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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemodelan Matematika 

Pemodelan matematika merupakan cara untuk mempresentasikan 

persoalan kompleks ke bentuk matematika[9]. Model matematika merupakan 

representasi matematika dari masalah yang dimodelkan. Model matematika 

digambarkan dengan asumsi tentang variabel, parameter, dan bentuk fungsi.  

Berikut diberikan tahapan pemodelan matematika yaitu: 

1. Identifikasi masalah 

Langkah pertama yaitu identifikasi masalah. Untuk mengidentifikasikan 

masalah perlu menentukan tujuan dan pertanyaan yang akan dicari 

solusinya. 

2. Membuat asumsi 

Langkah selanjutnya yaitu membuat asumsi tentang model yang akan 

diformulasikan berdasarkan tujuan dari identifikasi masalah. 

3. Formulasi model matematika 

Setelah asumsi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah formulasi model 

matematika. Model matematika yang diformulasikan harus sesuai dengan 

asumsi yang telah dibuat. Pada tahap ini perlu menentukan faktor yang 

akan diikutkan dalam model berupa persamaan. 

4. Mencari solusi dari model matematika 

Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari solusi dari model 

matematika dengan cara analitik dan numerik. Untuk model matematika 

yang sederhana solusi analitik dapat digunakan, sedangkan untuk model 

yang bersifat kompleks harus melalui simulasi numerik/pendekatan 

numerik menggunakan program komputer.  

5. Interpretasi hasil 

Kemudian hasil dari model matematika yang diperoleh perlu 

diinterpretasikan. Interpretasi harus realistis dari sudut pandang bidang 

matematika yang diterapkan. 
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6. Validasi model 

Validasi terhadap model dilakukan dengan mengecek apakah model 

tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan kenyataan dan apakah hasil 

sesuai dengan asumsi-asumsi yang telah dibuat. Jika tersedia data, kita 

melakukan validasi terhadap data. Jika ternyata user belum setuju dengan 

hasil, maka dapat dilakukan refinery/penghalusan model dengan 

melakukan ulang langkah 2, dan seterusnya[10].  

Berikut merupakan diagram alir tahapan pemodelan matematika 

 

Gambar 2.1 Tahapan Pemodelan Matematika 

 

2.2 Program Linear 

Definisi sederhana dari program linear adalah suatu teknik aplikasi 

matematika untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber terbatas di 

antara beberapa aktivitas yang bertujuan untuk memaksimumkan atau 

meminimumkan yang dibatasi oleh batasan tertentu, atau disebut juga dengan 

teknik optimalisasi dan sistem kendala linear. Program linear berkaitan dengan 

penjelasan suatu permasalahan dunia nyata sebagai suatu model matematika 

yang  terdiri atas sebuah fungsi tujuan[11].  

Persoalan program linear merupakan suatu persoalan untuk 

menentukan besarnya masing-masing nilai variabel sehingga nilai fungsi 

tujuan yang linear menjadi optimum dengan memperhatikan kendala yang 

dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan linear[12]. Syarat utama persoalan 
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keputusan merupakan unsur-unsur dalam persoalan yang dapat dikendalikan 

oleh pengambil keputusan; persoalan program linear bertujuan untuk 

memaksimalkan atau meminimalkan kuantitas; terdapat fungsi tujuan dari 

suatu persoalan program linear; terdapat batasan atau kendala yang membatasi 

tingkat sampai di mana sasaran dapat dicapai[13]. Dalam persoalan optimisasi 

pada dasarnya adalah bagaimana membuat nilai suatu fungsi dari beberapa 

variabel menjadi maksimum atau minimum dengan memperhatikan kendala 

yang ada[14]. 

 

2.2.1 Formulasi Model Program Linear 

Langkah yang paling menentukan dalam program linear adalah 

memformulasikan model program linear dengan mencakup identifikasi hal 

yang berkaitan dengan tujuan dan batasan yang membatasi tujuan tersebut. 

Setiap model program linear dinyatakan dalam bentuk fungsi tujuan dan 

fungsi kendala. Unsur penyusun program linear yaitu variabel keputusan, 

fungsi tujuan, fungsi kendala/pembatas dan batasan variabel. 

Variabel keputusan adalah variabel yang dapat menentukan keputusan 

yang akan dibuat dalam mencapai solusi optimal[13]. Kesalahan dalam 

menentukan variabel keputusan akan menyebabkan hasil solusi yang tidak 

optimal, untuk itu diperlukan pemahaman yang baik tentang karakteristik 

problem riil yang akan disusun program linearnya. 

Fungsi tujuan merupakan suatu fungsi linear yang menggambarkan 

tujuan atau sasaran dengan variabel tujuan, misalnya pendapatan, 

keuntungan, atau biaya. Didalam fungsi tujuan akan dijelaskan tujuan dari 

permasalahan yang ada, apakah akan memaksimalkan atau meminimalkan 

fungsi variabel. Fungsi kendala/pembatas merupakan bentuk rumusan 

terhadap kendala yang dihadapi dalam mencapai suatu tujuan, biasanya 

berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki di dalam mencapai 

suatu tujuan[13]. Sedangkan batasan variabel merupakan gambaran tentang 

wilayah variabel dengan syarat tidak boleh bernilai negatif.  
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Untuk menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan pada program 

linear, hal yang perlu dilakukan yaitu proses interpretasi dalam 

menerjemahkan atau merumuskan kendala yang ada dalam bentuk model 

matematika sehingga dapat diselesaikan dalam bentuk matematis[15]. 

 

2.2.2 Bentuk Umum Program Linear 

Secara umum, bentuk matematis dari program linear dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

Fungsi tujuan (objective function): 

 Maksimum/minimum 𝑍 =  𝑐1𝑥1  + 𝑐2𝑥2 + . . . + 𝑐𝑛𝑥𝑛 (2. 1) 

Fungsi kendala (constraint function): 

 𝑎11𝑥1  +  𝑎12𝑥2  +  … + 𝑎1𝑛𝑥𝑛  ≤ 𝑎𝑡𝑎𝑢 ≥  𝑏1 (2. 2) 

 𝑎21𝑥1  + 𝑎22𝑥2  +  … + 𝑎2𝑛𝑥𝑛  ≤  𝑎𝑡𝑎𝑢 ≥ 𝑏2 (2. 3) 

      ⋮               ⋮            ⋮            ⋮                ⋮            ⋮  

 𝑎𝑚1𝑥1  + 𝑎𝑚2𝑥2  +  … + 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛  ≤ 𝑎𝑡𝑎𝑢 ≥  𝑏𝑚 (2. 4) 

 𝑥1  ≥  0,   𝑥2  ≥  0, … 𝑥𝑛  ≥  0 (2. 5) 

Keterangan: 

 𝑍  = fungsi tujuan 

 𝑥𝑛  = variabel keputusan pada variabel ke-𝑛 

 𝑎𝑚𝑛 = koefisien sisi kiri pada kendala ke-m dan variabel ke-𝑛 

 𝑏𝑚  = koefisien sisi kanan pada kendala ke-𝑚 

 𝑐𝑛 = koefisien fungsi tujuan pada variabel ke-𝑛 

 𝑚, 𝑛  = batasan variabel[16] 

 

2.2.3 Metode Simpleks dalam Program Linear 

Metode simpleks merupakan teknik untuk menyelesaikan program 

linear sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang 
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berhubungan dengan pengalokasian sumberdaya secara optimal[17]. 

Beberapa ketentuan dalam penyelesaian metode simpleks yaitu: 

1. Nilai ruas kanan fungsi tujuan harus nol 

2. Nilai ruas kanan fungsi kendala harus positif. 

3. Fungsi kendala harus berupa persamaan, jika dalam bentuk 

pertidaksamaan harus diubah dengan menambahkan variabel slack/surplus 

disebut juga variabel dasar. 

Ketentuan penggunaan Tabel simpleks yaitu: 

1. Fungsi kendala harus berupa persamaan 

2. Proses pengulangan dihentikan apabila koefisien-koefisien dari fungsi 

tujuan sudah tidak ada yang bernilai negatif 

Tabel 2.1 Tabel Simpleks 

Variabel 

Dasar 
𝑍 𝑋1 … 𝑋𝑛 

Slack Variabel 

𝑁𝐾 

𝑋𝑛+1 … 𝑋𝑛+𝑛 

𝑍 1 −𝐶1 … −𝐶𝑛  0 … 0 0 

𝑋𝑛+1 0 𝑎11 … 𝑎1𝑛 1 … 0 𝐵1 

⋮ ⋮  ⋮   ⋮  ⋮ 

𝑋𝑛+𝑛 0 𝑎𝑚1 … 𝑎𝑚𝑛 0 … 1 𝐵𝑚 

Dimana: 

𝑚  = banyak fungsi kendala 

𝑛  = banyaknya variabel output 

𝐵1  = batasan sumber 1 

𝐵𝑚  = batasan sumber ke-𝑚 

𝑁𝐾  = nilai ruas kanan 

Tahapan penyelesaian dengan metode simpleks adalah: 

1. Menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala 

2. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala kebentuk standar tabel awal 

simpleks 
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3. Membuat tabel simpleks awal 

a. Menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi 

b. Kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang bernilai negatif dengan angka 

terbesar 

c. Baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil  

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 (𝑁𝐾)

𝐾𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑘𝑢𝑛𝑐𝑖 (𝐾𝐾)
 

d. Menentukan nilai elemen cell yaitu nilai perpotongan antara kolom 

kunci dengan baris kunci 

4. Melakukan iterasi 

a. Membuat baris kunci baru 

𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑘𝑢𝑛𝑐𝑖 𝑏𝑎𝑟𝑢 =  
𝐵𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑘𝑢𝑛𝑐𝑖 𝑙𝑎𝑚𝑎

𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑒𝑙𝑙
 

b. Membuat baris Z baru 

𝐵𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑍 𝐵𝑎𝑟𝑢 = 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑍 𝑙𝑎𝑚𝑎

−  (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑘𝑢𝑛𝑐𝑖 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 

× 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑘𝑢𝑛𝑐𝑖 𝑏𝑎𝑟𝑢) 

c. Membuat baris variabel baru 

𝐵𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑋𝑛 𝐵𝑎𝑟𝑢

= 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑋𝑛 𝑙𝑎𝑚𝑎

−  (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑘𝑢𝑛𝑐𝑖 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 

× 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑘𝑢𝑛𝑐𝑖 𝑏𝑎𝑟𝑢) 

5. Melakukan iterasi hingga baris Z tidak ada nilai negatif[17] 

Contoh soal sederhana program linear: 

Sekelompok tani membeli tanah seluas 6 ha yang dapat ditanami padi 

dan jagung. Karena keterbatasan sumber daya, petani harus menentukan 

berapa bagian tanah yang harus ditanami padi dan berapa bagian tanah yang 

harus ditanami jagung. Dalam satu periode masa tanam tenaga yang tersisa 

hanya 1600 jam per orang, dengan pupuk terbatas yang tidak lebih dari 500 

kg, kemudian air dan sumber daya lainnya dianggap cukup. 

Diketahui bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 

jam per orang, luas tanah 0,02 ha dan pupuk 2 kg. Diketahui pula bahwa untuk 



 

11 

 

menghasilkan 1 kuintal jagung diperlukan tenaga 8 jam per orang, luas tanah 

0,05 ha dan 5 kg pupuk. Pendapatan petani dari 1 kuintal padi adalah Rp 

40.000,00 kemudian untuk 1 kuintal jagung Rp 25.000,00 dan dianggap 

bahwa semua hasil tanam nya selalu habis terjual. Masalah bagi sekelompok 

tani adalah bagaimanakah rencana produksi untuk memaksimalkan 

pendapatan total?  

Berikut merupakan bentuk permasalahan yang dijabarkan dalam 

bentuk tabel: 

Tabel 2.2 Contoh Soal Program Linear 

Sumber 
Padi 

(per kuintal) 

Jagung 

(per kuintal) 
Batas sumber Satuan 

Tanah 0,02 0,03 6 Ha 

Tenaga 10 8 1600 Jam/orang 

Pupuk 2 3 500 Kg 

Pendapatan 40.000 25.000  Rupiah 

Tahapan untuk menyelesaikan permasalahan dengan metode simpleks 

adalah: 

1. Menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala 

Misalkan:  

𝑥: Banyaknya kuintal padi yang diproduksi per masa tanam per panen 

𝑦: Banyaknya kuintal jagung yang diproduksi per masa tanam per panen 

Fungsi tujuan: 

𝑀𝑎𝑥 ∶  𝑍 = 40𝑥 + 25𝑦 

Fungsi kendala : 

• Ketersediaan tanah 

0,02𝑥 + 0,03𝑦 ≤ 6 

• Ketersediaan tenaga 

10𝑥 + 8𝑦 ≤ 1600 

• Ketersediaan pupuk 

2𝑥 + 3𝑦 ≤ 500 
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• Peubah non-negatif 

𝑥 ≥ 0  dan 𝑦 ≥ 0 

2. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala kebentuk standar tabel awal 

simpleks 

𝑍 − 40𝑥 − 25𝑦 = 0 

0,02𝑥 + 0,03𝑦 + 𝑅 = 6 

0,02𝑥 + 0,03𝑦 + 𝑆 = 1600 

2𝑥 + 3𝑦 + 𝑇 = 500 

3. Membuat tabel simpleks awal dan melakukan iterasi 

Tahap awal yaitu membuat tabel simpleks awal sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Tabel Simpleks Contoh Soal 

Variabel 
Bebas Z X Y R S T NK 

Z 1 -40000 -25000 0 0 0 0 

R 0 0,02 0,03 1 0 0 6 

S 0 10 8 0 1 0 1600 

T 0 2 3 0 0 1 500 

Setelah membuat tabel awal, tahap berikutnya yaitu melakukan iterasi 

dengan menentukan kolom kunci yang memiliki nilai pada baris Z negatif 

terbesar, kemudian menentukan baris kunci dengan nilai NK/KK terkecil. 

Setelah kolom cell didapatkan, tahap selanjutnya adalah melakukan 

perhitungan iterasi sehingga didapatkan hasil optimal pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.4 Tabel Penentuan Cell 

Variabel 
Bebas Z X Y R S T NK NK/KK 

Z 1 -40000 -25000 0 0 0 0 0 

R 0 0,02 0,03 1 0 0 6 300 

S 0 10 8 0 1 0 1600 160 

T 0 2 3 0 0 1 500 250 
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Tabel 2.5 Tabel Hasil Iterasi 

Variabel 

Bebas P X Y R S T NK 

Z 1 0 7000 0 4000 0 6400000 

R 0 0 0,014 1 -0,002 0 2,8 

X 0 1 0,8 0 0,1 0 160 

T 0 0 1,4 0 -0,2 1 180 

Berdasarkan Tabel 2.5 didapatkan solusi optimal sebesar Rp 

6.400.000,00 dengan solusi optimal variabel yaitu 𝑋 = 160. Sehingga untuk 

memaksimumkan pendapatan maka digunakan lahan seluas 160 m2 untuk 

menanam padi. Kemudian menggunakan keseluruhan jam kerja untuk 

memproduksi padi dan dengan menggunakan 320 kg pupuk. Diketahui bahwa 

sisa lahan sebesar 2,8 ha dan sisa pupuk yang tersedia sebanyak 180 kg. 

 

2.2.4 Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas merupakan suatu cara/metode yang menyelidiki 

apakah akan terjadi perubahan pada solusi awal jika terdapat beberapa 

perbahan pada masalah awal. Tujuan dari analisis sensitivitas adalah untuk 

menentukan kelenturan solusi optimal yang telah diperoleh dari masalah awal 

terhadap masalah baru yang merupakan perubahan dari masalah awal. 

Perubahan dapat dilakukan pada: 

a. Nilai koefisien fungsi objektif 

b. Perubahan pada ruas kanan 

c. Penambahan perubahan baru 

d. Penambahan kendala baru 

e. Perubahan pada koefisien fungsi kendala 

Seberapa sensitif solusi optimal yang telah dicapai terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi disebut analisis sensitivitas atau analisis 

parameter. Persoalan analisis sensitivitas adalah persoalan yang timbul 

setelah solusi optimal terpenuhi. Analisis setelah optimal akan menyelidiki 

bagaimana perubahan pada parameter input akan berakibat terhadap solusi 

optimal[16]. 
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2.3 Syarat Mutu Pakan Ikan Kakap Putih 

Produktivitas ikan kakap putih sangat bergantung kepada nutrisi yang 

terkandung pada pakannya. Dalam proses pertumbuhan, setiap usia/ukuran 

ikan akan membutuhkan nutrisi yang berbeda. Nutrisi yang dibutuhkan ikan 

kakap putih antara lain terdapat kandungan protein yang tinggi, kadar abu, 

kadar air, lemak dan serat kasar. Ikan kakap putih dengan ukuran kecil akan 

membutuhkan nutrisi protein yang lebih besar dibandingkan ikan dengan 

ukuran besar. Persentase pemberian pakan ikan kakap putih yang berbobot 

kurang dari 100 g atau dengan ukuran ikan kurang dari 20 cm diberikan dosis 

pakan berkisar 5-10% dengan padat tebar 40-70 ikan per m3. Sedangkan 

untuk ikan kakap putih yang berbobot lebih dari 100 g dengan ukuran ikan 

lebih dari 20 cm diberikan dosis pakan 3-5% dari total bobot ikan kakap putih 

dengan padat tebar 10-30 ikan per m3[18]. Ukuran dan berat ikan kakap putih 

disajikan pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 BPBL Batam (2015) 

Ukuran Tebar (gram) Ukuran Tebar (cm) Padat Tebar (ekor/m3) 

10-25 10-12 60-70 

40-50 14-15 50-60 

75-100 17-20 40-50 

150-200 20-25 25-30 

300→500 >25 10-20 

 

2.3.1 Bahan Baku Pakan 

Adapun bahan baku yang digunakan untuk membuat pakan ikan 

kakap putih terdiri dari tepung ikan, tepung MBM, tepung SBM, tepung 

CGM, tepung tapioka, tepung terigu, tepung polard, minyak ikan, vitamin c, 

vitamin pre-mix, Taurin, Imunostimulan, Anti oksidan, Mineral mix, Enzim, 

Garam, Metionim, Lisin, Lecithin[2]. 

1. Tepung ikan 

Tepung ikan merupakan sumber protein hewani yang cukup tinggi dan 

memiliki kandungan mineral-mineral yang dibutuhkan pada campuran 

pakan. Persyaratan mutu yang terkandung dalam tepung ikan sesuai SNI: 
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Tabel 2.7 SNI 01-2715-1992 Tepung Ikan Bahan Baku Pakan 

Parameter Syarat 

a. Kadar air (%) maks 10 

b. Protein kasar (%) min 65 

c. Serat kasar (%) maks 1.5 

d. Abu (%) maks 20 

e. Lemak (%) maks 8 

2. Tepung MBM  

Meat and Bone Meal (MBM) atau yang disebut dengan tepung daging 

dan tepung tulang memiliki kandungan protein dan kalsium yang tinggi. 

Persyaratan mutu yang terkandung dalam tepung MBM sesuai SNI: 

Tabel 2.8 SNI 7994:2014 Tepung Daging dan Tulang (MBM) - Bahan Pakan 

Ternak 

No Parameter Syarat 

1 Kadar air (%) maks 10 

2 Abu (%) maks 35 

3 Protein kasar (%) min 50 

4 Lemak kasar (%) maks 12 

5 Serat kasar (%) maks 3 

3. Tepung SBM  

Bungkil kedele atau soybean meal (SBM) merupakan salah satu sumber 

protein dalam menyusun ransum ternak. Persyaratan mutu yang 

terkandung dalam tepung SBM sesuai SNI: 

Tabel 2.9 SNI 4227-2013 Bungkil Kedelai-Bahan Pakan Ternak 

No  Parameter Syarat 

1 Kadar air (%) maks 12 

2 Abu (%) maks 6 

3 Protein kasar (%) min 46 

4 Lemak kasar (%) maks 2 

5 Serat kasar (%) maks 5 

4. Tepung CGM 

Corn gluten meal (CGM) adalah hasil samping dari industri pati jagung 

yang dihasilkan dari proses penggilingan basah (wet milling). 

Persyaratan mutu yang terkandung dalam tepung CGM sesuai SNI: 
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Tabel 2.10 SNI 01-4483-1998 Jagung Bahan Pakan 

No  Parameter Persyaratan 

1 Kadar air (%) maks 14 

2 Protein kasar (%) min 7.5 

3 Serat kasar (%) maks 3 

4 Abu (%) maks 2 

5 Lemak (%) maks 3 

6 Aflatoksin(ppb) 50 

5. Tepung tapioka 

Tepung tapioka merupakan tepung hasil dari penggilingan ubi kayu yang 

dibuang ampasnya. Persyaratan mutu yang terkandung dalam tepung 

tapioka sesuai SNI: 

Tabel 2.11 SNI 3451:2011 Tapioka 

No  Kriteria Uji Persyaratan 

1 Kadar air (%) maks 14 

2 Abu (%) maks 0.5 

3 Serat kasar (%) maks 0.4 

6. Tepung terigu 

Tepung terigu merupakan hasil ekstraksi dari proses penggilingan 

gandum (T. sativum). Persyaratan mutu yang terkandung dalam tepung 

terigu sesuai SNI: 

Tabel 2.12 SNI 01-3751-2000 Terigu 

No  Parameter Persyaratan 

1 Kadar air (%) maks 14 

2 Protein kasar (%) min 7 

3 Abu (%) maks 0.6 

7. Tepung polard 

Tepung polard adalah produk samping dari proses miling gandum yang 

berguna sebagai bahan baku untuk pembuatan pakan ternak yang 

memiliki kadar protein dan nutrisi yang tinggi. Persyaratan mutu yang 

terkandung dalam tepung polard sesuai SNI: 

Tabel 2.13 SNI 7992:2014 Hasil Ikutan Pengolahan Biji Gandum - Bahan Pakan 

Ternak 

No  Parameter Wheat polard 

1 Kadar air (%) maks 13 

2 Abu (%) maks 5 

3 Protein (%) min 15 

4 Lemak kasar (%) maks 3.5 

5 Serat kasar (%) maks 8 
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8. Tepung PMM 

Tepung Poultry Meat Meal (PMM) atau tepung daging unggas 

merupakan bahan pakan sumber protein tinggi yang terbuat dari sisa-sisa 

pemotongan ternak atau ternak yang sudah mati. Persyaratan mutu yang 

terkandung dalam tepung PMM sesuai SNI: 

Tabel 2.14 SNI 7992:2014 Tepung Hasil Ikutan Unggas (Poultry by Product 

meal) - Bahan Baku Pakan Ternak 

No  Parameter Kandungan 

1 Kadar air (%) maks 10 

2 Abu (%) maks 18 

3 Protein (%) min 50 

4 Lemak kasar (%) maks 14 

5 Serat kasar (%) maks 2.0 

9. Minyak ikan 

Minyak ikan berasal dari ikan tinggi lemak yang merupakan sumber 

lemak sehat. Minyak ikan mengandung asam lemak omega-3, 

eicosapentaenoic acid (EPA) dan docosahexaenoic acid (DHA) yang 

merupakan prekursor untuk eicosanoids yang dapat mengurangi 

peradangan diseluruh bagian tubuh. Penggunaan minyak ikan untuk 

formulasi pakan yang digunakan sebesar 7%. 

10. Vitamin c 

Vitamin c merupakan senyawa yang dapat larut dengan baik dalam air 

dan merupakan senyawa yang mudah diserap pada saluran cerna. Salah 

satu fungsi vitamin c adalah sebagai antioksidan. Vitamin c sering 

ditambahkan ke dalam makanan untuk mencegah perubahan oksidatif 

karena vitamin c yang memiliki daya antioksidan[19]. Penggunaan 

vitamin c untuk formulasi pakan yang digunakan sebesar 0.05% 

11. Vitamin pre-mix 

Pre-mix mengandung vitamin dan mineral. Vitamin pre-mix merupakan 

bahan tambahan yang dicampurkan kedalam pakan yang berguna untuk 

meningkatkan jumlah nutrisi yang ada di dalam pakan. Dosis yang 

dianjurkan dalam penggunaan premix biasanya hanya sebesar 0,25% per 

kg hingga 0.50% per kg ransum. 
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12. Taurin  

Taurin merupakan senyawa yang berguna untuk stabilitas membran. 

Penambahan taurin dalam pakan buatan ternak berguna untuk 

meningkatkan pertumbuhan ternak[20]. Penggunaan taurin untuk 

formulasi pakan yang digunakan sebesar 0.10% 

13. Imunostimulan  

Imunostimulan atau imunostimulator adalah obat dan nutrient yang 

menstimulasi sistem imun dengan meningkatkan mekanisme pertahanan 

tubuh[21]. Penggunaan imunostimulan untuk formulasi pakan yang 

digunakan sebesar 0.04% 

14. Anti oksidan 

Anti oksidan adalah zat yang mampu mencegah kerusakan sel akibat 

radikal bebas di dalam tubuh dan merupakan senyawa yang mampu 

mencegah oksidasi. Penggunaan anti oksidan untuk formulasi pakan 

yang digunakan sebesar 0.07% 

15. Mineral mix 

Mineral mix merupakan gizi tambahan untuk meningkatkan status gizi 

dalam tubuh. Penggunaan mineral mix untuk formulasi pakan yang 

digunakan sebesar 0.40% 

16. Enzim 

Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis dalam 

organisme hidup. Enzim bekerja secara spesifik pada substrat yang 

kebanyakan terdapat di dalam pakan, baik berupa serat kasar yang 

merupakan bentuk molekul besar. Penggunaan enzim untuk formulasi 

pakan yang digunakan sebesar 0.05% 

17. Garam 

Garam untuk pakan ternak menjadi sumber mineral esensial natrium dan 

khlor. Kandungan mineral yang ada di dalam garam adalah kalsium (Ca), 

magnesium (Mg), dan natrium klorida (NaCl). Penggunaan garam 

formulasi pakan yang digunakan sebesar 0.35% 
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18. Metionim 

Metionim adalah salah satu jenis asam amino esensial yang menjadi 

komponen penyusun protein. Penggunaan metionim untuk formulasi 

pakan yang digunakan sebesar 0.05% 

19. Lisin 

Kandungan lisin dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pakan 

dan mengurangi konsumsi pakan. Penambahan lisin dalam makanan 

cenderung meningkatkan kandungan protein, lemak, dan energi dalam 

pakan. Penggunaan lisin untuk formulasi pakan yang digunakan sebesar 

0.40% 

20. Lecithin 

Senyawa kimia campuran fosfatida dan senyawa-senyawa lemak yang 

meliputi fosfatidil kolin, fosfatidil etanolamin, fosfatidil inositol, dan 

senyawa lainnya. Mengandung lemak jenuh yang diperlukan dalam 

pembuatan pakan. Penggunaan lecithin untuk formulasi pakan yang 

digunakan sebesar 0.40%.  

Bahan baku yang akan digunakan untuk memformulasikan pakan ikan 

kakap putih hanya sebanyak 8 jenis bahan baku karena dengan kedelapan 

bahan baku telah memenuhi tujuan meminimumkan biaya dan kebutuhan 

nutrisi yang sesuai SNI. Bahan baku yang digunakan antara lain tepung ikan, 

tepung MBM, tepung SBM, tepung CGM, tepung tapioka, tepung terigu, 

tepung polard. 

 

2.3.2 Biaya Bahan Baku 

Biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dikeluarkan/dilakukan 

untuk melakukan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang 

sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan 

terjadi. Bahan baku yang digunakan dalam produksi pakan tentu memiliki 

biaya yang beragam di pasaran. Berikut daftar harga bahan baku yang 

digunakan untuk memenuhi syarat mutu SNI antara lain: 



 

20 

 

Tabel 2.15 Harga Bahan Baku Pakan Ikan Kakap Putih 

No  Bahan Baku Harga per kg 

1 Tepung Ikan Rp 8.000,00 

2 Tepung MBM Rp 12.000,00 

3 Tepung SBM Rp 15.000,00 

4 Tepung CGM Rp 15.000,00 

5 Tepung Polard Rp 5.000,00 

6 Tepung PMM Rp 12.000,00 

7 Tepung Terigu Rp 10.000,00 

8 Tepung Tapioka Rp 11.000,00 

Sumber: Media Penjualan Online (Lazada dan Shopee), 2021 

  


