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ABSTRAK 

Aplikasi prebiotik MOS pada skala laboratorium telah terbukti dapat meningkatkan sintasan, 
pertumbuhan dan respons imun ikan catfish terhadap serangan patogen. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh pemberian prebiotik MOS terhadap kinerja pertumbuhan ikan baung yang dipelihara 
pada skala lapang di hapa (2x1x1 m3) yang dipasang di kolam tanah. Ikan baung ukuran bobot tubuh 
rata-rata awal 23 g dipelihara selama 60 hari pada hapa dengan kepadatan 40 ekor/m2. Penelitian ini 
terdiri dari dua perlakuan dengan dua kali ulangan yaitu perlakuan K (tanpa penambahan prebiotik 
MOS) dan P (penambahan prebiotik MOS 0,2% dari jumlah pakan). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pemberian prebiotik MOS mampu meningkatkan sintasan, laju pertumbuhan harian, rasio 
konversi pakan, efisiensi pakan dan tingkat pertambahan bobot tubuh ikan baung. 
 

Kata kunci : Prebiotik MOS, ikan baung, kinerja pertumbuhan, kolam tanah 
 

PENDAHULUAN 

 

Ikan baung (Mystus nemurus) dikenal sebagai ikan bagrid catfish tropis yang banyak diminati oleh 
masyarakat terutama di daerah Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Tengah. Ikan ini adalah 
salah satu jenis ikan air tawar ekonomis penting asli Indonesia dan endemik Kalimantan Tengah yang 
memiliki nilai dagang tinggi karena tingginya kualitas daging, namun belum banyak dibudidayaka 
n (Zakaria-Ismail 1991).Walaupun ikan ini telah dapat dipijahkan secara buatan, tetapi pertumbuhan 
dan kualitas benih yang dihasilkan masih rendah. Pertumbuhan maksimum ikan baung didapat dengan 
pemberian pakan berkadar protein 42% (Khan et al., 1993, 1996). Ikan berbobot awal 25 g yang 
dipelihara dalam tangki fibreglass hanya mencapai 1,08% per hari (Khan et al., 1993). Padat tebar 
optimum ikan antara 285-375 ekor/m3 (Khan, 1994). Permasalahan umum dalam budidaya ikan baung 
adalah pertumbuhan ikan lambat, karena ukuran konsumsi baru tercapai setelah 1 tahun masa 
budidaya  dibandingkan dengan jenis ikan catfish lainnya, seperti lele (Clarias sp.) yang hanya 
memerlukan masa pemeliharaan 3-4 bulan. Salah satu penyebab potensial masalah ini adalah 
inefisiensi proses pencernaan dan penyerapan nutrien pakan. 
 
Prebiotik adalah bahan makanan yang tidak dapat dicerna inang namun memberi pengaruh 
menguntungkan dengan merangsang pertumbuhan dan aktivitas dari sejumlah bakteri yang 
menguntungkan (Zhang et al., 2012). Mannanoligosakarida (MOS) merupakan glukomannoprotein 
kompleks yang diperoleh dari dinding sel ragi Saccharomyces cerevisiae (Sang et al., 2011). 
Pemberian MOS 2-4 g/kg pakan dapat meningkatkan performa pertumbuhan dibandingkan pakan 
kontrol pada udang vaname (Zhang et al., 2012). 
 
Studi prebiotik akuakultur menyangkut evaluasi terhadap beberapa parameter kinerja pertumbuhan 
ikan, seperti efek prebiotik terhadap pertumbuhan, rasio konversi pakan, komposisi dan strain bakteri 
dominan di usus (Ringo et al., 2010). Prebiotik dari ubi jalar varitas Sukuh telah digunakan pada 
kegiatan akuakultur dan telah nyata berperan dalam meningkatkan pertumbuhan, tingkat kelangsungan 
hidup, kecernaan, efisiensi pakan, sistem kekebalan tubuh dan komposisi bakteri yang menguntungkan 
(probiotik) dalam saluran pencernaan ikan nila dan mas (Putra et al., 2015; Djauhari et al., 2017a). 
Suplementasi prebiotik dari ubi jalar (Ipomoea batatas L.) dosis 2% pada ikan mas (Cyprinus carpio) 
mendapatkan 5 spesies bakteri yang tumbuh dominan di usus, yaitu Bacillus pumilus strain FR1_11, 
Staphylococcus kloosii strain 68, Staphylococcus hominis strain HN-3, Aeromonasveronii strain BB1 
dan Kocuria rhizophila strain 3330 (Djauhari et al., 2017a). Feeding habit dan trophic level merupakan 
dua faktor yang memengaruhi komposisi mikrobiota yang hidup dalam saluran pencernaan ikan (Liu et 
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al., 2016). Keberadaan bakteri-bakteri tersebut diduga dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan dan 
status kesehatan ikan. Berdasarkan hal inilah penulis termotivasi melakukan penelitian tentang 
“Pengaruh pemberian prebiotik mannanoligosakarida (MOS) terhadap kinerja pertumbuhan ikan baung 
(Mystus nemurus) di kolam tanah, Tangkiling, Palangka Raya”. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengevaluasi kinerja pertumbuhan ikan baung (Mystus nemurus) yang diberi prebiotik 
mannanoligosakarida (MOS). 

MATERI DAN METODE 

 
Penelitian dilaksanakan selama 60 hari pada Maret-Mei 2018 di Tangkiling, Palangka Raya. Ikan uji 
yang digunakan yaitu ikan baung dengan bobot rata- rata 23 g diadaptasi selama 1 minggu. Penelitian 
ini menggunakan 2 kolam tanah, masing-masing dipasang 2 hapa. Pada kolam A ada K2 (Kontrol 2) 
dan P1 (Perlakuan 1) dan kolam B ada P2 (Perlakuan 2) dan K1 (Kontrol 1). Hapa yang digunakan 
berukuran (2x1x1) m3 dengan jumlah ikan yang ditebar sebanyak 80 ekor per hapa. Denah lokasi 
penelitian disajikan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Denah Lokasi Penelitian 

Persiapan pakan uji dilakukan dengan menambahkan prebiotik MOS komersial dengan dosis 0,2 % 
(w/w). Pencampuran pakan dan prebiotik dilakukan dengan menambahkan 2% putih telur sebagai 
binder atau perekat. Sedangkan pada pakan kontrol tanpa pemberian prebiotik tetapi tetap diberi putih 
telur sebanyak 2%. Selanjutnya pakan dikeringudarakan selama kurang lebih 10 menit dan siap 
diberikan ke ikan uji. Pemberian pakan selama penelitian dilakukan secara at satiation dengan 
frekuensi 2 kali sehari (09.00 dan 20.00 WIB). Parameter eksperimen yang diukur meliputi laju 
pertumbuhan harian, rasio konversi pakan, efisiensi pakan, tingkat pertambahan bobot tubuh dan 
tingkat kelangsungan hidup ikan. Kualitas air dimonitor selama pemeliharaan dengan parameter dan 
kisaran: suhu 27-31 oC, DO 4,4-5 mg/L dan pH 4,7-6,2. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah konsumsi pakan ikan baung berkisar 2691,49-3384,62 g disajikan pada Gambar 2. Pada 
Kontrol 2 (3384,62 gr) dan Prebiotik 1 (3228,52 gr), sedangkan Prebiotik 2 (2942,81 gr) dan Kontrol 1 
(2691,49  gr). Jumlah konsumsi pakan pagi dan malam  disajikan pada Gambar 3. Ikan baung 
mengkonsumsi pakan lebih banyak pada malam hari dibandingkan pagi hari, yaitu untuk kelompok 
perlakuan K2, P1, P2 dan K1 berturut-turut 3146,12gr/238,5 gr, 3087,17 gr/141,35 gr, 2703,11 gr/239,7 
gr dan 2584,61 gr/106,88 
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Gambar 2. Jumlah konsumsi pakan ikan baung selama pemeliharaan 

 
Gambar 3. Jumlah konsumsi pakan ikan baung pagi dan malam hari selama pemeliharaan 

  
Bobot biomassa awal dan akhir serta selisih bobot biomassa akhir dan awal (gr) pada kolam A dan B 
disajikan pada Gambar 4 untuk kelompok perlakuan K2, P1, P2 dan K1 berdasarkan hasil penelitian 
berturut-turut 1890 g menjadi 4270 g (ΔW = 2380 g), 1745 g menjadi 4060 g (ΔW = 2315 g), 1865 g 
menjadi 3870 g (ΔW = 2005 g) dan 1810 g menjadi 3620 g (ΔW = 1810 g). 

 
Gambar 4. Bobot biomassa awal dan akhir ikan baung 
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Nilai efisiensi pakan ikan baung disajikan pada Gambar 5, berkisar 67,25-71,71%, yaitu untuk 
perlakuan K2, P1, P2 dan K1 berturut-turut 70,32%, 71,71%, 68,13% dan 67,25%.  

 
Gambar 5. Efisiensi pakan ikan baung selama pemeliharaan 

Rasio konversi pakan ikan baung selama pemeliharaan disajikan pada Gambar 6, dengan kisaran nilai 
1,39-1,49, yaitu untuk perlakuan K2, P1, P2 dan K1 berturut-turut adalah 1,42, 1,39, 1,47 dan 1,49. 
Adapun tingkat pertambahan bobot tubuh ikan baung disajikan pada Gambar 7, dengan nilai berkisar 
100-132,67%, yaitu untuk perlakuan K2, P1, P2 dan K1 berturut-turut adalah 125,93%, 132,67%, 
107,51% dan 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai laju pertumbuhan harian ikan baung 
berkisar antara 1,16-1,41% (disajikan pada Gambar 8), yaitu untuk perlakuan K2, P1, P2 dan K1 
berturut-turut adalah 1,36%, 1,41%, 1,22% dan 1,16%.  

 
Gambar 6. Rasio konversi pakan ikan baung selama pemeliharaan 

  
Gambar 7. Tingkat pertambahan bobot tubuh ikan baung selama pemeliharaan 
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Gambar 8. Laju pertumbuhan harian ikan baung selama pemeliharaan 

Gambar 9 memperlihatkan tingkat kelangsungan hidup ikan baung yang tinggi selama pemeliharaan, 
yaitu berkisar antara 91,25-97,5%, untuk perlakuan K2, P1, P2 dan K1 berturut-turut adalah 97,5%, 
95%, 95% dan 91,25%. 

 
Gambar 9. Tingkat kelangsungan hidup ikan baung selama pemeliharaan 

 

Prebiotik adalah bahan makanan yang tidak dapat dicerna inang, namun secara selektif merangsang 
kelangsungan hidup, pertumbuhan dan aktivitas sejumlah bakteri menguntungkan dalam usus (Ringo 
et al., 2010).Prebiotik berkarakter meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan mikroflora 
menguntungkan, sebaliknya mereduksi mikroflora patogen di dalam usus inang, mengurangi pH cairan 
usus melalui produksi asam-asam lemak rantai pendek (SCFA), dan mengatur konsentrasi enzim 
ekstraseluler yang dihasilkan oleh probiotik (Woods dan Gorbach 2001; Gibson dan Roberfroid 1995; 
Mei et al., 2011). 
 
Aktivitas pengambilan pakan ikan berkaitan erat dengan nafsu makan ikan dan nafsu makan akan 
menentukan jumlah pakan yang dikonsumsi (feed intake).Jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ikan 
baung yang diberi perlakuan prebiotik MOS sedikit lebih tinggi dibandingkan ikan yang diberi pakan 
tanpa penambahan prebiotik MOS. Hasil ini sesuai dengan penelitian Djauhari et al., (2017b) pada ikan 
patin yang juga termasuk jenis catfish seperti ikan baung. Jumlah konsumsi pakan ikan baung dan nilai 
persentasenya pada malam hari untuk kelompok perlakuan K2, P1, P2 dan K1 berturut-turut 3146,12 
g (92,95%), 3087,17 g (95,62%), 2703,11 (91,86%) dan 2584,61 g (96,03%), sedangkan pada pagi hari 
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238,5 g (7,05%), 141,35 g (4,38%), 239,7 g (8,14%) dan 106,88 g (3,97%). Hasil ini menunjukkan 
bahwa ikan baung memiliki kebiasaan makan pada malam hari tercermin dari nafsu makan ikan baung 
lebih tinggi pada malam hari dibandingkan pagi hari. Adanya probiotik dalam saluran pencernaan ikan 
dapat meningkatkan aktivitas pencernaan yang secara langsung meningkatkan aktivitas enzimatik dan 
pada akhirnya meningkatkan feed intake. Peningkatan aktivitas pencernaan dikarenakan probiotik 
menghasilkan enzim exogenous yang dapat merangsang sintesis enzim pencernaan endogenous, 
sehingga akan memperkaya jumlah dan aktivitas enzim total (amilase, protease dan lipase) dalam 
saluran pencernaan (usus) ikan. Aktivitas amilolitik, proteolitik dan lipolitik yang meningkat akan 
berkontribusi positif terhadap perbaikan kecernaan nutrien pakan, selanjutnya peningkatan efisiensi 
pencernaan dan penyerapan nutrien pakan. 
 
Peningkatan efisiensi pakan pada prebiotik diduga disebabkan oleh pengaruh MOS yang dimanfaatkan 
dengan baik oleh mikroflora normal usus ikan baung. Penyebab efisiensi pakan pada penambahan 
prebiotik pada pakan lebih tinggi dari perlakuan kontrol diduga karena bakteri probiotik mampu 
memberikan kinerja positif dalam menghasilkan enzim-enzim yang berfungsi sebagai pemecah nutrien 
sehingga mengoptimalkan pencernaan dan penyerapan nutrien pakan pada saluran 
pencernaannya.Penggunaan MOS pada ikan mampu meningkatkan panjang dan densitas mikrovili 
usus pada rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) dengan demikian luas permukaan penyerapan usus 
meningkat sehingga menambah kemampuan menyerap nutrien dan juga memodulasi jenis mikroba 
usus (Dimitroglou et al., 2010). Rasio konversi pakan (FCR) merupakan perbandingan antara jumlah 
pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot ikan. Untuk menghasilkan biomassa ikan baung 1 
kg diperlukan jumlah pakan berkisar 1,39 (prebiotik) dan 1,49 (kontrol), artinya suplementasi prebiotik 
MOS pada pakan ikan baung dapat menghemat kebutuhan pakan berkisar 0,1 kg, yang akan sangat 
nyata apabila jumlah ikan yang dibudidayakan besar. Hasil ini juga menjadi salah satu solusi akuakultur 
masa depan, yaitu melakukan pengembangan budidaya melalui intensifikasi berkelanjutan dengan 
mengurangi dampak lingkungan. Hasil penelitian Tamamdusturi (2016) dan Djauhari et al., (2017b) 
skala laboratorium pada ikan patin yang diberi prebiotik MOS dosis 0,2% menghasilkan nilai rasio 
konversi pakan masing-masing 1,62 dan 1,28. 
 
Nilai laju pertumbuhan harian dan rasio konversi pakan pada perlakuan prebiotik MOS lebih baik 
dibanding kontrol diduga mampu mendukung keberadaan probiotik dengan kelangsungan hidup, 
pertumbuhan dan aktivitas yang tinggi, kemudian bakteri menguntungkan di usus ikan baung ini 
membantu menghidrolisis makromolekul pada pakan menjadi molekul sederhana sehingga akan 
dengan mudah diserap oleh tubuh ikan melalui dinding usus dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui 
sistem peredaran darah selanjutnya dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan. Tingkat 
kelangsungan hidup ikan baung yang tinggi selama pemeliharaan berkisar antara 91,25-97,5% 
mencerminkan kondisi pemeliharaan dan kesehatan ikan yang baik. Suplementasi penggunaan MOS 
signifikan meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup pasca larva pada lobster (Daniels et 
al., 2010). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pemberian prebiotik mannanoligosakarida (MOS) melalui pakan pada pemeliharaan ikan baung 
mampu meningkatkan kinerja pertumbuhan ikan baung meliputi efisiensi pakan, rasio konversi pakan, 
tingkat pertambahan bobot tubuh, laju pertumbuhan harian dan tingkat kelangsungan hidup. 
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