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RINGKASAN 

RATNA EKA WARDANI.  Teknik Pembuatan Pakan Untuk Benih Ikan 

Lele Dengan Tambahan Azolla Sp. Sebagai Bahan Subtitusi Di Instalasi 

Budidaya Air Tawar Punten Kota Batu Propinsi Jawa Timur. Dosen 

Pembimbing Kustiawan Tri Pursetyo, S.Pi.,M.Vet. 

 

 

Pakan merupakan kebutuhan terbesar dalam usaha budidaya perikanan 

yang memiliki biaya produksi total hingga mencapai 70 % . Salah satu kesulitan 

dalam memperoleh nutrisi pada pakan yang dibutuhkan oleh ikan di masyarakat 

adalah karena tingginya harga bahan baku untuk membuat pakan. Sampai saat ini 

penggunaan sumber protein nabati pada ransum pakan hanya mengandalkan 

tepung kedelai, sedangkan harga tepung kedelai semakin meningkat mencapai Rp 

4.500/kg. Tanaman Azolla sp. Dapat digunakan sebagai bahan subtitusi yang 

dapat dibuat menjadi tepung untuk menggantikan tepung kedelai karena tanaman 

ini memiliki kandungan protein 28,12% berat kering. 

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) di IBAT Punten ini 

adalah untuk mengetahui secara langsung teknik pembuatan pakan dengan 

tanaman Azolla sp. sebagai bahan subtitusi yang merupakan cara alternatif untuk 

mengurangi biaya produksi pakan. Praktek Kerja Lapang dilaksanakan pada 

tanggal 12 Januari hingga 05 Februari 2015 di Punten, Kota Batu, Jawa Timur. 

Metode kerja yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengambilan data 

meliputi data primer dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, partisipasi aktif dan studi pustaka. 

 Pembuatan Pakan perlu memperhatikan proses penepungan tanaman 

Azolla sp., pemilihan bahan baku yang berkualitas, perhitungan formulasi, 

kandungan nutrisi pakan dan runtutan proses pembuatan pakan yang benar, serta 

jumlah pemberian pakan kepada ikan dan waktu pemberian pakan. Kualitas pakan 

yang baik akan mempengaruhi kualitas ikan dan proses pertumbuhan serta 

menjadi jalan alternatif untuk mengurangi biaya produksi pakan. 
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SUMMARY 

 

RATNA EKA WARDANI.  The Technique Of Making The Feed For Catfish 

Seed With Extra Azolla Sp. As Material Substitution At Instalasi Budidaya 

Air Tawar Punten Batu City, East Java Province. Lecturer Of Concelor: 

Kustiawan Tri Pursetyo, S.Pi.,M.Vet. 
 

Feed is the greatest needs in the business of aquaculture which has costs of 

total production up to 70 %. One of the difficulties in obtaining nutrient on feed 

which needed by fish in society is because of the high price of raw materials to 

make the feed. Until today, the use of vegetable protein sources in feed ransum 

only relies on soy flour, while the price of soy flour is increasing to reach Rp 

4,500 / kg. Plant of Azolla sp. can be used as material substitution which can be 

made to be flour to replace soy flour because this plant has a protein content of 

28,12% dry weight. 

The purpose of Praktek Kerja Lapang (PKL) at IBAT Punten is to examine 

directly the technique of making the feed by using plant of Azolla sp as a 

substitute material which is an alternative way to reduce the cost of feed 

production. Praktek Kerja Lapang was held on 12 January until 5 February 2015 

at Punten, Batu City, East Java. The working method used was descriptive method 

by using data collection which includes primary data and secondary data. The data 

was collected by observation, interview, active participation and literature. 

Feed making needs observation the process of flouring plants of Azolla 

sp., the selection of quality raw materials, the calculation formula, the nutrient 

content of feed and the sequence of the process of feed making properly, the 

amount of feeding the fish and feeding time. Good quality of feed will influence 

the quality of fish and growth process and be an alternative way to reduce the cost 

of feed production. 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pakan merupakan kebutuhan terbesar dalam budidaya perikanan. 

Biaya produksi total pakan mencapai 70 % . Dewasa ini volume pakan komersil di 

pasar sangat beraneka baik jenis maupun komposisi. Hal ini tentu menuntut 

sensivitas dan selektifitas yang tinggi agar mampu memilih pakan 

yang berkualitas untuk budidaya perikanan. Sejauh ini isu terpenting terkait 

masalah pakan ikan adalah kesulitan memperoleh pakan yang memilki nutrisi 

dan sifat sesuai dengan kebutuhan serta kondisi biologis ikan / biota kultur itu 

sendiri. Sehingga hal ini menjadi salah satu inhibitor dalam pengembangan 

budidaya ikan (Afrianto, 2005). 

Ikan lele (Clarias sp.) termasuk salah satu dari keenam komoditas lainnya 

yaitu, rumput laut, patin, bandeng, nila, dan kerapu yang akan dipacu 

pengembangan budidayanya dengan tujuan meningkatkan produksi budidaya pada 

beberapa tahun kedepan. Hal tersebut akan disertai dengan meningkatnya 

kebutuhan pakan pada budidaya ikan. Peningkatan kebutuhan pakan juga berlaku 

pada usaha pembenihan ikan. Pakan yang memenuhi kebutuhan gizi ikan dapat 

meningkatkan pertumbuhan benih ikan lele hingga mencapai ukuran benih siap 

jual. Namun pakan masih menjadi masalah pada beberapa pembudidaya ikan di 

Indonesia khususnya pada pembenihan ikan lele (Riyanto, dkk., 2010). 

Menurut Murtidjo (2001), Pakan ikan dikatakan bermutu jika mengandung 

nilai nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh ikan mengandung 70 % protein, 15 % 
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karbohidrat, 10 % lemak, 5% vitamin, air dan mineral. Kualitas pakan tidak hanya 

sebatas pada nilai gizi yang dikandungnya melainkan pada sifat fisik pakan seperti 

kelarutannya, kecernaannya, warna, bau, rasa dan anti nutrisi yang dikandung. 

Kualitas pakan juga dipengaruhi oleh bahan baku  yang digunakan. Pemilihan 

bahan baku yang baik dapat dilihat berdasarkan indikator nilai gizi yang 

dikandungnya: digestibility (kecernaan) dan biovaibility (daya serap). 

Pakan dikenal dengan dua kelompok dalam budidaya, yaitu pakan alami 

dan pakan buatan. Pakan alami adalah pakan yang diberikan dalam bentuk aslinya 

yang langsung dapat dimakan oleh ikan, sedangkan pakan buatan adalah pakan 

yang telah diramu dan diolah sedemikian rupa dari berbagai macam pakan alami 

sehingga bahan dasarnya tidak tampak dan berwujud lagi (Mudjiman, 1984). 

Untuk mendapatkan pertumbuhan ikan yang optimum, perlu ditambahkan 

pakan tambahan yang berkualitas tinggi, yaitu pakan yang memenuhi kebutuhan 

nutrisi ikan. Nilai gizi pakan ikan pada umumnya dilihat dari komposisi zat 

gizinya, seperti kandungan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. 

Selain nilai gizi makanan, perlu diperhatikan pula bentuk dan ukuran yang tepat 

untuk ikan yang dipelihara (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 

1991). 

Beberapa alternatif bahan yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan 

pakan salah satunya adalah Azolla. Tanaman Azolla memiliki potensi yang  

digunakan sebagai bahan pakan subtitusi dan banyak terdapat di perairan tenang 

seperti danau, kolam, rawa dan persawahan. Pertumbuhan Azolla dalam waktu 3 – 
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4 hari dapat memperbanyak diri menjadi dua kali lipat dari berat segar (Haetami 

dan Sastrawibawa, 2005). 

Tanaman Azolla merupakan gulma air yang tidak termanfaatkan, tetapi 

memiliki kandungan protein yang cukup tinggi yaitu 28,12% berat kering. Sampai 

saat ini sumber protein nabati yang digunakan dalam pakan ikan adalah tepung 

kedelai, sedangkan harga kedelai terus meningkat dan saat ini mencapai Rp. 

4500/kg. Karenanya, tanaman Azolla sangat berpotensi sebagai bahan penyusun 

pakan ikan sebagai sumber protein nabati pengganti tepung kedelai (Handajani, 

2000). Atas dasar latar belakang diatas, maka dilakukan Praktek Kerja Lapang 

tentang tehnik pembuatan pakan untuk benih ikan lele dengan tambahan Azolla 

sebagai bahan subtitusi. 

1.2 Tujuan  

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah : 

1. Mengetahui tehnik/cara pembuatan pakan ikan dengan tambahan 

Azolla sebagai bahan subtitusi. 

2. Mampu menghitung jumlah pakan dan ketentuan waktu yang 

dibutuhkan untuk pemberian pakan kepada ikan lele  

1.3 Manfaat 

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah : 

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta wawasan tentang 

bidang perikanan khususnya dalam tehnik pembuatan pakan ikan. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Praktek Kerja Lapang Teknik Pembuatan Pakan... Ratna Eka Wardani 

2. Dapat menerapkan sendiri cara membuat pakan ikan buatan dengan 

tambahan bahan subtitusi seperti Azolla. 

3. Melatih mahasiswa untuk belajar menghadapi kondisi dunia kerja yang 

nantinya akan dihadapi setelah lulus perkuliahan. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Pakan 

 Pakan adalah nama umum yang digunakan untuk menyebut makanan yang 

dimanfaatkan atau dimakan hewan, termasuk ikan untuk kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan tubuhnya (Khairuman dan Amri, 2002). Setiap makhluk hidup, 

termasuk ikan membutuhkan energi untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

dan kelestarian keturunannya. Sumber utama energi bagi ikan berasal dari 

makanan oleh karena itu energi dalam pakan dapat dimanfaatkan setelah pakan 

tersebut dirombak menjadi komponen yang lebih sederhana (Eddy dan Evi, 2005). 

 Pakan berfungsi sebagai pembangunan dan pemeliharaan tubuh, sumber 

energi, produksi, dan pengatur proses-proses dalam tubuh. Kandungan zat gizi 

yang harus ada dalam pakan adalah protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin 

dan air (Endah, 2009). Ikan membutuhkan energi untuk pertumbuhan, aktivitas 

hidup dan perkembangbiakan. Pakan berenergi adalah pakan yang mengandung 

energi tinggi. Energi yang tinggi dapat memperbaiki konversi pakan dan 

pertambahan berat badan ikan. Ikan menggunakan protein sebagai sumber energi 

utama, sumber energi yang digunakan adalah lemak sedangkan karbohidrat 

menjadi sumber energi yang ketiga (Mudjiman, 2004). 

Menurut KKP (2010), pakan ikan dibagi menjadi pakan alami dan pakan 

buatan yang dipergunakan dalam proses pembudidayaan ikan. Pakan ikan yang 

berasal dari alam disebut pakan alami sedangkan pakan yang yang berasal dari 

buatan manusia disebut pakan buatan. Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dari 

bahan makanan baik nabati maupun hewani dengan memperhatikan kandungan 
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gizi, sifat dan ukuran ikan. Dengan diberikan pakan buatan maka kebutuhan gizi 

ikan dapat dipenuhi setiap saat tanpa bergantung pada pakan alami yang ada. 

 Usaha budidaya ikan sangat membutuhkan pakan yang merupakan biaya 

operasional tertinggi, mencapai lebih dari 60% dari total biaya produksi. Oleh 

karena itu, untuk mengurangi biaya produksi dalam usaha budidaya, pakan ikan 

dapat dibuat sendiri. Pakan ikan yang dibuat sendiri memiliki beberapa 

keuntungan dibandingkan dengan membeli dipasar diantaranya adalah komposisi 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan ikan yang akan mengonsumsi pakan tersebut 

karena setiap jenis ikan mempunyai kebutuhan nutrisi/ zat gizi yang spesifik. 

Contoh pakan buatan antara lain pellet, pasta/ cake, crumble (Rahima, 2013). 

2.2 Bahan Pakan 

 Bahan pakan adalah setiap bahan yang dapat dimakan, disukai, dapat 

dicerna sebagian atau seluruhnya, dapat diabsorpsi dan bermanfaat bagi ternak. 

Oleh karena itu agar dapat disebut sebagai bahan pakan maka harus memenuhi 

semua kriteria tersebut (Khairuman dan Amri, 2002). Alamsyah (2005) 

menerangkan bahwa beberapa syarat bahan pakan yang baik untuk diberikan 

adalah memenuhi kandungan gizi (Protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan 

mineral) yang tinggi, tidak beracun, mudah diperoleh, mudah diolah dan bukan 

sebagai makanan pokok manusia. 

 Pemilihan bahan baku merupakan faktor yang sangat penting untuk 

menentukan kualitas pakan yang akan dihasilkan karena pakan yang berkualitas 

akan menunjang pula kualitas ikan yang dihasilkan (Akbar, 2000). Bahan pakan 

dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bahan pakan yang berasal dari tumbuhan dan 
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bahan pakan yang berasal dari hewan (Lubis, 1992). Bahan pakan berasal dari 

tumbuhan (nabati) merupakan penyumbang banyak energi karena kaya akan pati, 

biji-bijian yang tua memiliki kandungan protein yang lebih banyak dan kadar 

lemak tinggi. Selain itu, biji-bijian mengandung zat-zat mineral yang penting bagi 

kesehatan ikan misalnya Kalsium (Ca), Fosfor (P), kalium, sulfur, ferum dan 

magnesium. Bahan pakan hewan mengandung karbohidrat yang relatif kecil 

namun kandungan protein pada bahan pakan hewan lebih tinggi daripada 

kandngan protein pada bahan pakan nabati (Prabowo, 2013). 

Menurut Abbas (1998), Bahan pembuatan pakan ikan dapat digolongkan 

menjadi dua kelompok, yaitu bahan baku dan bahan tambahan (bahan pelengkap). 

Bahan baku pembuatan pakan ikan meliputi dedak halus (bekatul), tepung ikan, 

dan bungkil kedelai. Bahan tambahan pembuatan pakan ikan meliputi tepung 

jagung, tepung kepala udang, minyak ikan, sumber vitamin dan mineral. 

2.3 Kandungan Nutrisi 

 Pembuatan pakan tidak dapat lepas dari pengetahuan nutrisi yang harus 

diperhitungkan. Menurut Djajasewaka (1985), yang dimaksud dengan 

pengetahuan nutrisi ikan adalah pengetahuan mengenai pemberian pakan kepada 

ikan berdasarkan zat-zat gizi yang dikandungnya. Pemberian pakan yang sesuai 

dengan kebutuhan, selain dapat menjamin kehidupan ikan juga akan mempercepat 

pertumbuhannya. 

 Kandungan nutrisi yang terpenting dan dibutuhkan tubuh ikan adalah 

protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Jumlah dan komposisi zat-zat 

gizi yang dibutuhkan oleh ikan sangat bervariasi tergantung dari usia, ukuran 
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tubuh, dan kondisi ikan. Kebutuhan nutrisi ikan karnivora berbeda dengan ikan 

herbivora ataupun ikan omnivora karena ikan karnivora membutuhkan kandungan 

protein yang lebih tinggi. Selain itu kebutuhan  nutrisi juga tergantung pada suhu 

air, kesediaan dan kualitas pakan alami yang terdapat di perairan tempat ikan 

hidup (Khairuman dan Amri, 2002). 

 Menurut Eddy dan Evi (2005), pada dasarnya zat-zat gizi yang dibutuhkan 

oleh ikan dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang 

menghasilkan energi dan kelompok yang tidak menghasilkan energi. Kelompok 

yang menghasilkan energi akan menghasilkan energi apabila pakan dicerna oleh 

ikan, komponen tersebut diantaranya protein, lemak dan karbohidrat yang disebut 

dengan istilah komponen makro karena dibutuhkan oleh ikan dalam jumlah relatif 

besar. Sedangkan kelompok yang tidak menghasilkan energi tidak dapat 

menghasilkan energi apabila pakan dicerna oleh ikan, komponen tersebut 

diantaranya vitamin dan mineral yang disebut dengan istilah komponen mikro 

karena dibutuhkan oleh tubuh ikan dalam jumlah relatif kecil. 

2.4 Teknik Pembuatan Pakan 

2.4.1 Penyusunan Formulasi Pakan 

 Menurut  Yulfiperius (2009), Penyusunan formulasi pakan ikan komersial, 

perhitungan mutlak diperlukan untuk menentukan komposisi yang sesuai dengan 

standar kebutuhan nutrisi ikan. Penyusunan formulasi bertujuan untuk 

memperoleh nutrisi yang diperlukan ikan baik didalam jumlah dan perbandingan 

yang tepat untuk perumbuhan ikan yang optimal. Dalam pemilihan bahan untuk 
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menyusun formulasi suatu makanan ada beberapa faktor yang harus 

dipertimbangkan  antara lain kesediaan bahan dan harga. 

2.4.2 Penggilingan 

 Menurut Sarno, dkk (2007), Proses penggilingan menggunakan mesin 

penggiling atau grinder. Tujuan utama penggilingan adalah merubah bentuk bahan 

menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Dengan demikian, nilai kandungan 

nutrisi persatuan berat pakan yang dimakan oleh ikan menjadi lebih tinggi. 

Penggilingan/penepungan juga akan mempermudah proses berikutnya, yaitu 

pencampuran dan pencetakan/pemeletan. Bahan-bahan yang masih berbentuk biji-

bijian digiling dengan tujuan mendapatkan bentuk dan ukuran yang seragam 

sehingga dalam pencampuran pakan akan diperoleh bentuk yang seragam 

(Wikantiasi, 2001). 

2.4.3 Penimbangan 

Setelah jumlah setiap bahan ditentukan, langkah berikutnya adalah 

menimbang bahan-bahan tersebut. Kebutuhan bahan dalam jumlah yang sedikit 

dapat menggunakan timbangan gantung, sedangkan untuk pembuatan pakan ikan 

dalam jumlah banyak dapat menggunakan timbangan yang kapasitasnya lebih 

besar. Kebutuhan bahan yang akan digunakan sebagai pakan disesuaikan dengan 

penyusunan formulasi pakan yang telah ditentukan (Abbas, 1998). 
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2.4.4 Pencampuran 

 Pencampuran  bahan baku dimaksudkan agar seluruh bagian pakan yang 

dihasilkan memiliki komposisi yang sama seperti komposisi yang telah 

direncanakan. Semakin kecil dan seragam ukuran bahan baku pakan, semakin 

tinggi pula kemungkinan terbentuknya campuran yang homogen. Bahan baku 

yang relatif halus lebih memungkinkan terbentuknya campuran yang homogen. 

Pencampuran bahan dilakukan secara bertahap, mulai dari bahan yang volumenya 

kecil hingga yang terbesar (Eddy dan Evi, 2005). 

2.4.5 Pencetakan 

 Setelah bahan baku tercampur merata, diberikan penambahan air panas  

dan diaduk hingga menjadi adonan bentuk pasta. Pasta ini kemudian dicetak 

menggunakan alat pencetak sesuai dengan tingkat stadia (umur) ikan. ikan dengan 

stadia dini (larva) biasanya diberi  pakan berbentuk tepung (powder), suspensi 

atau lembaran. Sedangkan stadia juvenil dan benih biasanya diberikan pakan 

dalam bentuk crumble (pellet yang ukurannya diperkecil) dan ikan stadia lanjut 

(dewasa) diberi pakan  berbentuk pelet (Yulfiperius, 2009). 

2.4.6 Pengeringan 

 Menurut Riansyah,dkk (2013), pengeringan adalah suatu metode untuk 

mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara 

menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. Pellet yang kadar 

airnya tinggi dan juga yang baru dicetak teksturnya tidak padat, bila digenggam 

mudah hancur. Sebaliknya pellet yang kadar airnya rendah (<15%) memiliki 
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tekstur yang padat, agak keras, tidak mudah hancur dan tidak mudah ditumbuhi 

oleh jamur. Kadar air pellet bisa diturunkan dengan cara pengeringan terhadap 

pellet, baik menggunakan cahaya matahari atau dengan bantuan mesin pengering 

selanjutnya pellet yang sudah kering dengan kadar air < 15%, jika kemasan dan 

penempatannya benar maka kualitas dan  kuantitasnya akan tetap bagus untuk 

waktu penyimpanan yang relatif lama. Pengeringan pellet dengan menjemur 

dibawah cahaya matahari adalah cara pengeringan yang termurah (Agus, 2006). 

2.4.7 Pengemasan 

 Pada prinsipnya, pengemasan pakan buatan dimaksudkan untuk 

melindungi pakan dari kerusakan fisika, kimia, klimatis serta serangan mikroba 

dan serangga selama pengangkutan atau penyimpanan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut sifat bahan pengemas sebaiknya memenuhi kriteria yaitu mampu 

melindungi pakan buatan dari sumber cahaya, mempunyai permeabilitas yang 

rendah terhadap gas dan uap air, tidak bereaksi dengan pakan dan tidak 

mencemari pakan, cukup kuat sehingga dapat melindungi pakan terhadap 

serangan mikroba, serangga, atau binatang pengerat (Khairuman dan Amri, 2002). 

2.4.8 Penyimpanan 

 Menurut Abbas (2005), Penyimpanan pakan buatan harus dilakukan agar 

pada saat digunakan kualitasnya tidak banyak berubah. Ada dua faktor utama 

yang berpengaruh terhadap proses kerusakan pakan buatan selama penyimpanan 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang utama adalah 
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aktivitas air dan proses oksidasi, sedangkan faktor eksternal antara lain suhu, 

kelembapan relatif, cahaya, dan kandungan oksigen. 

2.5 Azolla 

2.5.1 Klasifikasi 

Tumbuhan Azolla dalam taksonomi tumbuhan mempunyai klasifikasi 

sebagai berikut (Arifin, 1996): 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Divisi               : Pteridophyta 

Kelas   : Leptosporangiopsida (heterosporous) 

Ordo   : Salviniales 

Famili   : Salviniaceae 

Genus   : Azolla 

Spesies            : Azolla sp. 

 

 

2.5.2 Morfologi 

 

 

Gambar 1. Tumbuhan Azolla (Azolla sp.) (Arifin, 1996) 

 

Azolla sp. berbentuk segitiga atau segiempat, memiliki ukuran (2 – 4) cm, 

dengan cabang, akar rhizoma dan daun terapung, akar soliter, menggantung di air, 
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berbulu, panjang 1 – 5 cm, dengan membentuk kelompok 3 – 6 rambut akar, daun 

kecil, membentuk 2 barisan, menyirap bervariasi, duduk melekat, cuping dengan 

cuping dorsal berpegang di atas permukaan air dan cuping ventral mengapung 

(De Winter dan Amororso, 2003). 

Secara morfologi, Azolla dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu akar, 

rhizoma dan daun. Akar terdiri dari seberkas akar yang kecil-kecil, rhizoma 

merupakan generasi sporofit, sedang daun terdiri dari dua lobi yaitu lobus dorsal 

dan lobus ventral. Daun berongga, di dalamnya hidup Anabaena Azolla (Ladha 

dan Watanabe, 1985). 

2.5.3 Kandungan nutrisi Azolla 

Azolla sangat kaya akan protein, asam amino lengkap, vitamin (vitamin 

A,Vitamin B12 dan Beta- Carotene), perantara penyelenggara pertumbuhan dan 

mineral seperti kalsium, fosfor, kalium, besi, tembaga, dan magnesium 

(Marhadi, 2009). Tanaman Azollamerupakan gulma air yang tidak 

termanfaatkan, tetapi memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu 

28,12% berat kering (Handajani, 2000). 

Lumpkin (1982) menyatakan bahwa di dalam Azolla juga terkandung zat 

lainnya yaitu mineral, klorofil, carotinoids, asam amino, vitamin dll., yang 

merupakan sumber potensial nitrogen penting untuk ternak.Pada kondisi optimal 

Azolla akan tumbuh baik dengan laju pertumbuhan 35% tiap hari. Nilai nutrisi 

Azolla mengandung kadar protein tinggi antara 24- 30%. Kandungan asam amino 

essensialnya, terutama lisin 0,42% lebih tinggi dibandingkan dengan 

konsentrat,  jagung, dedak, dan beras pecah. 
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2.6 Ikan Lele 

2.6.1 Deskripsi 

Ikan lele ( Clarias sp.) merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang 

sudah dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia terutama di 

Pulau Jawa, baik dibudidayakan di kolam maupun di keramba (sungai, danau dan 

irigasi). Sebagai bagian kelompok hewan berdarah dingin, sebagian besar ikan 

termasuk ikan lele sangat efisien dalam mengonversi energi yang berasal dari 

pakan menjadi protein (Khairuman dan amri, 2008). 

2.6.2 Klasifikasi 

Berikut ini merupakan klasifikasi ikan Lele menurut Rachmatun (2008): 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Pisces 

Subkelas : Teleostei 

Ordo  : Ostariophysi 

Subordo : Siluroidea 

Famili  : Clariidae 

Genus  : Clarias 

Spesies : Clarias sp. 

 

 
 

Gambar 2. Ikan Lele (Clarias sp.) (Affandi et al., 1992) 
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2.6.3 Kebutuhan Nutrisi Ikan Lele 

Kebutuhan nutrien pada ikan lele meliputi protein, karbohidrat, lemak, 

vitamin dan mineral. Protein merupakan nutrien yang paling penting sebagai 

bahan pembentuk jaringan tubuh untuk proses pertumbuhan (Halver, 1989). 

Menurut Halver dan Hardy (2002), ikan lele tumbuh maksimal pada pemberian 

pakan dengan kadar protein 24%-26%, lemak 3%-6%, karbohidrat 10-20% 

pemberian pakan dilakukan dengan cara memberi pakan sebanyak pakan yang 

harus diberikan sesuai dengan kebutuhan. Jika pemberian pakan lebih sedikit, 

maka diperlukan pakan dengan kadar protein yang lebih tinggi. 
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III PELAKSANAAN KEGIATAN  

3.1 Tempat dan Waktu 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Instalasi Budidaya Air Tawar 

Punten Desa Sukorembug Sidomulyo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur yang 

dilaksanakan pada tanggal 12 Januari - 05 Februari 2015 

3.2 Metode Kerja 

 Metode yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran 

mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini hanya mengumpulkan data 

dasar saja (Nazir, 2011). Penerapan metode ini dalam kegiatan praktek kerja 

lapang yang akan dilaksanakan di Instalasi Budidaya Air Tawar Punten, antara 

lain mengamati proses teknik pembuatan pakan dengan subtitusi tepung Azolla 

kemudian mencatat data – data tersebut sebagai data untuk penyusunan laporan 

Praktek Kerja Lapang. 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan 

data. Metode pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode 

pengumpulan data primer dan sekunder.  
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3.3.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama 

yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti. Data primer ini dapat berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi ke 

lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi atau kejadian serta 

data-data mengenai informan (Nazir, 2011). Data primer yang diambil diantaranya 

cara pembuatan tepung dari tanaman Azolla, cara mencampurkan tepung Azolla 

dengan bahan baku pakan, teknik pembuatan pakan ikan bentuk pellet dan 

pemberian pakan subtitusi tanaman Azolla terhadap benih lele.  

A. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi 

secara lisan dari seseorang (Notoatmodjo dan Soekidjo, 2010). Wawancara akan 

dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pegawai yang ada di balai mengenai 

struktur organisasi, tenaga kerja, sarana dan prasarana serta permasalahan apa saja 

yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan pembuatan pakan subtitusi 

Azolla. 

B.   Observasi 

 Observasi merupakan pengamatan langsung, yaitu pengambilan data 

dengan menggunakan indra mata tanpa ada pertolongan alat lain untuk keperluan 

tersebut (Nazir, 2011) . 
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C.   Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif adalah observasi dimana peneliti ikut melakukan apa yang 

dilakukan oleh narasumber tetapi belum lengkap sepenuhnya (Sugiyono, 2005). 

Kegiatan partisipasi aktif yang akan dilakukan antara lain: memberikan pakan ke 

benih ikan lele, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan 

tepung Azolla, mencampurkan tepung Azolla dengan bahan baku pakan ikan. 

Kegiatan tersebut diikuti secara langsung di tempat dan kegiatan lain yang 

berhubungan dengan Praktek Kerja Lapang yang dilakukan di Instalasi Budidaya 

Air Tawar Punten. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau data primer 

yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau 

pihak lain, yang umumnya berupa diagram (Sigian dan Sugiarto, 2002). Data 

dapat diperoleh dari data dokumentasi, lembaga penelitian, dinas perikanan, 

pustaka, laporan pihak swasta, masyarakat dan pihak lain yang berhubungan 

dengan tehnik pembuatan pakan dengan tanaman azolla untuk benih ikan lele. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.1.1 Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Instalasi Budidaya Air Tawar 

(IBAT) Punten 

 Instalasi Budidaya Air Tawar Punten (IBAT) dibangun pada tahun 1918 

dan diresmikan pada tanggal 24 Desember 1918. IBAT  Punten merupakan balai 

benih pertama yang didirikan di Jawa Timur dan pertama di Indonesia dengan 

tujuan untuk mengembangkan penyuluhan perikanan dan penelitian ikan air 

tawar. Pembangunan balai ini dipimpin oleh E.J. Reintjes dan dibantu pegawainya 

antara lain: Supardi Niti Sumarto dan Makri (Cokro). 

IBAT Punten mengalami beberapa kali perubahan nama dalam 

perkmbangannya. Awal berdirinya balai ini diberi nama Balai Benih Ikan ( BBI ) 

Punten, kemudian menjadi Balai Benih Ikan Air Tawar ( BBIAT ) Punten, setelah 

itu diubah kembali menjadi Unit Pengelola Budidaya Air Tawar (UPBAT) 

Punten, dan sejak tahun 2014 hingga sekarang, dirubah  menjadi Balai Benih Ikan 

Air Tawar ( IBAT ) Punten.  

Pertama kalinya pada bulan Januari 1919 didatangkan ikan tombro 

(Cyprinus Coprino) dari Tasikmalaya, Jawa Barat sebanyak 100 ekor jantan dan 

125 ekor betina dengan ukuran ikan 20-20 cm dan warna kemerah-merahan. 

Bulan Juli 1919 mulai ikan dipijahkan ( dikawinkan ) dengan metode duhish, dan 

dalam metode ini digunakan sebagai tempat menernakkan telur digunakan rumput 
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yang sengaja ditanam seminggu sekali dipijahkan satu pasang dengan 

perbandingan 1:2, 2:3, dan 3:4. 

Awal tahun ( 1919-1922 ), hasil ikan benih ikan Punten sebagian besar 

disebarkan di waduk-waduk dan rawa di daerah Bojonegoro, ada pula yang 

dikirim ke Flores dan Bali. Penjualan benih ikan rakyat untuk pertama kalinya 

sangat sulit, karena penduduk tidak suka ikan yang berwarna merah kemudian 

dicoba mendatangkan tombro hitam atau hijau dari Eropa namun hal ini tidak 

berlangsung lama karena terlalu banyak kesulitan dan resiko untuk 

mendatangkannya maka dari itu dilakukan seleksi ikan tombro yang didatangkan 

dari Sumber Pucung yang berwarna kehijauan sebagai induk yang mampu 

menghasilkan jenis ikan tombro dengan warna kehijauan secara beruntun. 

Akhir tahun 1922 baru didapatkan jenis tombro kehijauan dan hijau kelam 

yang dikenal dengan ikan tombro Punten. Pada tahun-tahun berikutnya 

pemeliharaan ikan tombro di Jawa Timur menjadi semakin memasyarakat. Tahun 

1923-1928 dibawah pimpinan yang baru ialah Van Dragon dengan dibantu oleh 

H. Hearse diadakan berbagai percobaan pemijahan terhadap pasangan-pasangan 

induk yang tetap. Kolam-kolam diubah sesuai dengan tehnik ini. Percobaan 

pemijahan menggunakan variasi perputaran satu dan tiga bulan. Dalam waktu satu 

tahun telah dapat disimpulkan bahwa sepasang induk dapat dipijahkan sampai 

tujuh kali. Dengan meninggalnya H. Haanse, seleksi diteruskan oleh penggantinya 

H.J. Goosen. Beberapa tahun kemudian dari seleksi tersebut, dihasilkan jenis ikan 

mas (tombro) Punten yang terkenal di kalangan perikanan darat di seluruh 

Indonesia. 
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4.1.2 Letak Topografi Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten 

Secara geografis Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten terletak di 

lereng Gunung Arjuna di desa Sukorembug Sidomulyo, Jl. Mawar Putih No.86 

Punten, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. IBAT berada di ketinggian sekitar 1.100 

meter dari permukaan laut, suhu udara antara 19–27,5°C, suhu air antara 17–25°C 

dan kemiringan lokasi 35°. Luas lahan seluruhnya adalah 3,6 Ha. Terdiri dari luas 

kolam 2,4 Ha dan bangunan 1,2 Ha yang meliputi kantor, mess/vila, laboratorium, 

bangsal pemberokan, karantina, asrama dan aula. 

 Pengairan yang digunakan untuk mengairi IBAT Punten berasal dari 

Sungai Brantas dengan DAM Prambatan melalui saluran primer Prambatan B 

selanjutnya dengan DAM Prambatan Aftaping II. Air diambil khusus untuk IBAT 

Punten dengan debit air 10 liter/detik. 

4.1.3 Visi dan Misi Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten 

Visi IBAT Punten adalah “Menumbuh kembangkan pengolalaan system 

usaha pembenihan budidaya ikan air tawar secara berkelanjutan untuk 

mewujudkan pelayanan prima kepada para konsumen/pembeli dan pembudidaya 

ikan”. Misi IBAT Punten adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat 

pertumbuhan usaha perikanan budidaya. 

2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peran serta masyarakat 

dalam pengembangan perikanan budidaya. 

3. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan. 
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4. Mewujudkan usaha perikanan budidaya sebagai sumber pertumbuhan 

ekonomi. 

5. Mengembangkan prasarana, teknologi dan informasi tentang budidaya 

perikanan air tawar. 

6. Mengembangkan budidaya dan pembenihan perikanan air tawar. 

4.1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja IBAT Punten 

Unit Pelaksanaan Teknis Instalasi Budidaya Air Tawar Punten (IBAT) 

Punten mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang dari tugas-tugas Dinas 

Perikanan Dan Kelautan Daerah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan SK Gubernur 

TK I No. 23 tanggal 29 Januari 1987, struktur organisasi Unit pengelola Budidaya 

Air Tawar (UPBAT) Punten sebagai berikut dan penjelasan struktur dijelaskan 

pada lampiran 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi Kepegawaian IBAT Punten 
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4.1.5 Tugas dan Fungsi  Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten 

  Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten – Batu merupakan salah satu 

Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur. IBAT Punten 

memiliki tugas dan fungsi sebagai tempat untuk penelitian ikan tawar, tempat 

adaptasi teknologi jenis-jenis ikan air tawar, tempat penyuluhan di bidang 

perikanan, tempat pembinaan petani pembenih ikan, dan sebagai tempat penghasil 

benih ikan. 

 IBAT Punten juga melayani pembibitan sampai penjualan produksi. 

Komoditas ikan yang dikembangkan berfariasi, mulai dari ikan mas punten yang 

merupakan komoditas unggulan, ikan nila ( merah, putih, dan hitam ), ikan koi, 

ikan komet, dan lobster air tawar. IBAT Punten juga melakukan rekayasa genetika 

dalam sektor pembenihan ikan dengan menggunakan teknologi gynogenesis yang 

bertujuan untuk mendapatkan ikan-ikan berkualitas unggul, sebagai contoh 

penggunaan teknik gynogenesis dalam pembenihan ikan mas. 

 Pemasaran ikan yang produksi baik benih maupun induk, dijual/dikirim 

keluar kota atau dapat langsung diambil di tempat, dengan harga yang telah 

ditetapkan berdasarkan ukuran untuk benih dan bobot untuk induk. Khusus untuk 

ikan koi penentuan harga didasarkan dengan menggunakan faktor seleksi, dimana 

harga jual ikan koi di pengaruhi dengan pola warna, dan bentuk badan, ikan 

koiyang memiliki dasar badan warna putih bersih dan komposisi pola warna tubuh 

menarik akan memiliki harga jual yang tinggi, dimana semakin bagus pola warna 

tubuh ikan koi dan warnanya menarik, maka semakin tinggi harga jualnya. 
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4.1.6 Sarana dan Prasarana di IBAT Punten 

4.1.6.1 Sarana IBAT Punten 

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam 

mencapai maksud atau tujuan. IBAT Punten memiliki sarana yang mampu 

menunjang pelaksanaan kegiatan diantaranya : 

a. Kolam Pemijahan 

IBAT Punten memiliki 3 buah kolam pemijahan yang berjenis permanen 

dan memiliki ukuran Luas 160 – 180 m2. Fungsi kolam pemijahan ini untuk 

memijahkan/ mengawinkan ikan mas dan ikan koi. Pada kolam pemijahan di 

IBAT Punten diberikan kakaban didalamnya yang berfungsi sebagai 

tempat/sarang telur induk betina yang telah dipijahkan secara alami dengan 

induk jantan.  

b. Kolam Pengendapan 

Kolam pengendapan merupakan tempat untuk menahan air ketika tanah 

dan kotoran lain dalam air mengendap menjadi sedimen. Kolam pengendapan 

di IBAT Punten berjumlah 1 yang berjenis permanen dan memiliki ukuran 

Luas 338 m2. Kolam Pengendapan ini berfungsi untuk mengendapkan lumpur 

atau material padatan yang bercampur dengan air limpasan karena 

mengandung banyak residu tersuspensi yang mempengaruhi mutu kualitas 

keluaran air. 

c. Kolam Pendederan 

IBAT Punten memiliki kolam pendederan berjumlah 22 kolam yang 

berjenis tradisional dan semi permanen. Kolam pendederan tersebut memiliki 
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Luas antara 308 – 1101 m2. Fungsi kolam pendederan ini adalah untuk 

mendederkan atau membesarkan larva ikan menjadi bibit ikan yang siap untuk 

dibesarkan. Kolam pendederan berjumlah tidak sedikit karena disesuaikan 

dengan umur ikan. 

d. Kolam Induk Ikan Mas 

Kolam induk ikan mas yang terdapat di IBAT Punten berjumlah 10 buah 

dan berjenis permanen. Jumlah kolam induk ikan mas merupakan jumlah 

kolam terbanyak di IBAT Punten dibandingkan kolam induk ikan lain, hal ini 

karena ikan mas merupakan komoditas ikan unggulan yang menjadi ciri khas 

IBAT Punten dan populer di masyarakat. Ukuran luas kolam induk ikan mas 

antara 384 – 690 m2. Fungsi kolam induk ini adalah untuk memelihara atau 

menyimpan induk ikan mas yang akan dikawinkan/ dipijahkan dan juga tempat 

pemeliharaan induk ikan mas yang telah selesai dipijahkan. 

e. Kolam Induk Koi 

Kolam induk ikan koi di IBAT Punten berjumlah 2 buah dan berjenis 

permanen. Ukuran luas kolam induk ini 340 m2 . Kolam induk ini digunakan 

untuk memelihara atau menyimpan induk ikan koi yang akan 

dikawinkan/dipijahkan dan juga sebagai tempat pemeliharaan induk ikan koi 

yang telah selesai dipijahkan. 

f. Kolam Induk Nila 

IBAT Punten juga memiliki kolam induk ikan nila yang berjumlah 2 buah 

dan berjenis semi permanen. Ukuran luas kolam ini atntara 623 – 640 m2. 

Kolam Induk ikan nila ini digunakan untuk memelihara atau menyimpan induk 
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ikan nila yang akan dikawinkan/dipijahkan dan juga sebagai tempat 

pemeliharaan induk ikan nila yang telah selesai dipijahkan. 

g. Kolam Induk Lele 

Kolam induk lele di IBAT Punten juga berjumlah 2 buah dan berjenis 

permanen. Kolam ini memiliki ukuran luas 130 m2. Fungsi kolam induk lele ini 

adalah untuk memelihara atau menyimpan induk ikan lele yang akan 

dikawinkan/dipijahkan dan juga sebagai tempat pemeliharaan induk ikan lele 

yang telah selesai dipijahkan. 

h. Sistem Aerasi 

Aerasi berfungsi sebagai penyuplai oksigen terlarut dalam air sehingga 

oksigen terlarutdapat tercukupi. IBAT Punten memiliki beberapa unit aerasi 

terutama paddle wheel dan pompa aerasi terutama pada kolam induk ikan nila. 

i. Bak Pendederan dan Penetasan Telur 

IBAT Punten memiliki 3 bak pendederan dan 2 bak penetasan telur yang 

terdapat di dalam ruangan laboratorium basah. Bak pendederan memiliki luas 7 

m2 dengan kedalaman 1,5 m dan berfungsi untuk memelihara/membesarkan 

ikan pada umur tertentu. Bak penetasan telur digunakan untuk memelihara 

telur yang akan menetas dari pemijahan buatan. 

4.1.6.2 Prasarana IBAT Punten 

Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses. Beberapa prasarana yang dimiliki oleh IBAT 

Punten adalah sebagai berikut : 
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a. Laboratorium 

IBAT Punten memiliki 2 unit laboratorium telah dioperasikan guna 

menunjang pencapaian produksi dan penerapan teknik budidaya berwawasan 

lingkungan. Laboratorium tersebut adalah Laboratorium basah dan 

laboratorium kering.  Laboratorium basah untuk pemeliharaan ikan hidup dan 

laboratorium kering digunakan untuk menyimpan alat-alat laboratorium seperti 

mikroskop, timbangan analitik, dll. 

b. Bangsal benih 

Bangsal benih di IBAT Punten digunakan sebagai tempat seleksi benih 

sesuai ukuran yang akan di jual ke konsumen. Bangsal benih terdapat beberapa 

bak didalamnya yang digunakan sebagai tempat benih ikan yang siap untuk 

dijual. 

c. Ruang Karantina 

Karantina di IBAT Punten merupakan sebuah tempat yang digunakan 

sebagai ruang pengobatan bagi ikan yang sakit dan kawin silang. 

d. Mess/vila 

Mess/vila di IBAT Punten berfungsi sebagai tempat pelatihan. Para petani 

atau tamu dari kedinasan yang memiliki kepentingan di IBAT Punten biasanya 

menggunakan mess/villa sebagai tempat singgah dan pelatihan. 

e. Kantor 

Kantor di IBAT Punten digunakan sebagai tempat bekerja para pegawai 

sipil yang bekerja di IBAT Punten. 
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f. Aula 

Aula yang terdapat di IBAT Punten merupakan sebuah tempat yang 

digunakan untuk berkumpul dan sebuah forum. Terkadang aula digunakan 

sebagai tempat untuk menyampaikan materi apabila sedang dilakukan 

pelatihan atau penyuluhan kepada para petani. 

g. Transportasi 

Guna mendukung kelancaran tugas dan kegiatan balai, IBAT Punten 

dilengkapi dengan transportasi berupa motor dinas, mobil dinas, gerobak dan 

motor Tosa 

4.2 Teknik Pembuatan Pakan 

4.2.1 Persiapan Bahan Baku 

 Pembuatan pakan ikan buatan dilakukan dengan proses yang pertama 

yaitu persiapan bahan baku. semua bahan pakan yang digunakan adalah dalam 

keadaan kering. Bahan baku untuk pembuatan pakan buatan harus memenuhi 

beberapa kriteria, antara lain bahan pakan harus mempunyai nilai gizi tinggi, 

mudah diperoleh, mudah diolah, tidak mengandung racun, harga relatif murah, 

serta bukan merupakan makanan pokok manusia sehingga tidak merupakan 

saingan bagi manusia (Mudjiman, 2004). Pengetahuan mengenai nilai gizi dalam 

bahan baku sangat penting untuk menentukan formulasi bahan pakan di dalam 

pakan buatan. Bahan pakan hendaknya mudah dicerna dan bermanfaat bagi tubuh 

ikan. Bahan baku pakan yang mudah diperoleh dengan harga murah dalam proses 

pembuatan pakan ikan di IBAT Punten salah satunya adalah tepung Azolla yang 

dapat dibuat sendiri dengan mengambil tanaman Azolla yang tumbuh subur di 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Praktek Kerja Lapang Teknik Pembuatan Pakan... Ratna Eka Wardani 

permukaan kolam budidaya. Bahan yang dipersiapkan untuk membuat pakan 

harus dipastikan bisa tersedia secara terus-menerus agar apabila pembuatan pakan 

dibuat secara massal akan berjalan secara lancar dan tidak terhambat. 

4.2.3 Formulasi Pakan 

 Dalam menyusun formulasi pakan ikan, perhitungan mutlak diperlukan 

untuk menentukan komposisi pakan yang sesuai dengan standar kebutuhan nutrisi 

ikan (Khairuman dan Amri, 2002). Formulasi yang digunakan sebelum menyusun 

ransum bahan untuk membuat pakan pellet di IBAT Punten menggunakan 

software komputer Microsoft Excel untuk mendapatkan hasil yang cepat dan lebih 

akurat. Bahan-bahan yang digunakan dalam penyusunan ransum dan jumlah 

kebutuhannya  dapat dilihat pada lampiran 4. Lampiran 4 menjelaskan tentang 

bahan yang akan digunakan untuk membuat pakan pellet Azolla adalah tepung 

ikan, tepung bekatul, tepung jagung, tepung Azolla. 

Tepung ikan, tepung bekatul, dan tepung jagung yang digunakan sebagai 

bahan pakan berasal dari tepung ikan buatan pabrik. Tepung ikan berasal dari ikan 

rucah, atau buangan yang tidak dikonsumsi oleh manusia, atau sisa pengolahan 

industri makanan ikan, sehingga kandungan nutrisinya sangat beragam, tapi pada 

umumnya berkisar antara 60-70% (Erik, 2011). Tepung bekatul merupakan salah 

satu hasil sampling proses penggilingan padi yang jumlahnya cukup banyak. 

Bekatul merupakan makanan sehat alami mengandung antioksidan, multivitamin 

dan serat tinggi untuk penangkal penyakit dgeneratif juga kaya akan pati, protein, 

lemak, vitamin dan mineral (Damayanthi dkk., 2007). Tepung jagung yang 

digunakan pada saat membuat pakan pellet adalah tepung jagung bewarna kuning. 
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Tepung jagung, terbagi menjadi dua yaitu jagung kuning yang memiliki 

kandungan protein dan energi yang tinggi namun daya lekatnya kurang, warna 

dari jagung ini kuning muda atau kecoklatan. Jagung yang satunya berwarna putih 

agak keabu-abuan dimana mempunyai kandungan protein dan energinya rendah 

tetapi mempunyai daya lekat yang tinggi (Nur Aini, 2013). 

Tepung Azolla berasal dari tanaman Azolla yang merupakan gulma yang 

tidak termanfaatkan.  Lumpkin dan Plucknet (1982) menyatakan kandungan 

protein pada Azolla sp. sebesar 23,42% berat kering dengan komposisi asam 

amino esensial yang lengkap. Karenanya, tanaman Azolla sp. sangat berpotensi 

sebagai bahan penyusun pakan ikan sebagai sumber protein nabati pengganti 

tepung kedelai. 

4.2.4 Pembuatan Tepung Azolla 

Pembuatan tepung Azolla yang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu 

tahapan pertama adalah pemanenan tanaman Azolla yang terdapat di kolam. 

Azolla yang hidupnya di permukaan air kolam mempermudah untuk dipanen, 

karena Azolla merupakan satu-satunya tumbuhan paku air yang mampu terapung 

dipermukaan air (Handajani, 2000). Setelah itu dibiarkan hingga benar-benar 

kering dan kadar air yang terkandung di dalamnya dapat menyusut sehingga 

didapatkan berat kering. Setelah mendapatkan berat kering, Azolla kemudian di 

digiling di mesin pembuat tepung yang menggunakan tenaga motor listrik sebagai 

penggerak sehingga terbentuklah tepung. Hal ini sesuai dengan pendapat Erik 

(2011) yang menyatakan bahwa untuk melakukan penghalusan bahan baku 

menjadi tepung, setiap bahan digiling menggunakan mesin penepung. Setelah 
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digiling, setiap bahan baku diayak agar didapatkan ukurannya seragam, bahan 

baku yang tertahan dapat dihaluskan kembali menggunakan mesin penepung. 

4.2.5 Penimbangan  

 Menurut Alamsyah (2005) penimbangan bahan baku yang akan diramu 

dalam ransum dilakukan setelah perhitungan formulasi. Proses penimbangan 

bahan pakan dilakukan dengan masing-masing bahan yang akan dipakai untuk 

membuat pakan dan telah berbentuk tepung kering lalu diambil dan ditimbang 

satu persatu sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan. Alat penimbang dan 

penakar penting untuk mengetahui jumlah tiap-tiap bagian dalam suatu susunan 

ransum. Kebutuhan bahan dalam jumlah yang sedikit dapat menggunakan 

timbangan gantung, sedangkan untuk pembuatan pakan ikan dalam jumlah banyak 

dapat menggunakan timbangan yang kapasitasnya lebih besar. Timbangan yang 

lebih teliti lagi adalah timbangan atau neraca analitis (Masyamsir, 2001). Bahan-

bahan yang telah sesuai dengan takaran yang ditentukan lalu ditampung kedalam 

ember atau plastik secara terpisah untuk selanjutnya dilakukan pencampuran. 

4.2.6 Pencampuran Bahan Baku 

 Pencampuran bahan baku pakan yang dilakukan di IBAT Punten 

menggunakan mesin pencampur. Proses pencampuran ini dilakukan hingga 

campuran semua bahan benar-benar merata, homogen dan tidak ada yang 

menggumpal sehingga akan membuat pencetakan menjadi lebih sempurna. Proses 

pencampuran dilakukan dengan sedikit demi sedikit pengambilan bahan baku dari 

jumlah yang paling sedikit secara berthap ditambahkan bahan baku lainnya yang 
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jumlahnya lebih banyak hingga semua bahan tercampur secara merata sesuai 

dengan pernyataan Gusrina (2008) yang menyatakan bahwa proses pencampuran 

bahan baku harus dilakukan dengan cara mencampur bahan baku yang jumlahnya 

paling sedikit kemudian secara bertahap ditambahkan jenis bahan baku lainnya 

yang jumlahnya semakin banyak. Hal ini bertujuan agar semua bahan baku 

tersebut dapat tercampur secara homogen. 

 Setelah semua bahan baku tercampur secara homogen, tahap terakhir yang 

dilakukan adalah penambahan bahan perekat (binder) dan air ke dalam campuran 

bahan pakan. Penambahan binder dilakukan sedikit demi sedikit sampai jumlah 

binder dirasa sudah cukup, apabila binder sudah habis dan dirasa masih kurang 

(adonan masih terlalu kering) dapat ditambahkan air panas kedalam adonan pakan 

(tanpa menambah formulasi binder), dan dilakukan hingga bahan berbentuk 

seperti remah yang tidak lengket satu sama lain, apabila dipadatkan dengan tangan 

dapat dibentuk menjadi gumpalan yang mudah pecah. jenis binder yang 

ditambahkan pada campuran bahan pakan salah satunya adalah tepung tapioka 

dengan berat kering sebanyak ± 3% dari berat kering total seluruh bahan pakan. 

Tepung tapioka atau tepung kanji merupakan bahan perekat yang baik. Bahan ini 

akan menghasilkan larutan kental yang lekat seperti lem encer jika dilarutkan 

dengan air panas (Mudjiman, 2004). Jumlah penggunaan bahan perekat ini dapat 

mencapai 10% dari seluruh bobot ramuan. 

4.2.7 Pencetakan 

 Pencetakan pellet dilakukan dengan menggunakan mesin pencetak pellet 

yang digerakkan oleh tenaga listrik. Menurut Abbas (1998), Proses pencetakan 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Praktek Kerja Lapang Teknik Pembuatan Pakan... Ratna Eka Wardani 

pellet pakan ikan dilakukan dengan berbagai tahapan yaitu campuran bahan-bahan 

yang dimasukkan dalam body alat pencetak akan didorong oleh putaran spiral 

pendorong dan bergerak kearah plat pencetak. Setelah bahan baku tercampur 

merata, diberikan penambahan air panas dan diaduk hingga menjadi adonan 

bentuk pasta. Pasta ini kemudian dicetak menggunakan alat pencetak sesuai 

dengan tingkat stadia (umur) ikan. 

Bahan-bahan pakan yang telah tercampur secara homogen dimasukkan 

kedalam alat pencetak sedikit demi sedikit. Pellet yang telah keluar dari lubang 

cetakan lalu ditampung di dalam ember dan dipotong secara manual 

menggunakan tangan menjadi bentuk crumble dengan ukuran ± 1 milimeter 

disesuaikan dengan bukaan mulut benih ikan lele ukuran pendederan. Crumble 

merupakan ransum bentuk pellet yang dipecah menjadi dua atau tiga bagian 

dengan tujuan memperkecil ukurannya agar bisa dimakan oleh ikan (Alamsyah, 

2005). 

4.2.8 Pengeringan 

 Proses selanjutnya setelah pencetakan pellet adalah proses pengeringan. 

Pengeringan pellet dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kadar air yang 

terkandung di dalam pellet. Apabila kandungan air terlalu banyak, akan 

menyebabkan mudah timbul jamur dan pakan akan sulit untuk terapung di dalam 

air. Pengeringan yang dilakukan di IBAT Punten dilakukan secara manual dengan 

mengangin-anginkan atau menjemur di bawah sinar matahari, cara ini dilakukan 

karena di IBAT Punten belum memiliki alat pengering pakan yang tersedia seperti 

oven. Proses Pengeringan ini dilakukan dalam jangka waktu 2-3 hari hingga 
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pakan benar- benar kering dan dapat terapung di permukaan air. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Masyamsir (2001) bahwa Pada pabrik pakan skala 

besar, pada umumnya mesin pengering sudah terintegrasi dengan mesin pencetak, 

sedangkan pabrik pakan skala rumah tangga, pengeringannya dilakukan dengan 

tenaga surya. 

 Pellet basah dijemur hingga kering, pellet yang kurang kering sebaiknya 

diangin-anginkan jangan disimpan dalam kantong kedap udara seperti plastik,  

karena akan menjadi busuk atau berjamur. Pellet yang kadar airnya tinggi dan 

juga yang baru dicetak teksturnya tidak padat, bila digenggam mudah hancur. 

Sebaliknya pellet yang kadar airnya rendah (<15%) memiliki tekstur yang padat, 

agak keras, tidak mudah hancur dan tidak mudah ditumbuhi oleh jamur. 

selanjutnya pellet yang sudah kering dengan kadar air < 15%, jika kemasan dan 

penempatannya benar maka kualitas dan  kuantitasnya akan tetap bagus untuk 

waktu penyimpanan yang relatif lama. 

4.2.9 Pengemasan  

Pellet yang telah diangin-anginkan atau dijemur selama 2-3 hari kemudian 

dikemas ke dalam kantong plastik selanjutnya dimasukkan ke dalam karung. Hal 

ini bertujuan agar menjaga kualitas pellet agar tidak terkena sinar matahari dan 

tidak terserang oleh jamur sesuai dengan pernyataan Gusrina (2008) yang 

menyatakan bahwa bahan yang umum digunakan untuk mengemas pakan buatan 

antara lain adalah karung plastik anyaman untuk bagian luar sedangkan untuk 

bagian dilapisi kantong plastik tipis transparan. Bagian kantong plastik yang 

membuat pellet/pakan buatan terisolasi dari udara bebas, sedangkan karung 
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plastik anyaman merupakan pelindung agar kantong plastik tidak mudah bocor 

serta memudahkan dalam pengangkutan. 

4.2.10 Penyimpanan  

Proses penyimpanan bertujuan agar pakan tidak mengalami kerusakan dan 

tetap terjaga mutunya, sehingga penyimpanan dengan cara yang benar diperlukan 

untuk menjaga mutu dan nutrisi dari pakan tersebut agar tetap optimal pada saat 

pakan diberikan pada ikan. Penyimpanan pellet yang dilakukan di IBAT Punten 

ditempatkan pada ruangan yang kering, sejuk dan memiliki ventilasi udara agar 

sirkulasi udara lancar dan tidak terjadi kelembaban yang dapat mengakibatkan 

penurunan kualitas pellet. Ruangan tersebut juga tidak berkontak langsung dengan 

sinar matahari sehingga tidak mengurangi nilai kandungan nutrisi pada pakan. 

Penyimpanan pakan yang baik merupakan  hal yang sangat penting untuk 

semua usaha budidaya ikan. Fasilitas penyimpanan yang tidak memadai akan 

menyebabkan penurunan kualitas pakan dan berakibat pada pertumbuhan ikan 

yang buruk, kekurangan nutrisi, masalah kesehatan ikan dan mungkin kematian 

ikan yang tinggi (Sim, 2005). Hal-hal tersebut jelas merugikan usaha budidaya. 

Penyimpanan yang tidak memadai akan mengurangi daya simpan pakan dengan 

hilangnya nutrient yang penting penting seperti vitamin, asam lemak esensial dan 

anti-oksidan. Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan yang buruk dan 

kematian yang tinggi akibat kesehatan ikan yang menurun. Pakan yang disimpan 

dalam kondisi yang lembab mungkin akan menyebabkan tumbuhnya jamur, dan 

penggunaan pakan yang berjamur akan mengakibatkan kematian massal ikan 

karena keracunan. Sistem penyimpanan pakan yang baik seharusnya dapat 
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disimpan untuk jangka waktu yang pendek, sebaiknya kurang dari dua bulan 

sesudah waktu pembuatannya. Memperpendek waktu penyimpanan berarti pakan 

didaur balik lebih cepat, biaya penyimpanan berkurang, dan pakan paling segar 

dan paling baik mutunya. 

4.3.4 Pemberian Pellet Azolla pada Benih Ikan Lele 

 Benih lele yang telah berumur ± 2 minggu dan rata-rata mencapai ukuran 

6-8 cm, beberapa dipelihara kembali di dalam bak yang berukuran 3,2 x 1,6 m. 

Bak tersebut berbentuk balok/ persegi panjang karena memiliki keuntungan yaitu 

dapat menampung jumlah ikan lebih banyak. Suhu air yang terdapat di bak 

pemeliharaan adalah 23°C sehingga pada bak diberikan hitter untuk menambah 

suhu panas di dalam air sesuai dengan pendapat Khairuman dan Amri (2008) yang 

menyatakan kualitas suhu yang baik untuk pertumbuhan ikan lele antara 24-26°C.  

Pakan pellet Azolla diberikan dengan mengambil sampel ikan sebanyak 20 

ekor untuk dapat ditimbang bera dan dapat diketahui berat rata-rata 20 ekor ikan 

lele tersebut, sehingga jumlah pellet yang dapat diberikan sebanyak 5% dari total 

berat rata-rata ikan. setelah itu 5% dari total berat rata-rata dibagi 3 karena 

pemberian pakan pellet dilakukan 3 kali dalam sehari yaitu pada waktu pagi, siang 

dan sore. Hal tersebut sesuai dengan pendapat MN Abulias (2014) yang 

menyatakan pemeliharaan benih ikan lele diberikan pakan tambahan sebanyak 5% 

berdasarkan hasil pengukuran bobot sampel dan mortalitas ikan yang dilakukan 

secara berulang setiap 7 hari dan pemberian  pakan adalah 3 kali sehari yaitu pagi, 

siang dan sore hari. 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Pembuatan Pakan Pellet Azolla meliputi persiapan bahan baku, penyusunan 

formulasi, proses penggilingan, proses pencampuran dengan menggunakan 

mesin pencampur, proses pencetakan pellet, Pengeringan dilakukan dalam 

waktu 2−3 hari, pengemasan dan penyimpanan. Bahan baku yang digunakan 

adalah Tepung ikan dan tepung Azolla sebagai sumber protein utama, tepung 

dedak dan tepung jagung sebagai sumber karbohidrat, tepung tapioka/kanji 

sebagai bahan perekat/ binder. 

2. Teknik pemberian pakan Pellet Azolla yang diberikan kepada benih ikan lele 

dilakukan dengan  pengambilan sampel yang ditimbang total beratnya dan 

diberikan pellet Azolla sebanyak 5% dari total berat seluruh ikan dan 

pemberian pakan di berikan setiap 3 kali dalam sehari yaitu pagi, siang dan 

sore. Pakan pellet Azolla termasuk pakan tenggelam  karena disesuaikan 

dengan bentuk morfologi mulut ikan lele yang mengambil makanan di dasar 

kolam. 
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5.2. Saran 

1. Pengontrolan bahan baku pembuatan pakan harus lebih ketat, sehingga 

kandungandalam pakan dapat sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

2. Untuk pengembangan di tingkat perusahaan, pembuatan pelet lebih baik bila 

menggunakan alat dan mesin yang lebih besar agar dapat menghasilkan pelet 

dengan kapasitas lebih banyak. 
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Lampiran 1. Peta Lokasi IBAT Punten 
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Lampiran 2. Penyusunan Formulasi Pakan 

Tingkat Digestibel Energi (DE) (kcal/g) 3200 kcal/kg 

Bobot Badan  = 2,75 gram/ekor 

Suhu Air (C) = 23,00 °C 

Jumlah Ekor/Kg = 363,64 ekor 

Konsumsi DE (MJ/h) = 2923,69 MJ/hari 

Konsumsi Pakan  = 1 kg = 0,34 gram/hari 

 

BAHAN BAKU DAN KOMPOSISI ZAT GIZI Desains Formula 4  

 

 

DESAIN FORMULA 6 ZAT GIZI 

Bahan 

Baku 

Susunan 

Kebutuhan 

per 1 kg 

 Tepung 

Jagung 

0,14 kg 

Tepng 

Bekatul 

0,15 kg 

Tepung 

Azolla 

0,25 

Tepung 

Tapioka 

0,02 kg 

Tepung 

Ikan 

0,45 kg 

Harga Pakan Per kg = Rp 4.370,00 

Bahan 

Baku 

Harga 

Bahan 

per kg 

BK PK LK SK Pengolahan Susunan 

Tepung 

Jagung 

Rp 

3.500 

85% 8,8% 3,8% 2,2% 14 14,00% 

Tepung 

Bekatul 

Rp 

2.500 

90% 14% 11% 4,1% 15 15,00% 

Tepung 

Azolla 

Rp 

1.500 

100% 19,54% 8,8% 23,06% 25 25,00% 

Tepung 

Tapioka 

Rp 

2.500 

99% 1,71% 0,41% 2,03% 2 2,00% 

Tepun 

Ikan 

Rp 

7.000 

92% 45% 4,2% 1% 44 44.00% 

Jumlah      100 100% 

Zat Gizi Tingkat 

Susunan 100 kg 

Bahan Kering 92,86% 

Protein Kasar 28,05% 

Lemak Kasar 6,24% 

Degestibel Energi 5500% 

Serat Kasar 7,17% 

Kalsium 3,02% 

Fosfor 1,5% 

Lisim 2,2% 
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Lampiran 3. Penjelasan Struktur Organisasi IBAT Punten 

1. Kepala IBAT Punten 

kepala IBAT punten batu bertanggung jawab terhadap Dinas Perikanan 

dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, sedangkan dalam pelaksanaan melalui 

koordinasi dengan para kepala sub dinas dan bagian. 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

i. Menyelenggarakan tata usaha umum,tata usaha kepegawaian dan tata 

usaha perlengkapan. 

ii. Menyelengarakan pengelola surat menyurat dan kearsipan 

iii. Menyelengarakan pengetikan, pengadaan serta ekspedisi. 

2. Seksi Bimbingan dan Keterampilan 

i. Melaksanakan bimbingan keterampilan pembenihan ikan melalui 

demonstrasi, diskusi, dan Praktis. 

ii. Menyusun pedoman teknis mengenai teknik pembenihan untuk bahan 

penyuluhan 

iii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala IBAT 

Punten 

3. Seksi Teknik Pembenihan 

i. Melaksanakan teknik pembenihan dalam rangka pembenihan 

pemurnian ikan mas punten dengan teknologi tepat guna. 

ii. Melaksanakan adaptasi teknik pembenihan yang dihasilkan oleh 

instalasi budidaya air tawar. 
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iii. Melaksanakan uji coba mengenai teknologi terapan, serta pembenihan 

usaha penanggulangan hama dan penyakit ikan. 

iv. Melaksanakan  tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala IBAT. 

4. Seksi Produksi Benih 

i. Memproduksi ikan mas punten untuk di gunakan sebagi seleksi induk 

yang unggul  

ii. Memproduksi ikan mas 

iii. Memproduksi calon induk unggul 

iv. Melaksanakan tugas-tugas lain yang memberikan oleh kepala IBAT 

Punten. 
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Lampiran 4. Sarana dan Prasarana IBAT Punten 

      

Gambar 1. Halaman depan IBAT Punten          Gambar 2. Kolam Pengendapan

    

   Gambar 3. Laboratorium Basah  Gambar 4. Kolam Pemijahan

     

Gambar 5. Kolam Pendederan  Gambar 6. Kolam Induk Nila 
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Gambar 7. Kolam Pendederan  Gambar 8. Kolam induk ikan mas 

     

Gambar 9. Penginapan/ Villa       Gambar 10. Ruang Karantina 

    

      Gambar 11. Kolam Penetasan                   Gambar 12. Bangsal Benih 
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Lampiran 5. Bahan Baku dan Alat Pembuatan Pakan 

   

 Gambar 1. Tepung bekatul   Gambar 2. Tepung Ikan  

     

Gambar 3. Tepung Azolla dan Tepung Gambar 4. Mesin Pencampur Bahan 

 Jagung 

 

           Gambar 5. Benih lele 
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Lampiran 5. Proses Pembuatan Pakan Ikan 

                

Gambar 1. Penimbangan bahan baku           Gambar 2. Proses pencampuran bahan 

 

 

   

        Gambar 3. Penambahan Binder      Gambar 4. Proses pengadukan 

  

Gambar 5. Proses pembuatan Pellet  Gambar 6. Pencetakan Pellet 
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Gambar 7. Proses pengeringan Gambar 8. Pengecilan ukuran pellet    

menjadi bentuk crumble 

 

  Gambar 9. Pakan Bentuk Crumble 
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Lampiran 6. Analisa Usaha Teknik Pembuatan Pakam untuk Benih Ikan Lele 

dengan Tambahan Azolla sp. Sebagai Bahan Subtitusi 

A.Biaya Investasi 

 

NO URAIAN VOLUME 

UMUR 

EKONOMIS 

HARGA 

SATUAN JUMLAH 

BIAYA 

PENYUSUTAN 

(Tahun) (Rp)   (Rp) 

1 Bak semen 3 Unit 10 - 5.000.000 500.000 

2 Pompa air 1 Unit 10 2.500.000 2.500.000 250.000 

3 
Wadah 

(ember) 3 Buah 5 5000 15.000 3.000 

4 Timbangan 1 Buah 5 75.000 75.000 15.000 

5 Alat tulis 1 Set 1 150.000 150.000 150.000 

6 
Biaya 

Operasional  1 set 5 - 250.000 25.000 

  
(Cangkul, 

seser, dll)           

JUMLAH 7.990.000 943.000 

 

B. Biaya operasional (Per 1 bulan) 

NO URAIAN VOLUME 

HARGA 

SATUAN JUMLAH 

(Rp)   

1 Pakan Azolla 30 kg 5.000 150.000 

2 

Biaya listrik & 

air 

 

300.000 300.000 

3 Gaji pegawai 1 Orang 400.000 400.000 

JUMLAH 850.000 

 

C. Biaya Produksi Selama 6 Bulan 

NO URAIAN VOLUME 

HARGA 

SATUAN JUMLAH 

(Rp)   

1 Benih lele 1440 ekor 500 720.000 

2 Operasinal 

selama 6 bulan 6 Bulan 1.000.000 6.000.000 

3 Penyusutan Umur 943.000 943.000 

JUMLAH 7.663.000 
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D. Pendapatan/ Benefit 

Harga Jual   =  Rp 20.000/kg 

Penjualan per siklus = SR 90%  = 1.296 x Rp 20.000 

     = Rp. 25.920.000 

E. Analisis Biaya Manfaat 

1. Laba/ Rugi  = Jumlah penerimaan – Total biaya 

   = 25.920.000 – 7.663.000 

   = Rp. 18.257.000 

 

2. Break Event Point (BEP) 

 Produksi =           Total Biaya  

          Harga Penjualan 

   =           7.663.000     

           20.000 

   =   383,15 /kg 

 

Harga   =           Total Biaya   

          Total produksi 

   =           7.663.000    

           1296 

=   Rp. 5.912,8086 

 

 

3. Return Cost Ratio (R/C)  =            Total Penerimaan  

             Total Biaya 

     =   25.920.000    

             7.663.000 

     =  3,3824 
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4. Payback Periode (PP)  =            Total Investasi         

                          Laba 

     =           7.990.000         

                      18.257.000      

 

           =   0,43 Tahun   

 

 

5. Return Of Investment (ROI) =       Keuntungan Bersih      x 100%  

                  Modal Usaha 

     =     18.257.000      x 100%  

                        7.663.000 

=   238 % 

 

6. Cash flow    = Keuntungan persiklus + Modal investasi 

     = 18.257.000 + 7.990.000 

     = 26.247.000 
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