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Abstract 

 
 Tilapia (Oreochromis sp.) is one of the most favourite consuming fish and included into 
ten commodities which becoming target of aquaculture product increase in 2014 is equal to 335 
% (KKP, 2010). The production of Tilapia in 2008 is 291,037 ton and increased to 378,300 ton in 
2009. The average increase of Tilapia production during the year 2008-2009 is about 29.98%. 
Therefore, target of Tilapia production is increased from 378,300 ton in 2009 into 491,800 ton in 
2010 (KKP, 2010).  
 This research which is about the use of different probiotic in commercial feed toward 
growth of protein retention and coarse fiber in Tilapia (Oreochromis sp.) will be held on 
Teaching Laboratory Faculty of Marine and Fisheries in June 2013.  
 Probiotic is a live microbial agent which able to give advantage to its host by modifying 
microbial community by associating to its host, improving nutritional value of feed utilization, 
improving host response toward the disease, and improving threshold environmental quality 
(Verschuere et al. 2000). The working process of probiotic bacteria is producing enzymes which 
function is to accelerate digestion process of the fish. One of the probiotic bacteria is Lactobacillus 
sp. This bacteria is a kind of proteolytic bacteria that can break down protein into amino acid 
(Fardiaz, 1992). The amino acid is used for bacteria to multiply, so that, it can increase feed 
protein and decrease coarse fiber (Schiegel and Schmidth, 1985). The application of probiotic 
can be added to fish feed or culture tank and pond, in order to prevent infection or pathogen 
attack. It is also often gain advantage in terms of nutrition, especially when applied to the filter 
feeder organisms (Verschuere et al., 2000) 
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Pendahuluan 

Probiotik menurut Fuller (1987) 

adalah produk yang tersusun oleh biakan 

mikroba atau pakan alami mikroskopik 

yang bersifat menguntungkan dan 

memberikan dampak bagi peningkatan 

keseimbangan mikroba saluran usus hewan 

inang. Penggunaan probiotik ada dua 

macam yaitu: pertama melalui lingkungan 

(air dan dasar  

tambak) dan kedua melalui oral 

(dicampurkan ke dalam pakan). Aplikasi 

cara kedua dapat meningkatkan kualitas 

pakan dengan menambahkan bahan aditif 

berupa probiotik yang berisi mikroba 

pengurai ke dalam pakan dan juga 
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berfungsi untuk memperbaiki kualitas pakan dengan cara penguraian sehingga dapat 

meningkatkan kecernaan pakan (Mansyur 

dan Malik, 2008).  Wang et al. (2008) dalam 

Ahmadi (2012) menjelaskan bahwa bakteri 

probiotik menghasilkan enzim yang mampu 

mengurai senyawa kompleks menjadi 

sederhana sehingga siap digunakan ikan. 

Dalam meningkatkan nutrisi pakan, bakteri 

yang terdapat dalam probiotik memiliki 

mekanisme dalam menghasilkan beberapa 

enzim untuk pencernaan pakan seperti 

amylase, protease, lipase dan selulose. 

Enzim tersebut yang akan membantu 

menghidrolisis nutrien pakan (molekul 

kompleks), seperti memecah karbohidrat, 

protein dan lemak menjadi molekul yang 

lebih sederhana akan mempermudah proses 

pencernaan dan penyerapan dalam saluran 

pencernaan ikan (Putra, 2010). Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Dhingra (1993) bahwa 

probiotik bermanfaat dalam mengatur 

lingkungan mikroba pada usus, menghalangi 

mikroorganisme patogen usus dan 

memperbaiki efisiensi pakan dengan 

melepas enzim-enzim yang membantu 

proses pencernaan makanan. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh pemberian probiotik komersial 

yang berbeda pada pakan buatan terhadap 

laju pertumbuhan dan efisiensi pakan pada 

ikan nila.  

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

kualitas produk probiotik yang banyak 

beredar di pasaran, mengetahui pengaruh 

dari produk probiotik terhadap pertumbuhan 

dan retensi protein dan serat kasar pada ikan 

nila (Oreochromis sp.) serta kualitas air 

yang meliputi pH, suhu, kadar amoniak dan 

oksigen terlarut, memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi pembudidaya ikan 

dalam memilih produk probiotik yang 

bermutu baik.  

Manfaat dari hasil penelitian ini, diharapkan 

dapat memberikan informasi terutama untuk 

pembudidaya ikan tentang produk probiotik 

berkualitas baik yang dapat mempercepat 

pertumbuhan ikan sehingga mempercepat 

kegiatan budidaya, mengurangi rasio 

konversi pakan dan mengurangi biaya 

operasional.  

Pelaksanaan   

Penelitian dengan judul pemberian probiotik 

berbeda pada pakan buatan komersial 

terhadap pertumbuhan dan retensi protein 

dan serat kasar pada ikan nila (Oreochromis 

sp.) akan dilaksanakan di Laboratorium 

Pendidikan Fakultas Perikanan dan 

Kelautan. Metode yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

jumlah perlakuan sebanyak 3 kali, dan 
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jumlah ulangan sebanyak 8 kali, kemudian 

dilanjutkan  dengan  uji Duncan 

(Kusriningrum,1989). 

Hasil dan Pembahasan .  

Laju Pertumbuhan Harian 

Hasil pengamatan laju pertumbuhan 

harian pada benih ikan nila selama 30 hari 

dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Harian Rata-
rata Ikan Nila pada Setiap  
Perlakuan 

Perla
kuan 

Laju 
Pertumbuhan 
Harian ± SD 

Transformasi 
√y ± SD 

A 2,00b ± 0,19 1,64 ± 0,19 

B 3,17a ± 0,14 1,78 ± 0,03 

C 3,16a ± 0,15 1,77 ± 0,04 

D 3,00ab ± 0,19 1,73 ± 0,05 

Keterangan : 
A = pelet tanpa probiotik (kontrol) 
B = pelet ditambah 5 % probiotik A  
C = pelet ditambah 5 % probiotik B 
D = pelet ditambah 5 % probiotik C 
 
a,b,c = Superskrip yang berbeda pada 

kolom yang sama menunjukkan 
terdapat perbedaan nyata (p<0,05) 

 
Dari hasil uji statistik laju pertumbuhan 

harian menunjukkan bahwa pemberian 

pakan dengan probiotik yang berbeda 

menghasilkan laju pertumbuhan harian 

benih ikan nila yg berbeda nyata(p<0,05)  

Setelah dilanjutkan dengan uji Jarak 

Berganda Duncan (Duncan’s Multiple Range 

Test) dapat diketahui bahwa laju 

pertumbuhan harian tertinggi terdapat 

pada perlakuan B yang berbeda nyata 

dengan perlakuan A walaupun tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan C dan D, 

sedangkan laju pertumbuhan harian 

terendah didapat pada perlakuan A. Data 

berat dan berat rata-rata Ikan nila selama 

penelitian terdapat pada Lampiran 2 dan 

grafik rata-rata lama pemeliharaan dengan 

berat rata-rata Ikan nila dapat dilihat pada 

Gambar 1.1. 

 

 
 
 
Gambar 1.1. Grafik Hubungan Lama 

Pemeliharaan dengan Berat rata-rata 
Benih Ikan Nila 

 

Grafik di atas menunjukkan pertumbuhan 

berat rata-rata benih Ikan nila pada tiap 

perlakuan selama pemeliharaan 30 hari. 

Grafik laju pertumbuhan di atas 

menunjukkan bahwa pertambahan berat 

Ikan nila pada A (kontrol) lebih rendah
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dari pada perlakuan B, C dan D. Pada 

perlakuan B mengalami pertambahan berat 

yang tertinggi mulai dari awal perlakuan 

hingga akhir terutama pada hari ke-20 

hingga ke-30, walaupun tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan C. Perlakuan D 

mengalami pertambahan berat ikan yang 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan B 

dan C namun berbeda nyata dengan 

perlakuan A. Sedangkan kenaikan berat 

ikan pada perlakuan A (kontrol) cenderung 

lebih konstan dari awal perlakuan hingga 

hari ke-30 atau mengalami pertambahan 

berat ikan terendah.     

 Hasil analisis statistik menunjukkan 

pemberian pakan pada masing-masing 

perlakuan dengan probiotik yang berbeda 

menunjukkan perbedaan yang signifikan 

terhadap laju pertumbuhan harian Ikan 

nila. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa laju 

pertumbuhan tertinggi didapat pada 

perlakuan B dengan rata-rata pertumbuhan 

harian sebanyak 3,17 gram/hari. 

Peningkatan berat tubuh Ikan nila selama 

penelitian menunjukkan adanya 

pertumbuhan. Handajani dan Widodo 

(2010) menyatakan bahwa pertumbuhan 

sebagai pertambahan dalam volume dan 

berat dalam waktu tertentu. Pertumbuhan 

Ikan nila disebabkan oleh beberapa faktor 

terutama adanya pasokan energi dari 

pakan. Kelebihan energi yang dibutuhkan 

untuk pemeliharaan dan aktifitas tubuh 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Laju 

pertumbuhan harian berfungsi untuk 

menghitung persentase pertumbuhan berat 

ikan. Dari hasil penelitian menunujukkan 

bahwa rata-rata pertumbuhan harian Ikan 

nila cenderung meningkat dengan 

perlakuan penambahan probiotik komersial 

dengan dosis 5%. Pertumbuhan Ikan nila 

tertinggi dengan perlakuan penambahan 

probiotik A dalam pakan yang 

menunjukkan peran aktif bakteri pada 

saluran pencernaan. Bakteri yang 

terkandung dalam probiotik beraktivitas 

ketika masuk dalam saluran pencernaan 

yaitu tumbuh kemudian berkoloni. Bakteri 

probiotik tersebut juga menciptakan 

suasana asam pada pencernaan sehingga 

terjadi sekresi enzim lebih cepat dan 

meningkatkan kecernaan pakan. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan 

pernyataan Gatesoupe (1999) dalam 

Mulyadi (2011) bahwa aktivitas bakteri 

dalam pencernaan akan berubah dengan 

cepat apabila ada mikroba yang masuk 

melalui pakan atau air yang menyebabkan 

terjadinya perubahan  keseimbangan 

bakteri yang sudah ada dalam usus (saluran 

pencernaan) dengan bakteri yang masuk. 

Adanya keseimbangan antara bakteri 
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saluran pencernaan ikan menyebabkan 

bakteri probiotik bersifat antagonis 

terhadap bakteri pathogen sehingga saluran 

pencernaan ikan lebih baik dalam mencerna 

dan menyerap nutrisi pakan. Kandungan 

bakteri pada probiotik dapat menyebabkan 

tingginya aktivitas bakteri pada saluran 

pencernaan dan perbedaan jumlah bakteri 

probiotik yang terkandung dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ikan. 

Menurut Mulyadi (2011) proporsi jumlah 

koloni bakteri probiotik dalam pakan 

menyebabkan aktivitas bakteri probiotik 

dapat bekerja secara maksimal dalam 

pencernaan ikan, sehingga daya cerna ikan 

menjadi lebih tinggi dalam menyerap sari 

makanan dan meningkatkan pertumbuhan 

ikan.  

Retensi Protein Ikan Nila   

Data retensi protein rata-rata terdapat pada 

tabel 2. Diagram rata-rata retensi protein 

dapat dilihat pada gambar 2. Nilai retensi 

protein berkisar antara 59,88-49,24 % seperti 

terlihat pada tabel 2. Hasil uji statistik  

menunjukkan bahwa pemberian probiotik 

yang berbeda pada pakan komersial 

menunjukkan hasil yang berbeda nyata 

(p<0,05) terhadap rata-rata retensi protein 

pada Ikan nila (Oreochromis sp.). Hasil yang 

berbeda nyata tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa pada masing-masing 

perlakuan memiliki pengaruh yang berbeda 

terhadap retensi protein. 

Tabel 2. Rata-Rata Retensi Protein  (%) 
Ikan Nila Pada Perlakuan 
Selama 30 Hari 

Perlakuan Retensi 
Protein ± SD 

Transformasi 

   ± SD 

A 

B 

C 

D 

49,24b ± 1,29 

59,88a ± 3,51 

58,65a ± 2,92 

50,81b ± 3,81 

7,02 ± 0,09 

7,73 ± 0,22 

7,65 ± 0,19 

7,12 ± 0,26 

Keterangan : 
A = pelet tanpa probiotik (kontrol) 
B = pelet ditambah 5 % probiotik A  
C = pelet ditambah 5 % probiotik B 
D = pelet ditambah 5 % probiotik C 
a,b,c = Superskrip yang berbeda pada 

kolom yang sama menunjukkan 
terdapat perbedaan nyata (p<0,05) 

 

 
Gambar 2. Diagram Rata-Rata Retensi 

Protein (%) Ikan nila  pada 
perlakuan selama 30 Hari 
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Retensi Protein Ikan Nila   

Buwono (2000) menyatakan 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 metabolism sehari-hari. Cepat tidaknya 

pertumbuhan oleh banyaknya protein yang 

dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh 

sebagai zat pembangun. Oleh karena itu, 

agar ikan dapat tumbuh secara normal, 

ransum atau pakan harus memiliki 

kandungan energi yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan metabolism sehari-

hari dan memiliki kandungan protein yang 

cukup tinggi untuk mememnuhi kebutuhan 

pembangunan sel-sel tubuh yang baru. 

 Berdasarkan perhitungan data dapat 

dilihat bahwa nilai rata-rata retensi protein 

tertinggi didapat pada perlakuan B dengan 

perlakuan penambahan probiotik 5 % pada 

pakan buatan yaitu sebesar 59,88 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian pakan 

dengan kadar protein 8,64 % yang telah 

dicampur probiotik raja lele dapat 

memberikan nilai retensi protein sebesar 

59,88 %. Hal ini dapat diartikan bahwa 

setiap 8,64 gram protein ransum yang 

dikonsumsi, dapat dimanfaatkan oleh 

tubuh Ikan nila bagi pertumbuhannya 

sebesar (0,5988 x 8,64 gram) atau 5,17 gram. 

Perlakuan A (49,23 %), C (58,65 %), dan D 

(50,81 %) menghasilkan nilai retensi protein

yang lebih rendah dari perlakuan B (59,88 

%). Hal ini dikarenakan kelebihan protein 

pakan yang diberikan tidak semuanya 

digunakan dalam sintesis protein akan 

tetapi kelebihan kadar protein ini 

dikatabolisme yang akhirnya disekresi 

menjadi ammonia. Semakin banyak protein 

yang dikatabolisme maka akan 

meningkatkan energy untuk mengoksidasi 

kelebihan asam amino yang akhirnya 

meningkatkan ammonia yang diproduksi. 

Thomas menyatakan bahwa laju ekresi 

ammonia meningkat dengan cepat sebagai 

respon terhadap penambahan protein 

pakan. Hal ini telah dibuktikan oleh Degan 

(1985) melalui penelitiannya, dimana 

produksi ammonia Ikan nila sangkuriang 

(oreochromis sp.) yang diberi pakan dengan 

kadar protein 25-35 % lebih rendah 

dibanding yang diberi protein 45-55 %. 

 Pada perlakuan B (59,88 %) dan D 

(50,81 %) memiliki tingkat retensi protein 

yang relative sama berada dalam notasi 

yang sama, sehingga memberikan respon 

yang sama pula terhadap hewan uji. Hal ini 

diduga karena kadar protein yang 

dihasilkan masih dalam rentang layak 

untuk kebutuhan benih Ikan nila. Selain itu 
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dari kedua probiotik ini mempunyai 

kandungan bakteri yang sama yaitu bakteri 

Lactobacillus dimana bakteri tersebut 

memiliki pengaruh yang baik yaitu dapat 

membantu keseimbangan jumlah 

mikroflora didalam usus, meningkatkan 

aktifitas enzim, dapat menubah glukosa 

menjadi asam laktat. Akan tetapi jumlah 

bakteri mempengaruhi jumlah hasil sesuai 

jumlah bakteri yang terkandung didalam 

probiotik. Semakin sedikit jenis bakteri 

semakin efiesien kerja probiotik seperti 

perlakuan B.  Tingkat retensi protein yang 

sama pada semua perlakuan didukung pula 

oleh kandungan protein pakan uji yang 

relatif sama pada masing-masing 

perlakuan. Menurut Lan dan Pan (1993) 

apabila protein dalam pakan berlebih, ikan 

akan mengalami ’excessive protein syndrome’, 

sehingga protein tersebut tidak digunakan 

untuk pertumbuhan tetapi akan dibuang 

dalam bentuk amonia. Sedangkan menurut 

Buwono (2000), apabila kandungan protein 

dalam pakan terlalu tinggi, hanya sebagian 

yang akan diserap (diretensi) dan 

digunakan untuk membentuk ataupun 

memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, 

sementara sisanya akan diubah menjadi 

energi.  

 

 

 

Retensi Serat Kasar Ikan Nila 

Data retensi serat kasar rata-rata terdapat 

pada tabel 3. Diagram rata-rata retensi serat 

kasar dapat dilihat pada gambar 3. 

Nilai retensi serat kasar berkisar antara 

2,499-2,056 % seperti terlihat pada tabel 1. 

Hasil uji statistik  menunjukkan bahwa 

pemberian probiotik yang berbeda pada 

pakan komersial menunjukkan hasil yang 

berbeda nyata (p<0,05) terhadap rata-rata 

retensi serat kasar  pada Ikan nila. Hasil 

yang berbeda nyata tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa pada masing-masing 

perlakuan memiliki pengaruh yang berbeda 

terhadap retensi serat kasar. 

Tabel 3. Rata-Rata Retensi Serat Kasar (%) 
Ikan Nila Pada Perlakuan 
Selama 30 Hari 

Perlakuan Retensi 
Protein ± SD 

Transformasi 

   ± SD 

A 

B 

C 

D 

2,056b  ±  0,09 

2,499a  ±  0,08 

2,082b ±  0,29 

2,231ab ±  0,21 

1,433  ±  0,03 

1,580  ±  0,02 

1,439  ±  0,10 

1,492  ±  0,07 

Keterangan : 
A = pelet tanpa probiotik (kontrol) 
B = pelet ditambah 5 % probiotik A  
C = pelet ditambah 5 % probiotik B 
D = pelet ditambah 5 % probiotik C 
a,b,c = Superskrip yang berbeda pada 

kolom yang sama menunjukkan 
terdapat perbedaan nyata (p<0,05) 

 
 Karbohidrat dalam makanan ikan 

terdiri dari serat kasar dan bahan ekstrak 

tanpa nitrogen. Kandungan serat kasar 
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yang tinggi dalam pakan ikan akan 

memprngaruhi daya cerna dan 

penyerapan  di dalam alat pencernaan 

ikan. Selain itu kandungan serat kasar 

yang tinggi akan menyebabkan 

meningkatnya sida metabolism dan akan 

mempercepat penurunan kualitas air. 

Kandungan serat kasar yang tinggi (>8%) 

akan mengurangi kualitas pakan ikan, 

sedangkan kandungan serat kasar yang 

rendah (<8%) akan menambah baik 

struktur pakan ikan dalam bentuk pellet 

(Ghufran,2001).  

 

 
Gambar 3. Diagram Rata-Rata Retensi Serat 

Kasar (%) Ikan nila pada perlakuan 
selama  30 Hari  

 
 Berdasarkan perhitungan data dapat 

dilihat bahwa nilai rata-rata retensi protein 

tertinggi didapat pada perlakuan B dengan 

perlakuan penambahan probiotik 5 % pada 

pakan buatan yaitu sebesar 2,5 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian pakan 

dengan kadar protein 8,64 % yang telah 

dicampur probiotik raja lele dapat 

memberikan nilai retensi protein sebesar 

2,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap 

8,64 gram protein ransum yang dikonsumsi, 

dapat dimanfaatkan oleh tubuh Ikan nila 

bagi pertumbuhannya sebesar (0,025 x 8,64 

gram) atau 0,216 gram. Perlakuan A 

(2,056 %), C (2,082 %), dan D (2,231 %) 

menghasilkan nilai retensi protein yang 

lebih rendah dari perlakuan B (2,499 %). 

Serat kasar dalam karbohidrat dan bahan 

ekstrak tanpa nitrogen. Serat kasar sangat 

sulit dicerna oleh ikan, namun 

kehadirannya dalam pakan tetap 

diperlukan, yakni untuk meningkatkan 

gerak peristaltic usus. Pemberian serat 

kasar dalam pakan perlu diperhatikan. 

Kandungan serat kasar di dalam pakan 

udang sebaiknya tidak lebih dari 30 %. 

Pemberian serat kasar dalam jumlah 

berlebihan dapat menyebabkan gangguan 

pada proses penyerapan pakan di dalam 

usus halus.(Afrianto,) Kebutuhan 

karbohidrat berkaitan dengan aktivitas 

protein, apalgi kekurangan karbohidrat 

dalam ransum, maka protein dapat diubah 

menjadi energy. Dengan demikian, 

pengunaan karbohidrat dalam penyusunan 

pakan ikan lebih diarahkan sebagai sumber 

energy, walaupun diketahui bahwa 
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 sebenarnya karbohidrat termasuk  dalam 

golongan nutrient non-esensial. (Buwono, 

2000) 

 Kualitas Air   

 Data nilai kisaran kualitas air 

penelitian dapat di lihat pada Tabel 4. 

Menurut Wijanarko (2002) kualitas air 

adalah kelayakan perairan untuk 

mendukung kehidupan dan pertumbuhan 

ikan yang ditentukan oleh fisika dan kimia 

air. Kualitas air harus diperhatikan agar 

ikan dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal. Kualitas air yang dianggap penting 

yaitu suhu, oksigen terlarut, pH, dan 

amonia.  Suhu air selama penelitian 

berkisar antara 27-29oC. Pada kisaran 

tersebut ikan dapat hidup dengan baik. 

Kisaran suhu ini sesuai dengan suhu 

optimal yang dibutuhkan Ikan nila 

sangkuriang (Oreochromis sp.) adalah 22-32 

oC (BBPBAT, 2005). Suhu berpengaruh pada 

kehidupan dan pertumbuhan ikan, suhu 

juga  mempengaruhi kecernaan makanan, 

sedangkan peningkatan suhu menyebabkan 

ikan lebih banyak mengkonsumsi pakan 

sehingga dapat menurunkan rasio konversi 

pakan. Perubahan suhu juga dapat 

mempengaruhi kecepatan metabolisme. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan Hardjojo 

dan Djokosetiyanto (2005) yang 

menyatakan bahwa suhu air normal adalah 

suhu air yang memungkinkan makluk 

hidup dapat melakukan metabolisme dan 

berkembangbiak.   

Hasil pengukuran pH selama 

penelitian berkisar antara 7-8. Nilai pH 

yang yang diperlukan oleh Ikan nila 

sangkuriang adalah 6,5-8,5 (Boyd, 1990 

dalam Witjaksono, 2011). Kisaran DO selama 

penelitian adalah 4-8 mg/l, hal ini tidak 

mengganggu proses metabolisme tubuh 

ikan karena jumlah oksigen terlarut selama 

penelitian masih sesuai dan tidak 

mengalami perubahan ekstrim untuk 

pemeliharaan Ikan nila sangkuriang. Batas 

amoniak dalam perairan yang dapat 

membahayakan ikan tidak lebih dari 0,50 

mg/l. Konsentrasi jumlah amoniak selama 

penelitian berkisar antara 0-0,50 mg/l 

dengan demikian, kandungan amoniak 

selama penelitian masih memenuhi syarat 

bagi kelangsungan hidup ikan nila  

(Oreochromis sp.) 

Tabel 4. Nilai Kisaran Kualitas Air Media Pemeliharaan Ikan Nila Selama 30 Hari 

Parameter A B C D 

Suhu (
o
C) 27-29 27-29 27-29 27-29 

DO (mg/lt) 4-8 4-7 4-8 4-8 

pH 7-8 7-8 7-8 7-8 

Amoniak (mg/lt) 0-0,25 0-0,25 0-0,50 0-0,50 
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Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Dari hasil di atas maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemberian probiotik yang berbeda pada 

pakan komersial berpengaruh terhadap 

laju pertumbuhan ikan nila yang 

tertinggi terdapat pada perlakuan B 

yaitu 3,17%. 

2. Pemberian probiotik yang berbeda pada 

pakan komersial berpengaruh terhadap 

retensi protein ikan nila yang tertinggi 

terdapat pada perlakuan B yaitu 58,99%. 

3. Pemberian probiotik yang berbeda pada 

pakan komersial berpengaruh terhadap 

retensi serat kasar ikan nila yang 

tertinggi terdapat pada perlakuan B 

yaitu2,49 %. 

 

Saran    

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, pemberian probiotik dengan 

dosis 5% pada pakan komersial dapat 

menghasilkan laju pertumbuhan dan 

efisiensi pakan baik, sehingga dapat 

digunakan dalam pakan dengan harapan 

dapat mengurangi biaya pakan dalam 

budidaya ikan nila, selain itu dapat 

dilakukan penelitian selanjutnya dengan 

mengidentifikasi bakteri yang ada dalam 

saluran pencernaan ikan. 
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