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Deskripsi 

FORMULA PAKAN IKAN YANG MENGANDUNG Alstonia acuminata PADA 

BENIH IKAN KERAPU BEBEK  

 

Bidang Teknik Invensi 5 

Invensi ini berhubungan dengan formulasi pakan ikan 

dengan penambahan Alstonia acuminata pada benih ikan kerapu 

bebek. Formulasi pakan ikan ini, selain mempercepat 

pertumbuhan ikan kerapu bebek juga dapat meningkatkan sistim 

kekebalan tubuh pada ikan kerapu bebek. 10 

 

Latar Belakang Invensi 

Kerapu bebek/kerapu tikus/humpback grouper (Cromileptes 

altivelis) merupakan salah satu komoditas perikanan budidaya 

laut yang memiliki nilai jual tinggi. Kerapu bebek 15 

(Cromileptes alitivelis) dengan harga per kilogramnya mencapai 

45-48 USD merupakan komoditas ikan laut yang memiliki harga 

yang cukup tinggi di pasaran.  

Beberapa hal yang menyebabkan mahalnya harga ikan kerapu  

adalah: (1) ikan kerapu bebek merupakan ikan yang dilindungi, 20 

sehingga ikan kerapu yang dijual merupakan ikan kerapu yang 

sudah dibudidayakan  tingkat sintasan ikan kerapu yang rendah 

merupakan faktor pembatas pada budidaya ikan kerapu, (3) 

pemeliharaan sampai ukuran konsumsi cukup lama, sehingga 

menyebabkan siklus panen yang panjang.  25 

Namun kendala utama dalam budidaya ikan kerapu ini adalah  

tingkat mortalitas yang tinggi ketika dalam proses 

pemeliharaan sampai panen. Salah  satu penyebab utama kematian 

yang tinggi pada budidaya ikan kerapu adalah karena serangan 

penyakit ikan dan kurangnya nutrisi pakan  yang dapat 30 

menyebabkan kematian secara massal. 

Pakan yang digunakan untuk budidaya ikan kerapu pada 

umumnya berupa ikan rucah.  Namun. Pemberian pakan rucah 

tersebut biasanya memberikan permasalahan tersendiri khususnya 



apabila pembesaran kerapu dilakukan secara intensif. 

Permasalahan diantaranya : 1) ketersediaan pakan rucah yang 

sulit untuk terpenuhi secara konsisten karena tergantung dari 

hasil penangkapan, 2) kualitas dari rucah yang bervariasi, 3) 

ikan rucah berpotensi sebagai pembawa penyakit (Kim et al 5 

2007), 4) ikan rucah memberikan limbah buangan yang tinggi  

 Upaya dalam mendapatkan solusi dari  permasalahan yang ada 

di masyarakat terhadap keterbatasan pakan buatan yang 

menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ikan akibat kekurangan 

gizi yang menyebabkan menurunnya produksi ikan yang 10 

dibudidayakan. Maka solusi yang ditawarkan adalah dengan 

mengaplikasikan formula pakan unggul yang telah didapatkan 

dari bahan-bahan lokal seperti daun kelor, bungkil kelapa, 

dedak padi, ikan rucah, tanaman Alstonia acuminata.  

 Pengembangan benih ikan kerapu yang berkualitas dengan 15 

memanfaatkan pakan buatan berbahan lokal yang aman dan ramah 

lingkungan. Permintaan pasar akan komoditas ini stabil bahkan 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian 

pengembangan usaha budidaya ikan kerapu ini mempunyai prospek 

yang cukup baik.  20 

 Potensi tanaman darat A.acuminata ini cukup banyak dan  

menyebar hampir di semua wilayah pesisir Maluku Tenggara, 

tetapi sampai saat ini  pemanfaatan terhadap tanaman ini sudah 

hampir punah sehingga nilai ekonomisnya sangat rendah jika 

dibanding dengan jenis tanaman darat lainnya. Untuk 25 

meningkatkan nilai jual maupun nilai guna dari tanaman darat 

A.Acuminata ini maka pemanfaatan dapat dilakukan dengan 

mengembangkannya sebagai pakan buatan pada budidaya ikan laut 

umumnya dan kerapu  bebek khususnya. Sehingga dengan adanya 

formula pakan ini, masalah pengendalian terhadap penyakit, 30 

keterbatasan penyediaan pakan buatan karena  biaya yang cukup 

tinggi untuk pembelian pakan,  rendahnya nilai jual A. 

acuminata serta bahan lokal dapat diatasi. Sehingga dapat 

menghasilkan benih yang unggul dan dapat meningkatkan tingkat 



kelulusan hidup pada budidaya ikan kerapu bebek dan 

meningkatkan nilai guna dari A. acuminata yang belum 

dimanfaatkan secara optimal, karena dengan mengembangkan  

sebagai pakan buatan dengan memanfatkan sumber bahan baku 

lokal, termasuk pemanfaatan limbah ikan.  5 

(Dangeubun, 2013) telah diuji fitokimia ekstrak methanol 

kulit A.acuminata mengandung alkaloid, fenolik, flavonoid, 

steroid.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa Konsentrasi 100% 

ekstrak kasar metanol kulit A.acuminata memiliki ukuran zona 

hambat yang lebih besar yaitu (14,75 mm) dibandingkan dengan 10 

konsentrasi 15%, 25%, 50% dan 75%. Hal ini dikarenakan 

umumnya, diameter zona hambat cenderung meningkat sebanding 

dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak. Tetapi ada penurunan  

luas zona hambat pada beberapa konsentrasi yang lebih besar, 

seperti pada bakteri V.harveyi saat konsentrasi 75% yaitu 15 

(12,75) yang cenderung sama dengan konsentrasi 50% yaitu (12,5 

mm). 

(Dangeubun, 2012) Hasil isolate murni dari ekstrak etil 

asetat kulit  A.acuminata diketahui mengandung Struktur 

senyawa methyl-hydroxy-2-methoxy-3(2-oxohexyl) benzoate 20 

sedangkan berdasarkan hasil LC-MS ekstrak kasar methanol kulit 

A.acuminata diketahui mengandung senyawa dominan asam coumaric 

ditunjukkan dengan spektrum dengan massa molekul 339,0468. 

Senyawa ini mengandung p-coumaroyl quinic acid (C16H18O8) yang 

termasuk pada golongan senyawa fenolik (Dangeubun, 2013). 25 

Hasil penelitian ini  diduga kuat bahwa tanaman A.acuminata 

berpotensi sebagai bahan obat sekaligus sebagai imunostimulan 

alami dalam pengendalian penyakit vibriosis. 

Penambahan bahan aditif dalam pakan untuk budidaya ikan, 

sebagai komponen yang efektif mengandung proteinase, lipase, 30 

dan campuran dari tiga jenis bakteri yang terdiri dari mikroba 

penghasil asam laktat, mikroba saccarificating, dan mikroba 

penghasil asam butirat, dikemukakan oleh Takashi Masuda pada 

paten dengan nomor US4808417A. Selain itu penambahan komponen 



biologis dalam pakan ikan dikemukakan oleh Ling Yuk Cheung 

melalui paten nomor US20030232059A1. Penemuan ini menyediakan 

metode untuk membuat komposisi biologis yang terdiri dari sel 

ragi yang dapat meningkatkan fungsi kekebalan ikan dalam 

budidaya. 5 

 Invensi yang diajukan ini berbeda dengan yang diajukan 

sebelumnya yaitu menggunakan tanaman A.acuminata dalam 

formulasi pakan untuk ikan kerapu yang dapat mempercepat 

pertumbuhan dan meningkatkan sistim kekebalan.  

 10 

Uraian Singkat Invensi 

 Invensi ini bertujuan untuk mendapatkan formula pakan 

buatan bagi ikan kerapu yang dengan penambahan bahan alam 

lokal tepung Alstonia acuminata sebanyak 0,5 gram dan 1 gram 

di campur dengan bahan pakan lainnya sehingga dapat digunakan 15 

untuk pakan buatan bagi ikan kerapu bebek yang mempercepat 

pertumbuhan, meningkatkan sistim imun dan tahan terhadap 

penyakit.  

Aspek pertama suatu formula pakan A, dari invensi ini 

adalah suatu formula pakan ikan yang terdiri dari tepung 20 

Alstonia acuminata 0,5 gram,  tepung daun kelor 16,875 gram,  

tepung ikan rucah 197,5 gram, tepung udang 58,5 gram, tepung 

merus 50 gram, tepung dedak padi 48,625 gram, vitamin 41,5 

gram, mineral 41,5 gram dan minyak ikan 45 gram. Semua bahan-

bahan ini dicampur secara merata dan cetak pakan untuk ikan. 25 

Aspek kedua Suatu formula pakan B untuk ikan yang 

diberikan ke ikan kerapu bebek, ikan kakap putih yang terdiri 

dari tepung Alstonia acuminata 1 gr, tepung ikan 98,75 gram, 

tepung bungkil kelapa 98,75 gram,  tepung udang 58,5 gram, 

tepung merus 50 gram, tepung daun kelor 16,875 gram, tepung 30 

dedak 48,625 gram, minyak  ikan 44,5 gram, vitamin 41,5 gram, 

mineral 41,5 gram. 

Aspek ketiga dari invensi ini adalah penggunaan pakan 

buatan untuk formula pakan A dan formula pakan B,  invensi 



formula-formula tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan 

mutlak, pertumbuhan harian, efesiensi pakan, pada ikan kerapu 

bebek. 

 

Uraian Lengkap Invensi 5 

Invensi ini terdiri dari formulasi pakan ikan dengan 

menggunakan bahan lokal yang dicampur dengan Alstonia 

acuminata. Invensi ini terbagi menjadi dua formulasi pakan 

diantaranya: (1) formulasi pakan A yang terdiri dari tepung 

daun Alstonia acuminata, tepung ikan rucah, tepung udang, 10 

tepung merus, tepung daun kelor, tepung dedak padi, dan 

ditambah dengan vitamin dan mineral yang masing-masing telah 

diuji kandungan proksimatnya. Sedangkan invensi formulasi 

pakan B terdiri dari tepung daun Alstonia acuminata, tepung 

ikan rucah, tepung daun kelor, tepung dedak padi, tepung 15 

bungkil kelapa dan ditambahkan dengan vitamin dan mineral. 

Semua bahan-bahan formulasi pakan A dan B telah diuji 

kandungan proksimatnya seperti yang terlihat pada Tabel 1. 

  

Tabel 1. Analisa Proksimat Bahan-bahan Pakan Pellet Ikan 20 

Kerapu Bebek 

Bahan 
Kadar 

Air 

Kadar 

Abu 
Protein Lemak 

Karbohidrat 

Serat 

Kasar 
BETN 

Tepung 

A.acuminata 
9,794 8,48975 23,18905 2,2423 19,1336 18,9864 

Tepung Ikan 

rucah 
6,0207 8,9409 81,05275 2,70595 0,35305 0,97745 

Tepung 

Udang 
6,615 8,49165 74,60235 8,58905 0,51565 0,9831 

Tepung 

Merus 
5,7083 1,0469 91,4288 0,37985 0,19765 0,7004 

Tepung daun 

Kelor 
7,7968 10,7711 31,4061 2,50925 14,97975 31,96215 

 

Salah satu syarat bagi kehidupan dan pertumbuhan ikan 

adalah tersedianya pakan yang bergizi. Uji kualitas pakan 

tersebut meliputi pengukuran kadar air, abu, lemak, protein 25 



dan karbohidrat. Komposisi dari tiap pakan yang diuji dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Analisa Proksimat  Pakan Buatan Yang Digunakan Untuk 

Perlakuan Dalam Percobaan. 

 5 

Kode 

sampel 

Kadar 

Air 

Kadar 

Abu 

Prote

in 
Lemak 

Karbohidrat 

Serat 

Kasar 
BETN 

Pakan A 4.03 24.94 42.61 12.06 3.52 12.84 

Pakan B 5.17 26.75 42.14 13.27 4.36 8.31 
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Klaim 

1. Suatu formula yang terdiri dari tepung Alstonia acuminata 

0,5 gr, tepung ikan 197,5 gram, tepung udang 58,5 gram, 

tepung merus 50 gram, tepung daun kelor 16,875 gram, 

tepung dedak padi 48,625 gram, minyak ikan 45 gram, 5 

vitamin 41,5 gram, mineral 41,5 gram.  

2. Formula menurut klaim 1 untuk  pakan ikan dapat 

meningkatkan sistim imun dan tahan terhadap penyakit. 
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Abstrak 

FORMULA PAKAN iKAN YANG MENGANDUNG Alstonia acuminata PADA 

BENIH IKAN KERAPU (Grouper) 

 5 

Telah dihasilkan invensi berupa formula pakan A untuk 

ikan kerapu yang terdiri dari tepung Alstonia acuminata 0,5 

gr, tepung ikan 197,5 gram, tepung udang 58,5 gram, tepung 

merus 50 gram, tepung daun kelor 16,875 gram, tepung dedak 

48,625 gram, tepung ikan 45 gram, vitamin 41,5 gram, mineral 10 

41,5 gram. Telah dihasilkan invensi berupa formula pakan B 

untuk ikan yang diberikan ke ikan kerapu bebek, terdiri dari 

tepung Alstonia acuminata 1 gr, tepung ikan 98,75 gram, tepung 

bungkil kelapa 98,75 gram, tepung udang 58,5 gram, tepung 

merus 50 gram, tepung daun kelor 16,875 gram, tepung dedak 15 

48,625 gram, minyak ikan 45 gram, vitamin 44,5 gram, mineral 

41,5 gram. Pemberian pakan terhadap ikan kerapu dilakukan 2 

kali sehari yaitu pagi dan sore hari dengan jumlah pakan 5 % 

dari berat biomasa ikan kerapu di keramba jaring apung, selama 

3 bulan. Pemberian pakan terhadap benih kerapu bebek dengan 20 

ukuran 12-20 cm dilakukan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore 

hari dengan jumlah pakan 5 % dari berat biomasa ikan kerapu 

bebek di keramba jaring apung, selama 3 bulan. Telah dilakukan 

pemberian pakan terhadap ikan kerapu bebek dengan formulasi 

pakan ikan buatan. dan hasilnya dapat meningkatkan percepatan 25 

pertumbuhan dan peningkatan sistim imun pada ikan tersebut. 

Dengan adanya invensi ini maka diharapkan dapat mengatasi 

masalah penurunan produksi ikan akibat terserangnya penyakit 

dan meningkatkan kualitas benih ikan. 

 30 

 

 


