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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang penggunaan limbah 

sebagai solusi dalam mengatasi biaya produksi untuk pertumbuhan ikan  mas (Cyprinus carpio)  

dan solusi dala mengatasi limbah hasil budidaya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

November sampai dengan Januari 2017 di Laboratorium Perikanan, Universitas Mataram. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan lima perlakuan dan 

tiga kali ulangan. Perlakuan berupa pemberian pakan dengan penambahan tepung limbah yang 

berbeda (0%, 25%, 50%, 75% dan 100%). Pakan diujikan pada benih ikan mas ukuran 2 ±0,5  

cm dengan bobot  1,6 gr yang dipelihara selama 45 hari dalam wadah akuarium berukuran 

50x35x40 cm dengan sistem resirkulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tepung limbah berpengaruh terhadap pertumbuhan. Semakin banyak penambahan tepung limbah 

maka pertumbuhan ikan mas semakin menurun.  

Kata Kunci : ikan  mas (Cyprinus carpio), tepung limbah dan pertumbuhan. 
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PENDAHULUAN 

 Salah satu penentu keberhasilan dalam kegiatan budidaya ikan adalah pakan. Pakan 

merupakan sumber nutrisi bagi biota budidaya  yang terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, 

vitamin dan mineral. Kordi (2007) menyatakan bahwa, pakan menyerap 60% dari biaya 

operasional dalam kegiatan budidaya. Pakan yang diberikan 25% dikonversi sebagai hasil 

produksi dan yang lainnya terbuang sebagai limbah (62% berupa bahan terlarut dan 13% berupa 

partikel terendap) (Suryaningrum dan Maharani, 2014). 

Pada kegiatan budidaya pakan yang tidak termakan, feses dan hasil metabolisme akan 

masuk ke perairan menghasilkan amoniak yang merupakan senyawa beracun dan faktor 

penghambat pertumbuhan. pada konsentrasi 0,18 mg/L amoniak dapat menghambat pertumbuhan 

ikan  (Afriansyah dkk., 2016). Ekasari (2009) menyatakan bahwa keberadaan ammoniak tidak 

terurai di dalam media budidaya sangat dihindari karena bersifat racun bagi organisme budidaya 

bahkan pada konsentrasi yang rendah.  

Kegiatan budidaya menghasilkan limbah padat dan limbah cair yang berasal dari feses 

dan sisa pakan (Effendi dkk., 2015). Tingginya limbah organik dari sisa pakan buatan (pelet) dan 

feses hasil pemeliharaan ikan secara intensif akan menyebabkan penumpukan dan pengendapan 

di dasar media air pemeliharaan. Air limbah budidaya menjadi suatu masalah dalam pencemaran 

lingkungan karena mengandung bahan NH3, NO3 dan NO2. Air limbah budidaya dapat 

menyebabkan penurunan kulitas air disekitar lokasi budidaya,  namun air limbah tersebut 

mengandung N, P dan K yang dapat dimanfaatkan kembali dalam kehidupan manusia salah 

satunya yaitu sebagai komponen pembentuk bioflok.  

Sebagai limbah budidaya bioflok berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku pakan 

ikan karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Widarnani (2012) menyatakan bahwa 

bioflok mengandung 39 – 48 % protein, 12 – 24 % lemak, 3 – 4 % serat dan 25 – 28 % abu, 
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sehingga secara alami feses ikan dapat dikonsumsi oleh ikan lainnya. Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Nuari dkk., (2016) tentang penggunaan tepung bioflok sebagai suplemen pada 

pakan ikan lele sangkuriang (Clarias gariepinus) yang memberikan pengaruh pertumbuhan yang 

tertinggi, selain Nuari dkk., (2016) penggunaan tepung limbah juga dilakukakn oleh Oktafiani 

dkk., (2016) yaitu tepung bioflok sebagai agen imunostimulan pada sistem pertahanan non 

spesifik ikan lele sangkuriang (Clarias gariepinus) yang menunjukkan bahwa pemberian tepung 

bioflok berpengaruh positif terhadap SR. Sumiarsih dan Windarti (2007) melaporkan bahwa 50% 

dari isi lambung dari ikan mas (Cyprinus carpio) berupa sisa pellet dan feses. 

 Bedasarkan kandungan nutrisi tersebut limbah budidaya sangat berpotensi digunakan 

sebagai bahan baku formulasi pakan. Dengan demikian maka penelitian yang berjudul “Kinerja 

Pertumbuhan  Ikan Mas (Cyprinus carpio) yang Diberikan Pakan Kombinasi Limbah Hasil 

Budidaya dan Pakan Komersil.”  sangat penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan untuk menentukan kombinasi pakan berbahan dasar limbah yang menghasilkan 

pertumbuhan optimal untuk ikan mas (Cyprinus carpio). Manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah memberikan solusi dalam mengatasi biaya produksi dalam budidaya ikan 

mas (Cyprinus carpio), serta dapat meberikan informasi tentang solusi dalam mengatasi limbah 

hasil budidaya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November – Januarir 2017. Tempat penelitian 

dilakukan di Laboratorium Universitas Mataram. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu berupa akuarium ukuran 50x35x40 cm, selang sifon, pompa, aerasi, penggaris 1,0 mikron, 

box plastik volume 135 L, timbangan digital 0,1 g, pH meter, DO meter 0,1 mg/l, kertas label, 

serok, waring, filter kapas, thermometer °C, alat tulis, kamera. Bahan yang digunakan yaitu air 

tawar, bibit ikan mas 1,6 gr, Pakan komersil Cp Prima Turbo T79-2 dan pakan limbah. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimental. Penelitian ini 

menggunakan rancangan percobaan berupa Rancangan Acak Lengkap (RAL). Penelitian ini 

menguji pakan limbah dan pakan komersil  dengan kombinasi yang berbeda. Ikan mas dipelihara 

dalam wadah akuarium dengan 5 perlakuan pakan yang berbeda yaitu Perlakuan 1 (A) : 100% 

pakan komersil (Kontrol), Perlakuan 2 (B) : 75% pakan komersil dan 25% pakan limbah, 

Perlakuan 3 (C) : 50% pakan komersil dan 50% pakan limbah, Perlakuan 4 (D) : 25% pakan 

komersil dan 75% pakan limbah, Perlakuan 5 (E) : 100% pakan limbah. Masing masing 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga didapatkan 15 unit percobaan. Adapun penentuan 

wadah penelitian dilakukan secara acak dengan sistem lotre. Posisi wadah dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan meliputi persiapan wadah penelitian yaitu berupa 

pencucian alat-alat pendukung jalannya penelitian seperti akuarium, botol pengukur ketinggian, 

bak penampugan dan selang aerasi, selanjutnya dilakukan perangkaian konstruksi wadah 

penelitian dengan sistem resirkulasi. Air yang digunakan sebagai media hidup pemeliharaan 

ikan mas adalah air sumur. Air sumur langsung dialirkan kemasing-masing wadah akuarium 

dengan ketinggian 30 cm atau volume ±52, 5liter. Untuk mengaktifkan sistem resirkulasi pada 

wadah akuarium, dilakukan penyetelan botol pengatur ketinggian air dan pengisian air 

secukupnya pada wadah penampungan agar sistem resirkulasi bisa berjalan. Setelah pesiapan 

wadah penelitian selesai, dilakukan persiapan pakan dan persiapan benih ikan mas. 

Ikan mas dalam wadah akuarium dipelihara selama 45 hari dengan pemberian pakan  

dua kali sehari yaitu pada pukul 08.00 dan 16.00 WITA  dengan metode at station atau 

sekenyangnya. Untuk menjaga kualitas air tetap baik dilakukan pergantian air setiap  hari 

sebanyak 10% serta  pembersihan talang pipa. Untuk menjamin kualitas air pada unit 

percobaan sama, setiap akuarium dihubungkan satu sama lain dengan sistem air mengalir.  
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Pengukuran pertumbuhan berat akan dilakukan dengan menimbang semua ikan uji 

diawal dan diakhir percobaan. Diawal penebaran benih, untuk mengetahui kandungan protein 

dilakukan uji proksimat dengan pengambilan 10 ekor benih untuk dipotong-potong dan 

dicincang sampai halus.  Dilakukan pengamatan terhadap survival rate benih ikan mas per 

harinya, yaitu dengan mengamati secara langsung pada akuarium. Sirkulasi air dan 

pengaerasian akan dilakukan selama pemeliharaan dengan aliran yang konstan. Untuk 

pengukuran kualitas air  ( Suhu, Ph, dan DO) dilakukan setiap 7 hari. 

Adapun parameter pengamatan selama penelitian meliputi pertambahan berat yang 

dihitung menggunakan rumus , PB: Pertambahan Berat (g), Wt: Berat rata-rata 

akhir (g), Wo: Berat rata-rata awal (g), Efisiensi Pakan (FE) dihitung menggunakan rumus: FE = 

(((wt+D)-w0)/F) x 100%, FE: Efisiensi pakan (%), F: Jumlah pakan yang diberikan selama 

penelitian (g), Wo: Bobot rata-rata awal penelitian (g), Wt: Bobot rata-rata akhir penelitian (g), 

D: Jumlah bobot ikan yang mati selama penelitian (g), Konfersi pakan (FCR) dihitung 

menggunakan rumus FCR = F/((wt+D)-w0), FCR: Konversi pakan, F: Jumlah pakan yang 

diberikan selama penelitian (g), W0: Bobot rata-rata awal penelitian (g), Wt: Bobot rata-rata 

akhir penelitian (g), D: Jumlah bobot ikan yang mati selama penelitian (g), Retensi protein 

dihitung menggunakan RP =((pt-p0)/PK) x 100, Rp: Retensi Protein, Pt: Berat protein akhir (g), 

Po: Berat protein akhir (g), PK: Jumlah protein yang dikonsumsi (g) dan Survival Rate (SR) 

dihitung menggunakan rumus SR = (Nt/N0) x 100%, SR: Survival rate (%), Nt: Jumlah larva 

yang hidup pada akhir pengamatan (individu), N0: Jumlah larva pada awal pengamatan 

(individu). Analisis data menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) pada program costat win 

plus  dengan taraf nyata 5 %. Apabila ditemukan perbedaan yang nyata maka akan dilakuakan uji 

lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian selama 45 hari masa pemeliharaan terhadap berat awal, berat akhir, 

pertambahan berat, konsumsi pakan, efisiensi pakan, Feed Convertion Ratio, retensi protein dan 

tingkat kelangsungan hidup ikan mas (Cyprinus carpio) dapat dilihat pada Tabel 1. Penggunaan 

tepung limbah sebagai pakan memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap 

B.Akhir, PB, KP, dan FE disetiap perlakuan pakan uji (Tabel 1). Pakan kontrol yang merupakan 

100% terbuat dari tepung pakan komersil memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

pakan uji yang berbahan baku tepung  limbah. Pakan uji yang terbuat dari limbah (0:100) 

memberikan hasil terendah dibandingkan dengan pakan uji yang lain. Semakin tinggi persentase 

penggunaan tepung limbah pada pakan maka akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap 

parameter yang diuji. Berdasarkan hasil uji lanjut dapat dilihat bahwa penggunaan tepung limbah 

belum dapat menyamai secara keseluruhan hasil yang diperoleh dengan menggunakan pakan 

komersil 100% melainkan pada tiga parameter yaitu FCR, RP dan SR.  Namun, kombinasi pakan 

yang mendekati kualitas pakan komersil yaitu dengan penggunaan tepung limbah yang paling 

sedikit yaitu 25%. Secara umum semakin tinggi komposisi tepung limbah yang digunakan pada 

pakan, maka keseluruhan nilai parameter akan menurun.  

 Nilai FCR merupakan salah satu parameter yang mampu disamai oleh pakan berbahan 

tepung limbah. Nilai FCR kontrol  tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan pakan yang berbahan 

limbah hingga komposisi 75%  dengan kisaran nilai antara 1,9 sampai 3,6. Sedangkan pakan 

yang 100%  terbuat dari tepung limbah menghasilkan nilai FCR tertinggi yaitu 9,7. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan tepung limbah dengan komposisi hingga 75% dapat digunakan 

untuk menghasilkan nilai FCR yang sama dengan penggunaan pakan komersil dengan komposisi 

100%.  
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 Selain parameter FCR, Penggunaan limbah sebagai pakan juga berpengaruh positif 

terhadap nilai RP. Nilai RP pakan kontrol (100:0) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan 

(P>0,05) dengan penggunaan pakan limbah 75% dan 25 % dengan nilai kisaran 46,53% - 

48,22%, sedangkan pada penggunaan pakan berbahan limbah 50% dan 100% menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) dengan pakan kontrol (100:0) yang  menghasilkan nilai  

lebih rendah yaitu berkisar antara 34,52- 21,55%. 

  Nilai  RP secara umum meningkat dengan bertambahnya komposisi tepung limbah pada 

pakan. Namun demikian, pada penelitian ini sebelum mencapai nilai puncak RP pada komposisi 

limbah 75% terjadi penurunan pada komposisi limbah 50% dan kembali menurun pada 

komposisi tepung limbah 100%. 

 Nilai SR ikan yang diberi pakan kontrol tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan pakan yang 

mengandung limbah hingga 50% yaitu memberikan nilai SR 100%, namun berbeda nyata 

(P<0,05)  pada pakan yang menggunakan limbah 75% dan 100% . Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung limbah hingga 50% dalam pakan tidak mempengaruhi SR. 

Pakan  merupakan  kebutuhan utama bagi ikan sebagai sumber energi untuk  menunjang 

SR dan pertumbuhan. Ikan mas membutuhkan pakan dengan kandungan protein 25-30 % (SNI, 

2006). Berdasarkan kandungan protein yang dibutuhkan oleh ikan mas, pakan berbahan limbah 

sangat berpotensi digunakan karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tepung bioflok 

yang digunakan memiliki kandungan protein yaitu 31,24% (Tabel 2). Hasil ini lebih tinggi dari 

penelitian yang dilakukan oleh Nuari dkk., (2016) bahwa tepung bioflok mengandung protein 

17,09 %. Pemeliharaan ikan selama 45 hari menghasilkan pertambahan berat, konsumsi pakan, 

efisiensi pakan, feed convertion ratio, retensi protein dan survival rate yang berbeda-beda 

disetiap perlakuan pakan uji. 
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Handajani  dan  Widodo  (2010) menyatakan bahwa  pertumbuhan  sebagai  pertambahan 

dalam  volume  dan  berat  dalam  waktu  tertentu. Terjadinya pertambahan bobot tubuh ikan 

pada semua pakan uji menunjukkan bahwa pakan yang diberikan dapat dikonsumsi dan 

dimanfaatkan untuk pemeliharaan tubuhnya.  Pertumbuhan tertinggi terjadi pada pakan kontrol 

diduga disebabkan karena tingkat konsumsi pakan pada pakan kontrol lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan pakan uji lainnya. Hal ini diduga disebabkan karena pakan kontrol 

memiliki kandungan nutrisi yang mudah dicerna dan aroma yang khas sesuai dengan aroma 

pakan yang diinginkan ikan sehingga daya respon ikan terhadap pakan jauh lebih tinggi. 

Konsumsi  pakan  sangat  dipengaruhi  oleh kualitas pakan dan laju  pakan dalam  saluran 

pencernaan. Wahju (1997) dalam Sulistiyoningsih (2015) mengemukakan bahwa pada ransum 

yang mengandung serat tinggi, maka daya cerna zat-zat makanan lainnya akan menurun dan 

ransum tersebut tidak dapat dicerna sepenuhnya dan menyebabkan tembolok penuh, sehingga 

jumlah konsumsi ransum menjadi terbatas. Meyer  dan  Fracalossi  (2004)  juga menyatakan  

bahwa  konsumsi  pakan  oleh ikan dipengaruhi oleh komposisi bahan penyusun pakan tersebut. 

Pada perlakuan pakan berbahan limbah terjadi penurunan tingkat konsumsi pakan, hal ini 

diduga karena kandungan serat kasar pada pakan yang tinggi menyebabkan daya cerna nutrisi 

pada pakan menurun sehingga tingkat konsumsi pakan menurun. Dharmawan (2010) 

menyatakan bahwa pada ransum yang mengandung serat tinggi, maka  daya  cerna  zat-zat  

makanan  lainnya  akan  menurun dan  ransum  tersebut  tidak  dapat  dicerna  sepenuhnya  dan 

menyebabkan tembolok penuh, sehingga jumlah konsumsi ransum menjadi terbatas. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase pakan limbah memberikan nilai 

konsumsi semakin sedikit pada masing-masing perlakuan. Kandungan nutrisi perlakuan pakan uji 

yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Selain mempengaruhi tingkat konsumsi pakan, keberadaan serat pada pakan juga 

mempengaruhi tingkat efisiensi dan konversi pakan. Dari hasil proksimat (Tabel. 2) pakan 

komersil mengandung serat kasar  14,13%, sedangkan pakan limbah mengandung serat kasar 

24,91%. Kandungan serat kasar pada penelitian ini lebih tinggi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Nauri dkk., (2016) dan Pasha (2015) yaitu 7,65 dan 19,07%. Watanabe  (1996) menyatakan 

bahwa  pakan  yang  mengandung  serat  yang tinggi  (>10%)  akan  mengakibatkan daya  cerna  

menurun dan  penyerapan menurun.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakan dengan 

kandungan protein yang tinggi dan serat kasar yang tinggi memberikan nilai terendah, semakin 

tinggi persentase tepung limbah pada pakan semakin berdampak negative terhadap efisiensi dan 

konversi pakan. 

  Nilai  efisiensi pakan  ikan  mas  selama  pemeliharaan berbeda-beda  pada  setiap  

pakan.  Hal  ini menunjukan  bahwa semua pakan uji memiliki kualitas yang berbeda. Rata-rata  

tingkat  efisiensi pakan  berkisar antara 11,39%-52,29% (Tabel 1). Pada perlakuan pakan E 

memiliki tingkat efisiensi 11,39%, nilai tersebut  tergolong rendah. Menurut  Zulkifli (2004) 

dalam Lestari dkk., (2013) nilai efisiensi  pakan  yang  baik  yaitu  lebih dari  25%. Menurut 

Arief dkk., (2014) faktor  yang mempengaruhi tinggi rendahnya efisiensi pakan adalah  jenis  

sumber  nutrisi  dan  jumlah  dari masing-masing komponen sumber nutrisi dalam pakan 

tersebut. Menurut  Kordi  (2007) semakin  tinggi  nilai  efisiensi  pakan  menunjukkan  

penggunaan  pakan  oleh  ikan   semakin  efisien. Efisiensi  pakan  dapat  dilihat  dari beberapa  

faktor dimana  salah  satunya adalah  rasio  konversi  pakan.  Menurut Hariati  (1989)  dalam  

Handajani (2008)  tingkat  efisiensi  penggunaan pakan  yang  terbaik  akan  dicapai  pada nilai  

konversi  pakan  terendah,  dimana hal ini didapat apabila kondisi kualitas pakan  baik.   

  Nilai  konversi  pakan berkisar  1,91-9,72.  Konversi pakan menunjukkan  tingkat  

efisiensi penggunaan  pakan  oleh ikan. Amrullah  (2003) menyatakan  bahwa  konversi pakan 
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yang  baik  berkisar antara  1,75-2,00. %. Rendahnya nilai efisiensi dan tingginya nilai konversi 

pada pakan berbahan limbah diduga karena pakan mengandung serat yang tinggi sehingga daya 

cerna nutrisi pada pakan menjadi rendah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Pasha (2015) dan 

Dharmawan (2010) yang menyatakan bahwa kandungan serat kasar pada pakan akan 

mempengaruhi ketercernaan total pakan. 

  Retensi protein merupakan gambaran dari banyaknya protein yang diberikan yang dapat 

diserap dan dimanfaatkan untuk membangun ataupun memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, 

serta dimanfaatkan tubuh ikan bagi metabolisme sehari-hari (Dani dkk., 2005). Oleh karena itu, 

agar ikan dapat tumbuh secara normal, pakan yang diberikan harus memiliki kandungan energi 

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi metabolisme dan memiliki kandungan protein 

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sel-sel tubuh yang baru. Hasil proksimat 

kandungan protein daging ikan  mas  (Cyprinus  carpio) dapat dilihat pada Tabel. 3. 

Nilai  retensi  protein  menunjukan presentase  bobot protein yang disimpan oleh tubuh. 

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  semua  perlakuan  mengalami peningkatan protein  daging  

berkisar  3-10 % (Tabel 5). Soeparno (1998) dalam Sulistiyoningsih (2015) menyatakan  bahwa  

peningkatan  kualitas  protein dalam  pakan  akan  meningkatkan  protein  dalam  tubuh. Pada  

perlakuan  A, B, dan D dengan kandungan protein pakan yang lebih rendah  memberikan nilai 

retensi yang lebih tinggi (Tabel. 3) bila dibandingkan dengan perlakuan pakan E, hal ini diduga 

karena protein yang terkandung dalam pakan limbah memiliki susunan asam amino yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan asam amino ikan mas. Sunarno dkk., (2012) mengungkapkan bahwa 

asam amino yang memiliki jumlah paling sedikit akan membatasi penggunaan asam amino lain 

dalam sintesis protein untuk pembentukan jaringan yang baru. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Usman dkk., (2013) pada ikan bandeng dengan pemberian pakan tepung 

bioflok yang memberikan nilai lebih rendah dari perlakuan bioflok yang ditambahkan asam 
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amino esensial. Menurut Webster dan Lim, (2002)  nilai retensi protein pakan ditentukan oleh 

sumber protein yang digunakan dalam pakan yang sangat erat kaitannya dengan kualitas protein 

yang ditentukan oleh komposisi asam amino dan kebutuhan ikan akan asam amino tersebut.  

Secara umum perbedaan komposisi pakan berpengaruh negatif terhadap  SR ikan selama 

pemeliharaan, terutama pada pakan yang berbahan limbah 75% dan 100%. Hal  ini  disebabkan  

karena  kandungan nutrisi pakan yang tidak mudah dicerna sehingga ikan mengalami kekurangan 

asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh yang menyebabkan pada akhir-akhir penelitian terjadinya 

kematian. Secara keseluruhan pakan yang  digunakan  sesuai dengan standar minimal  kandungan 

protein ikan mas. Ikan mas membutuhkan kandungan protein 25-30% (SNI, 2006). Sehingga SR  

ikan mas selama  pemeliharaan tergolong tinggi yaitu berkisar  antara  80-100%. Hasil  tersebut  

lebih tinggi dari  penelitian Nauri dkk., (2016) pada ikan lele dengan pemanfaatan  tepung  

bioflok  sebagai suplemen selama 35 hari yang  menghasilkan  SR  73-80%.  Menurut Chumaidi  

(2005)  SR ikan di bawah 50% tergolong rendah. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pakan kontrol (komersil) memberikan tampilan pertumbuhan yang lebih baikl untuk 

pertumbuhan ikan mas dibandingkan dengan keseluruhan pakan uji yang berbahan limbah. 

Namun demikian, penggunaan tepung limbah yang paling mendekati pakan kontrol adalah 

kombinasi pakan komersil 75% dan limbah 25%. Secara keseluruhan semakin tinggi persentase 

tepung limbah dalam pakan semakin berdampak negatif terhadap parameter yang diuji. 

Saran 

Penggunaan limbah budidaya sebagai bahan campuran pakan dengan tepung pakan 

komersil untuk pakan ikan mas (Cyprinus carpio) tidak dianjurkan dengan kadar ≥ 25%.  
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Tabel. 1 Rata-rata Berat Awal (B.Awal), Berat Akhir (B.Akhir), Pertambahan Berat (PB), 

Konsumsi pakan (KP), Efisiensi Pakan (EP), Feed Convertion Ratio (FCR), Retensi 

Protein (RP), Survival Rate (SR) ikan  mas  Cyprinus  carpio setelah dipelihara selama 

45 hari. 

 

Parameter 

Perlakuan  (% komersil dan %  Limbah) 

A Kontrol 

(100 :0) 

B (75 : 25) C (50:50) D (25: 75) E (0:100) 

B. awal (gr) 

B. akhir (gr) 

PB (gr) 

KP (gr)  

FE (%) 

FCR (gr) 

RP (%) 

SR (%) 

1,64
 

3,65 ±  0,13
(a) 

 

2,01 ±  0,07
(a)

 

3,85 ± 0,18
(a)

 

52,29 ± 0,8
(a)

 

1,91 ± 0,03
(a)

 

46,53 ± 0,7
(a)

 

100
(a)

 

1,67 

3,11 ± 0,10
(b)

 

1,44 ± 0,13
(b)

 

3,17 ± 0,21
(b)

 

45,56 ± 1,4
(b)

 

2,20 ± 0,07
(a)

 

47,75 ± 1,3
(a)

 

100
(a)

 

1,57 

2,63 ± 0,02
(c)

 

1,06 ± 0,04
(c)

 

2,72 ± 0,09
(c)

 

39,00 ± 0,1
(c)

 

2,56 ± 0,01
(a)

 

34,52 ±1,6
(b)

 

100
(a)

 

1,58 

2,06 ± 0,04
(d)

 

0,48 ± 0,02
(d)

 

1,78 ± 0,05
(d)

 

27,28 ± 0,1
(d)

 

3,67 ± 0,1
(a)

 

48,22 ± 0,8
(a)

 

93,33 ± 3,3
(b)

 

1,58 

1,72 ± 0,04
(e)

 

0,14 ± 0,04
(e)

 

1,18 ±0,10
(e)

 

11,39 ± 2,7
(e)

 

9,72 ± 2,0
(b)

 

21,55 ± 2,9
(c)

 

80
(c)

 

 

  



18 
 

Tabel. 2 Kandungan air, abu, lemak kering, serat kasar dan protein kasar masing-masing 

perlakuan pakan uji. 

 

Parameter 

Perlakuan  (% komersil dan %  Limbah) 

A Kontrol 

(100 :0) 

B (75 : 

25) 

C (50:50) D (25: 

75) 

E (0:100) 

Air (%) 

Abu (%) 

Lemak Kering  

(%) 

Serat Kasar  

(%) 

Protein Kasar  

(%) 

9,91 

16,41 

2,99 

14,13 

18,41 

9,73 

15,7 

4,06 

16,83 

21,62 

9,54 

14,98 

5,12 

19,.51 

24,82 

9,37 

14,27 

6,2 

22,21 

28,03 

9,19 

13,56 

7,27 

24,91 

31,24 
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Tabel. 3 Rata-rata hasil proksimat kandunga protein awal dan akhir daging ikan 

 mas  Cyprinus  carpio dalam berat basah. 

 

Perlakuan 

Protein 

Awal (%) Akhir (%) 

A 7,27 12,32 

B 7,27 14,35 

C 7,27 13,16 

D 7,27 17,42 

E 7,27 11,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Selang pemasuk air (inlet) 

2. Pompa 

3. Bak penampung air (reservoir) 

4. Talang pipa  

5. Selang pengeluaran air (outlet) 

 

6. Akuarium wadah percobaan 

7. Pipa suplai udara 

8. Mesin pompa (aerotor) 

9. Pipa suplai air 

10. Botol pengatur ketinggian air 


