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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nutrisi ikan berperan penting dalam mendukung pengembangan budidaya 

ikan (akuakultur). Konversi yang efisien dalam pemberian pakan sangat penting 

bagi pembudidaya ikan, sebab pakan merupakan komponen yang cukup besar 

yaitu 50% - 60% dari total biaya produksi. Kajian tentang kandungan nutrisi 

bahan baku dan pakan merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh karenanya 

diperlukan alternatif bahan pakan yang mudah didapat, murah dan bergizi tinggi 

untuk penyusun pakan ikan. 

Tanaman azolla merupakan tanaman air yang dapat ditemukan didataran 

rendah sampai ketinggian 2200 m dpl. Azolla banyak terdapat di perairan tenang 

seperti danau, kolam, rawa dan persawahan. Azolla merupakan gulma air pada 

danau, rawa dan kolam ikan karena dalam waktu 3 – 4 hari dapat memperbanyak 

diri menjadi dua kali lipat dari berat segarnya, sehingga permukaan kolam dengan 

waktu singkat tertutup dengan azolla. 

Azolla menyimpan kandungan nutrisi yang lengkap, selain kaya protein 

antara 19,54% (Handajani, 2006) sampai 28,12% (Handajani 2000) azolla juga 

mengandung vitamin A, vitamin B12, asam amino esensial, β-Carotene, lemak, 

karbohidrat dan mineral. Dari banyaknya nutrisi dan vitamin tersebut, membuat 

azolla dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan produksi ternak seperti halnya dalam 

pengadaan pakan, dimana azolla dapat diberikan langsung pada ternak dalam 
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keadaan segar ataupun diolah terlebih dahulu menjadi tepung azolla yang nanti 

bisa dijadikan campuran untuk membuat pellet ikan. 

Berdasarkan hasil penelitian Faruq (2012), penambahan azolla fermentasi 

sebesar 0% dan 5% dalam pakan terhadap pertumbuhan lele sangkuriang (Clarias 

sp) menghasilkan laju pertumbuhan harian sebesar 13,44 gr dan 12,28 gr serta 

2,97% dan 2,82%. Serta menghasilkan FCR yang lebih baik yaitu sebesar 1,18 

dan 1,38. Sehingga dari hasil penelitian tersebut perlu dilakukan penelitian 

menggunakan tepung azolla terhadap pertumbuhan, retensi protein dan rasio 

konversi pakan/Food Conversion Ratio (FCR) ikan lele dumbo (Clarias 

gariepinus). 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh tepung azolla dalam pakan terhadap pertumbuhan, 

retensi protein, dan rasio konversi pakan/Food Conversion Ratio (FCR) 

ikan lele dumbo (Clarias gariepinus)? 

2. Berapakah jumlah penggunaan tepung azolla yang dapat menghasilkan 

pertumbuhan, retensi protein dan rasio konversi pakan/Food Conversion 

Ratio (FCR) yang terbaik pada ikan lele dumbo (Clarias gariepinus)? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh tepung azolla dalam pakan terhadap 

pertumbuhan, retensi protein dan rasio konversi pakan/Food Conversion 

Ratio (FCR) pada ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). 

2. Mendapatkan jumlah pemakaian tepung azolla yang terbaik dalam pakan 

sehingga menghasilkan pertumbuhan, retensi protein dan rasio konversi 
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pakan/Food Conversion Ratio (FCR) pada ikan lele dumbo (Clarias 

gariepinus). 

1.4 Sasaran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat khususnya para pembudidaya ikan mengenai kandungan nutrisi 

tepung azolla serta pemanfaatan tepung azolla sebagai bahan penyusun pakan ikan 

sehingga dapat menurunkan biaya operasional budidaya ikan, khususnya biaya 

pengadaan pakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


