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RINGKASAN 

 

Bawal air tawar merupakan sosok baru dalam jajaran ikan konsumsi di Indonesia, 
yang berpotensi untuk dibudidayakan karena pertumbuhannya cepat, namun perlu 
ditunjang dengan penyediaan pakan.  Azolla pinnata merupakan salah satu alternatif 
bahan pakan yang bernilai gizi dan tidak bersaing dengan kebutuhan pangan namun perlu 
diketahui persentase penggunaannya dalam ransum.   

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengaruh berbagai tingkat azola 
dalam ransum terhadap pertumbuhan dan konversi pakan ikan bawal air tawar  
(Colossoma macropomum, Cuvier 1818). Pengamatan pertumbuhan dilakukan selama 56 
hari, sedangkan pengamatan konversi pakan ditunjang dengan suatu metode pengukuran 
konsumsi secara tidak langsung karena menghitung jumlah konsumsi maupun jumlah 
feses tidak secara langsung menghitung totalnya, namun melalui pendugaan dengan 
menggunakan kromoksida dan lignin sebagai marker.  Penelitian dilakukan secara 
experimental dengan Rancangan Acak Lengkap (5X4), melalui perlakuan berbagai 
tingkat azola (0, 14,5, 29, 43,5, 58%) dalam ransum  ikan bawal air tawar ukuran 200g. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tepung azola sampai tingkat  
43,5% dalam ransum tidak mempengaruhi pertumbuhan.  Pertumbuhan harian ikan bawal 
air tawar 0%, 14,5%, 29%, dan 43% berturut-turut sebesar 2,66, 2,70, dan 2,55 gram per 
hari. Tingkat azola 58% pertumbuhannya paling rendah yaitu sebesar 2,39 gram per hari.  
Penggunaan tepung azola 14,5% menghaslkan konversi pakan terbaik, yaitu sebesar 2,22 
namun tidak berbeda nyata dengan tanpa azola dan penggunaan azola 29%. 

 

Kata kunci : Azolla pinnata, pertumbuhan, konversi pakan, ikan bawal air tawar. 



THE LEVEL USAGE OF WASTE PRODUCT IRRIGATE Azolla pinnata IN RATION 
TO GROWTH AND FEED CONVERSION  ON RED BELLY FISH 

( Colossoma macropomum) 

Kiki Haetami, Junianto, Yuli Andriani*) 

ABSTRACT 

 Red Belly Fish represent new buttonhole in overall fish consume in Indonesia, 

which is have potency for conducting because its growth quickly, but require to be 

supported of feed. Azolla pinnata represented as waste product wich one of the materials 

alternative of feed wh nutrient valuable and don’t vie with requirement of food but it is 

important to know percentage its use in ration. 

This research was known the effect of level useage of azolla on ration to growth 
and feed conversion on red belly fish (Colossoma macropomum, Cuvier 1818).  
Perception of growth conducted by during 56 day while feed conversion supported with 
methode measurement of consumption indirectly, because of estimating consumption and 
feses in order to establish the extent of reability of chrom  and lignin as a reference 
marker. This research used the experimental method with Completelly Randomized 
Design (5x4), with azolla treatments (0, 14,5, 29, 43,5, 58%) on feed red belly fish 200 g 
bw.  

This results suggest that useage of azolla until 43,5% was not decreased of 
growth.  The daily growth of red belly fish respectivelly 2,66 2,70, dan 2,55 g day-1.  The 
level usage 58% of azolla was poorly growth (2,39 2,55 g day-1).  The useage 14,5% of 
azolla was the best feed conversion, but not significantly  with 29% of azolla. 

 

Key words : Azolla pinnata, gowth, feed conversion, red belly fish. 

 

 

 

 



 

I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

 Ikan bawal air tawar (Colossoma macropomum, Cuvier 1818) merupakan ikan 

ekonomis penting, baik pada tingkat benih sebagai ikan hias maupun pada tingkat dewasa 

sebagai  ikan konsumsi (Bittner, 1989, Pras,1993).  Sebagai ikan hias, disamping 

mempunyai bentuk tubuh yang khas dan warna yang menarik (sehingga disebut red 

belly), juga dapat berenang cepat dan mudah dipelihara dalam akuarium.  Sedangkan 

sebagai ikan konsumsi, ikan ini sangat digemari masyarakat karena mempuyai daging 

yang tebal dan gurih, serta cepat pertumbuhannya. 

 Menurut informasi dari Dinas Perikanan Jawa Barat dewasa ini permintaan pasar 

terhadap benih  ikan semakin meningkat dari 29.690 ekor (1944) menjadi 600.000 ekor 

(1996).  Hal ini disebabkan minat para petani untuk memelihara ikan ini semakin besar, 

karena dibandingkan dengan ikan budidaya lain seperti ikan mas dan nila, pembentukkan 

daging ikan ini lebih cepat, yaitu dalam jangka waktu lima bulan dapat mencapai berat 

500 gram per ekor.   

 Menurut Pras (1993), ikan bawal air tawar sangat responsif terhadap pakan buatan, 

dan termasuk ikan pemakan segala (omnivora).  Selain itu disebutkan bahwa ikan ini 

mampu mengkonversi pakan lebih baik dari ikan budidaya lain, asalkan pakan yang 

diberikan memenuhi kebutuhan energi dan protein untuk aktivitas metabolisme jaringan 

tubuhnya.   



 Ikan-ikan omnivora membutuhkan 35-40 persen protein, sedangkan untuk fase 

pertumbuhan adalah 25-36 persen, dan untuk fase bibit 28-32 persen (Ensminger, 1990).  

Namun hal yang paling penting diperhatikan dalam pemberian pakan ikan adalah 

kelengkapan asam-amino yang terdapat dalam protein dan kandungan energi yang siap 

cerna bagi ikan.  Sumber protein utama yang sering digunakan dalam industri pellet ikan 

adalah tepung ikan da kedele, yang keduanya merupakan komponen termahal dari bahan 

penyusun ransum.  Oeh karena itu diperlukan alternatif baha baku yang selama ini belum 

biasa digunakan sebagai pelet komersial tetapi bernilai gizi tinggi dan tidak bersaing 

degan kebutuhan pangan.  Bahan baku terseut antara lain berasal dari hijauan seperti 

azola. 

Azola (Azolla pinnata) adalah tumbuhan sejenis paku air yang biasa ditemukan 

sebagai gulma di perairan tenang seperti danau, kolam, sungai, dan pesawahan. 

Pertumbuhannya sangat cepat karena dalam waktu 3-4 hari dapat memperbanyak diri 

menjadi dua kali lipat dari berat segar.  Secara alamiah tanaman azola mempunyai 

keistimewaan mampu mengikat N bebas dari udara karena bersimbiosis dengan ganggang 

biru (Anabaena azolae), sehingga mengandung protein yang cukup tinggi. Azola dapat 

digunakan sebagai pakan sumber protein karena mengadung protein lebih dari 20%, serat  

kasar 9,1%, dan mempunyai asam amino yang lengkap (Singh, 1979).  Oleh karena itu 

gulma air azola sangat potensial digunakan sebagai sumber protein nabati untuk pakan 

ikan.  

 Hasil penelitian Duthu dan Kilgen (1975) yang menguji palatabilitas berbagai jenis 

makrofita akuatik menyimpulkan bahwa ikan grass carp (Cytenopharingodon idella) 

ukuran ngaramo dengan berat 20 g sangat responsif terhadap azola.  Faktor  utama yang 



membatasi peggunaan   daun-dauan adalah serat kasar. Penggunaan daun-daunan dalam 

pakan  ikan bermisai seperi ikan jambal siam adalah tidak lebih dari 10% (Ensminger, 

1990).  Ikan bawal air tawar adalah ikan pemakan segala.  Para petani biasa memberikan 

campuran hijauan pada pakannya.  Namun sejauh ini belum diketahui sejauh mana batas 

pemanfaatan hijauan yang berasal dari gulma air azola yang baik bagi ikan bawal air 

tawar.  Oleh karena itu penelitian mengenai tingkat penggunaan gulma air Azolla pinnata 

dalam ransum terhadap pertumbuhan dan konversi pakan ikan bawal air tawar sangat 

layak dilakukan. 

 

1.2. Rumusan  Masalah 

Masalah yang akan diteliti adalah : 

1. Seberapa besar pengaruh tingkat penggunaan gulma air Azolla pinnata  dalam 

ransum terhadap pertumbuhan ikan bawal air tawar. 

2. Seberapa besar pengaruh tingkat penggunaan gulma air Azolla pinnata  dalam 

ransum terhadap konversi pakan ikan bawal air tawar. 

 

1.3. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan secara eksperimen, menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 macam perlakuan dan masing-masing diulang sebanyak 4 kali.  Data 

yang diperoleh dianalisis dengan Sidik Ragam (Uji F) dan perbedaan antar perlakuan 

diuji dengan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan. 

1.4.  Lokasi dan Lama Penelitian 



Penelitian dilakukan di Laboratorium Nutrisi Ikan,  dan Kolam “Indoor” Percobaan 

Ciparanje, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 

Kabupaten Sumedang.  Percobaan dilaksanakan selama tiga bulan sejak bulan Juli sampai 

dengan Oktober 2005. 



II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pakan Ikan Bawal Air Tawar 

 Bawal air tawar dapat memanfaatkan pakan nabati 75-100% dan menghasilkan 

pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan pakan nabati 50% 

(Bittner,1989).  Hal ini juga biasa dilakukan oleh para petani dalam memberi pakan pada 

ikan bawal yang terdiri dari campuran  pellet dan hijauan segar  dengan frekuensi 3-5 kali 

sehari. 

 Bittner (1989) menyatakan bahwa kebutuhan protein pada ikan bawal air tawar 

berkisar 25-37%.  Sedangkan menurut Pras (1993), pada ikan bawal hasil pendederan 

kedua (ukuran 50 g), dapat diberikan pellet dengan kandungan protein 27%.  

 Ditinjau dari karakteristik saluran pencernaannya, ikan bawal air tawar 

mempunyai potensi tumbuh yang cukup tinggi, karena bagian organ pencernaannya 

cukup lengkap.  Ikan ini mempunyai gigi yang berfungsi memotong dan menghancurkan 

pakan, seperti halnya ikan grass carp dan piranha sehingga ikan ini mampu beradaptasi 

terhadap segala jenis makanan, termasuk hijauan kasar seperti daun-daunan.  Lambung 

ikan ini berbentuk U dengan kapasitas cukup besar.  Ususnya panjang, dan pada bagian 

anteriornya dilengkapi dengan piloric saeca yang didalamnya terjadi proses pencernaan 

enzimatis seperti halnya pada usus dan lambung.  Bagian akhir dari usus terjadi 

diferensiasi usus yang lebih lebar yang disebut rectum.  Pada bagian ini tidak lagi terjadi 

pencernaan, fungsinya selain sebagai alat ekskresi, juga membantu osmoregulasi (Hoar, 

1979). 



 

2.2. Deskrispsi Azola 

 Azola adalah sejenis tumbuhan paku air biasa ditemukan di perairan tenang 

seperti danau, kolam, sungai, dan pesawahan.  Para petani biasanya menganggap azola 

sebagai gulma atau limbah pertanian.  Azola pada daerah pesawahan akan mengambang 

di atas permukaan air dan jika air berkurang akan menempel pada tanah yang lembab.  

Selama perkembangannya azola dapat menutupi permukaan air.  Azola termasuk ordo 

Salviniales, famili Azollaceae, dan terdiri atas enam spesies, yaitu : A. filiculoides, A. 

caroliana, A. mexicua, a. microphylla, A. pinnata, dan A. nilotica.  Spesies yang banyak 

di Indonesia terutama di pulau Jawa adalah A. pinnata, dan biasa  tumbuh bersama-sama 

padi (Lumpkin dan Plucknett, 1982). 

 Menurut Cho, dkk. (1982), azola dapat digunakan sebagai salah satu sumber 

protein nabati  penyusun ransum ikan, karena mengandung protein yang cukup tinggi.  

Azola mengandung protein kasar 24-30%, kalsium 0,4-1%, fosfor 2-4,5%, lemak 3-3,3%, 

serat kasar 9,1-12,7%, pati 6,5%, dan tidak mengandung senyawa beracun.   

 Azola sebagai sumber protein telah dicoba pada ikan  nila ukuran ngaramo, yang 

hasilnya dapat mensubtitusi pakan kontrol (terdiri dari campuran dedak, tepung ikan, 

jagung, dan pati jagung) sampai tingkat 10% (Almazan, 1986).  Sedangkan Pantastico 

(1986) dan Kusdiarti, dkk (1995) menyatakan bahwa penggunaan azola dapat 

meningkatkan  pertumbuhan ikan nila dan ikan gurame. 

2.3. Pertumbuhan Ikan 

Pertumbuhan adalah pertambahan panjang atau bobot dalam kurun waktu tertentu.  

Pertumbuhan dalam individu diperoleh  dari penambahan jaringan akibat penambahan sel 



secara mitosis.  Hal ini terjadi apabila ada kelebihan sejumlah besar intake zat makanan 

penghasil energi dan asam amino (protein) yang mendorong proses pertumbuhan 

(Effendie, 1997). 

 Energi pakan yang dikonsumsi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

energi metabolisme, energi untuk pertumbuhan somatik dan reproduksi, dan energi yang 

dikeluarkan dalam feses, saluran urin, insang, dan kulit.  Energi untuk metabolisme 

tersebut terbagi ke dalam tiga kategori  yaitu energi untuk metabolisme standar, “specific 

dinamic action”, dan energi untuk aktivitas. “Specific dinamic action” meliputi energi 

untuk pencernaan, absorpsi, dan transport (Rankin dan Jensen, 1993). 

 Menurut Ricker (1979), model pertumbuhan dapat digambarkan dari persamaan Y 

= a Wb dan nilai eksponen bobot tubuh (b) biasanya kurang dari satu.  Oleh sebab itu 

pertumbuhan dapat dinyatakan dalam bentuk laju pertumbuhan relatif (%) yang dihitung 

dengan rumus Ln Wt – Ln Wo dibagi dengan interval waktu.  Hoar (1979) berpendapat 

bahwa perhitungan pertumbuhan ini lebih bermanfaat diterapkan pada ikan berukuran 

kecil dan jika interval waktu pendek, atau jika ikan yang akan digunakan berbeda ukuran. 

 Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.  Faktor internal 

yaitu : bobot tubuh, sex, umur, kesuburan, kesehatan, pergerakan, aklimasi, aktivitas 

biomassa, dan konsumsi oksigen.  Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor abiotik 

dan faktor biotik.  Faktor abiotik terdiri dari tekanan, suhu, salinitas, kandungan oksigen 

air, buangan metabolit (CO2, NH3), pH, cahaya, musim.  Faktor nutrisi termasuk  faktor 

biotik yang meliputi ketersediaan pakan, komposisi pakan, kecernaan pakan, dan 

kompetisi pengambilan pakan.  Diantara faktor-faktor tersebut, nutrisi merupakan faktor 

pengontrol, dan ukuran ikan mempengaruhi potensi tumbuh suatu individu.  Sedangkan 



suhu air mempengaruhi seluruh kegiatan dan proses kehidupan ikan yang meliputi 

pernafasan, reproduksi, dan pertumbuhan.  Jika suhu air meningkat (sampai batas 

tertentu), maka laju metabolisme meningkat yang pada gilirannya meningkatkan 

konsumsi dan pertumbuhan ikan. 

 

2.4. Konsumsi dan Konversi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan faktor penentu pertumbuhan ikan.  Konversi pakan 

merupakan istilah yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pakan yang dikonumsi 

dengan pertumbuhan.  Faktor yang mempengaruhi jumlah konsumsi pada ikan adalah 

feeding habit, status fifiologi, berat ikan, suhu, konsentrasi oksigen, komposisi pakan, 

dan tingkat kesukaan (Hoar, 1979). 

Pengukuran julah konsumsi pakan pada ikan secara langsung kurang akurat, 

karena sulit untuk menghitung sisa pakan.   Oleh sebab itu pendekatan yang paling tepat 

untuk mengatasi sulitnya pengukuran jumlah konsumsi dan pengumpulan feses adalah 

dengan metode indikator (Maynard, dkk., 1979, Cho, dkk. 1985).  

 

 

III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
 
 
 
3.1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mempelajari pengaruh tingkat penggunaan gulma air Azolla pinnata  dalam ransum 

terhadap pertumbuhan ikan bawal air tawar. 



2. Mempelajari pengaruh tingkat penggunaan gulma air Azolla pinnata  dalam ransum 

terhadap konversi pakan ikan bawal air tawar. 

 

3.2. Manfaat Penelitian   

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna mengenai 

nilai gizi salah satu gulma air sejenis kayambang yaitu tumbuhan azola dan 

pemanfaatannya sebagai alternatif bahan pakan ikan. 
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IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Alat dan Bahan Penelitian  

Alat yang digunakan adalah : 

1. Bak fiber glas volume 1m3 sebanyak 20 buah yang masing-masing diisi ikan  dengan 

kepadatan 10 ekor per 200 L. 

2. Aerator 

3. Timbangan merk O-haus (ketelitian 0,1 g) untuk menimbang ikan, dan pakan. 

4. Blender dan  mesin penepung untuk menghaluskan bahan baku. 

5. Mesin pencetak pelet. 

6. pH meter dan termometer untuk mempertahankan kualitas air. 

7. Spektrofotometer merk Miton Roy Spektronik utuk mengukur amonia. 

8. Instalasi  Analisis Proksimat beserta bahan kimianya. 

9. Jangka sorong dan penggaris. 

10. Instalasi analisis lignin dan kromoksida. 

11. Alumunium foil, dan seperangkat alat bedah. 

12.  Oven untuk menganalisa kadar air pakan dan feses. 
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Bahan yang digunakan adalah : 



1.   Ikan Uji 

Ikan uji yang digunakan adalah ikan bawal air tawar stadia juwana ukuran 100 g 

per ekor yang diperoleh dari Balai Budidaya Air Tawar Sukabumi.  Ikan yang digunakan 

dalam penelitian adalah sebanyak 200 ekor. 

2. Ransum Penelitian 

 Bahan penyusun ransum diperoleh dari PD Waringin, Bandung. Azola yang telah 

ditepungkan diperoleh dari petani di daerah Yogyakarta.   Susunan bahan baku penyusun 

rasum dan kandungan  nutrien untuk setiap perlakuan dapat dilihat  pada Tabel 1. 

Tabel 1. Susunan ransum, kandungan energi, dan nutriennya (“as fed”). 

Bahan Baku Perlakuan 
 R0 R1 R2 R3 R4 

Tepung ikan 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 
Tepung kedele 50,0 37,5 25,0 12,5 0,0 
Tepung azola 0,0 14,5 29,0 43,5 58,0 
Dedak padi halus 26,0 23,5 21,0 18,5 16,0 
CMC 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Top mix 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Minyak ikan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Jumlah 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Bahan Kering (%) 81,1 82,0 83,0 83,9 84,8 
Protein kasar (%) 27,3 27,3 27,2 27,2 27,2 
Energi bruto (kkal) 3847,0 3829,0 3810,0 3791,0 3773,0 
Serat Kasar (%) 4,9 5,8 6,8 7,8 8,7 
BETN (%) 31,2 31,6 32,0 32,4 32,8 
Lemak (%) 10,2 9,6 9,0 8,4 7,8 
*)   Batas maksimum penggunaan tepung kedele (De Silva, 1988) 

**) Batasan kebutuhan gizi untuk omnivora  satadia “grower”, lemak > 6%, serat kasar 
maks. 4% (Tacon, 1986); 8% (Djajasewaka, 1985); Protein kasar untuk ikan bawal 
(Pras, 1993). 

 
  Proses pembuatan pellet  dilakukan di Laboratorium Nutrisi Ikan, Fakultas 

Pertanian Unpad, Bandung.  Pakan yang digunakan adalah berbentuk pelet dengan 

kandungan protein 27% (Pras, 1993).  Tingkat penggunaan azola dalam ransum disusun 



berdasarkan subtitusi protein nabati tepung kedele, sehingga jumlah protein dari kedua 

sumber ini pada perakuan adalah sama. 

 

4.2. Prosedur Percobaan 

a. Penyediaan bahan pakan dan analisis kandungan zat-zat makanan bahan pakan yang 

digunakan untuk penyusun ransum. 

b. Penepungan bahan baku pakan. 

c. Persiapan wadah peneitian sebelum ikan datang, yaitu: sanitasi , pengisian air, dan 

pemasangan instalasi aerasi. 

d. Penimbangan bobot badan awal, perhitungan koefisien variasi, selanjutnya ikan 

diadaptasikan ke dalam wadah penelitian dan masing-masing unit terdiri atas sepuluh 

ekor ikan. 

e. Pemeliharaan ikan selama dua bulan, meliputi pemberian pakan dan pengontrolan 

kualitas air.  

f. Penimbangan bobot badan dan peyesuaian pemberian pakan  dilakukan setiap minggu. 

 

 

 

4.3. Peubah yang Diamati  dan Cara Pengukurannya 

1.  Konsumsi Ransum (gram per ekor ) 

Konsumsi diperoleh dari selisih ransum yang diberikan dengan sisa ransum 

hasil penyiponan pada setiap akhir minggu, kemudian dihitung komulatif selama 

penelitian.  Agar pengukuran konsumsi lebih akurat dilakukan perhitungan konsumsi 



dengan metode indikator, yaitu setiap perlakuan diambil 2 ekor sampel ikan yang 

diberi pakan bermarker pada awal dan akhir penelitian untuk diambil fesesnya. 

Perhitungan konsumsi secara tidak langsung dengan metode indikator (lignin dan 

kromoksida) yang terdapat dalam pakan dan ditemukan kembali dalam feses.   

Konsumsi Ransum (g/hari) =  Jumlah BK feses (g/hari) 
                                                      %BK yang tidak dicerna 
 

Jumlah BK feses (g/hari) = Jumlah kromoksida yang diberikan (g/hari) 
               % kromoksida dalam sampel 
 

                                      % lignin  pakan               % bahan keing feses 
% BK yang tidak dicerna= 100  X                                       X    

                                               % lignin feses                  % bahan keing pakan 
(Schneider dan Flatt, 1973, Cho, et. al. 1985). 

 

2. Pertumbuhan Ikan  

Pertumbuhan ikan selama penelitian dihitung berdasarkan selisih atara rataan 

bobot badan pada awal penelitian dengan rataan bobot badan pada akhir penelitian  

(Effendie, 1997), yaitu sebagai berikut : 

Pertumbuhan mutlak : Gw  =  Wt – Wo;  
 
Pertumbuhan Harian (g/ ekor/hari)   g =(Wt – Wo) 

         t 

Keterangan :  

Gw  = pertambahan bobot (g) 

Wt   =  bobot (g) rata-rata ikan pada waktu t. 

Wo = bobot (g) rata-rata  ikan  pada awal penelitian. 

 g = pertumbuhan harian; t = jumlah hari percobaan. 
 

3.  Konversi Pakan (KP) 



Konversi pakan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah ransum yang dikonsumsi 

dengan pertumbuhan mutlak selama penelitian (Effendie, 1997), dengan rumus : 

KP =      Konsumsi Pakan (g) 
            Pertumbuhan mutlak (g) 

 

4.4.  Rancangan Percobaan 

Penelitian dilakukan secara eksperimen, menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 macam perlakuan dan masing-masing diulang sebanyak 4 kali.  

Perlakuan yang diberikan terdiri atas lima susunan ransum berdasarkan tingkat 

penggunaan azola dalam ransum, yaitu sebagai berikut: 

R0  =  Ransum tanpa azola (ransum kontrol) 

R1  =  Ransum mengandung 14,5% azola. 

R2  =  Ransum mengandung 29% azola. 

R3  =  Ransum mengandung 43,5% azola. 

R4  =  Ransum mengandung 58% azola. 

Tingkat penggunaan azola dalam ransum disusun berdasarkan subtitusi protein 

nabati tepung kedele, sehingga jumah protein dari kedua sumber ini pada perlakuan 

adalah sama. Model matematika yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Yij  =  µ  +  αij  +  εij 

Keterangan: 

Yij =  Respon hasil pengamatan 

µ =  Rataan umum 

αij =  Pengaruh perlakuan ke-i 

εij =  Pengaruh pengacakan 



i =  (1,2,3,4,5) ;          j =  (1,2,3,4,5) 

Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan, menggunakan Uji Jarak Berganda 

Duncan, dengan rumus sebagai berukut: 

 Sx  =  √  KTG            LSR =  SSR x Sx 
        r            

Keterangan: 

Sx =  Standard error 

KTG   =  Kuadrat tengah galat 

r =  Ulangan 

LSR =  Least significant range 

SSR =  Studentized significant range 

 



V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Pengaruh Perlakuan terhadap Pertumbuhan Ikan 

Bobot tubuh ikan setiap perlakuan mengalami peningkatan seiring dengan 

bertambahnya waktu pemeliharaan (Gambar 1, Lampiran 1).  Sedangkan pertumbuhan 

harian setiap perlakuan  disajikan pada Tabel 2. 

 

Gambar. 1. Pertambahan bobot ikan  bawal air tawar   selama penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Tabel 2.  Pertumbuhan Harian Ikan Bawal Air Tawar selama Penelitian 



Perlakuan Ulangan 

R0 R1 R2 R3 R4 

 …………………………… g/ekor/hari …………………………….. 

1 2,71 2,63 2,62 2,46 2,37 

2 2,56 2,59 2,67 2,52 2,43 

3 2,58 2,85 2.73 2,55 2,42 

4 2,57 2,74 2,61 2,67 2,35 

Rataan 2,61 2,70 2,66 2,55 2,39 

Keterangan : R0  =  Ransum tanpa azola (ransum kontrol) 
         R1  =  Ransum mengandung 14,5% azola. 

R2  =  Ransum mengandung 29% azola. 
R3  =  Ransum mengandung 43,5% azola. 
R4  =  Ransum mengandung 58% azola. 

Dihubungkan dengan jumlah hari percobaan dapat dihitung pertumbuhan mutlak 

yang rataannya dapat dilihat pada Tabel 2.  Hasil analiasis statistika (Lampiran 2 dan 3)  

menunjukkan bahwa tingkat azola dalam ransum berpengaruh sangat nyata terhadap 

pertumbuhan bawal air tawar yang hasil uji selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 3..   

Tabel 3. Hasil Uji Duncan rataan pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan harian ikan 
bawal air tawar selamapenelitian. 

 
Perlakuan (Tingkat Azola) Pertumbuhan mutlak (g) Pertumbuhan harian 

(g/ekor/hari) 
R0 ( 0%) 146,0          a 2,61         a 

R1 (14,5%) 151,3          a 2,70         a 

R2 (29,0%) 148,8          a 2,66         a 

R3 (43,5%) 142,8          ab 2,55         ab 

R4 (58,0%) 134.0             b 2,39           b 

Keterangan : Huruf yang sama ke arah kolom menunjukan tidak berbeda nyata pada   
                      taraf nyata 1% (P<0,01).  

Tabel 3 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ikan yang mendapat ransum R4 

(azola 58 %) sangat nyata lebih rendah dibanding perlakuan R0 (0%), R1 (14,5%), dan R2 



(29%). Sedangkan R3 (43,5%) tidak berbeda nyata dengan R0, R1, dan R2, Dengan 

demikian penggunaan azola dalam ransum dapat dilakukan sampai tingkat 29% dalam 

ransum. 

Penggunaan azola 58% dalam pakan sangat nyata menurunkan pertumbuhan ikan 

dibandingkan 0%, 14,5%, dan 29%.  Rendahnya pertumbuhan ikan bawal air tawar yang 

diberi pakan mengandung azola 58% tersebut antara lain karena kecernaan pakan yang 

semakin menurun dengan meningkatnya penggunaan azola, yaitu  67,70%, 60,72%, 

60,20%, 53,94%, dan 44,37% (Lampiran  4 ). 

 Faktor lain yang mempengarui pertumbuhan ikan adalah karakteristik pakan di 

dalam air.   Semakin banyaknya penggunaan azola menyebabkan lebih tingginya daya 

apung makanan karena komonen serat kasarnya.  Ikan bawal air tawar adalah ikan yang 

bersifat demersal (melayang) dalam merespon pakan.  Dari hasil pengamatan pada 

kondisi wadah percobaan, pakan dengan tingkat azola sebesar 58% cenderung lebih 

lambat direspon oleh ikan, sehingga sebagian pakan yang diberikan masuk ke perut ikan 

setelah terlebih dahulu mengalami pencucian nutrien di dalam air. 

 Apabila dilihat dari kandungan asam amino, azola mempunyai kandungan asam 

amino yang lengkap seperti halnya tepung kedele.  Selain itu keragaman antar bahan 

penyusun pelet menyebabkan adanya efek saling melengkapi antar protein pakan dan 

meningkatkan metabolisme protein pakan.  Hijauan umunya mengandung vitamin dan 

mineral yang siap digunakan (Hoveland, 1980).  Kandungan abu, Ca, dan P sedikit 

meningkat dengan meningkatnya penggunaan azola.  Oleh sebab itu walaupun dengan 

meningkatnya azola akan semakin menurunkan daya cerna, tingkat penggunaan azola 

43,5% dapat memperlihatkan pertumbuhan yang sama dengan penggunaan azola yang 



lebih rendah dalam pakan buatan.  Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitiuan 

Insani, dkk (1994) dan Kusdiarti (1995) terhadap ikan gurame yang menyimpulkan 

bahwa azola dapat memberikan pertumbuhan yang baik.  Sedangkan hasil penelitian 

Almazan (1986) terhadap ikan nila menunjukkan bahwa penggunaan azola akan 

meningkatkan pertumbuhan sampai tingkat 10% dalam pakan buatan. 

 Kualitas air secara tidak langsung berkaitan dengan pertumbuhan.  Pada 

penelitian ini kualitas air masih dalam kisaran yang  layak untuk kehidupan ikan bawal 

air tawar, yaitu suhu berkisar 25-27 C, kandungan oksigen berkisar 3,50-4,70 mg O2 per 

liter, pH berkisar 6,05-7,20, dan amonia berkisar 0,14-0,6 mg per liter. 

 Hasil analisis Polinom Ortogonal, menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat 

azola dalam pakan (X) dengan pertumbuhan mutlak (Y) bawal air tawar adalah bersifat 

kuadratik (Lampiran 2, Gambar 2a), dengan Y maksimum diperoleh pada X 18,53%.  

Demikian pula hubungan antara tingkat azola (X) dengan pertumbuhan harian (Y) 

menunjukkan pola yang sama (Lampiran 3, Gambar 2b), dengan Y maksimumdipeoleh 

pada X 18,76%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan 

Perhitungan konversi pakan didasarkan atas jumlah konsumsi pakan dibagi 

dengan pertambahan bobot badan yang dapat dicapai selama penelitian.  Pertambahan 

bobot badan yang semakin besar pada tingkat konsumsi pakan yang sama akan 

menghasilkan nilai konversi yang semakin kecil. sehingga semakin baik daya guna 

pakan.   Nilai Konversi Pakan masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 4. 

Jumlah pakan yang diberikan didasarkan pada hasil penelitian konsumsi yaitu 

sekitar 3,5% (2,98-3,66%), sehingga konversi pakan ikan bawal air tawar pada hasil 

penelitian ini adalah berkisar antara 2,20 – 3,06.  Konversi pakan pada hasil penelitian ini 

lebih rendah jika dibandingkan dengan konversi pakan hasil penelitian Pras (1993) yaitu 

berskisar 2,8; dengan kandungan  protein pellet yang sama (27%).  Kualitas pakan yang 



tepat yang disertai pemberian jumlah dan frekuensi yang tepat akan mendapatkan 

konversi terbaik. 

 Tabel 4.  Konversi Pakan Ikan Bawal Air Tawar selama Penelitian 

Perlakuan Ulangan 

R0 R1 R2 R3 R4 

1 2,16 2,19 2,39 3,60 3,42 

2 3,33 2,59 3,01 2,85 4,79 

3 2,11 2,13 2,42 2,65 2,11 

4 2,43 2,74 2,98 2,49 2,17 

Rataan 2,51 2,22 2,70 2,90 3,12 

Keterangan : R0  =  Ransum tanpa azola (ransum kontrol) 
         R1  =  Ransum mengandung 14,5% azola. 

R2  =  Ransum mengandung 29% azola. 
R3  =  Ransum mengandung 43,5% azola. 
R4  =  Ransum mengandung 58% azola. 

Hasil analisis ragam (Lampran 5) menunjukkan adanya perbedaan yang nyata, 

kemudian uji Duncan (Tabel 5) menunjukkan bahwa R1 (12,5%) nyata lebih tinggi 

dibandingkan R4 dan R2 namun tidak berbeda nyata dengan R2 dan R0.  Hasil Uji Duncan 

menunjukkan bahwa  R4 mempunyai konversi pakan paling tinggi yang berarti 

memerlukan paling banyak pakan untuk dikonversi menjadi daging.  

 
Tabel 5. Hasil Uji Duncan rataan Konversi Pakan Ikan Bawal Air Tawar selama 

Penelitian. 
 

Signifikansi Perlakuan Konversi Pakan 
0,05                 0,01 

R4 3,12 a a 

R3 2,90 a ab 

R2 2,79 ab ab 

R0 2,51 ab ab 

R1 2,22   b   b 



Keterangan : Huruf yang sama ke arah kolom menunjukan tidak berbeda nyata pada   
                      taraf nyata 1% (P<0,01).  
 

 Semakin tinggi nilai konversi pakan berarti daya guna pakan semakin rendah. 

Tingginya konversi pakan R4 disebabkan oleh rendahnya daya cerna bahan kering 

ransum (Lampiran 4) karena tingginya kandungan serat kasar dalam ransum (Tabel 

1)_yang menyebabkan daya cerna zat-zat makanan lainnya menurun. Sejalan dengan 

pendapat Ranjhan (1980) yang menjelaskan bahwa tipe dan kuantitas karbohidrat dalam 

bahan atau penambahannya dalam ransum merefleksikan daya cerna zat-zat makanan 

lainnya, terutama dengan meningkatnya kandungan serat kasar dalam ransum, maka daya 

cerna zat-zat makanan lainnya akan menurun.  Dinyatakan pula bahwa tinggi rendahnya 

daya cerna zat-zat makanan dan nilai konversi pakan dapat dipengaruhi oleh laju 

perjalanan makanan di dalam saluran pencernaan serta kandungan zat-zat makanan yang 

terdapat di dalam ransum tersebut. 

Jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya R4 tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan R3, R2, dan R0.  Sedangkan R1 sangat nyata mempunyai nilai konversi pakan 

yang paling rendah.  Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penambahan tepung azola 0% (R0) dan penggunaan azola 29% serta  penggunaan azola 

43,5% memberikan pengaruh yang sama dengan penggunaan azola 58% (R4).  

Sedangkan tingkat penggunaan azola 14,5% memberikan konversi terbaik namun 

memberikan pengaruh yang sama dengan 0% (R0).  

 Tidak adanya perbedaan pengaruh yang berarti pada penggunaan berbagai tingkat 

azola ini karena secara umum jumlah konsumsi ransum setiap perlakuan selama 

pengamatan tidak ada perbedaan yang berarti (Lampiran 4).   Hal ini disebabkan 

kandungan zat-zat gizi esensial seperti protein dan lemak berada pada kisaran yang setara 



(Tabel 1) dan sesuai dengan kebutuhan. Kandungan protein setiap perlakuan adalah sama 

(27%), demikian pula kandungan karbohidrat terlarut (BETN) dan energi pada setiap 

perlakuan dapat dianggap setara.  BETN berkisar antrara 31,24-32,76%, dan energi bruto 

berkisar antara 3773-3847 kkal/kg.   Serat kasar yang tinggi dan lemak yang tinggi 

cenderung menurunkan konsumsi pakan (Hepher, 1990).  Namun pada penelitian ini 

kandungan lemak menurun dengan bertambahnya penggunaan azola, sedangkan serat 

kasar meningkat.  Keadaan ini mendukung tidak adanya perbedaan konsumsi.  Selain itu 

hasil pengukuran pertumbuhan (Tabel 2) menunjukkan bahwa penggunaan azola 0%, 

29% dan 43,5% tidak berbeda, sehingga menghasilkan nilai konversi pakan yang hampir 

sama.  

 Nilai konversi terbaik dicapai pada perlakuan tingkat azola 14,5% karena  dapat 

menggunakan per satuan konsumsi pakan untuk mennghasilkan pertumbuhan tertinggi. 

Pertambahan bobot badan yang semakin besar pada tingkat konsumsi pakan yang sama 

akan menghasilkan nilai konversi yang semakin kecil.  Hal tersebut karena R1 

mempunyai proporsi sumber protein nabati yang seimbang antara penggunaan azola dan 

tepung kacang kedele.  Kedele diketahui sebagai sumber protein nabati terbaik yang 

mempunyai kandungan asam amino yang lengap dengan pola asam amino esensial yang 

dapat memenuhi kebutuhan  ikan dibandingkan bahan pakan nabati lainnya (Lovell, 

1989).  Walaupun mempunyai zat antitripsin  namun dengan pemanasan pada suhu 105 

oC selama 10-20 menit, zat tersebut dapat dihilangkan.  Azola  juga mempunyai 

kandungan protein yang cukup disertai dengan sepuluh macam asam amino esensial yang 

dibutuhkan oleh ikan (Lumpkin dan Plucknett, 1982).  Azola adalah protein yang berasal 

dari hijauan dan mempunyai unsur-unsur mineral yang cukup yang dapat membantu 



penyediaan kofaktor enzim. Kombinasi penggunaan protein azola dengan tepung kedele 

akan timbul efek saling melengkapi yang mendukung terhadap daya guna pakan.   

 Tingginya serat kasar (9,1-12,7%) menyebabkan penggunaannya yang melebihi 

14,5% menurunkan nilai konversi pakan. Tingkat penggunaan 14,5% (R0) dalam pakan 

ternyata menghasilkan konversi pakan tertinggi yang berbeda nyata dengan penggunaan 

azola 43,5% (R3) dan 58% (R4).   Batas maksimal kandungan serat kasar dalam pakan 

ikan ominvora adalah  8% (Djadjasewaka, 1985).  Selain itu semakin bertambah tingkat 

azola dalam pakan meningkatkan kandungan lignin  (Lampiran 4), disertai pengeringan 

azola akan meningkatkan senyawa ADIN (Acid Detergen Insoluble Nitrogen) yang 

merupakan  perikatan antara lignin dengan  nitrogen yang dapat mengngurangi 

penyerapan N  dari bahan pakan azola. 

 



VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan dari hasil penelitian adalah :   

(1) Penggunaan tepung azola sampai tingkat 43.5% dalam pakan buatan tidak 

mempengaruhi pertumbuhan.  Pertumbuhan harian ikan bawal air tawar pada 

penggunaan azola 0%,14,5%, 29%, dan 43,5% berturut-turut 2,66 ; 2,70, dan 2,55 

gram per hari.  Tingkat azola 58% pertumbuhannya menurun yaitu sebesar 2,39 

gram per hari, namun dibandingkan dengan tingkat azola 43,5% tidak berbeda 

nyata.  

(2) Penggunaan tepung azola 10 % menghasilkan konversi pakan terbaik yaitu sebesar 

2,22, namun tidak berbeda nyata dengan tanpa azola dan penggunaan azola 29%.   

 

6.2. Saran 

 Penggunaan tepung azola 15% sampai tingkat 29% dalam pakan buatan dapat 

diaplikasikan sebagai pakan alternatif untuk ikan bawal stadia pembesaran, khususnya di 

daerah yang ketersediaan azola melimpah. 
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