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RINGKASAN 

MOH. BAHTIAR YUSUF HABIBI. Teknik  Produksi Pakan Ikan Lele 

(Clarias sp.) di CV. Mentari Nusantara Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, 

Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Dosen Pembimbing Sapto 

Andriyono S.Pi., M.T 

 

 Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan budidaya air tawar yang 

potensial dikembangkan. Pembudidayaan dengan teknologi maju pada sistem 

intensif tentunya memerlukan asupan pakan yang lebih banyak sehingga 

dibutuhkan pakan pellet apung dengan kualitas yang baik namun dengan harga 

yang tetap terjangkau. Tujuan utama praktek kerja lapang ini adalah untuk 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja serta membandingkan teori 

dasar pembuatan pakan ikan apung dengan realita di lapangan. 

 Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di CV. Mentari Nusantara Desa 

Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. pada 

tanggal 12 Januari - 20 Februari 2015. Metode kerja yang digunakan dalam 

Praktek Kerja Lapang ini adalah metode deskriptif dengan pengambilan data 

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

observasi, wawancara, partisipasi aktif, dan studi pustaka. 

Bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatan pakan ikan apung adalah 

tepung ikan, bungkil kedelai, dedak, tepung gaplek, tepung tulang dan ikan, 

jagung, tepung jagung, biofos, garam, minyak ikan dan premix vitamin. Proses 

lengkap pembuatan pakan dimulai dari persiapan bahan baku, penyusunan 

formulasi dan ransum, penepungan, pengayakan, penimbangan sesuai formulasi, 

pencampuran semua bahan yang telah ditimbang sesuai formulasi, pencetakan, 

pengeringan, pengemasan dan penyimpanan dengan suhu kamar. Pakan layak 

diberikan pada ikan selama fisik dan kandungan pakan masih bagus, namun 

apabila pakan disimpan dalam waktu lebih dari 3 bulan maka kualitas pakan 

biasanya akan mengalami penurunan karena gangguan dari kutu, serangga dan 

kemungkinan proses oksidasi, pakan yang rusak tidak layak digunakan sebagai 

pakan ikan.  

Pengujian pakan yang dilakukan meliputi uji fisika dan kimia. Uji fisika 

pakan meliputi uji bau, warna, uji floating ability dan water stability. Hasil uji 

fisik pakan menunjukkan bau pakan seperti bau ikan yang kuat, warna pakan 

cokelat tua, pengujian floating ability menunjukkan pakan tenggelam setelah 

mencapai 200 menit. Uji kimia dilakukan dengan analisis proksimat untuk 

mengetahui kandungan nutrisi dalam pakan. Analisis proksimat pada pakan 

menunjukkan kadar air sebesar 8,82 %, kadar abu 4,61 %, lemak kasar 11,11 %, 

protein kasar 32,76%, serat kasar 3,15 %.  
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SUMMARY 

MOH. BAHTIAR YUSUF HABIBI. Technique of Production feed for 

Catfish (Clarias sp.) in CV. Mentari Nusantara Batokan village, Ngantru 

districts, Tulungagung district, East Java Province. Sapto Andriyono S.Pi., 

M.T. as Supervisor. 

 

 Catfish is one type of fresh water fish farming potential to be developed. 

Cultivation with advanced technology in an intensive system would require more 

food intake so that the necessary floating pellet feed with a good quality but the 

prices remain affordable. The main purpose of the practice of field work is to gain 

knowledge, work experience and compare the basic theory of the floating fish 

feed manufacture with reality in the field. 

 Practice Field Work was carried out at CV.Mentari Nusantara Batokan 

village, Ngantru districts, Tulungagung district, Jawa Timur Province on January 

12 to February 20 2014. Working methods used in Field Work Practice was the 

descriptive method of data retrieval including primary data and secondary data. 

Data were collected by using of observation, interview, active participation, and 

literature study. 

 The materials used in the manufacturing process of the floating fish feed is 

fish meal, soybean meal, bran, cassava flour, bone meal and fish, corn, corn flour, 

biofos, salt, fish oil and vitamin premix. Complete the process of feed 

manufacture starts from raw material preparation, formulation and ration, 

grinding, sifting, weighing appropriate formulation, mixing all the ingredients 

were weighed according to formulation, shaping, drying, packing and storage with 

room temperature. Feed should be permitted in fish feed during the physical and 

chemical content of food is still good, but it feed is stored in more than 3 months  

then feed quality will decline due to interference from ticks, insects and the 

possibility of the oxidation process, which damaged the feed is not feasible to use 

as fish food.  

Feeding test was conducted on the physics and chemistry. Food physics 

testing includes test odor, color, floating test ability and water stability. Physical 

test results showed the smell of feed such as feed the fish smell is strong, dark 

brown food color, floating abilities tests show the feed sank after hitting a 300 

minutes. Chemical test conducted by proximate analysis to determine the nutrient 

content in feed. Proximate analysis of feed showed the water content by 8.82%, 

4,61% ash content, crude fat 11,11%, 32,76% crude protein, crude fiber 3,15%.  
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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja Lapang 

mengenai Teknik Produksi Pakan ikan lele (Clarias sp.). Laporan ini disusun 

berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapang yang telah dilaksanakan di CV. Mentari 

Nusantara feedmill pada tanggal 12 Januari sampai 20 Februari 2014. 

Tujuan dari Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk memperoleh 

pengetahuan tentang pembuatan pakan serta mengetahui kandungan proksimat 

pada pakan ikan lele di CV. Mentari Nusantara fedmill. Adapun manfaat yang 

diperoleh dari Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan 

dan pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memadukan antara teori 

dengan praktek yang ada di lapangan. 

Akhir kata penulis berharap semoga Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat 

dan memberikan informasi di bidang perikanan budidaya kepada semua pihak, 

khususnya bagi mahasiswa perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Airlangga Surabaya. 
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I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Indonesia merupakan Negara dengan didukung oleh wilayah perairan yang 

sangat luas, meliputi 11,95 juta Ha sungai dan rawa, 1,87 juta Ha danau alam, 

0,003 Ha danau buatan serta perairan laut yang luas, telah memberikan 

kemudahan bagi masyarakat khususnya petani ikan untuk mengembangkan usaha 

perikanan di Indonesia (Raflie, 2007). Menurut data Biro Pusat Statistik dan 

lnformasi, tingkat konsumsi ikan, termasuk lele di Indonesia semakin meningkat. 

Pada tahun 2004, konsumsi lele hanya terhitung 22,58 kg per kapita per tahun. 

Tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 2007, meningkat menjadi 28,28 kg per 

kapita per tahun. Sementara itu, pada 2008 naik menjadi 29,98 kg per kapita per 

tahun. Sementara itu, pada tahun 2009,  ditargetkan masyarakat Indonesia bisa 

mengonsumsi 32 kg lele per kapita per tahun (Muhtadi, 2013).  Satu-satunya 

harapan untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dunia, yaitu 

dengan usaha budi daya ikan. Lele sebagai salah satu produk ikan hasil budi daya 

tampaknya akan tetap menempati urutan teratas dalam  jumlah produksi yang 

dihasilkan. Selama ini lele menyumbang 10% lebih produksi perikanan budidaya 

nasional dengan tingkat pertumbuhan mencapai 17–18%. Selain itu lele 

diharapkan menjadi pendongkrak produksi perikanan budidaya dengan target 

mencapai 38% (Muhtadi 2013).  

Lele sekarang telah menjadi salah satu ikan primadona dimana-mana, 

image ikan lele dari makanan rakyat berubah menjadi makanan modern. Tingkat 

konsumsi masyarakat akan lele meningkat terus dari waktu ke waktu. Hal tersebut 
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merupakan tuntutan untuk memenuhi permintaan ikan  yang semakin tinggi oleh 

masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan pakan ikan lele untuk pertumbuhan. 

Produksi ikan meningkat, maka secara langsung akan terjadi kenaikan permintaan 

pakan (Hadadi dkk, 2007). Pakan yang berkualitas tergantung pada bahan baku 

pakan, maka ketersediaan bahan baku harus terjaga secara kualitas dan kuantitas 

(Ayuda, 2011). 

Pengembangan budidaya perikanan tersebut, tentunya diperlukan pakan 

berkualitas.  Pakan merupakan komponen paling penting dalam usaha budidaya 

ikan, termasuk ikan lele dan nila. Sekitar dua per tiga biaya produksi ikan lele 

dibelanjakan untuk pakan. Pakan diberikan dengan harapan, antara lain pakan 

akan membuat benih ikan lele yang dipelihara sanggup memberikan pertumbuhan 

yang baik, pakan merupakan kebutuhan dasar bagi ikan untuk kelangsungan hidup 

dan proses biologis dalam tubuh ikan. Pakan ikan terdiri dari dua macam yaitu 

pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami biasanya digunakan dalam bentuk 

hidup dan agak sulit untuk mengembangkannya, sedangkan pakan buatan dapat 

diartikan secara umum sebagai pakan yang berasal dari olahan beberapa bahan 

pakan yang memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh ikan. Salah satu pakan ikan 

buatan yang paling banyak dijumpai dipasaran adalah pelet. Pakan memegang 

peranan penting dalam kegiatan budidaya ikan. Kebutuhan pakan selama 

budidaya dapat mencapai sekitar 60-70% dari biaya operasional budidaya (Hadadi 

dkk., 2009). 

CV. Mentari Nusantara Feedmill merupakan salah satu perusahaan pakan 

di Tulungagung, Jawa Timur. Untuk menjaga kualitas pakan yang akan 
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didistribusikan, tentunya diperlukan proses produksi pakan yang sangat teliti. 

Berdasarkan uraian diatas, maka Praktek Kerja Lapang di CV. Mentari Nusantara 

Feedmill, Tulungagung-Jawa Timur perlu dilakukan.  

1.2    Tujuan  

Tujuan dari praktek Kerja Lapang adalah : 

1. Memperoleh pengetahuan tentang teknik pembuatan pakan ikan lele di CV. 

Mentari Nusantara Feedmill, Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten 

Tulungagung, Jawa Timur. 

2. Mengetahui kandungan proksimat pada pakan ikan lele di CV. Mentari 

Nusantara Feedmill, Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten 

Tulungagung, Jawa Timur. 

1.3 Manfaat 

Manfaat dari Praktek Kerja Lapang (PKL) untuk Meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan menambah wawasan tentang 

bagaimana proses produksi pakan ikan serta mengetahui dan mampu memahami 

teknik pembuatan pakan ikan lele.  
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II  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pakan 

2.1.1  Definisi Pakan Buatan 

Pakan buatan adalah merupakan campuran dari bahan-bahan pakan yang 

memiliki kandungan nutrisi dan harga yang berbedabeda. Kesalahan penentuan 

bahan-bahan pakan dapat berdampak pada rendahnya kandungan nutrisi dan 

tingginya biaya penyediaan pakan buatan yang dihasilkan (Luh dkk, 2011 dalam 

Muliantara, 2012). Pakan yang kandungan proteinnya rendah akan mengurangi 

laju pertumbuhan, proses reproduksi kurang sempurna, dan dapat menyebabkan 

ikan menjadi mudah terserang penyakit. Semakin tinggi kandungan protein dalam 

pakan maka dapat meningkatkan pertumbuhan, efisiensi pakan, dan sintasan ikan 

(Mudjiman, 2007).  

Pakan berfungsi sebagai sumber energi dan materi bagi pertumbuhan dan 

kehidupan ikan. Pakan yang diberikan pada ikan dinilai baik tidak hanya dari 

komponen penyusun pakan tersebut melainkan juga dari seberapa besar 

komponen yang terkandung dalam pakan mampu diserap dan dimanfaatkan oleh 

ikan dalam kehidupannya (NRC, 1993).  

Dalam pembuatan pakan ikan lele, yang perlu diperhatikan adalah kadar 

protein pakan ikan tersebut, sehingga perlu dilakukan perhitungan yang tepat 

dalam meramu pakan ikan tersebut. Setelah perhitungan jelas, bahan pakan 

ditimbang, setelah ditimbang bahan dicampur satu persatu hingga bahan 

homogen. Tahap awal dapat dimulai dengan protein basal, kemudian disusul 

dengan bahan yang berprotein suplemental. Campuran yang rata, membuat 
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kandungan protein yang berbentuk juga rata. Setelah yakin pencampuran benar 

benar merata, bahan dicampur air sehingga diperoleh adonan yang kental 

berbentuk pasta. Kemudian adonan tersebut dimasukkan kedalam mesin 

penggiling pelet. Cetakan yang keluar, ditampung dengan tampah dan dijemur 

dibawah panas matahari. Pelet yang baik memeiliki kandungan air dibawah 10% 

dan tidak mudah hancur (Agung, 2007 dalam Syahputra 2009).  

2.1.2  Bahan Baku 

 Bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada hewan 

baik bahan organik maupun non organik yang sebagian atau seluruhnya dapat 

dicerna tanpa mengganggu kesehatan ikan (Afrianto dan Liviawaty, 2005). Bahan 

baku pakan, berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu bahan baku 

nabati dan bahan baku hewani. Sekitar 70-75 % bahan baku nabati merupakan 

bici-bijian dan hasil olahannya, 15–25% limbah industri makanan dan selebihnya 

berupa hijauan. Bahan pakan nabati sebagian merupakan sumber energi yang 

baik, dan sumber vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan (Sutikno, 

2011). Dalam pemilihan bahan pakan sebaiknya dipertimbangkan sesuai dengan 

ketentuan bahan pakan yaitu mudah didapat, harganya murah, kandungan nutrisi 

tinggi dan tidak bersaing dengan manusia (Handajani dan Widodo, 2010). Hampir 

semua bahan pakan ternak, baik yang berasal dari tanaman maupun hewan, 

mengandung beberapa vitamin dan mineral dengan konsentrasi sangat bervariasi 

tergantung pada tingkat pemanenan, umur, pengolahan, penyimpanan, jenis dan 

bagian-bagiannya (biji, daun dan batang). Disamping itu beberapa perlakuan 
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seperti pemanasan, oksidasi dan penyimpanan terhadap bahan pakan akan 

mempengaruhi konsentrasi kandungan vitamin dan mineralnya. Komponen bahan 

baku pakan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu komponen penghasil energi 

dan komponen yang tidak menghasilkan energi. Komponen yang menghasilkan 

energi adalah protein, lemak, dan karbohidrat (Afrianto dan Liviawaty, 2005).  

2.1.3 Kandungan Nutrisi   

Aspek nutrisi pakan ikan lele yang baik tidak hanya sekedar ditinjau dari 

segi teknis semata, melainkan juga melibatkan segi ekonomis. Agar memperoleh 

produksi daging ikan sesuai dengan harapan dibutuhkan kualitas pakan yang lebih 

baik dibandingkan dengan pakan ikan yang sekedar dipelihara untuk hobi. 

Menurut (Dewi, 2014), pakan lele yang baik harus memenuhi rasio pemberian 

pakan dengan penambahan bobot tubuh kurang dari satu (Feed Conversion 

Ratio/FCR>1), artinya setiap pemberian pakan sebanyak 1 kg akan menambah 

bobot tubuh sebanyak 1 kg, jadi semakin kecil rasio FCR-nya semakin baik 

pakannya. Pakan utama untuk ikan lele harus memiliki kandungan protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin dan mineral. Protein sangat esensial bagi keperluan tubuh 

ikan berfungsi sebagai sumber energi utama, jenis ikan karnivora semacam lele 

membutuhkan protein tinggi yaitu lebih dari 35% dari berat ikan, zat gizi yang 

dibutuhkan adalah protein, lemak, karbohidrat, vitamin,mineral dan air (Sutikno, 

2011). 

Menurut Subandiyono dan Hastuti (2010) protein merupakan nutrien yang 

harus ada atau esensial untuk pertumbuhan dan pertahanan hidup semua hewan. 
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Terdapat sedikitnya 2 penentu nilai protein untuk ikan, pertama adalah 

kecernaannya, faktor lainnya adalah komposisi kimiawi dari protein tersebut. 

Protein sangat diperlukan oleh tubuh ikan/udang, baik untuk pertumbuhan 

maupun untuk menghasilkan tenaga. Pada umumnya ikan membutuhkan protein 

lebih banyak daripada hewan ternak di darat (unggas, dan mamalia). Selain itu, 

jenis dan umur ikan juga berpengaruh pada kebutuhan protein.  

Nilai gizi lemak dipengaruhi oleh kandungan asam lemak esensilnya yaitu 

asam-asam lemak tak jenmuh atau PUFA (Poly Unsaturated Fatty Acid) antara 

lain asam oleat, asam linoleat dan asam linolenat. Asam lemak esensil ini banyak 

terdapat di tepung kepala udang. Kandungan lemak sangat dipengaruhi oleh factor 

ukuran ikan, kondisi lingkungan dan adanya sumber tenaga lain.  Kebutuhan ikan 

akan lemak bervariasi antara 4 – 18% (Sutikno,2012). 

Karbohidrat terdiri dari senyawa serat kasar dan bahan bebas tanpa 

nitrogen. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Selain 

berfungsi sebagai nutrisi, karbohidrat juga bisa menjdi perekat dalam pembuatan 

pakan lele. Kandungan karbohidrat pada pakan lele sebaiknya ada pada kisaran 4-

6%. Dan vitamin merupakan zat organik yang dibutuhkan ikan dalam jumlah 

kecil, namun perannya sangat vital yaitu untuk mempertahankan kondisi dan daya 

tahan tubuh ikan.  Kebutuhan akan vitamin Sangat dipengaruhi ukuran ikan, 

umur, kondisi lingkungan dan suhu air (Sutikno, 2012). 

Mineral adalah bahan an organik yang dibutuhkan oleh ikan untuk 

pertumbuhan jeringan tubuh, proses metabolisme dan mempertahankan 
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keseimbangan osmosis. Mineral yang penting untuk pembentukan tulang gigi 

(Sutikno, 2011). Mineral terdiri dari makromineral dan mikromineral, 

makromineral ada dalam konsentrasi tinggi dalam tubuh ikan diantaranya kalsium 

(Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), kalium (K), fosfor (K), klorida (Cl), iodium 

(I), kobalt (Co), nikel (Ni), flour (F), krom (Cr), silicon (Si), dan selenium (Se). 

2.1.4  Metode Penyusunan Formulasi Pakan 

 Untuk menyusun pakan ikan diperlukan perhitungan. Dikenal ada 

beberapa cara penrhitungan, dari yang sederhana sampai yang rumit seperti 

pedoman operasional kompleks. Penyusunan formulasi pakan bertujuan untuk 

memperoleh  nutrisi yang diperlukan ikan baik didalam jumlah dan perbandingan 

yang tepat untuk  pertumbuhan ikan yang optimal. Beberapa hal yang perlu untuk 

diketahui dalam menyusun ransum, antara lain adalah ransum tersebut nantinya 

digunakan untuk hewan apa, nutrisi yang dibutuhkan, bahan pakan yang 

digunakan serta kandungan nutrien bahan pakan  tersebut (Agustono dkk., 2014). 

2.2 Proses Pembuatan Pakan Ikan 

 Proses pembuatan pakan ikan meliputi tahapan tahapan kegiatan 

pengecilan ukuran, premixing, pencampuran, pencetakan, penjemuran atau 

pengeringan, pengemasan dan penyimpanan. Proses-proses tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan nilai nutrisional, memudahkan konsumen dan 

memperpanjang umur simpan (Afrianto dan Liviawaty 2005). 

2.2.1  Pembuatan Premix 
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Premix merupakan campuran beberapa bahan pakan mikro ( kebutuhan 

sangat kecil) berupa mineral atau vitamin. Pembuatan premix dimaksudkan untuk 

membuat bahan pakan mempunyai volume yang lebih besar sehingga dalam 

proses pembuatan ransum bisa diperoleh campuran yang lebih homogen. Berdasar 

macam nutrien yang terkandung dalam premix, premix dibagi menjadi 2 macam 

yaitu premix vitamin dan premix mineral. Kedua premix tersebut dibatasi 

penggunaannya, maksimal sebanyak 0,5%. Dalam pembuatan premix terlebih 

dahulu ditentukan kadarnya dalam ransum, langkah selanjutnya adalah melihat 

kebutuhan bahan tersebut berdasarkan hewan dan umurnya, serta melihat kadar 

bahan (nutrien) (Agustono dkk, 2014). Pembuatan premix di pabrik pakan, 

biasanya terdiri dari berbagai macam vitamin, mineral dan bahan bahan lain yang 

akan digunakan dalam jumlah sedikit, terlebih dahulu dicampurkan sebelum 

dimasukan kedalam mesin pencampur (mixer). Premix merupakan resep asli dan 

rahasia sehingga hal ini menjadi kunci utama ciri khas produk pakan. 

2.2.2 Penggilingan 

 Penggilingan bahan pakan bertujuan merubah bahan pakan yang 

berpartikel besar menjadi lebih kecil hingga bentuk tepung, penggilingan 

merupakan suatu sarana penunjang yang sangat dibutuhkan dalam proses 

pengolahan pakan. Penggilingan memiliki beberapa keuntungan yaitu, dapat 

mempertinggi daya cerna, lebih mudah dalam pencampuran, diperoleh hasil yang 

beragam, memeperkecil bahan yang terbuang (Kusharyanto, 2013). 
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2.2.3 Penimbangan 

Penimbangan bahan pakan merupakan langkah awal dari proses 

pembuatan pakan. Bahan baku yang telah berbentuk tepung ditimbang sesuai 

dengan jumlah baku atau premix yang sudah diramu pada awal proses, ada 2 jenis 

timbangan yang diperlukan yaitu timbangan analytik (untuk menimbang bahan 

imbuhan seperti mineral, vitamin, premix). Timbangan kasar (digunakan untuk 

menimbang bahan pakan dalam jumlah besar) (Sutikno, 2013).  

2.2.4 Pencampuran 

Pencampuran diartikan sebagai suatu proses menghimpun dan 

membaurkan bahan-bahan. Proses pencampuran yang baik akan menghasilkan 

pakan yang seragaman dalam waktu yang minimum dengan biaya tenaga yang 

minimum. Proses  pencampuran dibagi menjadi 2, yaitu pencampuran bahan-

bahan yang berjumlah  kecil (pre mixing) dan pencampuran, semua komponen 

pakan. Bahan-bahan yang  berjumlah kecil (mikro ingrident) antara lain; vitamin 

dan mineral-mineral yang esencial tapi diperlukan dalam jumlah yang sangat 

sedikit, sehingga diperlukan  bahan pengisi yang berat jenisnya mendekati bahan-

bahan mikro tadi. Pencampuran  bahan dengan mesin sederhana dapat digunakan 

mixer pembuat adonan roti,  bahan  diaduk sampai merata agar pelet yang 

dihasilkan memiliki kualitas yang sama  pada setiap butirnya (Sutikno, 2011). 

2.2.5 Pencetakan 

Setelah tercampur merata, bahan baku tersebut diseduh dengan air panas 

lalu diaduk lagi sehingga menjadi adonan berbentuk pasta. Pasta ini kemudian 
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digiling dengan alat pencetak (Yulfiperius, 2009). Sesuai dengan tingkat stadia 

(umur) ikan. Ikan dengan stadia dini (larva) biasanya diberi pakan berbentuk 

tepung (powder), suspensi, atau lembaran; ikan stadia juvenil diberi pakan 

berbentuk remah (crumble), ikan stadia lanjut (dewasa) diberi pakan berbentuk 

pelet. 

2.2.6 Pengeringan  

 Pengeringan pellet bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu pengeringan dengan 

sinar matahari (dijemur) dan pengeringan dengan bantuan alat mesin pengering . 

Pengeringan yang murah adalah dengan cara menjemur di slang hari, namun 

cuaca di Bogor dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun dapat menjadi 

kendala yang menyebabkan pengeringan dengan sinar matahari tidak dapat 

dilakukan setiap waktu (Bakti, 2006). 

2.2.7 Pengemasan 

 Proses pengemasan pakan meliputi penimbangan, pengemasan, perekatan, 

pengkodean dan penjahitan. Setelah dikeringkan pakan harus segera disimpan 

agar tidak mengalami kerusakan/ penurunan mutu. Disimpaan dalam karung yang 

diberi lapisan plastik pada bagian dalam karung (iner). Pengemasan pakan 

dimaksudkan untuk mempertahankan kualitas pakan, karena dengan pengemasan 

yang baik proses penurunan mutu pakan dapat ditekan. Wadah untuk pengemasan 

pakan sangat bervariasi, mulai dari karung plastik, kertas emen dan plastik tebal, 
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untuk kapasitas besar dan kapasitas kecil dapat digunakan Aluminium (Sutikno, 

2011). 

2.2.8 Penyimpanan 

Penyimpanan pakan dapat dilakukan dalam dua jenis, yaitu pakan basah 

dan pakan kering. Pakan basah dapat berupa larutan dan roti kukus dimana 

memerlukan ruangan dingin seperti lemari es baik freezer maupun refrigerator 

sehingga dapat bertahan hingga 2-3 hari. Pakan kering dapat disimpan dalam 

beberapa ukuran, untuk jumlah yang sedikit dapat menggunakan stoples, 

sedangkan jika jumlahnya agak banyak menggunakan drum plastik yang bertutup 

atau disimpan di dalam karung plastik (bagor). Tiga hal yang pelru diperhatikan 

dalam proses penyimpaman, yakni serangga, organisme mikroskopis dan 

perubahan deterioratif, yang akan menyebabkan kehilangan bobot, kualitas, resiko 

kesehatan dan ekonomis (Sutikno, 2011). 

Proses penyimpanan pellet yang telah dikemas dijaga supaya tidak terjadi 

kerusakan selama penyimpanan. Untuk itu, perlu memperhatikan hal-hal berikut : 

Kadar air tidak lebih dari 14%, pakan harus dikemas dengan menggunakan karung 

plastik supaya tidak terjadi kontak langsung dengan udara, pakan disimpan dalam 

ruangan yang sejuk, kering, tidak lembab, sirkulasi udara baik dan tidak terkena 

sinar matahari langsung, Tumpukan karung pakan sebaiknya tidak terlalu tinggi 

dan harus diberikan alas berupa platform dari kayu atau papan dengan ketinggian 

10-15 cm dari lantai dan Penerapan manajemen pergudangan. Pakan kering lebih 

baik disimpan dalam tempat yang kering dan tidak lembab (Mudjiman, 2004). 
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2.3  Evaluasi Kelayakan Pakan 

Berkaitan dengan produksi pakan maka dua masalah kritis yang pada 

umumnya kita hadapi adalah jeleknya mutu bahan pakan, dan adanya pemalsuan 

atau pencampuran bahan pakan yang tidak dikehendaki. Menurut Sutikno (2011) 

Untuk mengetahui tingkatan mutu pakan yang kita buat, harus dilakukan 

pengujian. Pengujian kualitas pakan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu : Fisika, 

Biologi dan Kimia. 

2.3.1 Evaluasi Fisika  

Evaluasi fisika merupakan cara evaluasi awal pakan, dengan cara melihat 

keadaan fisiknya. Pengujian secara fisik bahan pakan dapat dilakukan baik secara 

langsung (makroskopis) maupun dengan alat bantu (mikroskopis). Pengujian 

secara fisik disamping dilakukan untuk mengenali bahan pakan secara fisik juga 

dapat untuk mengevaluasi bahan pakan secara kualitatitif. Sebenarnya analisis 

secara fisik saja tidak cukup, karena adanya variasi antara bahan sehingga 

diperlukan analisis lebih lanjut, seperti analisis secara kimia atau secara biologis 

atau kombinasinya (Suparjo, 2008). 

2.3.1 Evaluasi Biologi  

Dilakukan jika tersedia fasilitas yang lebih baik (tersedia mikroskop). 

Bahan yang diuji digiling dengan ukuran tertentu dan diperiksa dibawah 

mikroskop. Dikaji adanya penyimpangan yang berkaitan dengan ukuran, warna, 

dan penampilan dari bahan yang diuji. Uji biologis cenderung sulit dan memakan 
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waktu. Nilai konversi pakan ikan perlu diketahui dengan melakukan pengujian di 

lapangan pada berbagai tipe percobaan (Umiyati dan Anna, 2008). 

2.3.2 Evaluasi Kimiawi 

Uji kimiawi pakan meliputi uji dispersi protein dan lemak, serta analisis 

proksimat pakan.  Menurut Sutikno (2011) uji kimiawi dimaksudkan untuk 

mengetahui kandungan gizi dari pakan tersebut, yaitu kadar protein, lemak, 

karbohidrat, abu, serat dan kadar air. Uji kimiawi dapat dilakukan di laboratorium. 

Parameter yang diuji antara lain energi gross,protein kasar, lemak kasar dan 

kandungan serat.   
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III  PELAKSANAAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

 Praktek Kerja Lapang dilaksanakan di CV Mentari Nusantara Feedmill di 

Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa 

Timur pada 15 Januari sampai dengan 22 Februari 2015. 

3.2 Metode Kerja 

 Metode yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah metode 

deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kasus, obyek dan kondisi 

pada masa sekarang. Menurut Nazir (2011), tujuan dari penelitian deskriptif 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapangan ini berupa data 

primer dan data sekunder yang diperoleh melalui beberapa metode atau cara 

pengambilan. 

3.3.1  Data Primer 

 Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya (tidak melalui perantara). Data dapat berupa opini subyek (orang) 

secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), 

kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. (Sangadji dan Sopiah, 2010). Data 

yang akan kami kumpulkan meliputi data jenis bahan baku, data berat atau jumlah 
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bahan baku, data sarana prasana, data komposisi pakan, data proses produksi, data 

analisis proksimat pakan, data pengepakan pakan dan data penyimpanan pakan. 

A. Observasi 

Sangadji dan Sopiah (2010) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

observasi merupakan pengamatan secara langsung dengan mencatat pola perilaku 

dan kejadian secara detail dan sistematis  ke objek penelitian. Observasi dalam 

Praktek Kerja lapang dilakukan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan 

teknik pembuatan pakan ikan dan evaluasi pakan ikan. 

B. Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif adalah keterlibatan dalam suatu kegiatan yang dilakukan 

secara langsung di lapangan, baik dalam kegiatan pembuatan pakan maupun 

kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Praktek Kerja Lapang yang dilakukan. 

C. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek peneliti baik melalui 

tatap muka maupun telepon (Sangadji dan Sopiah, 2010). Sedangkan menurut 

(Fatoni, 2006), wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab 

lisan yang langsung satu arah, artinya pertanyaan langsung dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara 

dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pegawai mengenai latar belakang, 

struktur organisasi, jumlah tenaga kerja, bentuk usaha, kegiatan, dan 
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permasalahan serta hambatan yang dihadapi perusahaan. 

3.3.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung 

diperoleh dari peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berupa 

data dokumentasi atau data laporan yang tersedia (Azwar, 2010). Data sekunder 

juga diperoleh peneliti dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

lembaga maupun institusi terkait. 

Data sekunder ini akan diperoleh dari laporan, dokumentasi, pustaka yang 

menunjang, dan data lembaga penelitian yang berhubungan dengan proses 

produksi pakan ikan lele di CV. Mentari Nusantara Feedmill.  
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Kondisi Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Usaha 

CV. Mentari Nusantara Feedmill berdiri sejak tahun 2006, CV. Mentari 

Nusantara Feedmill merupakan perusahaan perseorangan. Pada tahun 2009 

perusahaan mengalami regenerasi dalam kedudukan pimpinan sebagai pemegang 

perusahaan yang diteruskan oleh Henry Haryono yang merupakan putra dari 

bapak Tan Kie Dien. Sebelum didirikan, CV. Mentari Nusantara Feedmill 

merupakan sebuah lahan dari peternakan babi yang kemudian banyak menuai 

protes dari masyarakat karena adanya limbah berupa bau dan kotoran yang 

menyebar di lingkungan pemukiman masyarakat. Masalah tersebut diatasi oleh 

pemilik perusahaan dengan mencoba mengalihkan lahan peternakan babi tersebut 

menjadi sebuah perusahaan pakan ikan dengan nama CV. Mentari Nusantara 

Feedmill. Produk pertama yang diproduksi oleh CV. Mentari Nusantara Feedmill 

adalah produk pakan ikan apung dengan merk dagang ALFA (α) untuk pakan ikan 

lele, OMEGA (Ω) untuk pakan ikan gurami, dan ZIGMA (Σ) untuk pakan ikan air 

tawar lainnya.  

Dari tahun ke tahun variasi produk terus bertambah sesuai segmentasi dan 

permintaan pasar. Perusahaan terus melebarkan sayap dengan tidak hanya 

berfokus pada pakan ikan terapung. Pada awal tahun 2011 perusahaan mulai 

merambah pakan ikan tenggelam dan pakan unggas yakni pakan ayam petelur dan 

pakan burung puyuh. Hingga sekarang produk terus dikembangkan dan dilakukan 

banyak penyesuaian. Produk pakan ikan terapung pun mulai mengikuti tren pasar 
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dengan dibuat beberapa produk baru berdasarkan tingkat proteinnya antara lain 

BETA dengan kandungan protein 22-25%, DELTA dengan kandungan protein 

25-27%, dan ULTIMAX atau PERKASA dengan kandungan protein 31-32%. 

Dalam beberapa tahun ke depan CV. Mentari Nusantara Feedmill berencana 

melebarkan usaha penyediaan pakan bagi hewan peliharaan seperti kucing, anjing, 

dan burung.  

4.1.2 Letak Geografis dan Topografi Lokasi 

CV. Mentari Nusantara Feedmill berada di Desa Batokan, yang berada di 

Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kabupaten 

Tulungagung terletak pada 111
0
43’-112

0
07’ BT dan 7

0
51’-8

0
18’ LS. Desa 

Batokan memiliki luas wilayah 211,85 km
2
 dengan batas sebelah Selatan: Desa 

Mojoagung, sebelah Barat: Sungai Brantas, sebelah Utara: Desa Banjarsari, 

sebelah Timur: Desa Mojoagung dan Desa Banjarsari. Desa Batokan berada pada 

dataran rendah dengan ketinggian 87 m di atas permukaan laut. Pabrik dan kantor 

CV. Mentari Nusantara Feedmill berdiri di lahan seluas ± 4Ha. Lokasi pabrik 

berjarak 3km dari Raya Ngantru serta berada di tengah perkebunan pepaya dan 

perkebunan tebu. Untuk peta lokasi CV. Mentari Nusantara Feedmill dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

4.1.3  Profil Usaha 

CV. Mentari Nusantara Feedmill didirikan pada tahun 2004 dengan 

Nomor SIUP 309. 1.3. 000012. CV. Mentari Nusantara Feedmill yang biasa 

disingkat CV. Mentari Nusantara Feedmill ini bertempat di Desa Batokan, 
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Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kegiatan usaha 

produksi dan perdagangan yang berfokus pada industri aquaculture ini dikepalai 

oleh Henry Haryono., BSC., MPA. CV. Mentari Nusantara Feedmill memiliki dua 

produk unggulan yaitu Pakan Ikan dan Pakan Unggas. Pakan Ikan terdiri dari dua 

jenis yaitu Pakan Ikan Apung dan Pakan Ikan Tenggelam, sedangkan Pakan 

Unggas terdiri dari dua jenis yaitu Pakan Ayam dan Pakan khusus Burung Puyuh. 

4.1.4 Logo dan Filosofi 

Gambar 1. Logo CV. Mentari Nusantara 

Sumber: CV. Mentari Nusantara, 2014 

Menara diartikan sebagai suatu bangunan yang kokoh yang berada di atas 

sebagai pengawas, petunjuk, dan pedoman akan suatu hal sesuai tujuan dan cita-

cita yang dikehendaki. Nama menara berasal dari singkatan Mentari Nusantara 

,logo ini menyimpan harapan yang besar untuk menjadi suatu perusahaan yang 

bisa memberikan banyak manfaat kepada banyak kalangan sesuai dengan 

bidangnya serta mampu menjadi pelopor dalam mengembangkan semua usaha 

hingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Filosofi 

tulisan MENARA yang digaris bawahi mencerminkan suatu kesatuan dan wujud 

saling membangun visi bersama, menciptakan kondisi kebersamaan serta tolong 

menolong. Pengggunaan warna biru pada logo MENARA mengandung filosofi 
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air, yakni sifat air yang ,mudah menyesuaikan keadaan di semua tempat dan 

semua kondisi, mengalir ke tempat yang lebih rendah, menciptakan kesegaran dan 

nuansa harmoni, selalu dibutuhkan, dan mencerminkan kelembutan. 

4.1.5 Visi, Misi, dan Motto  

CV. Mentari Nusantara Feedmill memiliki visi yaitu menjadi asset dalam 

menyejahterakan dan meningkatkan taraf  hidup masyarakat Indonesia. 

Sedangkan Misi yang diemban oleh CV. Mentari Nusantara Feedmill adalah 

menyediakan dan mengembangkan produk hewan yang bermutu serta mampu 

meningkatkan kesuksesan para peternak dan petani ikan, memberi pelayanan 

sharing information dan solusi yang inovatif pada masalah seputar peternakan dan 

perikanan agar memberikan manfaat yangt terbaik bagi pelanggan dan 

mewujudkan kualitas kehidupan stakeholder yang lebih baik. 

CV. MENARA memiliki motto “Give The Best To Be The Best”. CV. 

MENARA berusaha menjadi perusahaan pakan terbaik dengan cara menghasilkan 

produk-produk pakan dengan kualitas terbaik. 

4.1.6  Organisasi 

 A. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi merupakan susunan kepegawaian dalam suatu 

organisasi yang tersusun dalam beberapa jabatan dan tugas masing-masing yang 

harus dilakukan. Struktur organisasi CV.Mentari Nusantara Feedmill dapat dilihat 

pada Lampiran 2. 
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B. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

masyarakat. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi 

setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal. Jumlah tenaga kerja CV. 

Mentari Nusantara Feedmill dapat dilihat pada Lampiran 3. 

4.2 Sarana dan Prasarana 

4.2.1 Penyediaan Air 

Penyediaan air pada berasal dari bawah tanah melalui pengeboran terlebih 

dahulu dan kemudian di pompa. Air tersebut langsung ditampung oleh bak 

penampung yang sudah disediakan sebelumnya di dalam pabrik. Air tersebut tidak 

melewati proses penyeleksian lebih lanjut. 

4.2.2 Alat Komunikasi 

CV. Mentari Nusantara Feedmill memiliki beberapa alat komunikasi 

antara lain telepon yang terdapat di ruang produksi, ruang panel, dan ruang 

administrasi serta akses internet berupa webpage dan email sehingga 

memudahkan pemesanan jarak jauh. 

4.2.3 Penyediaan Listrik 

Sistem penyediaan listrik di CV. Mentari Nusantara Feedmill diperoleh 

langsung dari PLN dengan nomer pelanggan memasang tiang listrik sendiri. 
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Dengan dua nomer ID PLN 514031572137 dan 514031345468. Daya listrik yang 

diperlukan pada bagian produksi masuk melalui travo sebagai penguat dan 

penurun tegangan dari arus listrik. Ruang produksi membutuhkan sekitar 555 

KW, sedangkan listrik untuk keperluan kantor administrasi hanya membutuhkan 

97 KW. 

4.2.4 Transportasi  

Alat transportasi yang dimiliki CV. Mentari Nusantara Feedmill 

merupakan sarana yang dipergunakan untuk menunjang segala kegiatan kerja di 

lingkungan pabrik. Sarana transportasi yang dimiliki oleh CV. Mentari Nusantara 

Feedmill antara lain truk, mobil, dan sepeda motor. Untuk mobilisasi di dalam 

gudang menggunakan forklift, sedangkan truk digunakan untuk pengiriman 

produk ke konsumen.  

Tabel 1. Jumlah kendaraan yang dimiliki CV. Mentari Nusantara Feedmill 

No Nama Alat Jumlah Kondisi 

1 Sepeda Motor 4 unit Baik 

2 Mobil 5 unit Baik 

3 Forklift 4 unit Baik 

4 Truk 4 unit Baik 

Sumber: CV. Mentari Nusantara, 2015 

4.2.5 Kantor Utama 

CV. Mentari Nusantara feedmill memiliki kantor utama yang berfungsi 

sebagai pusat kegiatan administrasi dan juga pengatur segala aktivitas yang ada di 

lingkungan kerja CV. Mentari Nusantara Feedmill. Dalam kantor terdapat 

beberapa ruangan, antara lain ruang administrasi, ruang direktur, ruang personalia, 
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ruang keuangan, ruang tamu, ruang makan, laboratorium .Ruang administrasi 

merupakan pusat pelayanan surat-menyurat dan informasi selain ditujukan untuk 

menunjang kegiatan administrasi umum dan transaksi keuangan bagi pegawai, 

pihak konsumen, pengirim bahan baku, maupun pihak eksternal lainnya.  

4.2.6 Ruang Laboratorium 

Tabel 2. Data alat laboratorium di CV. Mentari Nusantara  

No Nama Alat Jumlah Keterangan 

1 Timbangan digital 1 Baik 

2 pH meter 1 Kurang baik 

3 Alat Destruksi 1 Baik 

4 Alat Destilasi 1 Baik 

5 Tabung Erlenmeyer 6 Baik 

6 Beaker Glass 6 Baik 

7 Pipet Tetes 4 Baik 

8 Buret 2 Kurang baik 

9 Gelas Ukur 3 Baik 

10 Statif 1 Kurang baik 

11 Alat pengukur kadar air (moist) 2 Baik 

Sumber: CV. Mentari Nusantara, 2015 

4.2.7 Kolam Budidaya 

Kolam budidaya terletak di belakang bangunan CV. Mentari Nusantara 

Feedmill. Kolam ini membudidayakan ikan lele dan patin. Awalnya terdapat 160 

kolam dengan masing-masing petak berukuran 12 x 7 m
2 

dan kedalaman 1,2 m. 

Pertengahan tahun 2011, pembangunan gudang yang membutuhkan lahan cukup 

luas sehingga mengubah beberapa lahan kolam percobaan tersebut. Dengan 

adanya proyek pembangunan mengakibatkan kolam tersisa 70 petak. Tercatat 
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hingga 2014 kolam yang tersisa hanya 28 petak dengan tiga orang pekerja lepas 

yang bertugas merawat kolam tersebut.  

 

4.3 Kegiatan di Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.3.1 Proses Produksi Pakan Ikan Lele 

a. Persiapan Alat  

Proses produksi pembuatan pakan ikan lele menggunakan sistem panel 

produksi dengan alasan bisa menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas 

terbaik. Sebelum semua proses dilaksanakan langkah awal yaitu menyiapkan alat 

dengan mengecek semua alat yang digunakan dalam pabrik, pengecekan atau 

persiapan alat dilakukan dalam ruang kontrol panel. Alat yang mengalami kendala 

atau kerusakan secara otomatis akan muncul tanda pada kontrol panel.   

b. Penyiapan Bahan Baku 

Bahan baku utama pembuatan pakan ikan lele adalah Tepung Ikan, 

Bungkil Kedelai, Jagung, Dedak, MBM (Meat Bone Meal), Tepung Gaplek, 

Mineral, Vitamin mix dan Minyak ikan. Kandungan nutrisi (%) yang perlu 

diperhatikan antara lain nilai kandungan Protein, Lemak, Serat, Abu, dan Kadar 

Air. Menurut  Mudjiman  (2004),  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,  

harganya relatif  murah. Pada kegiatan PKL, semua bahan pakan yang digunakan 

adalah bahan  yang harus  dalam  keadaan  kering  dengan  kadar  air  maksimal  
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12%.  Hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  pemilihan  bahan  baku  di CV. 

Mentari Nusantara Feedmill  yang  akan digunakan  untuk  pembuatan  pakan  

terapung  antara  lain  adalah  nilai  gizi, kandungan dalam bahan pakan serta 

ketersediaan. Beberapa bahan baku yang digunakan disajikan pada Gambar 2. 

 
        A           B                C                D               E 

 

Gambar 2. Bahan baku yang diguankan pada penyusunan pakan lele yang terdiri 

dari tepung ikan (A), tepung tulang dan ikan (B), bungkil kacang 

kedelai (C), dedak (D) dan kedelai (E) 

 

Analisis bahan baku meliputi analisia fisik dan analisis kimia. Analisis 

fisik dilihat dari tekstur serta warna bahan. Analisis kimia pada bahan baku yang 

dilakukan CV. Mentari Nusantara Feedmill adalah sebatas meneliti kadar protein 

dan kadar air tepung ikan, bungkil kedelai, jagung, dedak, MBM, tepung gaplek, 

tepung sisa pertanian, TVBN (tes kesegaran bahan baku) dan FFA (Free Fat 

Acid) pada minyak ikan.  

CV. Mentari Nusantara Feedmill memiliki standart bahan baku tertentu 

berdasarkan kandungan protein dan kandungan air yang sudah dianalisa. Hal ini 

sangat memepngaruhi kualitas hasil akhir. Semakin tinggi protein pada bahan 

baku maka bahan jadi juga menghasilkan protein yang tinggi. Adapun hal-hal 

umum yang perlu dipenuhi pada proses pemilihan bahan baku adalah kandungan 
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nilai gizi tinggi, mudah dicerna, tidak mengandung racun, mudah diperoleh, dan 

bukan merupakan kebutuhan pokok manusia. 

Tabel 3. Standart Bahan Baku yang Diterima CV. Mentari Nusantara 

No Bahan Baku 

Analisis Kimia 

Analisis Fisik Protein 

(%) 

Moist (%) 

1 Dedak Min 9 Max 11,5 tekstur halus 

2 BKK (Bungkil 

Kedelai) 

Min 43 Max 12,5 warna cerah 

3 MBM Min 48 Max 48 Bau segar, tidak berjamur 

4 Tepung Ikan Min 50 Max 10 Tidak tengik, warna seragam 

5 Tepung Gaplek Min 2 Max 0,4 Tidak menggumpal, warna 

putih bersih 

6 Minyak Ikan - Max 0,5 FFA max 0,5%, bau segar, 

tidak tengik 

Sumber: CV. Mentari Nusantara, 2015 

c. Penyusunan Ransum Pakan  

Penyusunan bahan pakan ikan biasanya didasarkan pada kandungan 

protein dari setiap bahan untuk menentukan prakiraan akhir kadar protein pakan 

(Abbas, 1998). Bahan baku yang masuk disusun dan diramu langsung oleh Kepala 

Perusahaan sesuai dengan spesifikasi dan formula yang di standardkan. Hal ini 

dilakukan agar mutu dan kualitas produk pakan tetap stabil dan terjaga. 

penyusunan ransum dilakukan dengan cara yang lebih modern menggunakan 

software komputer Microsoft Excel untuk penyusunan ransum pakan dengan hasil 

yang lebih cepat dan akurat. Bahan-bahan yang digunakan serta jumlah 

kebutuhannya dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Bahan-bahan serta jumlah kebutuhan ransum  per satu ton pakan ikan lele  
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No 

 

Bahan  Baku Jumlah Ransum (Kg) 

1 BKK (Bungkil 

Kedelai) 

330 Kg 

2 Dedak 120 Kg 

3 Tepung Ikan      25 Kg 

4 Tepung Gaplek 100 Kg 

5 Tepung Tulang 

dan Ikan 

225 Kg 

6 Biofos 12,5 Kg 

7 Jagung        95   Kg 

8 Tp. Jagung         75   Kg 

9 Garam             5 Kg 

10 Premix Vitamin 

dan mineral 

1-2% 

Sumber: CV. Mentari Nusantara, 2015 

  Bahan  baku utama yang digunakan untuk membuat pakan ikan tersebut 

antara lain adalah tepung ikan. Tepung ikan umumnya berwarna putih atau krem 

terbuat dari ikan rucah. Tepung ikan merupakan bahan utama dalam penyusunan 

ransum pakan. Hal ini dikarenakan tepung ikan kaya akan kandungan asam amino 

esensial dan asam lemak esensial dari kelompok ω-3 HUFA (Highly Unsaturated 

Fatty Acid) (Mudjiman, 2004). Jagung dalam formulasi pakan diperbolehkan 

dengan kisaran 10-30% dari total seluruh bahan baku. Kandungan utama tepung 

jagung adalah karbohidrat, jagung juga mengandung protein (8-13,5 %), gula, 

lemak, vitamin A dan vitamin B1 serta kaya akan serat (Rasidi, 2002). 

Minyak ikan digunakan sebagai bahan sumber lemak yang rendah 

kolesterol, minyak ikan juga mengandung vitamin A dan D dalam jumlah yang 

tinggi, kedua vitamin ini merupakan dua macam vitamin yang larut dalam lemak. 

Minyak ikan juga berfungsi sebagai bahan attractan karena baunya yang khas 
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membuat ikan lebih tertarik untuk memakan pakan yang diberikan. Kedelai yang 

dijadikan bahan baku pakan ikan dapat berupa tepung atau bungkil. Kedelai 

merupakan sumber protein nabati yang sangat baik yang dipakai dalam formulasi 

pakan ikan. Keunggulan kedelai adalah mudah dicerna dan mengandung asam 

amino esensial (Sahwan, 2002).   

Penambahan vitamin dan mineral kedalam pakan umumnya dilakukan 

dengan menggunakan premix atau vitamin mix. Jumlah penggunaan premiks 

vitamin dan mineral dalam ramuan pakan ikan cukup 1-2% saja.  Zat mineral 

yang dibutuhkan dalam tubuh ikan umumnya dalam jumlah yang sedikit, tapi 

mempunyai fungsi yang penting dalam tubuh ikan. Zat-zat mineral ini berfungsi 

sebagai bahan pembentuk tulang, gigi, sisik serta dalam pembentukan jaringan 

tubuh, berperan dalam berbagai fungsi metabolisme dan mempertahankan 

keseimbangan tekanan osmosis (Murtidjo, 2001). 

Bahan perekat digunakan untuk membuat pakan menjadi kompak, tidak 

cepat hancur saat dimasukkan kedalam air dan membuat pakan dapat tahan lebih 

lama didalam air. Beberapa bahan yang berfungsi sebagai perekat antara lain 

adalah agar-agar, gelatin, tepung kanji, terigu dan tepung sagu (Mudjiman, 2004). 

Vitamin adalah zat organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit, 

namun sangat penting untuk mempertahankan tubuh tetap dalam kondisi yang 

normal, dan vitamin ini harus didapat dari makanan karena tubuh sendiri tidak 

dapat memproduksinya. Menurut macamnya, vitamin dapat dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu: (1) Vitamin yang larut dalam air seperti vitamin C dan B (selain 
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vitamin A,D,E,K) dan (2) Vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A,D,E 

dan K. Dari seluruh vitamin, vitamin A adalah yang paling rentan terhadap 

kerusakan (Irma, 2008). 

d. Penimbangan 

Kemudian bahan baku ditimbang sesuai keperluan produksi, penimbangan 

dilakukan menggunakan timbangan otomatis yang berkapasitas 1 ton. Komposisi 

bahan baku yang digunakan meliputi 160 kg tepung ikan, 100 kg tepung tulang 

ikan, 330 kg bungkil kacang kedelai, 120 kg dedak, 100 kg tepung gaplek, 12,5 kg 

biofos dan 5 kg garam. 

 

Gambar 3. Timbangan  otomatis 

(Sumber: CV. Mentari Nusantara, 2015) 

e.  Penggilingan dan Pencampuran 

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  (Gusrina,  
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2008).  Setelah bahan baku cukup dan pengecekan alat selesai, selanjutnya bahan 

baku ditarik oleh elevator yang berfungsi untuk menarik bahan baku dari tabung 

penampungan menuju bintempat bahan baku. Sebelum bahan baku berada di bin 

bahan baku dilakukan proses cleaner yang berfungsi untuk membersihkan bahan 

baku dari kotoran-kotoran.Pada bin bahan baku ini, bahan baku dibedakan sesuai 

jenisnya, proses selanjutnya adalah  menarik bahan baku ke dalam mixer I yang 

sebelumnya telah ditarik oleh elevator. Di dalam mixer I semua bahan baku 

diaduk menjadi satu material kasar sebelum dilakukan penggilingan.  

Setelah proses pengadukan, proses selanjutnya adalah proses 

penggilingan. Bahan  baku  yang  akan  digunakan  dihancurkan  sehingga  

menjadi  tepung  dengan  menggunakan  alat  berupa  penggiling  tepung.  Alat  

yang  digunakan dapat berupa  penggiling  jagung,  penggiling  kopi,  dan  alat  

penggiling  daging.  Alat penggiling  jagung  digunakan  untuk  menggiling  

bahan  baku  yang  kasar  menjadi tepung halus (Murtidjo, 2007). Penggilingan 

dilakukan dalam dua tahap, antara lain: penggilingan kasar yang dilakukan oleh 

mesin hammermill dan penggilingan sampai halus yang dilakukan mesin 

vulverizer. Material yang digiling selanjutnya masuk ke dalam mixer II dan 

ditambahkan formula berupa vitamin serta minyak ikan. Formula tersebut 

dimasukkan lewat tabung yang posisinya dekat dengan mixer II.  
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Gambar 4.Mesin Pengduk (Mixer) 

(CV. Mentari Nusantara, 2015) 

f. Pencetakan  

Bahan yang hampir jadi selanjutnya turun menuju Extruder. Mesin ini 

mengadukmaterial,menekannya dalam tekanan tinggi dan ditambahkan uap 

sehingga material yang keluar dapat mengembang. Tahap ini merupakan kunci 

dimana pelet bisa mengapung. Ketika bergerak sepanjang ekstruder, terbatasnya 

ruang membatasi volume dan menghambat pergerakan bahan, akibatnya bahan 

mengalami tekanan tinggi, adanya gesekan menyebabkan suhu meningkat. Setelah 

melewati barrel bahan didorong melalui die produk mengalami peubahan tekanan 

dari tinggi ke rendah sehingga mengembang.  

Keluar dari Extruder, material tercampur dengan bahan baku yang tersedia 

berbentuk seperti mie karena adanya proses dengan tekanan tinggi dari ujung 

Extruder melalui lubang-lubang kecil (Die Plate) yang merupakan proses 

pemotongan pellet. Selanjutnya menuju ke Cutting Machine berfungsi untuk 

memotong bahan baku yang tercampur dengan material sehingga berbentuk 

bulatan-bulatan kecil berwarna coklat. Pada tahap ini bahan sudah bisa disebut 
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pellet. Setelah pellet terbentuk, pellet ditarik ke atas dengan blower. Sifat pelet 

bisa mengapung karena adanya prinsip ekstrusi. Pada extruction cooking adanya 

panas karena gesekan menyebabkan suhu meningkat, bahan  melewati barrel dan 

terdorong menyebabkan tekanan meningkat. Produk mengalami perubahan 

tekanan dari tinggi ke rendah sehingga mengembang. 

   
Gambar 5. Mesin Pencetak Pelet 

 (CV. Mentari Nusantara, 2015) 

 

 

 

g. Pengeringan 

Masuk ke dalam mesin Dryer yang merupakan mesin pengeringan. Mesin 

ini terdiri dari dua bagian yaitu pada bagian atas berfungsi untuk pemanasan awal 

dan bagian bawah berfungsi untuk pemanasan lanjutan. Pemanasan awal 

berfungsi untuk membuang uap air dari proses pengeringan dengan bantuan 

Exhaust. Pemanasan lanjutan merupakan kunci karena menggunakan uap yang 

berasal dari mesin Heater dan disemburkan oleh fan. Memiliki fungsi 

menyemburkan steam. (uap panas yang ada di pipa disembur oleh blower, 

sehingga uap panas masuk ke Dryer. Untuk mencegah kerusakan nutrient dan 
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mempertahankan kualitas dalam pemasakan suhu dipertahankan 60-70
0
 C. Alat 

pengering berfungsi untuk mengeringkan bahan baku dan pakan yang sudah jadi. 

Menurut Afrianto dan Liviawaty (2005), proses pengeringan pakan buatan dengan 

menggunakan alat pengering khusus lebih menguntungkan sebab tidak 

terpengaruh oleh kondisi cuaca, lebih bersih, dan lebih cepat. 

 
Gambar 6. Mesin Pengering 

(CV. Mentari Nusantara, 2015) 

h. Pengemasan dan Penyimpanan  

Langkah selanjutnya adalah pengemasan dengan berat tertentu. Bahan jadi 

pakan ikan lele dikemas dengan berat 30 kg/karung. Pakan dimasukkan ke dalam 

karung palstik, dijahit kuat, dan diberi label tanggal produksi serta merk 

dagangnya. Proses pengemasan pakan buatan bertujuan untuk melindungi pakan 

tersebut dari kerusakan fisika, kimia, serta serangan mikroba dan serangga selama 

pengangkutan dan penyimpanan. Menurut Ichwan (2005) pakan yang telah 

dikemas perlu dijaga agar tidak terjadi kerusakan selama penyimpanan.Pakan 

disimpan dalam ruangan yang sejuk, kering, tidak lembap, sirkulasi udara baik, 

dan tidak terkena sinar matahari lansung, tumpukan karung pakan sebaiknya tidak 
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terlalu tinggi dan harus diberikan alas berupa platform dari kayu atau papan 

dengan ketinggian 10-15 cm dari lantai, penerapan manajemen pergudangan, 

pakan yang akan digunakan adalah yang masuk ke gudang lebih awal (fifo-first in 

first out). 

 

Gambar 7. Mesin Pengemas 

(CV. Mentari Nusantara, 2015) 

4.4 Pemasaran Produk Pakan Ikan Lele 

Distribusi produk  CV. Mentari Nusantara Feedmill menjangkau beberapa 

wilayah di Pulau Jawa yaitu Solo, Boyolali, Semarang, Tangerang, Yogyakarta, 

Tulungagung, Jombang, dan Jember. Pulau Jawa Boyolali merupakan pasar 

terbesar perusahaan pakan ikan terbesar di Tulungagung ini.  Pasar luar Jawa yang 

dibidik masih sebatas Pulau Kalimantan dan Lombok. 

4.5 Evaluasi Pakan  

Evaluasi pakan pelet meliputi kestabilan pelet dalam air dan gross energy 

serta komposisi kimia pelet (Lovell, 1975). Evaluasi pakan perlu dilakukan dalam 

pengontrolan kualitas pada proses pembuatan pakan ikan lele. Adanya evaluasi 
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pakan akan dapat mempertahankan mutu kesegaran serta sifat asli dari bahan 

pakan. Pengontrolan pakan atau bahan jadi mencakup evaluasi kimia yaitu 

analisis proksimat yang menetukan kadar protein dan kadar air, serta analisis fisik 

pakan (floating ability) yang merupakan evaluasi fisika. Analisis biologi tidak 

dilakukan oleh CV. Mentari Nusantara Feedmill karena tidak ada pengaplikasian 

produk pakan yang dijual pada kegiatan budidaya. 

4.5.1 Evaluasi Kimia 

Menurut Hapsari (2007) Evaluasi kimia atau analisis proksimat pada 

umumnya dipergunakan untuk mengetahui kandungan air, protein, lemak, bahan 

ekstrak tanpa nitrogen (BETN), serat kasar dan abu dari bahan makanan. CV. 

Mentari Nusantara Feedmill hanya menerapkan dua kegiatan analisis proksimat 

yaitu pengujian kadar protein dan pengujian kandungan air dikarenakan 

keterbatasan alat yang dimiliki. 

a. Analisis Kandungan Air 

Cara menggunakan Moisture yakni sebagai berikut: moisture dibuka, 

dibersihkan lalu ditekan tombol “ON”. Selanjutnya ditunggu hingga layar 

menampilkan angka 0,000 gram. Setelah tombol “TARE” ditekan, bahan segera 

dimasukkan ke dalam wadah penampung dalam Moisture (pan) hingga rata, 

sementara angka menunjukkan kurang lebih 10gram. Langkah selanjutnya adalah 

menutup Moisture hingga rapat lalu tekan tombol “START”. Tunggu kurang lebih 

5 menit hingga lampu Moisture mati, ini menandakan bahwa proses analisis 
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kandungan air sudah selesai dan hasil akan tertera pada layar. Secara otomatis 

printer akan mencetak data serta hasil analisis kandungan air pada saat itu 

juga.Pada mesin Moisture Apabila angka atau hasil kelembapan yang ditunjukkan 

lebih dari 10,00 maka terjadi kesalahan pada saat produksi sehingga hasil pakan 

saat itu dinilai tidak memenuhi syarat. Hasil dari analisis kandungan air setiap 

pakan jadi antara shift satu dan shift lainnya tidak selalu sama. Hal ini 

dikarenakan adanya kelemahan pada mesin Dryer. Kadar air yang terlalu tinggi 

atau terlalu rendah tentu membuat kualitas pakan menjadi buruk. Setiap proses 

analisis yang dilakukan di CV. Mentari Nusantara Feedmill harus dilaksanakan 

sebaik-baiknya guna menghindari kerugian pada perusahaan. Analisis kadar air 

pakan ikan lele di CV. Mentari Nusantara Feedmill dilakukan dengan cara 

menaruh bahan uji berupa pelet yang baru saja keluar dari proses produksi pada 

moisture machine yang secara otomatis akan menampilkan hasil dari kadar air 

pelet tersebut. Untuk hasil uji pakan ikan lele di dapatkan kandungan air 8,21%. 

Kadar air pakan buatan kering sekitar 10 % (Mudjiman, 2004). 

  
Gambar 8. Moisture mesin 

 (CV. Mentari Nusantara, 2015) 

b. Analisis Kadar Protein 
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Kandungan protein dalam makanan sangat berpengaruh pada pertumbuhan 

(Hapsari, 2007). Kurangnya kadar protein dalam pakan dapat mengakibatkan 

terhambatnya pertumbuhan ikan yang kita pelihara. Analisis kadar protein di CV. 

Mentari Nusantara Feedmill dilakukan melalui tiga tahap yaitu destruksi, destilasi, 

serta titrasi. Proses destruksi merupakan proses pengubahan N protein menjadi 

ammonium sulfat. Proses ini berlangsung selama sampel yang ditambah dengan 

katalisator tablet kjedahl direaksikan dengan HSO4 pekat dan dididihkan di atas 

pemanas labu Kjedahl. Dari proses ini semua ikatan N dalam pakan akan menjadi 

ammonium sulfat (NH4SO4). CO2 dan H2O terus menguap, SO2 yang terbentuk 

adalah hasil reduksi dari sebagian asam sulfat dan menguap. Proses destruksi di 

hentikan setelah larutan menjadi hijau jernih. Metode yang digunakan untuk 

analisis ini adalah metode Kjedahl (AOAC, 1980). 

Destilasi bertujuan untuk memecah amonium sulfat hasil destruksi dan 

merubahnya menjadi amoniak yang kemudian dipecah lagi menjadi nitrogen. 

Pada destilator terdapat dua selang. Selang pertama (A) digunakan untuk 

pemasangan tabung protein dan selang kedua (B) digunakan untuk menampung 

destilat pada tabung erlenmeyer. Pada uji kandungan protein produk pakan alfa 

baik alfa-2 maupun alfa-3 hasil yang diharapkan nilainya tidak kurang dari 30%. 

Kandungan protein yang dibutuhkan ikan berkisar antara 20-60% dari berat total, 

namun total kebutuhan makanan optimalnya hanya 30-36% (Afrianto dan 

Liviawaty, 2005). 
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Proses tritrasi dilakukan dengan HCl 0,1 N hingga larutan berubah warna 

dari hijau menjadi merah muda seperti larutan Blangko (H3BO3). Hasil proses 

titratsi digunakan dasar dalam perhitungan kandungan protein. Metode yang 

digunakan untuk analisis ini adalah metode Kjedahl (AOAC, 1980) 

Tabel 3. Hasil uji proksimat pakan lele 

  

No Kode Contoh Parameter  Hasil Metode  

1 Pakan ikan Lele (alfa2) 

 

Kadar Protein 31,94% SNI-01-2354.4-2006 

 Kadar Air  8,21% SNI-01-2354.2-2006 

 Kadar Lemak 9,13% SNI-01-2354.3-2006 

 Serat Kasar 5,15% - 

 

2 

 

Pakan Ikan Lele (alfa3) 

Kadar Abu 

Kadar Protein 

Kadar Air 

Kadar Lemak 

Serat Kasar 

Kadar Abu 

7,32% 

32,76% 

8,82% 

11,11% 

3,15% 

6,61% 

- 

SNI-01-2354.4-2006 

SNI-01-2354.2-2006 

SNI-01-2354.3-2006 

- 

- 

Sumber: CV. Mentari Nusantara, 2015 

Berdasarkan Afrianto dan Liviawati (2005), ikan membutuhkan protein 

berkisar 20-60% dari berat total makanan, namun total kebutuhan protein 

optimalnya hanya 30-36%. Apabila protein yang dikonsumsi tidak memenuhi 

kebutuhan (< 6%), maka pertumbuhan akan terhenti atau terjadi penurunan bobot 

karena ikan akan memanfaatkan cadangan protein yang tersimpan didalam tubuh.   
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Gambar 9.  Alat Analisis protein 

  (CV. Mentari Nusantara, 2015) 

4.5.2 Evalusi Fisika 

Evaluasi fisika atau analisis fisik pakan pada CV. Mentari Nusantara 

Feedmill menggunakan pengujian daya apung (floating ability) yang dilakukan 

dengan teknologi sederhana. Daya apung pakan buatan di air merupakan 

parameter yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas pakan. Uji daya 

apung yang dilaksanakan CV. Mentari Nusantara feedmill: menyiapkan gelas 

ukur 1000 ml diberi aerator sebagai pembentuk gelombang. Sampel pakan yang 

diuji sebanyak 1 gram dimasukkan ke dalam air, secara bersamaan stopwatch 

dinyalakan sebagai pengukur waktu. Selanjutnya diamati hingga butir pakan 

tenggelam. Daya apung  pakan  buatan di air  merupakan  parameter  yang  dapat 

digunakan  untuk  menentukan  kualitas  pakan  (Irma,  2008).   

Penentuan  daya  apung pelet memiliki beberapa kategori  dan parameter 

yaitu : sangat baik pada daya apung lebih dari 30 menit; baik pada daya apung 15-

30 menit; sedang pada daya apung 5-15 menit; dan tidak baik pada daya apung  

kurang dari 5 menit (Irma, 2008).  Dari hasil yang didapatkan dalam pelaksanaan 
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Praktek Kerja Lapang dengan pengamatan floating ability di laboratorium di CV. 

Mentari Nusantara Feedmill bahwa kemampuan daya apung pakan ikan lele jenis 

alfa adalah lebih dari 200 menit. Berdasarkan informasi dari kepala pabrik, 

kemampuan daya apung pakan ikan yang sangat baik ini disebabkan karena 

adanya kadar kekeringan yang baik, yaitu mencapai 7%.  

4.6 Hambatan dan Kemungkinan Pengembangan Usaha  

Adanya hambatan sangat wajar terjadi di suatu usaha. Adanya persaingan 

pasar bebas mengakibatkan produk-produk baru yang masuk ke dalam negeri 

menjadi beragam. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang kian hari kian jatuh 

membuat harga bahan baku menjadi tinggi. Adanya kebutuhan pakan buatan yang 

tinggi dalam budidaya membuat pelaku usaha budidaya lebih memilih pakan 

dengan harga murah namun kandungan nutrisinya baik. Berbagai hambatan 

lain masih sering ditemui oleh perusahaan  antara lain: pemadaman listrik secara 

tiba-tiba mengingat saluran listrik langsung dari PLN, kerusakan pada beberapa 

bagian mesin yang membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki, belum adanya 

Standard Operasional Prosedure (SOP) yang jelas, produk pakan belum memiliki 

sertifikasi ISO sehingga belum ada ketetapan mutu yang pasti untuk kualitasnya, 

serta manajemen pabrik yang  masih memperkerjakan karyawan dengan pekerjaan 

lebih dari satu. 

Usaha  pembuatan  pelet  untuk  pakan  ikan  ini  mempunyai  prospek  

yang sangat  besar,  karena  jumlah  pembudidaya  ikan  yang  semakin  banyak  

sehingga kebutuhan  dan  permintaan  akan  pakan  ikan  terus  meningkat  seiring  
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dengan bertambahnya  kegiatan budidaya perikanan. Prospek pengembangan 

usaha di CV. Mentari Nusantara Feedmill sangat besar, hal ini dapat dilihat dari 

perkembangan perusahaan yang cukup pesat dengan ditunjang lokasi perusahaan 

yang strategis dan memiliki jangkauan pasar hingga ke luar pulau Jawa. CV. 

Mentari Nusantara Feedmill saat ini tengah berupaya mengajukan sertifikasi ISO 

agar mampu menembus pasar internasional.  
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V   SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang dapat disimpulkan, 

sebagai  berikut : 

1. Proses pembuatan pakan ikan lele di CV. Mentari Nusantara Feedmill dimulai 

dari persiapan alat dan bahan selanjutnya proses penimbangan seluruh bahan. 

Bahan baku ditarik oleh elevator untuk segera diproses menggunakan mixer. 

Pembuatan pakan ikan lele menggunakan dua mixer, yakni mixer I dan mixer 

II. Proses selanjutnya adalah penggilingan pada hammermill dan vulverizer. 

Pencetakan pelet dilakukan pada pelet machine. Proses akhir adalah 

penimbangan dan pengemasan. 

2. Analisis kandungan gizi pakan  ikan lele dilakukan di dalam laboratorium CV. 

Mentari Nusantara Feedmill. Uji kimia yang telah dilakukan hanya uji kadar 

air dan protein dikarenakan keterbatasan alat yang dimiliki. Sedangkan uji 

serat kasar dan uji lemak dilakukan di Dinas Perikanan dan Kelautan 

Tulungagung dengan mengirim sampel yang sudah jadi. Hasil analisis 

proksimat pakan yang diproduksi CV Mentari Nusantara Feedmill yaitu  kadar 

air sebesar 8,82%, serat kasar 3,15%, lemak 11,11%, dan nilai protein 32,76% 

dan kadar abu 4,61% 
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5.2 Saran 

Pengontrolan bahan baku pembuatan pakan pada CV.Mentari Nusantara 

Feedmill harus lebih ketat, sehingga kandungan dalam pakan dapat sesuai dengan 

formulasi yang ditetapkan sebelumnya. Parameter pengujian terhadap kualitas 

pakan apung perlu ditambah, meliputi pengujian kekerasan pelet, kehalusan bahan 

baku pakan dan evaluasi biologis.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Peta Lokasi Praktek Kerja Lapang CV. Mentari Nusantara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 1 : 200.000 

CV. Mentari Nusantara Feedmill, Desa Batokan Kecamatan Ngantru, 

Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 

Sumber: http://goo.gl/maps/bKTwv 
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Lampiran 2. Struktur organisasi (CV. Mentari Nusantara, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTUR UTAMA 

GENERAL MANAGER 

PRODUKSI ADMINISTRASI PEMASARAN QUALITY CONTROL 
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Lampiran 3.  Denah Pabrik CV. Mentari Nusantara  
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(CV. Mentari Nusantara, 2015) 

Skala 1: 200.000 

Keterangan: 

A. Pos Satpam 

B. Kantor Utama 

C. Kandang ayam 

D. Kandang Puyuh 

E. Kolam Quality Control 

F. Mess Pegawai 

G. Gudang 

H. Kantor  

I. Tempat Parkir 

J. Jembatan Timbang 

K. Steam Boiler 

L. Kamar Mandi Pegawai 

M. Ruang Panel 

N. Tempat Mesin Produksi 

O. Gudang Minyak 

P. Gudang Bahan Baku 

Q. Gudang Vitamin 

R. Kantor Produksi 

S. Gudang Pengiriman (Bahan Jadi) 

T. Sungai Brantas 
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Lampiran 4. Tenaga Kerja CV. Mentari Nusantara 

 

Jumlah Tenaga Kerja CV. Mentari Nusantara 

No Keterangan Jumlah 

1 Direktur Utama 1 orang 

2 General Manager 1 orang 

3 Kepala Pabrik 1 orang 

4 Supervisor Produksi 3 orang 

5 Supervisor Operasional 1 orang 

6 Supervisor Maintenance 1 orang 

7 Penjualan/ Piutang 2 orang 

8 Penggajian dan Kepegawaian 1 orang 

9 Pengadaan Bahan Baku 1 orang 

10 Pembayaran Pajak 1 orang 

11 Technical Sales 2 orang 

12 Bagian Pengiriman 6 orang 

13 Penanggungjawab Laboratorium 1 orang 

14 Penanggungjawab Kolam 3 orang 

15 Bagian Produksi 99 orang 

16 Bagian Bangunan 10 orang 

Total 134 orang 

Sumber : CV. Mentari Nusantara, 2015 

 

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja CV. Mentari Nusantara Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki 127 orang 

Perempuan 7 orang 

Total 134 orang 

Sumber : CV. Mentari Nusantara, 2015 
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Lampiran 4. Lanjutan 

Tabel 3. Jumlah Tenaga Kerja di CV. Mentari Nusantara Berdasarkan Tingkat 

 Pendidikan Akhir 

  Sumber: CV. Mentari Nusantara, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Tingkat Pendidikan Akhir Jumlah 

1 SD - 

2 SMP 38 orang 

3 SMA 81 orang 

4 Sarjana 15 orang 
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Lampiran 5. Mesin Pembuatan Pakan Ikan Terapung 

 

 

Keterangan: 

A. Mesin Pemasukan Bahan Baku 

B. Elevator 

C . Mixer I 

D. Hammer Mill 

E. Vulvalizer 

F. Bin 

G. Mixer II 

H. Bin 

I. Plain Shifter  

J. Mesin Extruder 

K. Heater 

L. Dryer 

M. Conveyor 

N. Mesin Ayak 

O. Bin 

P. Fatspary System 

Q. Cooler 

R. Mesin Ayak 

S. Mesin Sizeing 

T. Packaging
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Lampiran 6. Hasil Analisis proksimat menggunakan alat NIIR DS2500 

            (CV. Mentari Nusantara, 2015) 
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Lampiran 7. Sarana dan Prasarana CV. Mentari Nusantara Feedmill 

                       ( CV. Mentari Nusantara, 2015) 

 

 
                  a                                         b                                          c 
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Lampiran 7. Lanjutan 

 

Keterangan : 

 

a. Pabrik 

b. Kantor Utama 

c. Jembatan Timbang 

d. Gudang Bahan Baku 

e. Gudang Pakan Jadi 

f. Gudang Vitamin 

g. Truk  

h. Forklift 

i.  Steam Boiler 

j. Kolam Budidaya 

k. Ruang Laboratorium 

l. Ruang Kontrol Panel 
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Lampiran 8.  AnalisUsaha Produksi Pakan Ikan Lele  

Kegiatan Produksi Pakan Ikan lele dilakukan setiap hari bisa mencapai 7-

10 Ton per hari. Analisis Biaya produksi pakan ikan lele sebagai berikut : 

1. Biaya Investasi 

No. Komponen Jumlah Satuan  Harga  Total Biaya 
 

1 Luas tanah  6000  Meter Rp 500.000 Rp 3.000.000.000  

2 Bangunan 4000  Meter   Rp 4.000.000.000  

3 Transportasi  17  Unit  Rp 2.470.000.000  

3 

Mesin 

Produksi 2 Unit 

Rp 

5.000.000.000 Rp 10.000.000.000 

   

JUMLAH Rp 19.470.000.000 

 

2. Biaya Variabel per Ton 

No. Komponen Jumlah Satuan Harga Total Biaya 

1 

Bungkil Kacang 

Kedelai 330 Kg Rp 3900  Rp 1.287.000 

2 Dedak  120 Kg Rp 1500 Rp    180.000 

3 

Tepung Tulang dan 

Ikan 225 Kg  Rp 4000  Rp    900.000 

4 Biofos 12,5 Kg  Rp 2000 Rp      25.000  

5 Jagung 95 Kg  Rp 2200 Rp    209.000 

6 Tepung Ikan 25 Kg Rp 6000 Rp    150.000 

7 Tepung Jagung 95 Kg  Rp 2500 Rp    237.000 

8 Tepung Gaplek 100 Kg  Rp 2300 Rp    230.000 

9 Garam 5 Kg  Rp 1000 Rp        5.000 

10 Minyak ikan 3 %/Ton  Rp 2500 Rp      75.000 

    

JUMLAH 

 

Rp 3.298.000 

 

      Nb : Dalam sehari produksi pakan ikan lele jenis alfa bisa mencapai 7-10 Ton 

tergantung pada jumlah permintaan pasar, penyusutan atau pakan yang mutunya 

kurang bagus adalah 5%. 

 



51 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

PKL Teknik Produksi Pakan ....... Moh. Bahtiar Yusuf Habibi 

Lampiran 8.  Lanjutan  

3. Biaya Tetap 

No. Komponen Jumlah Satuan Harga Total Biaya 

1 Gaji Karyawan 134 Orang Rp 1.300.000 Rp 174.200.000 

2 Listrik 1 Bulan Rp 10.000.000 Rp   10.000.000        

    

JUMLAH Rp  184.200.000 

4.  Biaya Penerimaan dalam sebulan 

No. Komponen Jumlah Satuan Harga Total Biaya 

1 Pakan jenis alfa 4000  Karung   Rp 267.000 Rp 1.068.000.000 

     

        

    

JUMLAH Rp 1.068.000.000 

Keterangan : Berat satu karung pakan alfa yaitu 30kg.  

5. Biaya Operasional 

 Biaya opreasional = Biaya tetap + Biaya Variabel 

       = Rp 184.200.000 + ((Rp 3.298.000 x 7) x 25 hari))   

       =  Rp 761.350.000 

6. Analisis Keuangan 

a.  Analisa laba/rugi 

Keuntungan = Penerimaan - Biaya operasional 

         = Rp 1.068.000.000 - Rp 761.350.000 

         = Rp 490.850.000 

b. Revenue Cost Ratio ( R/C ) 

R/C = Total Penerimaan 

           Biaya Operasional 

 

       = Rp 1.068.000.000 

            Rp 761.350.000 
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Lampiran 8.  Lanjutan  

 

       =  1,8504 

Jika nilai R/C >1 maka usaha produksi pakan ikan lele layak 

dijalankan. 

c. Benefit Cost Ratio ( B/C ) 

B/C = Tingkat Keuntungan 

         Total Biaya 

                 = Rp  490.850.000 

           Rp 577. 150.000 

 = 0,8504 

Jika nilai B/C>0 maka usaha produksi pakan ikan lele layak untuk 

dilanjutkan. 

d. Payback Period ( PP ) 

PP    = Total Investasi  X 1 Bulan 

            Keuntungan 

 

      =  Rp 19.470.000.000  X 1 Bulan 

             Rp  490.850.000 

 

         = 39,66 Bulan 

Waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan 

untuk biaya investasi pada usaha produksi pakan ikan lele adalah 39,66 bulan. 

e. Break Event Point (BEP) 

BEP  = Total biaya operasional 

      Harga Penjualan 

  = Rp 761.350.000 

         Rp  267.000 

=  2851,49 
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Lampiran 8.  Lanjutan  

BEP Harga = Total Biaya Operasional 

          Total Produksi 

       =  Rp 761.350.000 

           Rp 3.298.000 

        =  Rp 230.852 

Nilai BEP Produksi sebesar 2851,49 menunjukkan bahwa titik impas akan 

dicapai pada saat produksi usaha sebesar 2851,49. Sementara nilai BEP harga 

sebesar Rp 230.852 menunjukkan bahwa titik impas akan dicapai pada saat harga 

per karung sebesar Rp 230.852. 

Dari analisa usaha diatas dapat disimpulkan bahwa usaha produksi pakan 

ikan lele menguntungkan dan sangat mungkin dikembangkan sebagai bentuk 

usaha yang berpotensi tinggi untuk menghasilkan keuntungan. 
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