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Abstract
This study aimed to determine the bestcombination of feed (pellet and Azolla) on
protein retention, production efficiency, feed conversion and efficiency of catfish
(Clarias gariepinus var). This study used a completely randomized design (CRD) with
five treatments and theree replications, were : P1 (100% pellet as positive control);
P2 (100% Azolla as negative control); P3 (30% pellet and 70% Azolla); P4 (50% pellet
and 50% Azolla); P5 (70% pellet and 30% Azolla).
The results showed that 100% pellets (positive control) provides the best
performance in terms of protein retention (42.36 ± 6.26%), feed efficiency (95 ±
7.51%) and feed conversion (1.0 ± 0.09).In contras feed with 100% Azolla (negative
control) showeddecreasing in feed efficiency (-14 ± 4.26%), feed conversion (-7.4 ±
2.02) and protein retention (17.95 ± 0.72% ). The best combination of pellet and
Azolla achieved by P5 (70% pellets and 30% Azolla) with protein retention (40.78 ±
4.29%), feed efficiency (53 ± 7.03%), feed conversion ratio (1.9 ± 0.24) and
production efficiency (0.51 ± 0.03%).
Keywords: Azolla microphylla, Claria gariepinus var, Protein retentin, feed
conversion

I. PENDAHULUAN
Budidaya ikan lele merupakan
kegiatan yang menjanjikan, karena ikan lele
banyak digemari oleh konsumen dengan
harganya yang terjangkau, selain dapat
memenuhi kebutuhanprotein, juga dapat
meningkatkan ekonomi
dari
segi
pendapatan.Dilihat dari segi harga pakan
ikan, cenderung tiap tahunnya harga pakan
ikan lele mengalami kenaikan yang cukup
signifikan,
kenaikan
harga
tersebut
dipengaruhi oleh biaya pakan yang

dikeluarkan
selama
kegiatan
budidaya.Kenaikan harga pakan tersebut
menjadi salah satu faktor yang membuat para
pembudidaya satu-persatu meninggalkan
kegiatan pembesaran ikan lele dikarenakan
margin keuntungannya yang semakin
kecil/sedikit.
Jika dilihat dari total biaya produksi
dalam usaha budidaya ikan, maka kontribusi
biaya pakan adalah yang paling tinggi sekitar
40-60% (Webster and Liem, 2002). Di dalam
budidaya ikan, formula pakan ikan harus
mencukupi kebutuhan gizi ikan yang
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dibudidayakan, seperti:
protein,
lemak,
karbohidrat, vitamin dan mineral. Mutu
pakan akan tergantung pada tingkatan dari
bahan gizi yang dibutuhkan oleh ikan (Kamal,
1998). Namun yang menjadi masalah adalah
harga pakan ikan komersil tiap tahunnya
cenderung terus meningkat, hal ini menjadi
kendala dalam pengembangan budidaya
kedepan sehinggaperlu dicari alternatif
pakan murah dengan kualitas relatif baik.
Salah
satu
alternatif
dari
permasalahan tersebut adalah dengan
penggunaan tanaman Azollamicrophylla
sebagai salah satu pakan alternatif bagi ikan.
Tanaman Azolla microphylla memiliki
kandungan protein yang cukup tinggi 28,12%
berat kering (Handajani, 2000), sedangkan
Lumpkin dan Plucknet (1982) menyatakan
kandungan protein pada Azolla microphylla
sebesar 23,42% berat kering dengan
komposisi asam amino esensial yang lengkap.
Ditambahkan oleh Marhadi (2009), bahwa
Azolla
microphylla
berpotensi
untuk
digunakan sebagai bahan baku pelet herbal
dan mempunyai kandungan nutrien yang baik
meliputi (dalam berat kering) 10-25% protein,
10-15% mineral, dan 7-10% asam amino.
Ikan
lele
dalam
budidaya
konvensional terbiasa diberi pakan buatan
berupa pellet. Mengingat harga pakan buatan
yang semakin tahun semakin meningkat perlu
mencari pakan alternatif lain selain pakan
buatan untuk menekan pengeluaran, salah
satu
dengan
menggunakan
Azolla
microphylla.
Pada
umumnya
para
pembudidaya menggunakan tanaman Azolla
microphylla sebagai pakan alternatif untuk
ikan herbivora dan omnivora semisal ikan
nila, ikan mas, ikan lele dan lain-lain.Dalam
pemberian pakannya, para pembudidaya
masih menggunakan hitungan kira-kira dan
belum
ada
hitungan
pasti
dalam
menggunakan pakan altenatif tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui
kombinasi
terbaik
dari
pemberian pakan buatan dan Azolla
microphylla terhadap pertumbuhan dan
efesiensi pakan ikan Lele sangkuriang (Clarias
gariepinus var).
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II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan selama satu
bulan yaitu dari bulan Desember 2016 hingga
Januari 2017 yang meliputi persiapan dan
pelaksanaan penelitian di Kolam Percobaan,
Jurusan
Budidaya
Perairan,
Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas
mulawarman, Samarinda.
Bahan dan alat yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu: bahan uyang digunakan
ikan lele sangkuriang sebanyak 300 ekor
dengan ukuran panjang rata-rata 16-17 cm
dan berat rata-rata 30-33 g. Pakan pellet
merk Cp-Prima dengan kadar protein 31-33%,
dan Azolla microphylla. Alat yang digunakan
yaitu bak semen berukuran 1x1x0,6m
sebanyak 15 buah, blower, selang plastik,
timbangan, termometer, oxymeter, pH
meter, penggaris, ember plastik, saringan,
ATK, kamera, Laptop, Alat ukur TOM,
Specktrofotometer.
Desain percobaan yang digunakan pada
penelitian ni adalah Rancangan Acak Lengkap
(RAL)dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan,
Analisis dataRetensi protein dan Efesiensi
produksimenggunakan uji lanjut Duncan
Multiple Range Test (DMRT) sedangkan,
Konversi pakan, Efesiensi pakan dilakukan
secara deskriptif data diolah dengan
menggunakan MS. Excel.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konversi dan Efesiensi Pakan

Gambar 1. Grafik Konversi pakan Ikan Lele
sangkuriang (Clarias gariepinus
var).
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Gambar 2. Grafik efesiensi Pakan Ikan Lele
Sangkuriang (Clarias gariepinus
var)
Data hasil pengamatan menunjukkan
rata-rata nilai konversi pakanIkan Lele
sangkuriang selama 35 hari, dapat dilihat
pada Gambar 1.
Data hasil pengamatan menunjukkan
rata-rata nilai efesiensi pakan Ikan Lele
sangkuriang selama 35 hari, dapat dilihat
pada gambar 2.
Pada perhitungan konversi dan efesiensi
pakan tidak dilakukan analisis karena data
yang tersaji tidak homogen dan tidak dapat di
transformasikan, data akan dijelaskan secara
deskriptif.
Berdasarkan grafik konversi dan efesiensi
pakanIkan
Lele
sangkuriang
(Clarias
gariepinus var)
menunjukkan
bahwa
perlakuan P1 (100% pellet) adalah yang
terbaik dengan nilai konversi pakan 1,0±0,09
dan efesiensi pakan 95±7,51%, sedangkan
yang terendah pada perlakuan P2 (100%
Azolla microphylla) dengan nilai konversi
pakan -7,4±2,02 dan efesiensi pakan 14±4,26%.
Pascual (1984) menjelaskan bahwa
semakin rendah nilai konversi pakan, semakin
baik karena jumlah pakan yang dihabiskan
untuk menghasilkan berat tertentu adalah
sedikit.Nilai konversi pakan berbanding
terbalik dengan efesiensi pakan, semakin
rendah nilai konversi pakan yang diperoleh
maka semakin besar nilai efesiensi pakan
yang ditunjukkan dan sebaliknya.
Nilai rasio konversi pakan yang terendah
sebesar -7,4±2,02 pada perlakuan P2 ini
menunjukkan bahwa ikan lele sangkuriang
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tidak dapat memanfaatkan Azolla microphylla
sebagai pertumbuhan berat/bobot.
Meskipun nilai rasio konversi pakan
cenderung memiliki nilai yang fluktutatif,
namun perlakuan pemberian pellet dengan
presentase yang semakin besar menunjukkan
hasil rasio konversi pakan yang semakin baik
berlaku sebaliknya pada perlakuan dengan
pemberian Azolla microphylla.
Jumlah pakan yang dimakan oleh ikan
selama penelitian akan mempengaruhi nilai
efesiensi pakan pada ikan lele sangkuriang.
Efesiensi pakan menunjukkan presentase
pakan yang diubah menjadi daging atau
pertambahan bobot. Pada penelitian ini
tingkat efesiensi pakan terbaik yaitu pada
perlakuan P1 dengan nilai 95±7,51%. Karena
pakan dimanfaatkan secara efesien untuk
pertumbuhan.Rendahnya efesiensi pakan
pada
perlakuan
yang
menggunakan
Azollamicrophylla
disebabkan
ketidakmampuan saluran pencernaan ikan
lele sangkuriang untuk menghasilkan
pertambahan bobot.Sesuai dengan pendapat
Mudjiman (2006) bahwa saluran pencernaan
ikan karnivora lebih pendek dari saluran
pencernaan ikan herbivora.Hal tersebut
dikarenakan dinding sel dagingnya tipis,
berupa selaput sehingga lebih mudah
dicerna, sedangkan dinding sel tumbuhtumbuhan mengandung selulosa yang
kompleks sehingga sulit dicerna.
Retensi Protein

Gambar 3. Grafik Retensi protein ikan lele
sangkuriang (Clarias gariepinus
var)
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Data hasil pengamatan menunjukkan
rata-rata nilai konversi pakanIkan Lele
sangkuriang selama 35 hari, dapat dilihat
pada Gambar 3.
Hasil analisis menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan yang nyata antara setiap
perlakuan terhadap retensi protein Ikan Lele
sangkuriang, karena nilai t-hitung (15,807) >
t-tabel (3,48), dengan tingkat kepercayaan
95%.
Berdasarkan grafik retensi protein ikan
lele sangkuriang pada perlakuan P1 (100%
pellet) mendapatkan hasil yang terbaik
dengan nilai 42,36±6,26%, sedangkan yang
terendah pada perlakuan P2 (100% Azolla
microphylla) 17,95±0,72%.
Retensi protein merupakan gambaran
dari banyaknya protein yang diberikan, yang
dapat diserap dan dimanfaatkan untuk
membangun ataupun memperbaiki sel-sel
tubuh yang sudah rusak, serta dimanfaatkan
tubuh ikan bagi metabolisme sehari-hari
(Afrianto dan Liviatwaty, 2005).
Pada perlakuan P1 (100% pellet) dari
hasil uji lanjut menunjukkan data yang tidak
berbeda nyata terhadap perlakuan P4 (50%
pellet dan 50% Azolla) dan perlakuan P5 (70%
pellet dan 30% Azolla) diduga pada perlakuan
P1 mengalami kelebihan protein sehingga
tidak terserap oleh tubuh ikan secara
optimal. Menurut Prawesti (2011) kelebihan
protein ini diduga memacu sistem
metabolisme ikan untuk mengkatabolisme
protein dalam tubuh menjadi ammonia,
semakin
banyak
protein
yang
mengkatabolisme oleh tubuh maka semakin
banyak energi yang digunakan. Hal ini
menyebabkan protein yang seharusnya
tersimpan akan lebih banyak dirubah menjadi
energi untuk mensintesa kelebihan protein
menjadi ammonia. Pernyaatan ini didukung
dengan hasil pengukuran kualitas air yang
menunjukkan
bahwa ammonia
pada
perlakuan P1 paling tinggi dibandingkan
dengan perlakuan lainnya (P2, P3, P4, P5).
Sesuai dengan pendapat Lan dan Pan (1993)
apabila protein dalam pakan berlebih, ikan
akan mengalami excessive protein syndrome,
sehingga protein tersebut tidak digunakan
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untuk pertumbuhan tetapi akan dibuang
dalam bentuk ammonia.
Pada perlakuan P2 dalam tubuh ikan
lele terdapat protein sebesar 18,71±0,41%.
Padahal dalam pertumbuhan bobot dan
pertumbuhan panjang mengalami penurunan
(minus).Sesuai dengan pendapat Narayan
(2010) bahwa ikan labeo rohita yang di beri
pakan menggunakan Azolla yang dijadikan
pellet menunjukkan retensi protein yang
cenderung sama (stabil) dengan perlakuan
lainnya tetapi mengalami penurunan dalam
hal retensi lemak.
Efesiensi Produksi

Gambar 4. Grafik Efesiensi produksi ikan lele
sangkuriang (Clarias gariepinus
var)
Data hasil pengamatan menunjukkan
rata-rata
nilai
efesiensi
produksi
pemeliharaan ikan lele sangkuriang selama 35
hari, dapat dilihat pada Gambar 4.
Hasil analisis menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan yang nyata antara setiap
perlakuan terhadap retensi protein Ikan Lele
sangkuriang, karena nilai t-hitung (772,99) >
t-tabel (3,48), dengan tingkat kepercayaan
95%.
Berdasarkan grafik efesiensi produksi
ikan lele sangkuriang pada perlakuan P1
(100% pellet) mendapatkan hasil yang terbaik
dengan nilai 1,00±0,0, sedangkan yang
terendah pada perlakuan P2 (100% Azolla
microphylla) 0,17±0,02%.
Tujuan dari melakukan perhitungan
efesiensi
produksi
adalah
untuk
membandingkan
perlakuan
yang
menggunakan Azolla microphylla dengan
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perlakuan P1(100% pellet) hasil yang paling
baik adalah pada perlakuan P5 (70% pellet
dan 30% Azolla) dengan nilai rata-rata
0,51±0,03 (semakin dekat dengan nilai yang
ada pada perlakuan kontrol positif semakin
baik).
IV. KESIMPULAN
a. Perlakuan
P1
(100%
pellet)
mengahasilkan performa terbaik bagi
ikan lele sangkuriang ditunjukkan
dengan nilai yang tertinggi diantara
perlakuan lainnya. Perlakuan P5 (70%
pellet dan 30% Azolla) menunjukkan
performa terbaik bagi ikan lele
sangkuriang diantara perlakuan yang
menggunakan
kombinasi
Azolla
microphylla sebagai pakan.
b. Penggunaan
Azolla
microphylla
memperbaiki nilai retensi protein ikan
lele sangkuriang pada perlakuan 4 (50%
pellet dan 50% Azolla).
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