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Biologi Benih Kerapu

• Pemakan daging

• Pendiam, berkelompok, bergerak sendiri-sendiri

• Butuh kualitas air optimal: Terbiasa tinggal di
terumbu karang



Pemakan Daging !



Kebutuhan Gizi Benih Gelondongan Kerapu Berat Kering
(Ahmad et al, 2000; Sim et al, 2005)

• Protein: kebutuhan protein tinggi 47.25%-65,2%
• Lemak: 9-12%

Harus terhindar dari udara bebas untuk
mencegah ketengikan

• Serat Kasar: 1,8% 
Karbohidrat kurang mampu dimetabolisme oleh
ikan karnivor laut

• Abu : 4,4%-12,6%
• Vitamin mix: 1%



Pemahaman Nutrisi secara Umum



Protein

1.zat pembangun

• (membentuk jaringan baru, mengganti jaringan
yang rusak; proses reproduksi)

2.zat pengatur

• (pembentukan enzim, hormon –mengatur
proses-proses metabolisme dalam tubuh)

3.zat pembakar

• (sumber energi disamping karbohidrat / lemak)



Protein tersusun atas asam amino

AA Esensial:
• sangat dibutuhkan oleh ikan dalam

pertumbuhannya
• tidak dapat dibentuk / disintesis oleh ikan
• harus tersedia dalam pakan

AA Non-esensial:
• dapat disintesis dalam tubuh ikan sendiri
• dengan bantuan unsur-unsur lain dalam tubuh

ikan



Kebutuhan protein

• Kebutuhan ikan akan protein bergantung pada:
1. Ukuran ikan
2.Jumlah / kuantitas pakan yang dimakan ikan
3.Ketersediaan dan kualitas pakan alami
4. Kualitas protein
5.Suhu air kultur
• �Jenis ikan karnivora membutuhkan tingkat protein 

yang lebih tinggi dibandingkan ikan herbivora
• �Ikan pada stadia larva membutuhkan membutuhkan

tingkat
• protein yang lebih tinggi dibandingkan ikan dewasa



Lemak

: Senyawa organik yang tidak larut dalam air, namun larut
dalam pelarut organik; sebagai sumber energi terpenting
untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan

• Sumber energi (lebih tinggi dibanding protein / 
karbohidrat)

• Berperan dalam pemeliharaan struktur dan membran sel
• Pelarut dalam proses penyerapan vitamin A, D, E, dan K
• Membantu proses metabolisme
• Menjaga keseimbangan daya apung ikan dalam air
• Penggunaan lemak mempengaruhi rasa dan mutu pakan



Karbohidrat

• Ikan karnivora (khususnya ikan laut) secara
alami pakannya mengandung protein tinggi
sehingga kurang dapat mencerna karbohidrat
dengan baik; namun tetap dapat mensintesis
karbohidrat dari lemak dan protein



Vitamin

• Zat organik yang dibutuhkan ikan dalam jumlah sedikit
• Penting untuk pertumbuhan dan ketahanan kondisi tubuh
• Umumnya tidak dapat disintesis dalam tubuh
• Harus tersedia dalam pakan

Fungsi:
1. Bagian dari enzim atau ko-enzim
(berperan dalam pengaturan proses metabolisme tubuh)
2.Mempertahankan fungsi berbagai jaringan tubuh
3.Mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan sel baru
4.Membantu pembuatan zat-zat tertentu dalam tubuh



Mineral

• bahan anorganik yang dibutuhkan dalam jumlah
sedikit namun memiliki fungsi yang sangat
penting

Fungsi utama mineral:
1. komponen utama dalam struktur gigi dan tulang
2.sebagai struktur dari jaringan
3. menjaga keseimbangan asam basa
4.berperan dalam fungsi metabolisme
5.sebagai komponen utama dari enzim, vitamin, 

hormon, dan pigmen



Kelebihan dan Kekurangan Nutrisi
Kelebihan kadar lemak:
• pakan akan mudah mengalami oksidasi (mudah tengik)
• mengakibatkan penimbunan lemak pada usus ikan, hati ataupun ginjal

sehingga ikan menjadi terlalu gemuk dan nafsu makan berkurang.
Karbohidrat dalam pakan terdiri dari: Serat kasar
• sulit dicerna, bukan nutrisi penting bagi ikan laut
• akan menimbulkan pengotoran dalam wadah kultur
• tetap diperlukan untuk memudahkan pengeluaran feses
Terlalu banyak serat kasar (>10%)
• daya cerna menurun
• penyerapan menurun
• meningkatnya sisa metabolisme
• penurunan kualitas air kultur!



Kekurangan Vit B1, 2, 6,12
• Aktivitas menurun
Kekurangan Vit. C
• Tutup insang tidak ada
• Tulang bengkok
• Rentan penyakit
• Haemoglobin menurun shg daya serap oksigen

menurun



Pakan Ikan Kerapu

• Ikan Rucah

• Pakan buatan



Kandungan Nutrisi Ikan Rucah Berat Kering

• Protein: 60,78%-65,2%

• Lemak: 4,8%-10,23%

• Karbohidrat: 19,12%

• Serat Kasar: 1,8%-3,72% 

• Abu : 12,6%



• Cegah ketengikan pakan

Jauhkan dari udara bebas

• Cegah pembusukan

Simpan di refrigerator

Buang kepala dan jeroan

Menjaga Kualitas Nutrisi Ikan Rucah

bagus sedang jelek



Kelebihan dan Kekurangan ikan rucah
(Kamaruddin, 2008)

Kelebihan
• Lebih disukai ikan karena daya rangsang bau dan teksturnya

Kekurangan
• Transfer penyakit
• Membutuhkan penyimpanan suhu dingin
• Harga relatif tidak stabil
• Mengandung antihistamin yang mengurangi daya cerna

pakan
• Biaya operasional tinggi
• Mudah mengotori air



Kandungan Nutrisi Pakan Buatan Berat Kering

• Protein: 47.25%

• Lemak: 4,8%

• Serat kasar: 15%

• Abu : 4,4%

• Vitamin mix: 1%



• Cegah ketengikan pakan
Setelah dipakai, ditutup rapat dan cepat dihabiskan
Hindarkan dari sinar matahari

• Cegah pembusukan
Simpan di tempat kering, tidak bersentuhan dengan lantai dan
dinding
Jauhkan dari tikus dan serangga

Menjaga Kualitas Nutrisi Pakan Buatan

jelek (banyak pakan hancur)       



Kelebihan dan Kekurangan pakan buatan

Kelebihan:

• Mudah operasionalnya

Kekurangan

• Ikan kurang suka (perlu dilatih)

• Daya cerna lebih rendah (adanya karbohidrat
sebagai perekat)



Penurunan Nutrisi karena Suhu (Suwirya, 2006)

Kondisi Lama penyimpanan (jam)
0 8 24

Suhu kamar (29-30oC) 0,0% 30,0% 64,0%
Ikan di es (3 – 0oC) 0,0% 10,0% 20,0%

Penurunan n-3 HUFA pada lemak ikan rucah pada suhu berbeda

Kondisi Lama penyimpanan (jam)
0 12 24

Suhu kamar (29-30oC) 0,0% 30,0% 71,0%
Ikan di es (3-0oC) 0,0% 9,0% 15,7%

Penurunan Vitamin C pada ikan rucah yang disimpan pada suhu berbeda



Perbandingan Pertumbuhan dan SR Ikan Kerapu yang diberi
Pakan Ikan Rucah dan Pellet



Saalam Deh !


