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ABSTRAK 

Udang vaname (Litopenaeus vannamei) termasuk komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi. 
Kendala dalam budidaya udang vaname skala intensif adalah efisiensi pemanfaatan pakan yang belum 
maksimal. Hal ini dapat diatasi dengan penambahan enzim ekesogenus yang berperan penting dalam 
pencernaan pakan, diantara jenis ensim eksogenus adalah enzim bromelin yang terdapat pada ekstrak 
nanas. Ekstrak nanas mampu memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan dosis terbaik ekstrak nanas pada pakan terhadap efisiensi 
pemanfaatan pakan, pertumbuhan dan kelulushidupan udang vaname (L. vannamei). Ikan uji yang 
digunakan adalah udang vaname (L.vannamei) bobot rata-rata 3,5±0,38 g/ekor.  Metode penelitian 
adalah eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 4 perlakuan, dan 4 kali ulangan. 
Perlakuan dalam penelitian ini adalah penambahan ekstrak nanas pada pakan dengan dosis, antara 
lain A ( 0 ml/kg pakan), B(0,1 ml/kg pakan), C(0,2 ml/kg pakan), dan D(0,3 ml/kg pakan). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penambahan ekstrak nanas berpengaruh sangat nyata (P<0,05) terhadap total 
konsumsi pakan (TKP), efisiensi pemanfaatan pakan (EPP), rasio efiensi protein (PER) dan laju 
pertumbuhan relatif (RGR) namun tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kelulushidupan (SR) 
udang vaname (L. vannamei). Dosis ekstrak nanas sebesar 0,2 ml/kg pakan (perlakuan C) merupakan 
dosis terbaik bagi efisiensi pemanfaatan pakan dan pertumbuhan udang vaname. Parameter kualitas 
air media pemeliharaan selama penelitian masih dalam kisaran layak untuk pemeliharaan udang 
vaname (L.vannamei). 

Kata kunci : efisiensi pakan, pertumbuhan, ekstrak nanas, udang vaname (L.vannamei) 

PENDAHULUAN 

Udang vaname (Litopenaeus vannamei) merupakan salah satu spesies udang yang bernilai ekonomis 
tinggi dengan beberapa keunggulan yaitu dapat dipelihara dengan kisaran salinitas yang tinggi (0,5-45 
ppt), dapat ditebar dengan kepadatan yang tinggi hingga lebih dari 150 ekor/m2, lebih resisten terhadap 
kualitas lingkungan yang rendah (Fendjalang et al., 2016). Keunggulan lain yaitu nafsu makan yang 
tinggi, ketahanan terhadap serangan penyakit, pertumbuhan lebih cepat, dan tingkat kelangsungan 
hidup tinggi, serta waktu pemeliharaan yang singkat sekitar 90 – 100 hari per siklus (Purnamasari et 
al., 2017).  

Udang vaname memiliki keterbatasan dalam mencerna pakan. Kemanpuan ikan untuk mencerna 
pakan pakan bergantung ada tidaknya enzim yang sesuai dan kondisi yang dibutuhkan enzim untuk 
bereaksi dengan substrat dalam saluran pencernaan (Putri et al.,2012). Permasalahan tersebut 
dapat ditanggulangi dengan penambahan enzim eksogenus. Enzim eksogenus berperan penting 
dalam pencernaan pakan pada ikan (Manush et al., 2013). Enzim eksogenus diantaranya enzim 
bromelin (Choi et al., 2016) dan enzim papain (Patil dan Singh, 2014). Bromelin bisa didapatkan dari 
tanaman nanas ( Ananas comosus ), dari batang, kulit, daun, buah atau daging dalam jumlah yang 
bervariasi (Pavan et al., 2012). Bromelin merupakan salah satu bahan alami yang mengandung 
enzim proteolitik yang mampu menghidrolisis protein menjadi senyawa yang lebih sederhana dan 
memutus ikatan peptide dari ikatan substrat yang berperan sebagai katalisator dalam sel sehingga 
dapat meningkatkan daya cerna protein (Mohan et al., 2016). 

Ekstrak nanas memiliki manfaat yang sangat banyak yaitu dapat mendegradasi kolagen daging, 
sehingga dapat mengempukkan daging, dapat melarutkan lendir yang sangat kental dalam sistem 
pencernaan, memecah lemak usus dan meningkatkan sistem pertahanan tubuh (Nurhidayah et al., 
2013). Substansi aktif bromelin mengandung sistein dan kelompok histidin yang penting dalam 
aktivasi enzim. Enzim bromelin dalam ekstrak nanas secara khusus memotong ikatan peptida dari 
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gugus karbonil seperti yang ditemukan dalam arginin atau asam amino aromatik, yaitu fenil alanin 
dan tirosin (Hardiany, 2013). Bromelin memotong ikatan peptide pada ujung karbonil lisin, alanin, 
tirosin dan glisin. Bromelin diakui oleh agensi federal Amerika Serikat umumnya dikenal sebagai 
GRAS untuk meningkatkan keempukan daging (Nadzirah et al., 2016). Satuan berat molekul enzim 
protease buah nanas (Ananas comosus) adalah 30,654kDa (Rachmania et al., 2017) dan aktivitas 
enzim bromelin dari nanas adalah 0,15 U/ml (Omotoyinbo dan Sanni, 2017).  

Penambahan ekstak nanas dalam pakan buatan terbukti dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan 
protein, pertumbuhan dan kelulushidupan pada beberapa spesies ikan, antara lain Inaolaji (2011), 
melaporkan bahwa penambahan ekstrak kulit nanas sebanyak 75% memberikan hasil terbaik untuk 
SGR ikan nila (Oreochromis niloticus). Menurut penelitian Lima et al. (2012), melaporkan bahwa 
penambahan ekstrak nanas sebesar 5% memberikan hasil tebaik untuk total energi yang dilepaskan 
(gross energy) 79,33% dan jumlah protein yang dicerna 30,35%, untuk ikan nila (Oreochromis 
niloticus). Hasil penelitian Masniar et al. (2016), melaporkan bahwa penambahan ekstrak nanas 5% 
dalam pakan buatan memberikan pertumbuhan terbaik pada ikan betok (Anabas testudineus). 
Menurut hasil penelitian Subandiyono et al. (2018), dosis optimum penggunaan ekstrak nanas 1,85-
2,13% dapat menghasilkan FUE 37,29%, PER 1,10%, dan RGR 1,94% untuk ikan java barb (Pintius 
javanicus). Selanjutnya menurut penelitian Yuangsoi et al. (2018), penambahan limbah ekstrak 
nanas (PWE) sebesar 1% dapat memberikan pertumbuhan dan efisiensi pemanfaatan pakan yang 
optimum untuk ikan nila (Oreochromis niloticus). Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan ekstrak nanas 
pada setiap spesies ikan berbeda dan penelitian untuk ekstrak nanas untuk ikan air payau maupun 
ikan air laut belum banyak dilakukan. Penelitian untuk mengkaji pengaruh ekstrak nanas pada pakan 
terhadap efisiensi pemanfaatan pakan, pertumbuhan dan kelulushidupan udang vaname belum 
dilakukan, maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian untuk mengatahui terbaik dan dosis 
optimum ekstrak nanas untuk udang vaname. 

MATERI DAN METODE 

a. Penelitian dilaksanakan di Hatchery Laboratorium Pengembangan Wilayah Pantai (LPWP), Jepara, 
Jawa Tengah, Indonesia pada bulan Desember 2017 – Mei 2018. Ikan uji yang digunakan adalah 
udang vaname (L.vannamei) dengan jumlah 240 ekor dengan bobot rata-rata 3,5±0,38 gram/ekor 
yang berasal dari Blebak, Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah. dengan padat tebar 10 ekor/l. Untuk 
mengetahui pertambahan bobot udang vaname dilakukan sampling dengan menimbang bobot 
udang vaname seminggu sekali selama pemeliharaan 60 hari. 

b. Bahan uji yang digunakan adalah ekstrak nanas yang diperoleh dari Laboratorium Biologi 
Universitas Negeri Semarang. Ekstraksi nanas dilakukan berdasarkan metode Masniar et al., 
(2016). Pakan uji yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pakan komersial dengan 
kandungan protein  40% ditambah ekstrak nanas sesuai perlakuan A (0 ml/kg pakan), B (0,1 ml/kg 
pakan), C (0,2 ml/kg pakan), dan D (0,3 ml/kg pakan) dengan cara spray. Pakan yang telah 
ditambahkan ekstrak nanas selanjutnya dlakukan uji proksimat untuk mengetahui jumlah kandungan 
protein pakan yang dikonsumsi oleh hewan uji dalam perhitungan ratio efficiency protein (PER). 
Pemberian pakan selama penelitian dilakukan dengan menggunkan metode fix feeding rate 
(pemberian pakan berdasaran bobot presentase biomassa hewan uji), jumlah pakan yang diberikan 
sebanyak 5% dari bobot biomassa dan frekuensi pakan yang diberikan sebanyak 4 kali sehari, pada 
pukul 08.00, pukul 13.00, pukul 17.00 dan pukul 21.00. 

Wadah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bak fiber ukuran 1x5x1 m berjumlah 16 buah yang 
kemudian diberi sistem aerasi.  Penempatan bak fiber setiap perlakuan diundi secara acak.  Media 
pemeliharaan udang vaname dalam penelitian ini terdiri atas campuran air laut yang berasal dari 
BBPBAP dengan air tawar yang telah diendapkan selama 24 jam. Air laut dengan salinitas 28 ppt dan 
dengan volume 12 liter dan air tawar dengan volume 3 liter, kemudian dicampurkan sehingga diperoleh 
nilai salinitas yaitu sebesar 22,4 ppt (Darwin et al., 2017). Untuk membuat media hewan uji dengan 
salinitas yang diperlukan, digunakan rumus sebagai berikut (Listiyani et al., 2016): 

     V1 x N1=V2 x N2 
Keterangan: 
V1: Volume larutan sebelum pengenceran 
V2: Volume larutan setelah pengenceran 
N1: Konsentrasi larutan sebelum pengenceran 
N2: Konsentrasi larutan setelah pengenceran 
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Pemeliharaan kualitas air dilakukan dengan cara penyiponan feses dan sisa pakan 2 kali dalam satu 
hari yaitu pada pagi hari dan sore hari. Penyiponan dilakukan untuk membersihkan media budidaya 
agar tetap bersih dan layak untuk kehidupan udang uji. Pengelolaan kualitas air pada media 
pemeliharaan dilakukan dengan mengukur parameter kualitas air yang diamati selama penelitian 
seperti suhu (0C), derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO) dan ammonia (NH3).  

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen, dengan rancangan acak lengkap (RAL), 4 
perlakuan dan 4 pengulangan. Parameter yang diamati dengan rumus sebagai berikut : 

1.  Total Konsumsi Pakan  
Total konsumsi pakan dihitung dengan menggunakan rumus Tacon  (1987) sebagai berikut: 

     TKP = F1 – F2 
dimana: 
TKP  = Tingkat konsumsi pakan 
F1     = Jumlah pakan awal (g) 
F2 = Jumlah pakan sisa (g) 
 
2.  Efisiensi Pemanfaatan Pakan  

Nilai efisiensi pemanfaatan pakan (EPP) dapat ditentukan dengan rumus Tacon (1987) 
sebagai berikut: 
 
 
 
dimana: 
EPP = Efisiensi pemanfaatan pakan (%) 
Wt = Bobot total ikan pada akhir penelitian (g) 
Wo = Bobot total ikan pada awal penelitian (g) 
F  = Jumlah pakan yang dikonsumsi selama penelitian (g) 
 
3.  Protein Efisiensi Ratio  

Nilai protein efisiensi ratio (PER) dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Tacon (1987) 
sebagai berikut: 
 
 
 
dimana: 
PER = Protein efisiensi rasio (%) 
Wt = Bobot  total ikan pada akhir penelitian (g) 
Wo = Bobot total ikan pada awal penelitian (g) 
Pi = Jumlah pakan yang dikonsumsi x % protein pakan  

 
4. Laju Pertumbuhan Relatif 

Menurut Takeuchi (1988) laju pertumbuhan relatif atau relative growth rate (RGR) ikan 
dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

RGR = 
Wt – Wo 

x 100 % 
Wo x t 

dimana: 
RGR = Laju pertumbuhan relatif (% per hari) 
Wt = Bobot total ikan pada akhir pemeliharaan (g) 
Wo = Bobot total ikan pada awal pemeliharaan (g) 
t = Waktu pemeliharaan (hari) 
 
5. Kelulushidupan  

Kelulushidupan atau survival rate (SR) dihitung untuk mengetahui tingkat kematian kematian 
ikan uji selama penelitian, kelulushidupan dapat dihitung berdasarkan rumus Takeuchi (1988): 

 
 

 
dimana: 

EPP = 
 W t – Wo 

x 100% 
       F 

PER = 
 W t – Wo 

x 100 % 
       Pi 

SR  = 
Nt 

x 100 mg 
N0 
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SR    =  Kelulushidupan ikan (%) 
Nt = Jumlah ikan pada akhir penelitian (ekor) 
N0 = Jumlah ikan padaawal penelitian (ekor) 
 
 Data hasil pengamatan meliputi TKP, EPP, PER, FCR, RGR dan SR dianalisis dengan 
menggunakan analisis ragam (ANOVA) pada taraf kepercayaan 95% dan 99% untuk melihat pengaruh 
perlakuan. Apabila dalam analisis ragam diperoleh berpengaruh nyata (P<0,05) atau berpengaruh 
sangat nyata (P<0,01), maka dilakukan uji wilayah ganda duncan untuk mengetahui perbedaan antar 
perlakuan (Steel et al,. 1993).  Data kualitas air dianalisis secara deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data pengamatan selama penelitian meliputi nilai TKP, EPP, PER, RGR, SR tersaji pada Tabel 1 dan 
parameter kualitas air selama penelitian pada Tabel 2. 

Tabel 1.  Nilai TKP, EPP, PER, RGR, dan SR udang vaname (L.vannamei) selama penelitian 

Keterangan : Nilai  rerata dengan huruf superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan 
yang nyata ( P<0,05) 

Tabel 2. Parameter kualitas air udang vaname  selama penelitian 

Parameter 
Kualitas Air 

Suhu (0C) 
Salinitas 

(ppt) 
pH DO (mg/l) 

Amonia 
(ppm) Pagi Sore 

Kisaran Nilai 25 - 30 28 - 31 22,4 6,7 – 7,2 4,92 – 5,50 0 – 0,0128 
Pustaka 
(Kelayakan) 

24 – 32a 10,5 – 39a 7,5 – 8,5a 4,4 – 8,9b 0,1 – 0,5c 

Sumber :  
aDarwin et al. (2017); bChakravarty et al. (2016); cWWF (2014) 

Hasil analisis ragam diketahui bahwa ekstrak nanas pada pakan buatan memberikan pengaruh sangat 
nyata (P<0,01) terhadap TKP udang vaname dengan nilai total konsumsi pakan berturut-turut yaitu 
perlakuan C sebesar 141,78g, perlakuan B sebesar 131,33g, perlakuan D sebesar 123,8g dan 
perlakuan A sebesar 122,64g. Nilai total konsumsi pakan tertinggi pada perlakuan C (0.2 ml/kg pakan) 
hal ini diduga energi protein yang dihasilkan sesuai untuk kebutuhan dari ikan dibandingkan dengan 
perlakuan yang lainnya sehingga mempengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi oleh udang vaname. 
Menurut Fran dan Junius (2013), bahwa total konsumsi pakan lebih dipengaruhi oleh kesimbangan 
energi protein dalam pakan bukan palatabilitas pakan. Energi yang melebihi kebutuhanakan 
menurunkan tingkat konsumsi pakan sehingga asupan nutrisi lain juga akan menurun. 

Tinggi rendahnya total konsumsi pakan dipengaruhi juga oleh kandungan nutrisi pada pakan. Pakan 
yang mudah dicerna dapat meningatkan jumlah pakan yang dikonsumsi ikan. Menurut Obirikorang 
et al. (2015), bahwa pengambilan pakan yang rendah oleh ikan dapat dipengaruhi oleh adanya 
bahan yang sulit dicerna ikan, adanya zat anti nutrisi serta adanya bahan yang sulit dikonsumsi ikan 
ikan. Selain itu, kandungan nutrisi yang hampir sama pada pakan diduga dapat memacu respons 
ikan pada pakan yang diberikan. Hasil penelitian ini serupa dilaporkan  Lima et al. (2012), total 
konsumsi pakan tertinggi pada ikan nila (O. niloticus) adalah 175,2 g dengan pemberian ekstrak 
nanas pada pakan sebesar 15% dan terendah pada kontrol 0% sebesar 135,8 g, dan penelitian 
Subandiyono et al. (2018), total konsumsi pakan tertinggi pada ikan java barb (P. javanicus) adalah 
67,60 g dengan pemberian ekstrak nanas pada pakan sebesar 0,75% dan terendah pada kontrol 
0% sebesar 65,74 g. 

Perlakuan 
Variabel yang diamati 

TKP (g) EPP (%) PER (%) RGR(%/hari) SR(%) 

A 122,64±3,68b 52,35±4,48c 1,54±0,11c 3,25±0,24c 93,33±1,30a 

B 131,33±5,39b 68,42±5,56ab 2,00±0,16ab 4,50±0,39b 93,33±1,30a 

C 141,78±5,46a 72,31±4,00a 2,08±0,12a 5,28±0,43a 98,33±1,12a 

D 123,88±4,88b 60,63±5,25bc 1,74±0,12bc 3,84±0,29bc 93,33±1,35a 

      



Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018  

282  

Hasil analisis ragam diketahui bahwa ekstrak nanas pada pakan buatan memberikan pengaruh 
sangat nyata (P<0,01) terhadap EPP udang vaname.  Berdasarkan nilai EPP pada (Tabel 1) 
menunjukkan bahwa setiap perlakuan dalam penelitian ini dinyatakan baik karena memiliki nilai EPP 
di atas 50%. Nilai EPP pada perlakuan C (0.2 ml/kg pakan) merupakan hasil terbaik, hal ini diduga 
karena efektitas bromelin yang terkandung didalam ekstrak nanas mampu menyederhanakan 
senyawa kompleks dalam pakan buatan menjadi senyawa yang lebih sederhana (asam amino), 
sehingga udang vaname dapat memanfaatkan pakan dengan baik. Menurut Obirikorang et al. 
(2016), bahwa kemungkinan perlakuan tersebut menambah profil asam amino terutama kandungan 
metionin dari diet yang mengarah ke indeks pertumbuhan dan efisiensi pakan yang lebih baik. 

Enzim bromelin didalam ekstrak nanas dapat menghidrolisis kolagen sehingga penyerapan nutrisi 
pakan menjadi lebih optimal. Pakan yang mudah dicerna tentu akan membantu ikan dalam 
memanfaatkan pakan lebih tinggi. Menurut Choi et al. (2012), bahwa nanas mengandung enzim 
pencernaan yang disebut enzim bromelin yang terdiri dari enzim proteolitik. Studi mengenai enzim 
bromelin menunjukan bahwa enzim bromelin yang berasal dari ekstrak nanas mengandung 
berbagai macam enzim proteinase untuk mempemudah memanfaatkan pakan. Bromelin memiliki 
kemampuan untuk menghidrolisis ikatan peptida pada protein atau polipeptida menjadi molekul yang 
lebih kecil yaitu asam amino. Hal ini didukung oleh Nadzirah et al. (2016), bahwa bromelin 
memotong ikatan peptide pada ujung karbonil lisin, alanin, tirosin dan glisin. Menurut penelitian 
Subandiyono et al. (2018), bahwa tingkat optimal dari ekstrak nanas pada ikan java barb (P. 
javanicus) adalah 2,13% g dengan nilai FUE maksimum 37,29% dan menurut Yuangsoi et al. (2018), 
bahwa dengan penambahan limbah ekstrak nanas (PWE) sebesar 1% dapat memberikan efisiensi 
pemanfaatan pakan yang optimum untuk ikan nila (O. niloticus). 

Nilai PER uadng vaname tertinggi berturut-turut yaitu perlakuan C sebesar 2,08%, perlakuan B 
sebesar 2,00%, perlakuan D sebesar 1,74% dan perlakuan A sebesar 1,54%. Perlakuan C (0,2 ml/kg 
pakan) memiliki nilai paling tinggi diantara perlakuan lain, diduga dosis tersebut merupakan dosis 
yang sesuai untuk menguraikan protein dan nutrisi pakan sehingga dapat dimanfaatkan oleh ikan 
secara maksimal. Hal ini didukung oleh Choi et al. (2016), bahwa semakin banyak jumlah enzim 
yang ditambahkan ke dalam pakan yang dipromosikan semakin banyak jumlah protein yang 
dihidrolisis menjadi asam amino, dan dengan demikian meningkatkan penyerapan protein dan 
pertumbuhan pakan ikan. Di sisi lain, jika jumlahnya enzim melewati titik optimal, itu bisa merespon 
efek negatif dan kekuatan menghambat pertumbuhan ikan. 

Hasil analisis ragam diketahui bahwa ekstrak nanas pada pakan buatan memberikan pengaruh 
sangat nyata (P<0,01) terhadap PER udang vaname. Enzim eksogenus dapat menghidrolisis protein 
sehingga dapat menambah pencernaan protein dalam tubuh ikan. Perbedaan nilai efisiensi protein 
pada setiap perlakuan diduga disebabkan oleh terurainya kandungan protein dalam pakan oleh 
ekstrak nanas. Menurut Mohan et al. (2016), bahwa bromelin merupakan salah satu bahan alami 
yang mengandung enzim proteolitik yang mampu menghidrolisis protein menjadi senyawa yang 
lebih sederhana dan memutus ikatan peptide dari ikatan substrat yang berperan sebagai katalisator 
dalam sel sehingga dapat meningkatkan daya cerna protein. Hal ini didukung oleh Nadzirah et al. 
(2016), bahwa bromelin memotong ikatan peptida pada ujung karbonil lisin, alanin, tirosin dan glisin. 
Dosis ekstrak nanas tertentu memberikan PER maksimum, serupa dengan penelitian Subandiyono 
et al. (2018), tingkat optimal dari ekstrak nanas pada ikan java barb (P. javanicus) adalah 2,06 % 
dengan nilai PER maksimum 1,10%. 

Hasil pengamatan RGR menunjukkan bahwa perlakuan C (0,2 ml/kg pakan) menghasilkan nilai 
RGR tertinggi yaitu 5,28%. Nilai RGR berbanding lurus dengan nilai EPP, sehingga nilai EPP yang 
semakin tinggi akan diikuti nilai RGR yang semakin tinggi. Hasil ini diduga disebabkan oleh enzim 
bromelin dalam ekstrak nanas yang bekerja menghidrolisis protein komplek menjadi asam amino 
dan ikatan peptida lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan lain. Enzim bromelin dapat 
berfungsi untuk memecah protein dalam pakan menjadi ikatan peptida dan asam amino. Menurut 
Isnawati et al. (2015), yaitu laju pertumbuhan yang tinggi dipengaruhi oleh pertambahan kandungan 
protein dan kandungan lemak tubuh yang berfungsi sebagai pembangun otot, sel-sel, dan jaringan 
serta sebagai sumber energi. Laju pertumbuhan yang tinggi berkaitan dengan efisiensi pakan yang 
tinggi menunjukan bahwa penggunaan pakan yang efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
energi dan selebihnya untuk pertumbuhan. 

Nilai laju pertumbuhan relatif tertinggi berturut – turut yaitu perlakuan C sebesar 5,28%, perlakuan 
B sebesar 4,50±%, perlakuan D sebesar 3,84% dan perlakuan A sebesar 3,25%. Nilai laju 
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pertumbuhan relatif udang vaname yang diberi pakan buatan dengan ekstrak nanas lebih tinggi 
dibandingkan dengan udang vaname yang diberi pakan buatan tanpa penambahan ekstrak nanas. 
Menurut Sripan et al. (2017), bahwa nanas mengandung enzim yang memiliki efek proteolitik 
didalam pencernaan. Diketahui bahwa ekstrak nanas memiliki kemampuan mencerna seperti larutan 
pepsin. Hal ini didukung oleh Purwaningsih (2017), bahwa enzim bromelin dapat di ekstrak dari 
bagian batang atau buah nanas. Kandungan enzim lebih banyak di bagian daging buahnya, hal ini 
ditunjukkan dengan aktivitasnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas pada bagian 
batangnya. Bromelin diisolasi dari buah nanas dengan menghancurkan daging buah untuk 
mendapatkan ekstrak kasar enzim bromelin sis iaktif enzim bromelin ini mengandung gugus sistein 
dan histidin yang penting untuk aktivitas enzim tersebut, sehingga enzim ini secara khusus 
memotong ikatan peptida pada gugus karbonil. Hasil penelitian serupa dilaporkan oleh Masniar et 
al. (2016), Subandiyono et al. (2018), dan Yuangsoi et al. (2018).  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa ekstrak nanas pada pakan buatan tidak berpengaruh 
nyata (P>0,05) terhadap SR udang vaname. Kelulushidupan tidak dipengaruhi langsung oleh pakan, 
kematian terjadi diduga adanya faktor internal dan eksternal diantaranya karena ikan mengalami 
stress saat dilakukan sampling perminggu. Hal ini didukung oleh Mulyani et al. (2014), bahwa 
kelangsungan hidup ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari 
ikan itu sendiri. Ikan mengalami stress karena perlakuan yang kurang hati-hati sehingga 
mortalitasnya tinggi dan adanya persaingan makanan. Faktor eksternal yang berpengaruh antara 
lain kondisi lingkungan seperti, amoniak yang tinggi dan atau karena kondisi tempat yang kurang 
mendukung dalam pemeliharaan. 
 
     KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa ekstrak nanas berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 
efisiensi pemanfaatan pakan (EPP) dan laju pertumbuhan relatif (RGR), namun tidak berpengaruh 
nyata (P>0,05) terhadap kelulushidupan (SR) udang vaname. Perlakuan C (0.2 ml/kg pakan) 
merupakan dosis terbaik untuk EPP dan RGR udang vaname. 

DAFTAR PUSTAKA 

Chakravarty, M.S., P.R.C. Ganesh, D. Amarnath, B.S. Sudha and T.S Babu. (2016). Spatial Variation 
Of Water Quality Parameters Of Shrimp (Litopenaeus vannamei) Culture Ponds at 
Narsapurapupeta, Kajuluru and Kaikavolu Village Of East Godavari District, Andhra Pradesh. 
Internasional Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 4(4), 390-395. 

Choi, W.M., C.L. Lam, W.Y. Mo, and M.H. Wong. (2016). Upgrading Food Wastes by Means of 
Bromelain and Papain to Enhance Growth and Immunity of Grass Carp (Ctenopharyngodon 
idella). Environmental Science and Pollution Research, 23(8), 7186-7194. 

Darwin, C.H., K. Suneetha, K. Kavitha, and G. Rao. (2017). Water Quality Assesment Of Pacific White 
Shrimp (Litopenaeus vannamei) in Semi Intensive Culture Sytems at Village of Prakasam District, 
Andhra Pradesh, India. Internasional Journal of Advanced Science and Research, 2(4), 123-129. 

Fran, S., and A. Junius. (2013). The Effect of Dietary Protein and Protein Ratio on The Growth of 
Trichogaster Pectoralis. Fish Scientiae, 3(5), 53-6. 

Hardiany, N.S. (2013). Enzim Pemecah Protein dalam Sel. Jurnal Kedokteran Indonesia, 1(1), 75-8. 
Inaolaji, O.W. (2011). Growth Performance and Digestibility of Nile Tilapia, Oreochromis niloticus Fed 

Pineapple (Ananas comosus) Peel Meal-Based Diets. A Project Work Submitted to Department 
of Aquaculture and Fisheries Management. University of Agriculture Abeokuta. 45 p. 

Isnawati, N., S. Romziah, dan M. Gunanti. (2015). Potensi Serbuk Daun Pepaya untuk Meningkatkan 
Efisiensi Pemanfaatan Pakan, Rasio Efisiensi Protein dan Laju Pertumbuhan Relatif pada 
Budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus). Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, 7(2), 121-124. 

Lima, M.R.D., M.D.C.M.M. Ludke, M.C.R.D. Holanda, B.W.C. Pinto, J.V. Ludke, and E.L.Santos. 
(2012). Performance and Digestibility of Nile tapia Fed with Pineapple Residu Bran. Maringa, 
34(1), 41-47. 

Listiyani, P.A., A. Soegianto, dan S. Hariyanto. (2016). Kadar Ionik Serum Darah Ikan Nila 
(Oreochromis niloticus) yang Dipelihara pada Salinitas Berbeda. Prosiding Seminar Nasional 
Biologi, 1(1), 66-69 ISBN:978-602-0951-11-9. 

Manush, S.M., P.P. Srivastava, M.P.S. Kohli, K.K. Jain, S.Ayyappan, and S.Y. Metar. (2013). Combined 
Effect of Papain and Vitamin-C Levels on Growth Performance of Freshwater Giant Prawn, 
Macrobrachium rosenbergii. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13(4), 79-486. 



Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018  

284  

Masniar, M., Z.A. Muchlisin dan S. Karina. (2016). Pengaruh Penambahan Ekstrak Batang Nanas pada 
Pakan terhadap Laju Pertumbuhan dan Daya Cerna Protein Pakan Ikan Betok (Anabas 
tetudineus). Jurnal Kelautan dan Perikanan Unsyiah, 1(1), 35-45. 

Mohan, R., V. Sivakumar, T. Rangasamy, and C. Muralidharan. (2016). Optimization of Bromelain 
Enzyme Extraction From Pineapple (Ananas comosus), and Application in Process Industry. 
Amarican Journal of Biochemistry and Biotechnology, 12(3), 188-195. 

Mulyani, Y.S., Yulisman, dan M. Fitrani. (2014). Pertumbuhan dan Efisiensi Pakan Ikan Nila 
(Oreochromis niloticus) yang Dipuasakan secara Periodik. Jurnal Akuakultur Rawa Indonesia, 
2(1), 1-12. ISSN : 2303-2960. 

Nurhidayah, Masriany, dan M. Masri. (2013). Isolasi dan Pengukuran Aktivitas Enzim Bromelin dari 
Ekstrak Kasar Batang Nanas (Ananas comosus) Berdasarkan Variasi pH. BIOGENESIS. Jurnal 
Ilmiah Biologi, 1(2), 116-122. ISSN 2302-1616. 

Nadzirah, K.Z., S. Zainal, A. Noriham and I. Normah. (2016). Application of Bromelain Powder Produced 
from Pineapple Crowns in Tenderising Beef Round Cuts. International Food Research Journal, 
23(4), 1590-1599. 

Omotoyinbo, O.V., and D.M. Sanni. (2017). Characterization of Bromelain from Part of Three Different 
Pineapple Varieties in Nigeria. American Journal of BioScience, 5(3), 35-41. 

Obirikorang, K.A., S. Amisaha, S.C. Fialor, and P.V. Skov. (2015). Effects of Dietary Inclusions of 
Oilseed Meals on Physical Characteristics and Feed Intake of Diets for the Nile Tilapia, 
Oreochromis niloticus. Aquaculture Reports, 1, 43–49. 

Patil, D. W., dan H. Singh. (2014). Effect of Papain Supplemented Diet on Growth and Survival of Post-
Larvae of Macrobrachium rosenbergii. Internasional Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 
1(6), 176-179. 

Purwaningsih, I. (2017). Potensi Enzim Bromelin Sari Buah Nanas (Ananas Comosus L.) dalam 
Meningkatkan Kadar Protein pada Tahu. Jurnal Teknologi Laboratorium, 6(1), 39-46. ISSN: 2338 
– 5634. 

Putri, F.S., Z. Hasan, dan K. Haetami. (2012). Pengaruh Pemberian Bakteri Probiotik pada Pelet yang 
Mengandung Kaliandra (Calliandran calothyrsus) terhadap Pertumbuhan Benih Ikan Nila 
Oreochromis niloticus). Jurnal Perikanan dan Kelautan, 3(4), 283—291. ISSN: 2088-3137. 

Rachmania, R.A., P. Wahyudi, A.M. Wardani, dan D.R. Insani. (2017). Profil Berat Molekul Enzim 
Protease Buah Nanas (Ananas comosus L.Merr) dan Pepaya(Carica papaya L.) menggunakan 
Metode SDS-PAGE. ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia, 13(1), 52-65. 

Sripan, P., R. Aukkanimart, T. Boonmars, P. Sriraj, J. Songsri, P. Boueroy, and A. Artchayasawart. 
(2017). Application of Pineapple Juice in the Fish Digestion Process for Carcinogenic Liver Fluke 
Metacercaria Collection. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 18(3), 779-782.  

Subandiyono, S. Hastuti, and R.A. Nugroho. (2018). Feed Utilization Efficiency andGrowth of Java Barb 
(Puntius javanicus) Fed on Dietary Pineapple Extract. AACL Bioflux, 11(2), 309-318. 

Steel, R.G.D., J.H. Torrie & D.A. Dickey. (1997). Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical 
Approach. 3rd Edition, McGraw Hill, Inc. Book Co., New York, 352–358.    

Tacon, A.E.J. (1987). The Nutrition and Feeding Formed Fishand Shrimp a Training Manual Food and 
Agriculture of United Nation Brazilling, Brazil, 108 p. 

Takeuchi, T. (1988). Laboratory Work-Chemical Evaluation Of Dietary Nutriens. In: Watanabe, T.Fish 
Nutrition and Mariculture, JICA, Tokyo University of Fisheries, 179 – 229 p. 

WWF Indonesia. (2014). Better Management Practices Budidaya Udang Vaname Tambak Semi Intensif 
dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Jakarta Selatan. 26 hlm. 

Yuangsoi, B., R. Klahan, S. Charoenwattanasak, and S.M. Lin. (2018). Effects of Supplementation of 
Pineapple Waste Extract in Diet of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) on Growth, Feed 
Utilization, and Nitrogen Excretion. Jurnal of Apllied Aquaculture, 1(1), 1-11.  


