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Dari jumlah tersebut, yang diperboleh 
kan ditangkap hanya 80%. Selama ini 
sumber pasokan ikan sebagian besar 
masih mengandalkan hasil penangkapan 
dari alam. Hal tersebut menjadi ancaman 
besar terhadap kelestarian produksi 
tangkap. Kondisi ini terjadi pula pada 
usaha penangkapan ikan di perairan 
Indonesia dan dipastikan mengancam 
kelestariannya. 

PENDAHULUAN 
Indonesia mem iliki keanekaraga 

man hayati tertinggi kedua di dunia, 
44, 7% diantaranya dari spesies ikan 
(Dahuri 2003). Dahuri (2004) menyata 
kan bahwa setiap tahun penduduk 
Indonesia mengkonsumsi ikan sekitar 
4,2 juta ton atau mencapai 75% dari 
seluruh potensi sumber daya ikan 
Indonesia yaitu 6,4 juta ton per tahun. 
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Kendala yang dihadapi dalam budidaya ikan adalah harga pakan yang relatif 
mahal, sehingga perlu dicari alternative somber karbohidrat dalam bahan pakan yang 
murah namun bergizi baik. Tapioka dapat dimanfaatkan sebagai somber karbohidrat 
karena mudah didapat, harganya relatif murah namun kandgungan gizinya cukup 
baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan formulasi pakan yang tepat dengan 
menggunakan kadar tapioka 0%, 5%, 10%, 15%, 20% atau 25% untuk mendukung 
pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan baung (Mystus nemurus). Basil 
penelitian menunjukkan bahwa pemberian pakan dengan kadar tapioka berbeda, tidak 
memberikan perbedaan nyata (P>0,05) terhadap pertambahan bobot individu, laju 
pertumbuhan bobot harian, konversi pakan, retensi protein, retensi lemak, dan 
kelangsungan hid up. Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan tapioka dengan 
kadar 5%, 10%, 15%, 20% atau 25% dalam pakan dapat digunakan dengan baik oleh 
benih ikan baung untuk kebutuhan pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. 

Kata kunci: Ikan baung, tapioka.formulasi pakan. 

The obstacle could be found in fish cultivation, was the expensive cost of food 
formulation. Therefore it is important to search an alternative source of carbohydrate to 
reduce the cost of food formulation. Tapioca could be used as the source of 
carbohydrate since it is easy to get, and cheap but still more good nutrition. This 
research was aimed to determine the most effective tapioca concentration (0%, 5%, 
10%, 15%, 20% or 25 %) in the food, for the growth and survival rate of green catfish 
(Mystus nemurus). The result revealed that different concentration of tapioca in food, 
were not significantly effected (P>0.05) the increasing of the body weight, the rate of 
daily growth, the food conversion, protein and fat retention, either the survival rate of 
green catfish.In generally, it included that the concentration of tapioca in 5%, 10%, 
15%, 20% or 25 % concentration were well utilized for the growth and survival rate of 
green catfish. 

Key words: Green catfish, tapioca,foodformulation. 
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Tabel 1. Komposisi Pakan Uji (dalam %) 
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Bahan Pakan Pakan (% tapioka) 
0 5 10 15 20 25 

Tepungikan 32 32 32 32 32 32 
Kedelai 30 30 29 29 29 29 
Tapioka 0 5 10 15 20 25 
Vitamin 2 2 2 2 2 2 
Mineral I I I I I I 
Minyak ikan 2 2 2 2 2 2 
Minyak nabati 2 2 2 2 2 2 
Selulosa 31 26 22 17 12 7 

Total JOO 100 100 JOO 100 JOO 

berasal dari karbohidrat, maka protein 
yang relatif mahal akan dikonversikan 
menjadi energi (Suhenda et al., 2005). 

Tapioka dapat dimanfaatkan 
sebagai alternatif sumber karbohidrat 
dalam pakan ikan karena memiliki 
beberapa keunggulan yaitu mudah 
didapat, harganya relatif murah, 
mempunyai rasa yang khas, tahan lama 
disimpan, dan merupakan bahan perekat 
yang baik. Penelitian terdahulu yang 
dilakukan Suhenda et al (2005), 
menunjukkan bahwa tapioka dalam 
pakan cukup baik untuk pertumbuhan 
dan kelangsungan hidup benih ikan 
baung. Untuk melengkapi temuan 
tersebut, perlu dilakukan penelitian guna 
mengetahui kadar tapioka yang tepat, 
terutama pada kisaran 5% - 25% untuk 
mendukung laju pertumbuhan dan 
kelangsungan hidup benih ikan baung. 

napthyl ethylene diamine chloride, HCl, 
Larutan Nessler, sulfamilamide, dan 
N�OH. Alat-alat penelitian terdiri dari 
18 akuarium berukuran 60 x 50 x 50 cm 
dan bervolume 100 liter yang dilengkapi 

BAHAN DAN METODE 
Ikan uji yang digunakan adalah 

benih ikan baung hasil pemijahan dengan 
bobot rata-rata 2,6 gram/ekor. Pakan 
diberikan dalam bentuk remah sebanyak 
6% dari bobot total ikan pada masing 
masing akuarium. Sebelum pakan dibuat, 
bahan-bahan yang akan digunakan 
dianalisis kandungan nutrisinya dengan 
menggunakan anal is is proksimat. 
Komposisi pakan disajikan dalam Tabel. 
1 berikut ini. 

Upaya untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan plasma nutfah perikanan 
secara lestari, diperlukan peningkatan 
kegiatan budidaya jenis-jenis ikan yang 
digemari oleh masyarakat. Salah satu 
jenis ikan perairan umum yang digemari 
masyarakat dan mempunyai prospek 
besar adalah ikan baung (Mystus 
nemurus). lkan baung mudah dipelihara 
di kolam atau dalam keramba jaring 
apung (KJA) dan cepat menyesuaikan 
diri terhadap pemberian pakan buatan 
(Hardjamulia dan Suhenda, 2000). 
Selain mengandung protein tinggi, ikan 
baung juga mempunyai harga relatif 
lebih tinggi daripada ikan mas (Suhenda 
et al., 2004). 

Untuk meningkatkan keberhasil 
an budidaya ikan baung, perlu memper 
hatikan ketersediaan pakan dengan kadar 
gizi yang tepat dan efisien. 
Permasalahan yang sering dihadapi 
dalam penyediaan pakan adalah 
formulasi yang tepat dalam pembuatan 
pakan bermutu tinggi, efisien, dan 
ekonomis. Hingga saat ini formulasi 
pakan ikan masih menggunakan pati 
atau dekstrin sebagai sumber karbohidrat 
yang biayanya mahal sehingga perlu 
dicari alternatif sumber karbohidrat yang 
lain. Penggunaan karbohidrat . sebagai 
"sparing effect" pada pemanfaatan 
protein perlu dilakukan karena bila 
pakan kurang mengandung energi yang 

Selain bahan-bahan tersebut 
digunakan pula MnS04, KI alkalis, 
H2S04, larutan tiosulfat, asam bisulfonik, 
indikator amilum, indikator phenol 
phtalein, Na2C03, .ndikator metil orange, 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
l. Pertambahan Bobot Rata-rata Individu 

Hasil analisis menunjukkan 
bahwa perbedaan kadar tapioka 5% 
sampai 25% sebagai sumber karbohidrat 
dalam pakan tidak memberikan 
perbedaan nyata (P>0,05) terhadap 
pertambahan bobot rata-rata individu 
benih ikan baung. Bobot rata-rata 
individu untuk setiap waktu pengamatan 
(satu minggu) disajikan pada Tabel 2. 

adalah enam minggu. Perlakuan yang 
diberikan sebagai berikut : 
Perlakuan A:Pakan standar tanpa tapioka 
Perlakuan B:Pakan standar + 5% tapioka 
Perlakuan C:Pakan standar + 10% tapioka 
Perlakuan D:Pakan standar + l 5%tapioka 
Perlakuan E:Pakan standar +20% tapioka 
Perlakuan F:Pakan standar + 25% tapioka 

Peubah yang diuk'ur terdiri dari 
peubah biologi dan peubah sifat fisika 
kimia air. Peubah biologi yang diukur 
terdiri dari pertambahan bobot rata-rata 
individu, Jaju pertumbuhan bobot harian, 
konversi pakan, retensi protein, retensi 
lemak, dan kelangsungan hidup. Sifat 
fisika kimia air yang diukur yaitu suhu, 
oksigen terlarut (Disolved Oksigen/00), 
karbondioksida, alkalinitas, nitrat, nitrit, 
dan pH diamati pada awal dan akhir 
penelitian. Pengukuran menggunakan 
metode Swingle (1969). Data dianalisis 
menggunakan program SPSS Ver. 11 
dan dilanjutkan uji Tukey pada taraf 
kepercayaan 95%. 

Cara Kerja 
l. akuarium dibersihkan lalu diisi air 

yang telah di aerasi. 
2. benih ikan baung dimasukkan ke 

dalam akuarium dengan padat 
penebaran 40 ekor ikan per 
akuarium. 

3. frekuensi pemberian pakan sebanyak 
empat kali sehari, setiap pukul 08.00, 
11.00, 14.00, dan 17.00 WIB. 

4. air dalam akuarium dibersihkan 
setiap hari dari kotoran dan sisa 
pakan. 

5. Sampling (penimbangan ikan) dan 
penyesuaian jumlah pakan yang 
diberikan, dilakukan setiap minggu. 

6. pada awal dan akhir penelitian 
dilakukan analisis proksimat 
terhadap ikan uji, bahan makanan, 
dan pakan uji. 

peralatan resirkulasi, aerasi dan pemanas 
air, perangkat titrasi untuk mengukur 
kandungan 02, C02, dan alkalinitas, 
timbangan dan perlengkapannya, 
pengukur pH dan termometer, 
spektrofotometer untuk mengukur 
amonia, nitrat dan nitrit, .serta peralatan 
analisis proksimat. 

Rancangan Percobaan 
Rancangan percobaan yang 

digunakan yaitu Rancangan Acak 
Lengkap (Steel dan Torrie, 1991) dengan 
enam perlakuan dan tiga ulangan. 
Sampling dilakukan secara total setiap 
satu minggu. Lama waktu pengamatan 
Tabel 2. Bobot rata-rata individu (g) benih ikan baung setiap sampling selama enam 

minggu pemeliharaan 

l 
\ 

1 

Sampling ke- Perlakuan {% tapioka} 
0 5 10 15 20 25 

0 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 
I 3,50 3,80 3,50 3,50 3,60 3,40 
2 5,05 5,39 4,96 4,94 5,17 4,95 
3 7,28 7,93 7,22 7,23 7,26 7,00 
4 10,45 10,45 10,29 10,33 10,42 10,13 
5 14,78 15,75 14,10 14,27 14,49 13,88 
6 18,70 18,83 17,16 17,66 17,86 16,94 

619,23%* 624,23%* 560,00%* 597,23%* 586,92%* 551,54%* 
Ket: * = bobot akhir/bobot awal x l 00% 
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awal benih ikan 5,5 g menghasilkan 
perbandingan bobot akhir dan bobot 
awal sebesar 304,60%. Pertambahan 
bobot benih ikan baung diilustrasikan 
pada Gambar 1. 

yang berasal dari protein digunakan 
untuk membangun jaringan sehingga 
terjadi pertumbuhan (NRC, 1983). 

Pemberian pakan dengan kadar 
tapioka 5% sampai 25% sebagai sumber 
karbohidrat tidak memberikan perbedaan 
nyata (P>0,05) terhadap pertumbuhan 
benih ikan baung. Hasil ini menunjukan 
bahwa dalam menentukan foemulasi 
pakan, para pembudidaya benih ikan 
baung tidak harus terpaku pada satu 
pilihan pakan dengan kadar tapioka 
tertentu. Pembudidaya benih ikan baung 
dapat memilih kadar tapioka antara 5% 
hingga 25% dalam pakan karena tidak 
akan memberikan pengaruh yang 
berbeda terhadap pertumbuhan benih 
ikan baung. 

2. Laju Pertumbuhan Bobot Harian 
Perlakuan kadar tapioka berbeda 

dalam pakan, tidak memberikan 
perbedaan nyata (P>0,05) terhadap laju 
pertumbuhan bobot harian benih ikan 
baung. Rata-rata laju pertumbuhan bobot 
benih selama pengamatan adalah sebesar 
l 5,26g atau sekitar 0,34g/hari. Pengaruh 

2 3 
Minggu ke- 

• Tapioka 0% • Tapioka 5% , Tapioka 10% x Tapioka 15% 
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Persentase perbandingan bobot 
akhir dan bobot awal benih ikan baung 
rata-rata adalah sebesar 595,83%. Hasil 
temuan Suhenda et al (2005) yang 
menggunakan tapioka 21 % dan bobot 
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Gambar 1. Pertambahan bobot benih ikan baung 
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Tapioka sebagai sumber 
karbohidrat dalam pakan ternyata dapat 
dimanfaatkan dengan baik oleh ikan uji. 
Karbohidrat melalui proses enzimatik di 
dalam sel, diubah menjadi energi 
biologis dalam bentuk ATP. Energi 
tersebut digunakan untuk kegiatan sel, di 
antaranya untuk pertambahan bobot 
tubuh. Sel-sel tub uh semakin 
berkembang, diikuti dengan pertam 
bahan bobot tubuh ikan yang meningkat 
tiap minggunya. Pakan yang masuk ke 
dalam tubuh ikan mengalami penyerapan 
sari-sari makanan di usus, kemudian di 
bawa aliran darah ke seluruh tubuh, 
sehingga pertumbuhan dan 
perkembangan sel-sel tubuh yang dapat 
dilihat dari peningkatan bobot tubuh 
ikan. Suhenda et al (2003) menyatakan 
fungsi pakan adalah sebagai sumber 
energi dan materi bagi kehidupan ikan, 
terutama untuk pemeliharaan tubuh, 
metabolisme, dan aktivitas, apabila 
terjadi kelebihan energi bebas maka 
energi digunakan untuk pertumbuhan. 
Dengan demikian j ika energi dari 
karbohidrat mencukupi, maka energi 
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perlakuan terhadap laju pertumbuhan 
bobot harian benih ikan baung selama 

enam minggu pemeliharaan disajikan 
pada Tabel 3. 

Tabel 3. Pengaruh kadar tapioka terhadap beberapa parameter 
Kadar Laju pertumbuhan Konversi Retensi Retensi Kelangsungan 
tapioka Bobot harian (%) pakan protein(%) lemak(%) hidup (%) 
A(0%) 4,81±0,11" 1,00 ± 0,02• 43,79 ± 0,63" 70,30 ± 0,66" 88,33 ± 2,89" 
B (5 %) 4,82 ± 0, 13• 1,08 ± 0,03" 41,89 ± 5,13" 72,48 ± 7,93"b 88,33 ± 7,643 

C (10 %) 4,58 ± 0,663 1,09 ± 0,01• 43,14 ± 1,39• 85,09 ± 3,05ab 90,00 ± 10,61° 
0(15%) 4,66±0,12" 1,08 ± 0,02• 40,27 ± 1,39" 82,59 ± 2,58"b '90,00 ± 3,543 

E (20 %) 4,69 ± 0,11• 1,12 ± 0,08• 41,19 ± 1,10• 84,81 ± 5,46b 88,33 ± 2,89" 
F (25 %) 4,56 ± 0,13" 1,11 ± 0,043 37,18 ± 2,02• 78,93 ± 3,52ab 80,83 ± 5,20" 

Hasil pada tabel di atas 
menunjukkan bahwa laju pertumbuhan 
bobot harian benih ikan baung cukup 
bagus. Laju pertumbuhan bobot harian 
ikan berkisar antara 4,56-4,82%, namun 
analisis statistik tidak menunjukan 
perbedaan nyata antar perlakuan. 
Penelitian Suhenda et al. (2005) yang 
menggunakan bobot benih awal sebesar 
5,5 g dengan pemberian kadar tapioka 
21 %, memperoleh laju pertumbuhan 
sebesar 3,28%. 

Penambahan tapioka sebagai 
sumber karbohidrat dapat menghasilkan 
energi, sehingga menurunkan 
penggunaan protein sebagai sumber 
energi (protein sparing effect). Dengan 
demikian, penggunaan protein sebagai 
sumber energi menjadi berkurang 
sehingga lebih banyak digunakan untuk 
pertumbuhan ikan. Suhenda et al (2005) 
menyatakan bahwa karbohidrat dan 
lemak mempunyai fungsi "sparing 
effect" pada pemanfaatan protein dalam 
tubuh organisme. Karbohidrat sebesar 

0,23g/l OOg pakan dapat menggantikan 
(spare) protein sebesar 0,05g, namun 
penggunaannya masih terbatas (Wilson 
1997 dalam Suhenda et al., 2005). 

Meskipun bobot benih ikan setiap 
hari terus meningkat, namun rata-rata 
laju pertumbuhan bobot harian benih 
ikan baung pada minggu terakhir 
pengamatan menunjukan penurunan. Hal 
uu mungkin disebabkan tingkat 
konsumsi pakan menurun, sehingga 
intake nutrient lainnya seperti protein 
akan turun, akibatnya laju pertumbuhan 
benih terhambat. Kemungkinan lainnya 
yaitu pada minggu terakhir pengamatan, 
telah terjadi kelebihan energi pada pakan 
sehingga laju pertumbuhan menurun. 
NRC (1983) menyatakan bahwa 
kelebihan atau kekurangan energi dapat 
mengakibatkan penurunan laju 
pertumbuhan, sehingga perlu diketahui 
tingkat energi yang optimum dalam 
pakan. Laju pertumbuhan bobot harian 
disaj ikan dalam Garn bar 2 berikut ini. 

0.70 

"5 0.60 
s: s a.so 
c 
1 0.40 
::, 
.c 
E 0.30 
::, 

� 020 
Q. • 

� 0.10 
...I 

0.00 

3.00 

2.50 � 
0 .a 

2.00 1: 
� =2 

1.50 � :E 
.a "' e- 

1.00 � • 0.50 a. 

0.00 
2 3 4 5 6 

Minggu ke- 
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Garn bar 2. Laju pertumbuhan harian dan pertambahan bobot benih ikan baung 
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Tabel 4. Hasil analisis proksimat ikan baung 
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8,06 
9,02 
9,04 
9,05 
9,28 
9,27 
9,06 

Abu(%) 
2,17 
5,04 
5,61 
6,28 
5,98 
6,12 
6,25 

Lemak(o/o) 
11,79 
16,47 
16,56 
17,04 
15,76 
16,09 
15,98 

menghasilkan retensi lemak berbeda 
nyata. Uj i Tu key dengan taraf 
kepercayaan 95% menghasilkan nilai 
retensi lemak yang berbeda antara kadar 
tapioka 0% (pakan standar) dan kadar 
tapioka 20% (84,81 % ). Suhenda et al 
(2005) memperoleh nilai retensi lemak 
60,21 % dengan penambahan tapioka 
21 % dalam pakan dan bobot awal benih 
sebesar 5,5 g. 

Jika dikaitkan dengan 
perbandingan bobot akhir dan awal pada 
penelitian yang mencapai 624,23%, 
tampaknya pertambahan bobot tersebut 
disimpan sebagai lemak tubuh, seperti 
yang tercermin dari hasil analisis 
proksimat tubuh ikan (Tabel 4). 
Tingginya kandungan karbohidrat dalam 

4. Retensi Protein 
Nilai retensi protein terbesar 

adalah pada pakan dengan kadar tapioka 
0% yaitu 43, 79%, sedangkan nilai 
retensi tekrceil adalah pada kadar tapioka 
25% yaitu 37,18% (Tabel 3). Secara 
statistik nilai retensi protein pada tiap 
perlakuan tidak berbeda nyata (P>0,05). 
Hasil tersebut menunjukan bahwa 
pemanfaatan pakan dalam penelitian ini 
cukup efektif. Suhenda et al. (2005) 
melaporkan bahwa pada benih ikan 
baung dengan bobot awal 5,5 g yang 
diberi kadar tapioka 21 % mempunyai 
nilai retensi protein 32, 77%. 

Hasil analisis proksimat (Tabel 4) 
tubuh ikan uji terhadap kandungan air, 
protein, lemak dan abu tubuh pada tiap 
perlakuan kadar tapioka yang berbeda 
temyata tidak menunjukan berbedaan 
nyata. 

Protein(%) 
76,52 
69,22 
68,92 
67,94 
70,51 
69,85 
70,30 

Kadar air(%) 
Awai 
Kadar tapioka 0% 
Kadar tapioka 5% 
Kadar tapioka 10% 
Kadar tapioka 15% 
Kadar tapioka 20% 
Kadar tapioka 25% 

3. Konversi Pakan 
Hasil analisis data menunjukan 

bahwa nilai konversi pakan berkisar 
antara 1,00-1,12. Nilai konversi pakan 
terkecil terjadi pada pemberian berturut 
turut tapioka 0% yaitu 1, kemudian 5%, 
15%, 10%, 25%, dan konversi pakan 
terbesar pada perlakuan kadar tapioka 
20% yaitu 1,12 (Tabel 3). Hasil uji 
statistik pada semua perlakuan, 
menunjukan nilai konversi pakan tidak 
berbeda nyata (P>0,05). Hasil konversi 
pakan dalam penelitian ini, menunjukan 
kualitas pakan cukup baik dan 
dimanfaatkan secara efisien untuk 
pertumbuhan benih ikan baung. 
Penelitian Suhenda et al (2005) yang 
menggunakan bobot awal benih 5,5 g 
dengan penambahan kadar tapioka 21%, 
menghasilkan nilai konversi pakan 
sebesar 1,64%. 

Contoh 

5. Retensi Lemak 
Benih ikan baung yang diberi 

pakan dengan kadar tapioka berbeda, 
menghasilkan nilai retensi lemak yang 
berbeda nyata (P<0,05). Uji Tukey pada 
taraf kepercayaan 95% menghasilkan 
nilai retensi lemak berbeda antara 
perlakuan A (kadar tapioka 0%) dan 
perlakuan E (kadar tapioka 20% (Tabel 
3). 

Retensi lemak menggambarkan 
banyaknya lemak yang disimpan dalam 
tubuh ikan uji. Nilai retensi lemak 
terbesar adalah pada perlakuan kadar 
tapioka I 0% menunjukkan nilai 85,09%, 
sementara perlakuan tanpa tapioka 
(pakan standar) adalah sebesar 70,30%. 
Perlakuan dengan kadar tapioka berbeda 



+- 

+- 

t 
t 

f 
t- 

Ekologia, Vol. 6, No. 2, Oktober 2006: 1-8 

pakan yang dapat tercerna, merangsang 
terjadinya proses lipogenesis dan 
meningkatkan penyimpanan lemak di 
dalam hati (Brauge et al., 1994 dalam 
Suhenda et al., 2005). Kelebihan energi 
dari karbohidrat, diubah menjadi asam 
asam lemak dan trigliserida,.yang terjadi 
di hati dan jaringan lemak (Subamia et 
al., 2003) seperti tercermin dari nilai 
retensi lemak. 

6. Kelangsungan Hidup 
Hasil analisis menunjukkan tidak 

ada perbedaan nyata (P>0,05) tingkat 
kelangsungan hidup benih ikan baung 
yang diberi pakan dengan kadar tapioka 
berbeda. Nilai kelangsungan hidup pada 
pakan standar 5% dan 20%, adalah sama 
yaitu 88,33%, perlakuan kadar tapioka 
10% dan 15% yaitu 90%, sedangkan 
perlakuan kadar tapioka 25% sebesar 
80,83%. Hal ini menunjukkan bahwa 
pemberian kadar tapioka yang berbeda 
dapat dimanfaatkan dengan baik oleh 
ikan uji. Walaupun perlakuan F (tapioka 
25%) memiliki nilai kelangsungan hidup 
lebih kecil di antara semua perlakuan, 
namun secara statistika menunjukkan 
tidak beda nyata (Tabel 4). Hasil 
penelitian Suhenda et al (2005) 
menunjukkan bahwa kelangsungan 
hidup benih ikan baung dengan 
pemberian tapioka 21 % adalah 96,67%. 
Kelangsungan hidup benih ikan baung 
pada perlakuan protein 30% adalah 66%, 
sedangkan pada protein 35% dan 40% 
adalah 76% (Suryanti, 2003). 

Pada penelitian tru, mulai 
minggu ke dua terjadi kematian ikan 
yang relatif banyak, tetapi setelah 
minggu ke lima, tingkat kematian 
menurun semng dengan pertambahan 
bobot ikan uji. Menurut Mudjiman 
(2004), waktu terakhir makan 
merupakan salah satu faktor penting bagi 
ikan yang mencari makan dengan alat 
peraba. lkan uji termasuk dalam subordo 
Siluroidea yang makan pada malam hari 
(nokturnal). Kemungkinan ketersediaan 
pakan pada malam hari tidak mencukupi 

kebutuhan untuk aktivitas dan 
metabolisme pada malam hari, sehingga 
pada pagi hari ditemukan ikan-ikan yang 
mati. 

Sebagai penunjang kelangsungan 
hidup benih ikan baung, suhu akuarium 
selama penelitian diusahakan tetap stabil 
pada kisaran 28-30°C, pH air 7,00-7,5, 
oksigen terlarut (DO) 6,53-8,45 ppm, 
kadar karbondioksida 3, 19-5,86 ppm, 
alkalinitas 38,23-46,27 ppm, amonia 
yaitu 0,014-0,035 ppm, nitrit 0,15-0,51 
ppm dan nitrat 0,009-0,024 ppm. 

KESIMPULAN 
Tepung tapioka dengan kadar 5%, 10%, 
15%, 20%, dan 25% dapat digunakan 
sebagai sumber karbohidrat dalam pakan 
karena benih ikan baung secara efektif 
dapat memanfaatkannya untuk 
pertumbuhan dan kelangsungan hidup. 
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