak didapatkan bahwa pada perlakuan 

fermentasi 15% berbeda nyata dengan perlakuan non fermentasi 20%. 

Hasil uji lanjut menggunakan uji beda nyata terkecil menunjukkan perbedaan yang signifikan pada 

fermentasi 15% dibandingkan dengan pakan non fermentasi 20%. Jika dilihat dari pakan, konsentrasi 

pakan fermentasi 5%, 10%, 15% dan 20% tidak berbeda nyata dengan pakan kontrol (komersial). Pakan 

fermentasi kulit singkong dengan konsentrasi 15% memiliki kandungan protein tertinggi (18,48%) 

dibandingkan dengan fermentasi lainnya. Jika dibandingkan dengan kontrol, pertumbuhan mutlak pada 

perlakuan kontrol tidak berbeda nyata perlakuan fermentasi 15%. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perlakuan fermentasi 15% dapat diaplikasikan karena tidak berbeda nyata dengan perlakuan kontrol. 

Hasil analisis laju pertumbuhan spesifik (Lampiran 4) menunjukkan bahwa nilai laju pertumbuhan 

spesifik harian Lele Dumbo (Clarias gariepinus) tertinggi terdapat pada perlakuan substitusi kulit 

singkong terfermentasi 15% dengan nilai rata-rata ± S.D sebesar 4,28 + 0,39% per hari dan nilai laju 

pertumbuhan spesifik harian terendah ditunjukkan oleh perlakuan substitusi kulit singkong non fermentasi 

20% dengan nilai rata - rata + S.D sebesar 3,50 + 0,13% per hari   (Gambar 5). 
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Gambar 5.  Rata-rata laju pertumbuhan spesifik harian Lele Dumbo (Clarias gariepinus) selama 35 hari 

pemeliharaan dengan pemberian pakan yang berbeda. 

Hasil analisis keragaman pertumbuhan spesifik (Lampiran 4) menunjukkan bahwa nilai F hitung > 

F tabel 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pakan terfermentasi yang diuji dalam penelitian ini 

memberi pengaruh yang berbeda nyata pada laju pertumbuhan spesifik sehingga dilakukan uji lanjut. 

Tabel 4. Notasi BNT Pertumbuhan Spesifik  

Perlakuan Rerata Notasi BNT 5% + Rerata 

Non Fermentasi 20% 3,50 a 3,98 

Fermentasi 20% 3,75 ab 4,23 

Fermentasi 5% 3,79 abc 4,27 

Fermentasi 10% 3,95 bc 4,43 

Kontrol 4,23 bc 4,71 

Fermentasi 15% 4,28 c 4,76 

Kesimpulan : Pada variabel pengamatan pertumbuhan mutlak didapatkan bahwa pada perlakuan 

fermentasi 15% berbeda nyata dengan perlakuan non fermentasi 20%. 

Hasil uji lanjut menggunakan uji beda nyata terkecil menunjukkan perbedaan yang signifikan pada 

fermentasi 15% dibandingkan dengan pakan non fermentasi 20%. Jika dilihat dari pakan, konsentrasi 

pakan fermentasi 5%, 10%, 15% dan 20% tidak berbeda nyata dengan pakan kontrol (komersial). Pakan 

fermentasi kulit singkong dengan konsentrasi 15% memiliki kandungan protein tertinggi (18,48%) 
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pada perlakuan kontrol tidak berbeda nyata perlakuan fermentasi 15%. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perlakuan fermentasi 15% dapat diaplikasikan karena tidak berbeda nyata dengan perlakuan kontrol. 

Hasil analisis survival rate (Lampiran 5) menunjukkan bahwa nilai survival rate Lele Dumbo 

(Clarias gariepinus) tertinggi terdapat pada perlakuan kontrol, substitusi kulit singkong terfermentasi 5%, 

substitusi kulit singkong terfermentasi 10%, dan substitusi kulit singkong terfermentasi 15% dengan nilai 

rata-rata ± S.D sebesar 100 + 0%  dan nilai survival rate terendah ditunjukkan oleh substitusi kulit 

singkong terfermentasi 20% dan perlakuan substitusi kulit singkong non fermentasi 20% dengan nilai 

rata-rata + S.D sebesar 96,67 + 5,77% (Gambar 6). 

 

Gambar 6.  Rata-rata survival rate Lele Dumbo (Clarias gariepinus) selama 35 hari pemeliharaan 

dengan pemberian pakan yang berbeda. 

Hasil analisis keragaman survival rate (Lampiran 5) menunjukkan bahwa nilai F hitung < F tabel 

5%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pakan terfermentasi yang diuji dalam penelitian ini tidak 

memberi pengaruh yang berbeda nyata pada survival rate sehingga layak untuk diaplikasikan karena tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan kontrol. 

Hasil analisis FCR (Lampiran 7) menunjukkan bahwa nilai FCR Lele Dumbo (Clarias gariepinus) 

tertinggi terdapat pada perlakuan substitusi kulit singkong fermentasi 5% dengan nilai rata-rata ± S.D 

sebesar 1,23 + 0,03% dan nilai FCR terendah ditunjukkan oleh perlakuan substitusi kulit singkong 

terfermentasi 10% dengan nilai rata-rata + S.D sebesar 1,19 + 0,02% (Gambar 7). 
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Gambar 7.  Rata-rata FCR Lele Dumbo (Clarias gariepinus) selama 35 hari pemeliharaan dengan 

pemberian pakan yang berbeda. 

Hasil analisis keragaman rasio konversi pakan (Lampiran 7) menunjukkan bahwa nilai F hitung < F 

tabel 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pakan terfermentasi yang diuji dalam penelitian ini 

tidak memberi pengaruh yang berbeda nyata pada FCR sehingga layak untuk diaplikasikan karena tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan kontrol. 

Hasil analisis efisiensi pakan (Lampiran 8) menunjukkan bahwa nilai efisiensi pakan Lele Dumbo 

(Clarias gariepinus) tertinggi terdapat pada perlakuan kontrol dengan nilai rata-rata ± S.D sebesar 84,94 

+ 11,17% dan nilai efisiensi pakan terendah ditunjukkan oleh perlakuan substitusi kulit singkong non 

fermentasi 20% dengan nilai rata-rata + S.D sebesar 80,74 + 3,13% (Gambar 8).

 

Gambar 8.  Rata-rata efisiensi pakan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) selama 35 hari pemeliharaan 

dengan pemberian pakan yang berbeda. 

Hasil analisis keragaman efisiensi pakan (Lampiran 7) menunjukkan bahwa nilai F hitung < F tabel 

5%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pakan terfermentasi yang diuji dalam penelitian ini tidak 

memberi pengaruh yang berbeda nyata pada efisiensi pakan sehingga layak untuk diaplikasikan karena 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan kontrol. 
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Kualitas air pada kontainer selama pemeliharaan terbilang baik dengan parameter antara lain suhu 30,2 

o
C, pH 7,8 dan DO 7,1 mg/L (Tabel 7). 

Tabel 7. Parameter Kualitas Air 

Parameter Hasil Pengamatan Standar Kualitas Air Referensi 

Suhu (
o
C) 30,2 23 - 33 

Hermawan dkk. 2012 pH  7,8 6 - 9 

DO (mg/L) 7,1 3,26 - 15,66 

 

Pembahasan 

Hasil dari uji kandungan protein dalam pakan yang dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram    (Tabel 4) menunjukkan bahwa proses fermentasi kulit 

singkong telah berhasil meningkatkan persentase kandungan protein kasar dalam pakan dengan 

peningkatan relatif sebesar 14,13%, 9,87%, 54,52% dan 1,25% untuk masing-masing perlakuan 

fermentasi 5%, fermentasi 10%, fermentasi 15% dan fermentasi 20% dibandingkan dengan non 

fermentasi. Dalam penelitian ini, kandungan protein kasar tertinggi ditunjukkan oleh subtitusi pakan 

sebesar 15%. Fermentasi merupakan aplikasi metabolisme mikroba untuk mengubah bahan baku menjadi 

produk yang bernilai lebih tinggi, seperti asam organik, protein sel tunggal, antibiotika, dan biopolimer. 

Bahan yang digunakan sebagai fermentor adalah EM4 (Effective Microorganisms-4) perikanan yang 

mengandung 2 jenis mikroba yaitu, Lactobacillus casei dan Saccharomyces cerevisiae. Lactobacillus 

casei termasuk jenis bakteri asam laktat homofermentatif, yaitu bakteri yang memfermentasi glukosa 

menjadi asam laktat dalam jumlah yang besar sekitar 90% (Tambunan, 2016). Lactobacillus casei 

memproduksi asam laktat sebagai hasil penguraian gula dan karbohidrat lain yang bekerjasama dengan 

ragi atau yeast Saccharomyces cerevisiae (Wijianto, 2016). 

Fermentasi kulit singkong terhadap kandungan nutrisi/protein pakan mengalami peningkatan 

sebesar 11,96% menjadi 18,48% dengan persentase kandungan nutrisi/protein  sebesar 54,52%. 

Peningkatan protein yang terjadi didukung oleh pernyataan dari Ojukannaiye dkk. (2014) bahwa 
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kandungan anti nutrisi pada pakan mengalami penurunan selama fermentasi/hidrolisis sementara 

kandungan protein kasar mengalami peningkatan.  

Peningkatan tersebut  lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Akbar dkk., (2014) dalam 

pakan fermentatif berbahan kulit ubi kayu dengan inokulan MEP+ dengan protein kasar 13,21% menjadi 

15,46% pada perlakuan fermentasi 25%. 

Percobaan subtitusi pakan dengan kulit singkong terfermentasi 5%, 10%, 15%, dan 20% yang 

diberikan selama 35 hari untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan mutlak dan spesifik ikan Lele 

Dumbo telah dilakukan. Pakan dengan subtitusi kulit singkong non fermentasi sebesar 20% dan pakan 

komersial digunakan sebagai kontrol. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pertumbuhan mutlak dan laju pertumbuhan spesifik 

harian tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan fermentasi 15% dengan nilai masing-masing yaitu 16,53 g 

dan 4,28% per hari. Perlakuan ini menunjukkan nilai pertumbuhan (mutlak dan spesifik harian) yang 

berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan subtitusi pakan non fermentasi 20% (Lampiran 2 dan 4). 

Listiowati dan Pramono (2014) melaporkan bahwa nilai pertumbuhan mutlak dan laju pertumbuhan 

spesifik yang didapat yaitu 15,36 g dan 1,03% lebih rendah dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hal 

tersebut diduga karena bahan fermentasi yang digunakan berbeda (daun singkong) dan kandungan serat 

kasar yang masih cukup tinggi sehingga terjadi penurunan pertumbuhan pada ikan.   

Pemberian pakan kulit singkong terfermentasi 5%, 10% dan 15% ke dalam pakan memberikan 

hasil yang tidak berbeda nyata dengan kontrol, baik dilihat dari pertumbuhan mutlak maupun laju 

pertumbuhan spesifik. Pertumbuhan ikan erat kaitannya dengan ketersediaan protein dalam pakan, karena 

protein merupakan sumber energi bagi ikan dan protein merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan ikan 

untuk pertumbuhan (Aggraeni dan Abdulgani, 2013).  Hasil yang tidak berbeda nyata dengan kontrol 

pada perlakuan 5%, 10% dan 15% menunjukkan bahwa substitusi kulit singkong terfermentasi pada 

formulasi pakan mampu menggantikan penggunaan pakan komersial untuk budidaya ikan Lele Dumbo. 

Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan protein, lemak dan kerbohidrat sudah mencukupi dan sesuai 

dengan kebutuhan ikan untuk melakukan pertumbuhan (Anggraeni dan Rahmiati, 2016). 
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Kelangsungan hidup merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah suatu organisme yang hidup pada 

akhir penelitian dengan jumlah organisme yang hidup pada awal penelitian. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa survival rate tidak berbeda nyata pada substitusi tepung kulit singkong terfermentasi 

dengan tingkat kematian yang relatif rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh pernyataan Arief dkk. 

(2014) bahwa jumlah dan kualitas pakan yang diberikan kepada ikan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ikan. Hal serupa juga dinyatakan oleh Amanta dkk. (2014) bahwa salah satu upaya untuk mengatasi 

rendahnya tingkat kelangsungan hidup yaitu dengan pemberian pakan yang tepat baik dalam ukuran, 

jumlah maupun kandungan gizi. 

Rasio konversi pakan merupakan salah satu parameter efisiensi pemberian pakan (Handajani, 

2011). Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa nilai FCR tidak berbeda nyata pada subtitusi tepung 

kulit singkong terfermentasi sebagai pakan ikan Lele Dumbo. Semakin kecil nilai FCR maka akan 

semakin baik kualitas pakan, pernyataan ini didukung oleh Perdana dkk. (2016) bahwa semakin rendah 

nilai konversi pakan maka akan semakin baik pakan tersebut, sebaliknya bila nilai konversi pakan tinggi 

maka kualitas pakan tersebut kurang baik.  

Efisiensi pakan merupakan rasio antara pertambahan bobot tubuh dengan jumlah pakan yang 

diberikan selama pemeliharaan. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa nilai efisiensi pakan tertinggi 

terdapat pada perlakuan kontrol sebesar 84,94%, sedangkan nilai terendah terdapat pada perlakuan non 

fermentasi 20% sebesar 80,74%. Tingkat efisiensi pakan pada ikan Lele Dumbo ditentukan oleh 

pertumbuhan dan jumlah pakan yang diberikan, semakin efisien penggunaan pakan maka akan 

meningkatkan pertambahan berat pada badan ikan. Nilai efisiensi pakan yang didapat terbilang baik 

didukung oleh pernyataan dari NRC (1993) dalam Fadri dkk. (2016) menyatakan bahwa persentase 

efisiensi pakan yang baik adalah berkisar antara 30-60%. 

Dalam usaha budidaya ikan, kualitas air merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh 

terhadap kelangsungan hidup ikan (Augusta, 2016). Nilai pH dalam perairan menggambarkan tentang 

kondisi asam basa. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai pH pada semua perlakuan berada dalam 
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kondisi normal yaitu 7,8 dan hasil pengamatan terhadap kadar DO selama pemeliharaan berada dalam 

kondisi normal yaitu 7,1 mg/L. 

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air (Tabel 7), secara umum kondisi perairan cukup baik, 

dimana seluruh parameter kualitas air masih terbilang normal. Sesuai dengan pernyataan Hermawan dkk. 

(2012) bahwa kualitas air yang baik untuk pertumbuhan ikan Lele Dumbo adalah suhu berkisar antara 23-

33
o
C, pH 6-9, dan DO 3,26-15,66 mg/L. 

Kesimpulan 

Pertumbuhan pada perlakuan substitusi kulit singkong terfermentasi 5%, 10% dan 15% menunjukkan 

tidak ada perbedaan yang nyata terhadap kontrol. 

Tingkat kelangsungan hidup pada perlakuan substitusi kulit singkong terfermentasi 5%, 10% dan 15% 

menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata terhadap kontrol. 

 Berdasarkan analisis proksimat (protein), nilai tertinggi didapatkan pada perlakuan substitusi kulit 

singkong terfermentasi 15% dan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan kontrol sehingga dapat 

dijadikan substitusi pellet komersial. 

Saran  

Sebaiknya menggunakan bahan substitusi kulit singkong terfermentasi 15% dengan kandungan 

protein tertinggi (18,48%) sebagai substitusi pada pakan ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus).    
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