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Pakan, Retensi Lemak, Kelulushidupan dan FCR (Feed Conversion Ratio) 
Pada Ikan Patin (Pangasius sp.) Dengan Periode Waktu Yang Berbeda. 
Dosen Pembimbing Dr. Woro Hastuti Satyantini, Ir., M.Si. dan Luthfiana 
Aprilianita Sari, S.Pi., M.Si. 
 

Ikan Patin (Pangasius sp.) merupakan salah satu komoditas budidaya air 
tawar yang di gemari oleh masyarakat karena merupakan salah satu ikan unggul 
air tawar. Pada tahun 2011 – 2013 tercatat produksi rata – rata 410.883 ton. 
Tahun 2014 mengalami kenaikan yaitu sebesar 418.002 ton dan mengalami 
penurunan pada tahun 2015 yaitu menjadi 256.287 ton. Permasalahan yang 
sering muncul dalam budidaya adalah harga pakan yang melambung tinggi 
semetara permintaan ikan patin meningkat setiap tahunnya. Salah satu cara untuk 
mengatasi masalah tersebut dilakukan dengan metode untuk menurunkan biaya 
pakan adalah dengan cara pemberian pakan yang efektif, salah satunya dengan 
cara pemuasaan (stunting). 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan Rancangan 
Acak Lengkap yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. Perlakuan yang 
diberikan adalah pemuasaan dengan waktu yang berbeda. Pada penelitian ini 
perlakuan yang diuji PA (kontrol), PB (Satu hari dipuasakan, kemudian satu hari 
diberi pakan berselang seling), PC (Satu hari dipuasakan, kemudian diberi pakan 
selama enam hari berturut-turut), PD (Satu hari dipuasakan kemudian diberi 
pakan selama tiga hari, dilanjutkan satu hari dipuasakan kemudian diberi pakan 
selama dua hari berturut-turut). 

Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah nilai pemuasaan. 
Analisis data menggunakan Analisis Varian (ANOVA) dan dilanjutkan dengan 
Uji Jarak Berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 
pemuasaan selama 42 hari mendapatkan hasil berpengaruh nyata terhadap 
tingkat konsumsi pakan, retensi lemak dan FCR sedangkan pada kelulushidupan 
tidak berpengaruh nyata terhadap pemuasaan. Hasil pemuasaan terbaik tingkat 
konsumsi pakan tertinggi pada perlakuan B (99,68), pada retensi lemak hasil tertinggi 
pada perlakuan B (4,81), pada FCR (Feed Conversion Ratio) hasil tertinggi pada 
perlakuan C (1,09)  dan pada kelulushidupan tertinggi pada perlakuan A,B, dan C 
(100).  
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