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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dan tingkat kelayakan usaha  ikan Lele dan 

Patin dengan pemberian pakan cassapro. Hasil penelitian yang dilakukan dengan pengamatan selama dua belas minggu  

(17 Maret - 9 Juni 2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan Lele yang diberikan pakan cassapro lebih tinggi 

dibandingkan dengan ikan Lele yang diberikan pakan konvensional. Demikian juga halnya dengan  ikan Patin, bahwa 

yang diberikan pakan cassapro lebih tinggi dibandingkan dengan ikan Patin yang diberikan pakan konvensional. Dari 

penelitian ini,  juga dapat diketahui bahwa tingkat kelayakan usaha (Revenue Cost Ratio/ RCR) ikan Lele dengan 

pemberian pakan konvensional sebesar 1,91 sementara dengan pemberian pakan cassapro sebesar 1,94. Dengan 

demikian budidaya  ikan Lele  dengan pemberian dua jenis pakan tersebut layak untuk diusahakan atau dikembangkan 

karena RCR >1 yang berarti memberikan keuntungan secara ekonomis  Sedangkan pada ikan Patin yang diberi pakan 

konvensional adalah 0,27 sementara pada pemberian pakan cassapro adalah 0,23. Hal ini menunjukkan bahwa budidaya 

ikan Patin  pada fase penelitian dua belas minggu tersebut  tidak/belum layak diusahakan karena RCR < 1. 

 
Kata kunci : cassapro, ikan Lele, ikan Patin, pertumbuhan, tingkat kelayakan usaha.  

 

  

Abstract 

 This study was conducted to determine how the growth  and revenue cost ratio of catfish and  fish patin by 

feeding cassapro . Results of research conducted by observation for twelve weeks  (17 March 2015-09 June 

2015)showed that the growth of fish feed catfish given cassapro higher than fish catfish given conventional feed . As 

well as with feeding on fish patin cassapro higher compared with fish patin given conventional feed. This research also 

showed Revenue Cost Ratio (RCR) fish catfish with conventional feeding of 1.91 while the feeding cassapro by 1.94 . 

Thus fish farming catfish by administering two types of feed are eligible to be developed or developed for  becouse RCR 

> 1 which means providing economic benefits while at Patin fish feeding conventional is 0.27 and the feeding cassapro 

is 0.23 . This shows that the cultivation of catfish on a twelve-week phase of the study is not profit because the RCR < 1 

. 
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I. PENDAHULUAN 

Penguatan peran pendidikan tinggi khususnya fakultas 

pertanian menjadi makin mendesak dikerjakan dengan 

sistematis untuk mendukung kedaulatan pangan dalam 

bekerjasama  menghadapai dan meresponi dengan tepat 

masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang diberlakukan di 

tahun 2015 ini.  
Kedaulatan pangan  dan ketahanan pangan harus 

dipahami secara komprihensip dalam mengantisipasi 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Kedaulatan 

pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara 

mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang 

menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta 

memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan 

sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi 

sumber daya lokal. Pangan adalah hak asasi, harus 

menyehatkan, aman, bergizi, terjangkau, diterima secara 

budaya dan diproduksi secara lokal. Defenisi dan 

pengertian ini dengan jelas tertulis dalam pasal 1 ayat 11 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan.  
Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yang terpilih 

menjadi presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan 

Umum Presiden 2014, telah memberikan gambaran 

prioritas pembangunan pertanian di masa depan saat 

kampanye lalu. Jokowi-JK ingin membangun kedaulatan 

pangan berbasis agrobisnis kerakyatan. Pengendalian 

impor pangan dan pemberantasan mafia impor pangan 

juga menjadi perhatian presiden dan wakil presiden 

terpilih.  
Untuk mewujudkan hal tersebut semua komponen 

bangsa diharapkan ikut ambil bagian untuk berperan 

sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Sehubungan 

dengan itu, penulis melakukan rangkaian penelitian baik 

eksperimental maupun literatur tentang cassapro. 

Cassapro merupakan akronim dari  cassava protein tinggi. 

Bahan baku cassapro ini pada dasarnya adalah ubi kayu 

(cassava). Bahan baku tersebut dapat dalam bentuk ubi 

kayu, kulit atau onggoknya bahkan juga ampas 

pembuatan tepung tapioka.  
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Pemanfataan ampas pembuatan tepung tapioka  

menjadi cassapro (cassava protein tinggi) merupakan 

penerapan teknologi fermentasi yang  dapat 

disosialisasikan di masyarakat. Sebelum sosialisasi 

penggunaan cassapro pada masyarakat yang lebih luas  

perlu ada percobaan-percobaan laboratoris dan uji coba 

pada ikan dan ternak di lapangan yang pada gilirannya 

dapat menjadi  pakan baik bagi ternak maupun ikan.  
Analisis kelayalan usaha penting dilakukan agar tahu 

langkah apa yang akan dilakukan terhadap usaha yang di 

analisis tersebut. Kelayakan usaha dapat dianalisa dengan 

Revenue Cost Ratio (RCR) 
. 

  

RCR  =  TR/TC 

TR  =  Total penerimaan (Total Revenue)  

TC  =  Total biaya (Total Cost)  

 

Analisis RCR merupakan alat analisis yang digunakan 

untuk melihat pendapatan relatif suatu usaha dikatakan 

layak jika nilai RCR lebih besar dari 1 (RCR >1). 

Semakin tinggi nilai RCR, tingkat keuntungan suatu  

usaha akan semakin tinggi. Apabila RCR<1 maka usaha 

tidak/ belum layak untuk diusahakan. 

A. Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana pertumbuhan ikan Lele dengan 

pemberian pakan cassapro. 

2. Bagaimana pertumbuhan ikan Patin dengan 

pemberian pakan cassapro 

3. Bagaimana tingkat kelayakan usaha ikan Lele 

dengan pemberian pakan cassapro. 

4. Bagaimana tingkat kelayakan usaha ikan Patin 

dengan pemberian pakan cassapro. 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ikan 

Lele dengan pemberian pakan cassapro. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ikan 

Patin dengan pemberian pakan cassapro 

3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kelayakan 

usaha ikan Lele dengan pemberian pakan 

cassapro. 

4. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kelayakan 

usaha ikan Patin dengan pemberian pakan 

cassapro 

C. Kontribusi Penelitian 

1. Memberi  solusi akan kebutuhan pakan buatan 

yang berkualitas dengan harga  terjangkau. 

2. Memberi kontribusi dalam  meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan para petani dan 

peternak. 

3. Memberi kontribusi yang signifikan dalam 

mengubah limbah menjadi pakan. 

4. Memberi kontribusi dalam mengupayakan 

lingkungan yang lebih baik. 

5. Memberi kontribusi dalam mendukung dan 

mengupayakan kedaulatan  pangan Indonesia 

serta antisipasi dan keterlibatan dalam MEA 

2015. 

 

D. Hipotesis  

1. Pertumbuhan ikan Lele dengan pemberian pakan 

cassapro lebih tinggi dibanding dengan 

pemberian pakan konvensional. 

2. Pertumbuhan ikan Patin dengan pemberian 

pakan cassapro lebih tinggi dibanding dengan 

pemberian pakan konvensional. 

3. Tingkat kelayakan usaha ikan Lele dengan 

pemberian pakan cassapro lebih tinggi dibanding 

dengan pemberian pakan konvensional 

4. Tingkat kelayakan usaha ikan Patin dengan 

pemberian pakan cassapro lebih tinggi dibanding 

dengan pemberian pakan konvensional. 

 

II. BAHAN DAN METODE 

A. Bahan dan Alat 

Bahan : KCl, NaH2PO4, FeSO4, CuSO4, NPK, Ampas 

tepung tapioka, Ragi, Gula pasir. 

 Alat : Mesin alat pembuat pakan, timbangan, ember, 

tanggok, ikan Lele dan Patin, kolam pemeliharaan. 

B. Metode dan Prosedur Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam empat 

tahap  yaitu: 

Tahap 1 : Aktivasi Spora. 

Bahan  aktivasi spora dan perbandingan ukurannya adalah 

sebagai berikut : 

Jika air masak 5 liter, maka gula putih 25 gr, Urea 20 

gr, ragi tape 5 butir (53,3 gr), NaH2PO4 2,5 gr, KCl 

2,5 gr, FeSO4 2,5 gr, CuSO4 2,5 gr 

Keseluruhan bahan tersebut dicampur dan diaduk 

hingga merata, dan diaerasi selama 24 jam. 

Tahap 2 : Pembuatan cassapro Ampas  

a. Spora yang sudah di aktivasi dicampur dengan bahan 

nutrient berikut : Urea 900 gr, NaH2PO4 2,5 gr, KCl 

2,5 gr,FeSO4 2,5 gr, CuSO4 2,5 gr  

b. Ditambahakan bubuk ikan 5 kg. Campuran tersebut 

diaduk hingga rata.  

c. Sedikit demi sedikit campuran tersebut dimasukkan 

ke dalam ember yang berisi ampas ubi kayu. 

Campuran ini diaduk hingga rata sampai ampas 

tersebut berubah menjadi warna kehitam-hitaman.  

d. Campuran Ampas ubi kayu dimasukkan ke dalam 

tampi lalu dijemur selama satu hari di rumah kaca. 

e. Ampas ubi kayu yang dijemur ditepungkan menjadi 

bagian yang kecil-kecil seperti pelet  lalu dijemur 

hingga kering  

Tahap 3 : Uji kandungan protein ke PPKS- RISPA 

Medan.  

Tahap 4   :  Aplikasi pada ikan Lele dan Patin 

Tahap 5    :  Analisis pertumbuhan dan kelayakan usaha 

ikan Lele dan Patin dengan pemberian pakan cassapro. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan pengujian di Pusat Penelitian 

Kelapa Sawit (PPKS) atau RISPA Medan maka dapat 

diketahui bahwa kandungan protein yang terdapat di 

dalam pakan buatan tersebut (pakan Cassapro) adalah 

sebesar 35,39 %. Kandungan protein yang sangat tinggi 

bila dibandingkan dengan kandungan protein pakan 

konvensional ( All Feed-2 )  yang hanya  14-16%.  

Hal ini sejalan dengan hasil  penelitian Referensi [1] 

yang berjudul “Peningkatan kandungan protein  cassapro 

sebagai salah satu sumber protein pakan ternak secara 

fermentasi dengan bantuan Aspergillus niger” yang 

menunjukkan  terjadinya  peningkatan protein yang nyata 

bagi kulit ubi kayu serta ampas pembuatan tepung tapioka  

setelah mendapat perlakuan fermentasi dengan 

Aspergillus niger.  

Disamping itu hasil penelitian Indrawaty Sitepu yang 

dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2012 sampai 3 

February 2013 dengan judul ”Perbandingan Efisiensi 

Penggunaan Pakan Cassapro dan Pakan Konvensional 

pada ikan Nila menunjukkan bahwa laju pertumbuhan 

ikan Nila dengan penggunaan pakan konvensional  6 

gr/hari sedangkan laju pertumbuhan dengan penggunaan 

pakan cassapro mencapai  10 gr/hari. 

Hasil pengamatan 12 minggu  (17 Maret 2015-09 Juni 

2015) memperlihatkan data pertumbuhan bobot ikan Lele 

dan Patin dengan pemberian pakan konvensional dan 

cassapro dapat dilihat pada tabel I-IV berikut ini;        
Tabel I. Pertumbuhan  Ikan Lele dengan Pemberian Pakan 

Konvensional 

Tanggal Pengamatan Ikan Lele 

Jumlah 

ikan 

(ekor) 

Bobot 

ikan (gr) 

Rata-

rata 

bobot 

ikan 

(gr)  

10/3/15 (awal) 40 680 17.00 

17/3/15 (Minggu I) 38 700 18.42 

24/3/15 (Minggu II) 36 730 20.28 

24/3/15 (Minggu III) 36 785 21.81 

31/3/15 (Minggu IV) 36 850 23.61 

07/04/15 (Minggu V) 36 890 24.72 

14/04/15 (Minggu VI) 34 900 26.47 

21/04/15 (Minggu VII) 31 915 29.52 

28/04/15 (Minggu VIII) 30 945 31.50 

05/05/15 (Minggu IX) 30 995 33.17 

12/05/15(Minggu X) 30 1100 36.67 

19/05/15(Minggu XI) 30 1200 40.00 

09/06/15(Minggu XII) 30 1280 42.67 

Rata-rata bobot 

(gr/ekor) 

  28.14 

 

Tabel II. Pertumbuhan  Ikan Lele dengan Pemberian Pakan 

Cassapro 

Tanggal  Pengamatan Ikan Lele 

Jumlah 

ikan 

(ekor) 

Bobot 

ikan (gr) 

Rata-

rata 

bobot 

ikan 

(gr)  

10/3/15 (awal) 40 680 17.00 

17/3/15 (Minggu I) 40 730 18.25 

24/3/15 (Minggu II) 36 845 23.47 

24/3/15 (Minggu III) 36 985 27.36 

31/3/15 (Minggu IV) 36 1110 30.83 

07/04/15 (Minggu V) 36 1200 33.33 

14/04/15 (Minggu VI) 36 1290 35.83 

21/04/15 (Minggu VII) 36 1375 38.19 

28/04/15 (Minggu VIII) 35 1465 41.86 

05/05/15 (Minggu IX) 34 1620 47.65 

12/05/15(Minggu X) 34 1760 51.76 

19/05/15(Minggu XI) 34 1860 54.71 

09/06/15(Minggu XII) 34 1950 57.35 

Rata-rata bobot 

(gr/ekor) 

  36.74 

 
Tabel III.  Pertumbuhan  Ikan Patin dengan Pemberian Pakan 

Konvensional 

Tanggal Pengamatan Ikan Patin 

Jumlah 

ikan 

(ekor) 

Bobot 

ikan (gr) 

Rata-

rata 

bobot 

ikan 

(gr)  

10/3/15 (awal) 30 2915 97.50 

17/3/15 (Minggu I) 30 3075 102.50 

24/3/15 (Minggu II) 20 2185 109.25 

24/3/15 (Minggu III) 18 2075 115.28 

31/3/15 (Minggu IV) 18 2165 120.28 

07/04/15 (Minggu V) 17 2140 125.88 

14/04/15 (Minggu VI) 17 2280 134.12 

21/04/15 (Minggu VII) 17 2379 139.94 

28/04/15 (Minggu VIII) 17 2456 144.47 

05/05/15 (Minggu IX) 17 2506 147.41 

12/05/15(Minggu X) 17 2545 149.71 

19/05/15(Minggu XI) 17 2639 155.24 

09/06/15(Minggu XII) 17 2660 156.47 

Rata-rata bobot 

(gr/ekor) 

  118.58 

 
Tabel IV. Pertumbuhan  Ikan Patin dengan Pemberian Pakan 

Cassapro 

Tanggal Pengamatan Ikan Patin 

Jumlah 

ikan 

(ekor) 

Bobot 

ikan 

(gr) 

Rata-

rata 

bobot 

ikan 

(gr)  

10/3/15 (awal) 30 3015 100.50 

17/3/15 (Minggu I) 30 3175 105.83 

24/3/15 (Minggu II) 28 3045 108.75 

24/3/15 (Minggu III) 28 3195 114.11 

31/3/15 (Minggu IV) 27 3340 123.70 

07/04/15 (Minggu V) 27 3510 130.00 

14/04/15 (Minggu VI) 27 3750 138.89 

21/04/15 (Minggu VII) 27 3861 143.00 

28/04/15 (Minggu VIII) 27 3970 147.04 

05/05/15 (Minggu IX) 27 4052 150.07 

12/05/15(Minggu X) 26 3977 152.96 

19/05/15(Minggu XI) 24 3693 153.88 

09/06/15(Minggu XII) 22   3400 154.55 

Rata-rata bobot 

(gr/ekor) 

  132.56 

 

Dari tabel I-IV dapat dilihat  hasil penelitian  yang 

menunjukkan bahwa; pertumbuhan ikan Lele yang 

diberikan pakan cassapro ( rata-rata bobot 36,74 gr/ekor) 

lebih tinggi dibandingkan dengan ikan Lele yang 

diberikan pakan konvensional (rata-rata bobot 28,14 

gr/ekor). Demikian juga hal nya dengan pertumbuhan 

ikan Patin yang diberikan pakan cassapro ( rata-rata bobot 

132,56 gr/ekor) lebih tinggi dibandingkan dengan ikan 
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Patin yang diberikan pakan konvensional ( rata-rata bobot 

118,58 gr/ekor).  

Setelah dilakukan analisa kelayakan usaha terhadap 

kedua jenis ikan tersebut hasilnya adalah sebagaimana 

tertuang dalam tabel V dan VI  berikut ini: 
Tabel V. Tingkat Kelayakan Usaha (RCR)  Ikan Lele Pada 

Pemberian Pakan Konvensional dan  Cassapro 

  
 Pakan 

Konvensional Cassapro 

 

Total Revenue 163.240,20 

 

235.131,29 

 

 

Total Cost 

 

 

      85.139,80 

 

 

121.048,71 

 

RCR 

 

1,91 1,94 

Dari tabel V di atas dapat dilihat tingkat 

kelayakan usaha budidaya ikan Lele  dengan pemberian 

pakan  konvensional adalah 1,91 sedangkan pada 

pemberian pakan cassapro bernilai 1,94. Hal ini 

menunjukkan bahwa budidaya ikan Lele yang telah 

diteliti tersebut di atas  layak diusahakan karena RCR > 1, 

yang berarti memberikan keuntungan secara ekonomis. 
Tabel VI. Tingkat Kelayakan Usaha (RCR)  Ikan Patin Pada 

Pemberian Pakan Konvensional dan  Cassapro 

 
 Pakan 

Konvensional Cassapro 

 

Total Revenue 66.500 

 

85000 

 

 

Total Cost 237752,72 

 

360.359.5 

 

 

RCR 

 

0,27 

 

0,23 

 

 

Dari tabel VI di atas dapat dilihat tingkat 

kelayakan usaha budidaya ikan patin dengan pemberian 

pakan  konvensional adalah 0,27 sedangkan pada  

pemberian pakan cassapro  adalah  0,23. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian pakan konvensional 

maupun pakan cassapro pada ikan patin  tidak/ belum 

layak diusahakan karena RCR < 1. Hasil pengamatan 

sampai minggu ke 12 kelihatannya  masih berada di  fase 

irrasional yaitu area increasing dan belum mencapai 

produksi maksimum sehingga budidaya ikan patin yang 

telah dilakukan belum/tidak layak diusahakan. Namun 

apabila budidaya ikan patin dilanjutkan sampai mencapai 

produksi maksimum  yaitu  fase rasional maka 

kemungkinan usaha budidaya tersebut  layak untuk 

diusahakan. 

 

IV. KESIMPULAN 

1. Pertumbuhan ikan Lele yang diberikan pakan 

cassapro ( rata-rata bobot 36,74 gr/ekor)  lebih tinggi 

dibandingkan dengan ikan Lele yang diberikan pakan 

konvensional (rata-rata bobot 28,14 gr/ekor)  

2. Pertumbuhan ikan Patin yang diberikan pakan 

cassapro ( rata-rata bobot 132,56 gr/ekor)  lebih 

tinggi dibandingkan dengan ikan Patin yang 

diberikan pakan konvensional  ( rata-rata bobot 

118,58 gr/ekor). 

3. Tingkat kelayakan usaha (Revenue Cost Ratio/ RCR) 

ikan Lele dengan pemberian pakan konvensional 

sebesar 1,91 sementara dengan pemberian pakan 

cassapro sebesar 1,94. Dengan demikian budidaya  

ikan Lele  dengan pemberian dua jenis pakan tersebut 

layak untuk diusahakan atau dikembangkan karena 

RCR>1 yang berarti memberikan keuntungan secara 

ekonomi. 

4. Tingkat kelayakan usaha (Revenue Cost Ratio/ RCR) 

ikan Patin dengan pemberian pakan konvensional 

sebesar 0,27 sementara dengan pemberian pakan 

cassapro sebesar 0,23. Dengan demikian budidaya  

ikan Patin  dengan pemberian dua jenis pakan 

tersebut pada fase 12 minggu yang diteliti   

belum/tidak layak untuk diusahakan atau 

dikembangkan karena RCR < 1. 

5. Cassapro merupakan cara kreatif menangani limbah 

pertanian dan dapat menjadi alternatif produk 

pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan dan 

antisipasi MEA 2015. 
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