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Ikan gurami merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, 
karena harga jual di pasaran paling baik bila dibandingkan ikan air tawar lainya. Faktor utama 
yang menentukan keberhasilan budidaya intensif adalah penggunaan pakan buatan yang bergizi 

tinggi dalam jumlah yang mencukupi. Salah satu bahan pakan yang dapat dimanfaatkan yaitu 
ampas kecap yang merupakan limbah dari industri pembuatan kecap.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ampas kecap sebagai pengganti 
bungkil kedelai terhadap daya cerna protein dan energi ikan gurami serta untuk mengetahui dosis 
yang paling baik dari limbah ampas kecap supaya mendapatkan hasil yang maksimal pada daya 

cerna protein dan energi ikan gurami (Osprhonemus gouramy)  
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan November-Desember 2006 Materi yang digunakan 

dalam penelitian meliputi ikan uji, media percobaan, pakan percobaan, peralatan penelitian, 
metode yang digunakan adalah eksperimen dengan teknik pengambilan data dilakuakn secara 
observasi langsung. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan lima 

perlakuan dan tiga kali ulangan. Sebagai perlakuan adalah pemanfaatan ampas kecap sebagai 
pengganti protein tepung bungkil kedelai dalam ransum pakan yang masing-masing perlakuan 

adalah: P0(100%/0%), P1(80%/20 %), P2(60%/40%), P3(40%/60%), P4(20%/80%).  
Pemanfaatn ampas kecap sebagai pengganti bungkil kedelai dalam ransum pakan terhadap daya 
cerna protein dan energi pada ikan gurami (Osphronemus gouramy), tidak berpengaruh nyata 

terhadap daya cerna protein dengan rata-rata P0(98.08), P1(97.28), P2(97.11), P3(96.19), 
P4(96.31). begitu pula pada daya cerna energi ikan gurami (Osprhonemus gouramy) tidak 

berpengaruh nyata dengan rata-rata P0(96.94), P1(95.60), P3(95.27), P4(95.08).  
Kesimpulan dari penelitian pemanfaatan ampas kecap terhadap bungkil kedelai tidak 
berpengaruh nyata. Perbandingan limbah ampas kecap sebagai pergantian tepung bungkil kedelai 

dalam ransum pakan terhadap daya cerna protein dan energi ikan gurami (Osphronemus 
gouramy) dapat dipergunakan sampai dengan 80 %. 

 


