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Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember-18 Desember 2006 di Lab. Nutrisi 
dan Lab Indoor Jurusan Perikanan, Fakultas Peternakan-Perikanan Universitas Muhammadiyah 
Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Substitusi Tepung Kedelai 

Dengan Tepung Azolla Dalam Pakan Terhadap Daya Cerna Protein Dan Energi Benih Ikan Nila 
Gift (Oreochromis sp). 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan model rancangan acak lengkap 
(RAL), sedangkan analisis data dilakukan dengan sidik ragam, dengan 4 (empat) perlakuan yaitu 
P0 (100:0), P1(85:15) P2(70:30) P3 (55:45) serta tiga kali ulangan.  

Hasil dari penelitian ini adalah perlakuan subtitusi tepung kedelai dengan tepung azolla dalam 
pakan tidak berpengaruh nyata (P< 0,01) terhadap daya cerna protein dan energi ikan nila gift 

(Oreochromis sp). Daya cerna protein yang lebih tinggi pada perlakuan P0 sebesar 99.70%, 
kemudian di ikuti perlakuan P1, P3 dan P2 masing-masing sebesar 99.66%, 99.56% dan P2 
99.54%. Nilai daya cerna energi yang lebih tinggi pada perlakuan P1 sebesar (99,56 %) 

kemudian diikuti perlakuan P0, P2 dan P3 masing-masing sebesar 99.68%, 99.33% dan 99.10%. 
Sedangkan untuk Laju pertumbuhan spesifik pada perlakuan P0 (100: 0) sebesar 0,99 % bw/hari, 

perlakuan P1 (85:15) sebesar 1,60 % bw/hari sedangkan (70:30) P2 1,25 % bw/hari P3 ( 55:45) 
1,01 % bw/hari. Kualitas air sebagai media hidup di dapatkan suhu antara 24,76 -25,70 oC 
oksigen terlarut (DO) berkisar 4,02 – 6,36 ppm, pH 7,5-7,62, ammonia 0,12-0,42 mg/L.  

Kesimpulan substitusi tepung kedelai dengan tepung azolla dalam pakan tidak berpengaruh nyata 
terhadap nilai daya cerna protein dan energi ikan nila gift (Oreochromis sp). Subtitusi tepung 

kedelai dengan tepung azolla dalam pakan ikan nila gift (Oreochromis sp) dapat digunakan 
sampai sebesar 55:45%. 

 


