
 Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 3: 927-931        ISBN 978-602-6483-40-9 
 

 

© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat 
927 

PEMANFAATAN TANAMAN AIR (ECENG GONDOK, KIAMBANG, DAN KAYU 
APU) YANG DIFERMENTASI Aspergillus sp DALAM RANSUM PAKAN BUATAN 

TERHADAP PERTUMBUHAN IKAN NILA (Oreochromis Niloticus) YANG 
DIPELIHARA DALAM  JARING APUNG 

 
 

Herliwati, Riswandi Bandung 
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Lambung Mangkurat 

*Surel korespondensi: herliwati1964@gmail.com 
 
 
Abstrak. Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tanaman air (kiambang, kiapu dan eceng gondok) yang 
difermentasi jamur Asfergillus sp terhadap pertumbuhan ikan nila yang dipelihara dalam floating net.  Rancangan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah  rancangan Acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan.  Jumlah ikan nila 
yang digunakan sebanyak  180 ekor. Perlakuan A (Pakan control), Perlakuan B adalah Pakan berbasis tepung  eceng 
gondok yang difermentasi  Aspergillus sp sebanyak 5 ml/ 250 g.  Perlakuan C adalah tepung kiambang yang 
difermentasi  Aspergillus sp sebanyak 5 ml/ 250 g, dan perlakuan D adalah Pakan berbasis tepung kayu apu yang 
difermentasi Aspergillus sp sebanyak 5 ml/ 250 g. Data yang diperoleh dianalisis ragam dan bila terdapat pengaruh 
nyata dilanjutkan dengan uji wilayah ganda Duncan (Steel dan Torrie. 1995).  Parameter yang diamati dalam penelitian 
ini meliputi; daya apung pakan,  Pertumbuhan  Berat Relatif, Sintasan ikan, Rasio  Konversi  Pakan dan parameter 
kualitas air (pH, DO, NH3 dan suhu).  Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan berat relatif ikan nila tertinggi terdapat 
pada perlakuan B, sintasan tertinggi terdapat pada perlakuan D dan rasio konversi pakan yang tertinggi terdapat pada 
pakan A. Namun setelah dilakukan uji statistik terhadap pertumbuhan berat relative, sintasan dan  rasio konversi pakan 
pada semua perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata .  Parameter kualita air sebagian besar dapat 
mendukung untuk kehidupan ikan nila 
 
Kata Kunci: eceng gondok, fermentasi, kayu apu, kiambang, ransum  

 
 

 

1. PENDAHULUAN 
 

 Tingginya  harga jual pakan ikan disebabkan 
karena dalam pembuatan pakan ikan masih 
mengandalkan pada penggunaan tepung ikan 
sebagai sumber protein hewani utama yang 
ketersediaannya sebagian besar masih diimpor 
yaitu sebanyak 79% dari total impor hasil perikanan 
(Anonim, 2001), untuk mengatasi hal tersebut diatas 
maka perlu adanya penelitian kearah pemanfaatan 
gulma air  seperti  eceng gondok (Eichornia 
crassipes), kiambang (Salvinia molesta), dan kayu 
apu (Pistia stratiotes) sebagai bahan untuk 
pembuatan pakan ikan. Ke tiga jenis tanaman air 
tersebut keberadaannya sangat berlimpah di 
perairan rawa Kalimantan Selatan. Namun, ketiga 
tanaman air tersebut  memiliki kandungan serat 
yang tinggi, sehingga dapat memepengaruhi 
pencernaan ikan.  Salah satunya cara yang bisa 
dilakukan untuk menurunkan kadar serat kasar pada 
tanaman air tersebut  dapat  dilakukan dengan cara 
difermentasi. Fermentasi oleh mikrobia mampu 
mengubah makromolekul komplek menjadi molekul 
sederhana yang mudah dicerna oleh unggas dan 
tidak menghasilkan senyawa kimia beracun.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sejauh mana pengaruh tanaman air 
enceng gondok, kiambang dan kayu apu yang di 
fermentasi terhadap pertumbuhan ikan nila yang 
dipelihara dalam  floating net. 

 

2. METODE 
 

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu 
Laboraturium Nutrisi Ikan untuk pembuatan pakan 
ikan dan Di Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) 
Mandiangin Instalasi Bincau Kecamatan Karang 
Intan Kabupaten Banjar  Provinsi Kalimantan 
Selatan, untuk usaha budidaya ikan.  Penelitian 
dilaksanakan selama ± 5 bulan yang terdiri dari 
persiapan, pelaksanaan penelitian, penyusunan 
laporan, seminar, dan pelaporan.  Materi penelitian 
yang digunakan adalah eceng gondok, kiambang 
dan kiapu, isolat Aspergillus, ikan nila dengan 
ukuran 5 – 8 cm, sebanyak 180 ekor.  Peralatan 
yang digunakan berupa floating net, peralatan untuk 
mengukur kualitas air, dan peralatan untuk 
pembuatan pakan ikan.  Penelitian ini dilakukan 
dengan  dua tahapan, yaitu tahap pertama adalah 
persiapan termasuk disini pembuatan pakan ikan.  
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Tahap kedua adalah pemeliharaan  ikan serta 
pengumpulan dan pengolahan data. 

Tahap persiapan meliputi pembuatan daun 
eceng gondok , kiambang dan kiapu yang di 
fermentasi, pembuatan ransum pakan dan 
pembuatan floating net.  Pembuatan daun eceng 
gondok, kiambang dan kiapu fermentasi.  Pertama-
tama dilakukan pembiakan Aspergillus, dengan cara 
memasukkan media agar cair kedalam botol reaksi, 
kemudian dimasukkan jamur aspergillus dengan 
menggunakan spatula.  Kemudian pada bagaian 
atas tabung reaksi ditutup dengan kapas dan 
dimasukkan ke dalam rak tabung reaksi.  Diamkan 
selama minimal 3 hari sampai  terlihat tumbuh jamur 
aspergillus.  

Eceng gondok, kiambang dan kayu apu yang 
telah menjadi tepung dimasukkan ke dalam kantong 
plastik tahan panas, ditambah air dengan 
perbandingan  1:2 (berat : volume) dikukus selama 
1 jam. Dinginkan kurang lebih 30 menet.  Kemudian 
diinokulasi dengan dosis inokulum jamur/bakteri 
sebanyak 5 ml / 250 gram bahan, dengan cara 
menyuntikkan Aspergillus cair tadi ke dalam 
kantong-kantong plastik yang berisi tepung eceng 
gondok, tepung kiambang dan tepung kiapu.  Pada 
beberapa tempat dilubangi  dengan menggunakan  
lidi atau benda lain yang runcing dengan tujuan 
untuk mendapatkan kondisi aerob, dan diinkubasi 
pada suhu 370C selama 5 hari. Untuk mengetahui 
kandungan proksimat terhadap semua bahan yang 
sudah difermentasi, dilakukan uji proksimat di Lab 
Peternakan Fakultas Pertanaian Universitas 
Lambung Mangkurat, Banjarbaru.   

 Metode yang digunakan dalam mem-formulasi 
pakan menggunakan metode kuadrat. Bahan yang 
digunakan  tepung eceng gondok, tepung kiambang, 
tepung kayu apu, tepung ikan, tepung dedak, 
tepung jagung, tepung tapioka, minyak ikan, dan 
mineral mix. Semua bahan dicampur sesuai dengan 
perlakuan, bahan yang digunakan pada semua 
perlakuan sama yaitu tepung tanaman air yang 
difermentasi, tepung jagung + dedak halus + minyak 
ikan + vitamin dan mineral secupnya + tepung kanji.  
perlakuan A menggunakan pakan pabrik, perlakuan 
B menggunakan tepung eceng gondok yang di 
fermentasi, perlakuan  C  menggunakan  tepung  
kiambang yang difermentasi dan perlakuan D 
menggunakan tepung  kayu apu yang difermentasi.  
Setelah semua bahan tercampur sempurna 
kemudian tambahkan air hangat secukupnya 
sampai campuran bahan kalau dikepal dengan 
tangan terasa atau terlihat menyatu. Kemudian 
masukkan.kedalam alat pencetak pellet (alat 
penggilingan daging) lalu dikeringkan dalam oven 

atau sinar matahari, sampai pellet tersebut terlihat 
kering. 

 
Table 1. Formulasi Pakan Berdasarkan Analisa 

Proksimat Bahan Baku 

No Bahan 
Komposisi Bahan (%) 

B C D 

1 T.E. Gondok 152.8 - - 
2 T. Kiambang - 159.5 - 
3 T. Kayu apu - - 161.7 
4 T. Ikan 388.8 362.1 353.2 
5 T. Jagung 152.8 159.5 161.7 
6 T.Dedak 152.8 159.5 161.7 
7 T. Tapioka 152.8 159.5 161.7 
8 Minyak ikan 1.00 1.00 1.00 
9 Vitamin mix 1.00 1.00 1.00 

10 Mineral mix 1.00 1.00 1.00 

Jumlah 1000 1000 1000 

 
Tahap kedua yaitu Budidaya ikan, sebelum 

dilakukan usaha budidaya ikan terlebih dahulu 
diaklimatisasi l minggu, ikan ditebar ke dalam 
hapa,dengan padat tebar 30 ekor/hapa.  Jumlah 
hapa yang digunakan berukuran 1 x 1 m2 sebanyak 
12 buah.  Jumlah pakan yang digunakan    sebesar 
5 %  perhari sesuai dengan bobot biomas ikan. 
Pemberian pakan dilakukan sebanyak 2 kali sehari 
yaitu pagi jam 08.00 – 09.00 dan sore jam 16.00 – 
18.00 Wita.  Untuk mengetahui perkembangan dari 
ikan yang dibudidayakan maka dilakukan 
penimbangan biomas ikan pada setiap 2 minggu.  
Jumlah ikan yang di ukur pada saat sampling 
sebanyak 10 ekor per perlakuan. Pengukuran 
dilakukan terhadap berat individu dan populasi, 
panjang baku dan panjang total. Sedangkan 
pengukuran kualitas air dilakukan pada awal, tengah 
dan akhir penelitian. Adapun parameter yang 
dianalisis meliputi suhu, pH, NH3, dan DO. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 
Eksperimen. Percobaan didesain dalam Rancangan 
Acak Lengkap (RAL), terdiri dari 4 (empat) 
perlakuan dan masing-masing diulang 3 (tiga) kali, 
sehingga dihasilkan 12 unit percobaan 
yaitu:Perlakuan A (Pakan control), Perlakuan B 
adalah Pakan berbasis tepung eceng gondok yang 
difermentasi  Aspergillus sp sebanyak 5 ml/ 250 g.  
Perlakuan C adalah tepung kiambang yang 
difermentasi  Aspergillus sp sebanyak 5 ml/ 250 g, 
dan perlakuan D menggunakan tepung  kayu apu 
yang difermentasi.  Jumlah ikan yang di ukur pada 
saat sampling sebanyak 10 ekor per perlakuan. 
Pengukuran dilakukan terhadap berat individu dan 
populasi, panjang baku dan panjang total. 
Sedangkan pengukuran kualitas air dilakukan pada 
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awal, tengah dan akhir penelitian. Adapun 
parameter yang dianalisis meliputi suhu, pH, NH3, 

dan DO. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Metode Eksperimen. Percobaan didesain 
dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL), terdiri dari 
4 (empat) perlakuan dan masing-masing diulang 3 
(tiga) kali, sehingga dihasilkan 12 unit percobaan. 
Perlakuan A adalah perlakuan dengan pakan 
kontrol. Perlakuan B adalah pakan berbasis tepung 
eceng gondok yang difermentasi Aspergillus sp 
sebanyak 5 ml/250 g.  Perlakuan C adalah tepung 
kiambang yang difermentasi Aspergillus sp 
sebanyak 5 ml/250 g. Perlakuan D menggunakan 
tepung  kayu apu yang difermentasi 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Pertumbuhan Berat Relatif Ikan Nila 

 
Tabel 2 memperlihatkan rerata  pertumbuhan 

berat mutlak dan persentase pertumbuhan berat 
ikan nila selama 75 hari penelitian. 
 
Tabel 2. Pertumbuhan berat relatif (%) ikan nila selama 

penelitian 
   

Perlakuan 
Ulangan 

Rerata 
1  2  3  

A 532.22 625.97 829.86 662.68 
B 843.58 505.40 983.50 777.49 
C 342.00 760.00 954.95 685.65 
D 564.45 453.92 1095.12 704.50 

Sumber : Data primer yang diolah  

 
Tabel 2. di atas memperlihatkan persentase  

rerata pertumbuhan berat relatif tertinggi terdapat 
pada perlakuan B (777.49 g), diikuti perlakuan D 
(704.5 g), perlakuan C (685.65 g) dan terendah 
pada perlakuan A (662.68 g). Rendahnya nilai 
perlakuan A diduga perlakuan yang diberikan pada 
benih ikan nila menggunakan  pakan komersial 
dengan kualitas pakan yang rendah serta 
kandungan protein juga rendah. Sedangkan pada 
perlakuan B menunjukkan bahwa penambahan 
inukolum Aspergillus sp 5 ml ke dalam tepung 
eceng gondok sebagai bahan pakan dan kemudian 
difermentasi meningkatkan pertumbuhan bobot 
relatif ikan nila lebih tinggi dibandingkan dengan 
fermentasi tepung kiambang dan tepung kayu apu. 
Walaupun dosis inukolum Aspergillus sp yang 
diberikan sama (5 ml). Hal ini disebabkan karena 
fermentasi tepung eceng gondok dapat menurunkan 
kadar  serat dan meningkatkan kadar protein dari 
9,79 % menjadi 24,61 %.  

Berdasarkan hasil analisa keragaman anova 
terhadap pertumbuhan berat ikan nila  menunjukkan 

Fhitung (1,52ns) lebih kecil dari Ftabel 1% ( 7,59) dan 
Ftabel 5% (4,07).  Hal ini menunjukkan bahwa 
penggunaan pakan pabrik dan penambahan jamur 
Aspergillus sp ke dalam  tepung eceng gondok, 
tepung kiambang, dan tepung kayu apu  yang di 
fermentasi  tidak berpengaruh nyata terhadap 
pertumbuhan ikan nila. 

  

3.2. Sintasan Ikan Nila 
 
Nilai rerata sintasan cukup bervariasi berkisar 

91.67-100% (Tabel 3). Tabel 3. di atas 
memperlihatkan persentase daya kelangsungan 
hidup yang terbaik terdapat pada perlakuan D 
(100%), diikuti pada perlakuan B (98.33%), 
kemudian perlakuan C (96,67%), dan yang terendah 
pada perlakuan A (91,67%).  Tingginya nilai 
sintasan pada perlakuan D, B dan C menunjukkan 
bahwa dosis Aspegillus sp yang digunakan, sebesar  
5 ml / 250 g bahan untuk memfermentasi tepung 
eceng gondok, tepung kiambang dan tepung kayu 
apu dapat memberikan  respon positif pada sintasan 
ikan nila yang dipelihara dalam floating net. Karena 
aspergillus merupakan salah satu mikroba yang 
mampu menyerap hemiselulose yang terdapat 
dalam pakan ikan (Denbow, 2000).  Menurut Lestari 
(2001) menyatakan bahwa pada fermentasi terjadi 
proses yang menguntungkan, di antaranya dapat 
mengawetkan, menghilangkan bau tak diinginkan, 
meningkatkan daya cerna, menghilangkan daya 
racun yang terdapat pada bahan mentah dan 
menghasilkan warna diinginkan. Adanya fermentasi  
kandungan serat dalam pakan menurun, sehingga 
pakan lebih mudah dicerna dan pertumbuhan dan 
kelangsungan hidup ikan juga lebih baik.   
 

Tabel 3. Rerata sintasan ikan nila selama penelitian 
   

Perlakuan 
Ulangan Rerata 

1 2 3 

A 90.00 95.00 90.00 91.67 
B 100.00 95.00 100.00 98.33 
C 90.00 100.00 100.00 96.67 
D 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sumber : Data primer diolah 

.  
Berdasarkan hasil analisa keragaman anova 

terhadap kelangsungan hidup menunjukkan Fhitung 
(3,11ns) lebih kecil dari Ftabel 1% (7,59) dan Ftabel 5% 
(4,07), yang berarti semua perlakuan yang diberikan 
tidak menunjukan berbedaan  yang nyata terhadap 
pertumbuhan berat relatif, sintasan, dan rasio 
konversi pakan ikan nila. 
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3.3. Rasio Konversi Pakan (FCR)  
 
Besarnya konversi pakan (FCR) merupakan 

gambaran tentang tingkat efisiensi pakan yang 
diberikan. Semakin kecil konversi pakan, semakin 
efisien pakan yang diberikan dalam menunjang 
pertumbuhan ikan (Mudjiman, 1994). Tabel 4 
memperlihatkan rerata FCR terbaik terdapat pada 
perlakuan A (1.13), kemudian diikuti oleh perlakuan 
C (1.18) dan B (1.2) dan yang terakhir  perlakuan B 
(1.22). Semakin tinggi nilai konversi pakan berarti 
daya guna pakan semakin rendah. Tingginya 
konversi pakan disebabkan oleh rendahnya daya 
cerna bahan pakan karena tingginya kandungan 
serat kasar dalam ransum yang menyebabkan daya 
cerna zat-zat makanan lainnya menurun. FCR 
perlakuan A lebih baik karena menggunakan pakan 
pabrik sedangkan perlakuan C menggunakan bahan 
pakan kiambang yang di fermentasi dengan 
Aspergillus sp sebanyak 5 ml/250 g pakan. Pada 
perlakuan D menggunakan bahan pakan kayu apu 
yang di fermentasi dengan Aspergillus sp sebanyak 
5 ml/250 g pakan dan perlakuan B menggunakan 
bahan pakan eceng gondok yang di fermentasi 
dengan Aspergillus sp sebanyak 5 ml/250 g pakan, 
sehingga pada perlakuan B, D, dan C nilai FCR-nya 
lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan A. 
Sumeru dan Anna (1992) menyatakan nilai konversi 
pakan sebenarnya bukan merupakan angka mutlak, 
karena tidak hanya ditentukan oleh kualitas pakan 
tetapi juga dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lain 
seperti jenis dan ukuran ikan, jumlah padat tebar, 
kualitas air dan faktor genetik.  

 
Tabel 4.  FCR Ikan nila selama penelitian 

   

Perlakuan 
Ulangan 

Rerata  
1 2 3 

A 1.34 1.20 0.85 1.13 
B 1.20 1.19 1.28 1.22 
C 1.42 1.07 1.05 1.18 
D 1.20 1.42 0.99 1.20 

Sumber : Data primer diolah. (2015) 

   
Hasil analisa keragaman anova terhadap 

konversi pakan menunjukkan Fhitung (0,12ns) lebih 
kecil dari Ftabel 1% (7,59) dan Ftabel 5% (4,07). Hal ini 
menunjukkan semua perlakuan yang diberikan tidak 
menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap nilai 
konversi pakan. 

 

3.4 Kualitas Air 
 

Hasil pengamatan  kualitas air selama masa 
pemelihraan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 

 
 

Tabel 5.  Hasil pengukuran parameter kualitas air   
ikan nila selama penelitian dibandingkan 
dengan literatur 

   

Parameter 
kualitas air 

Hasil 
pengukuran 

Literatur 

Suhu(ºC) 28,6-29,1 25-33oC (Kordi, 2010) 

pH 6,62-7,41 
5-8 (Hanafie dan Slamat, 
2007) 

DO(mg/l) 
2,0-3,5 

2,18-6,55 mg/l (Akrimi & 
Gatot, 2002) 

NH3-
N(mg/L) 

0,08-0,24 
3-5 mg/L (Afrianto & Evi 
2005) 

Sumber : Data primer 2015 

 

3.4.1 Suhu Air 
 

Hasil pengukuran suhu dari awal sampai akhir 
penelitian diperoleh kisaran suhu antara 28,6°C-
29,1°C. Kisaran suhu ini berada pada kisaran yang 
optimal. Hasil penelitian Sari (2009), juga 
membuktikan bahwa keadaan suhu air yang baik 
untuk hidup, tumbuh dan berkembang biak bagi ikan 
betok yang dipelihara dalam hapa berkisar antara 
26,3 – 28,2 OC, dan  Suhu optimum bagi 
pertumbuhan ikan nila di kolam berkisar antara 
250C-300C (Arie, 1999).  Hasil  analisis kualitas air 
ini sesuai dengan pernyataan Ghufran (2008) suhu 
yang baik untuk pertumbuhan antara 27 – 32 OC.  

 

3.4.2 Derajat keasaman (pH) 
 

Hasil pengukuran pH (Derajat Keasaman) dari 
awal sampai akhir penelitian diperoleh 6,62-7,41. 
Nurjannah (2004), mengemukakan bahwa ikan 
papuyu akan mengalami pertumbuhan yang optimal 
pada nilai pH antara 6,5-9,0. Sedangkan ikan nila 
pertumbuhan yang optimal pada nilai 7-8 ppm.   
Umumnya ikan air tawar juga masih dapat hidup 
pada nilai minimum pH 4 dan maksimum pada pH 
11. Dengan demikian, hasil pengukuran  pH selama 
penelitian menunjukkan tingkat derajat keasaman 
yang dapat menunjang pertumbuhan ikan betok 
secara optimal.  

 

3.4.3 Oksigen terlarut (DO) 
 

Hasil pengukuran terhadap oksigen terlarut 
selama penelitian berkisar antara 2,0 mg/L -3,5 
mg/L. Kisaran oksigen (DO) untuk ikan nila berkisar 
antara 3-5 ppm (Djarijah, 2002).  Rendahnya nilai 
DO selama penelitian disebabkan pada saat 
melakukan peneltian bertepatan musim kemarau 
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sehingga  kandungan oksegen terlarut  dalam air 
juga  kecil. Konsentrasi oksigen yang baik dalam 
budi daya perairan adalah 5 – 7 ppm (Ghufran, 
2012). 

 

3.4.4 Amoniak (NH3) 
 

Hasil pengukuran Amoniak (NH3) selama 
penelitian  adalah  0,08-0,24 mg/L. Kisaran ini masih 
berada dalam batas  kisaran yang bisa ditoleransi 
oleh ikan nila untuk dapat bertahan hidup.  Menurut 
Afrianto & Evi (2005), meskipun beberapa jenis ikan 
masih mampu bertahan hidup pada perairan dengan 
prosentase 3 mg/l, namun konsentrasi untuk ikan 
hidup dengan baik adalah 5 mg/l.  

 

4. SIMPULAN 
 

Pemberian pakan eceng gondok, kiambang 
dan kayu apu yang difermentasi tidak menunjukkan 
perbedaan yang nyata terhadap pertumbuhan berat 
relatif, sintasan, dan rasio konversi pakan ikan nila. 

Parameter kualitas air  yang diamati selama 
penelitian , meliputi suhu (ºC), derajat keasaman 
(pH), oksigen terlarut (DO), dan amoniak (NH3) 
sebagian besar masih dalam kisaran layak untuk 
kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan nila. 
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Penulis mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor 
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bagi semua pihak yang memerlukan. 
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