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ABSTRAK 
 

 
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Spirulina 

sp terhadap pertambahan berat badan dan umur dewasa kelamin pada mencit. 
Hewan coba yang digunakan adalah 24 ekor mencit betina berumur 21 

hari dengan berat badan berkisar antara 18-20 gram. Pada penelitian ini terdapat 
empat macam perlakuan dan enam ulangan sehingga terdapat dua puluh empat 
satuan percobaan. Mengacu pada pola Rancangan Acak Lengkap (RAL), dua 
puluh empat ekor mencit tersebut di distribusikan secara acak kedalam kandang 
perlakuan. Empat macam perlakuan tersebut yaitu perlakuan kontrol ( P0 ) adalah 
mencit tanpa diberi penambahan Spirulina, perlakuan P1, P2 dan P3 adalah mencit 
dengan pakan yang diberi Spirulina berturut-turut 3%, 5% dan 7% dalam pakan. 
Penimbangan berat badan dilakukan pada awal dan akhir percobaan. Dengan 
demikian, pengukuran pertambahan berat badan adalah menghitung selisih berat 
badan awal dan berat badan akhir. Umur tercapainya dewasa kelamin diperiksa 
dengan membuat preparat ulas vagina pada setiap mencit. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan uji F, jika ada perbedaan yang nyata dilanjutkan 
dengan uji BNT 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mencit diberikan perlakuan 
dengan penambahan Spirulina dalam pakannya, terlihat bahwa tidak terdapat 
pengaruh pada umur dewasa kelamin mencit tetapi terjadi pertambahan terhadap 
berat badan mencit dengan P2 (7,82 ± 0,838) merupakan hasil yang terbaik, jadi 
dapat dikatakan bahwa pemberian Spirulina tidak lebih dari 5% sudah cukup 
untuk menambah berat badan mencit, sehingga Spirulina dapat digunakan sebagai 
pemacu pertumbuhan pada mencit tetapi tidak berpengaruh terhadap umur dewasa 
kelamin mencit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi ternak adalah 

dengan cara memperbaiki sistem pemeliharaan secara umum, diantaranya 

dengan perbaikan mutu pakan serta merangsang peningkatan 

pertumbuhan.  

Beberapa tahun terakhir ini pemberian suplemen pakan berupa 

bahan berprotein tinggi seringkali menjadi alternatif pilihan (Anonimus, 

1994). Pakan adalah bahan yang dapat dimakan, dicerna dan digunakan 

oleh hewan. Faktor pakan termasuk protein memainkan peranan yang 

penting dalam berbagai peristiwa faali  untuk pertumbuhan dan proses-

proses reproduksi pada hewan. Defisiensi unsur pakan tertentu seperti 

protein, karbohidrat dan lemak, dapat menimbulkan kerusakan dan 

kegagalan dalam proses reproduksi misalnya memperlambat kedewasaan 

pada hewan jantan maupun betina dan menyebabkan degenerasi pada alat-

alat kelamin setelah proses perkembangan (Ensminger et al, 1990).  

Spirulina adalah salah satu bahan berprotein tinggi yang dapat 

secara bebas di konsumsi manusia. Studi diberbagai negara oleh beberapa 

badan internasional menunjukkan bahwa Spirulina tidak memiliki efek 

toksisitas (Anonimus, 1994).  
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Kandungan protein Spirulina berkisar antara 60%-70% 

(Borowitzka and Borowitzka, 1988). Zat-zat nutrisi lain yang terkandung 

di dalamnya cukup essensial dan sesuai untuk mencukupi kebutuhan 

hewan atau manusia, baik untuk hidup pokok maupun untuk produksi dan 

proses biologi (Anonimus, 1994). 

Spirulina sebagai tumbuhan ganggang yang memiliki kandungan 

gizi tinggi sangat mudah dikembangkan untuk diambil manfaatnya. Pada 

umumnya, sumber protein nabati memiliki kekurangan yaitu terikat pada 

senyawa lain seperti lignoselulosa yang sulit dicerna. Namun demikian 

dinding sel Spirulina ternyata berupa senyawa mukoprotein dan bukan dari 

lignoselulosa. Ganggang ini juga tidak mengandung senyawa lain yang 

menyulitkan pencernaan (Borowitzka and Borowitzka, 1988). 

Spirulina yang beredar luas saat ini, telah melewati proses 

pengolahan dan dipasarkan dalam bentuk pil, kapsul ataupun tepung. 

Spirulina bermanfaat bagi manusia untuk meningkatkan kekebalan tubuh, 

mencegah anemia dan beberapa penyakit kanker (Anonimus, 1994). 

Sampai saat ini belum diketahui pengaruh Spirulina terhadap pertumbuhan 

tubuh dan proses reproduksi, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan 

hewan coba mencit. 

Menurut Tillman dkk ( 1984 ), penggunaan mencit  yang memiliki 

masa hidup relatif pendek memungkinkan untuk segera mengetahui 

pengaruh  
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pakan terhadap hewan dalam suatu penelitian. Penggunaan mencit 

beralasan karena lebih mudah dikendalikan dan dipelihara pada 

lingkungan penelitian.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan 

masalah yang diajukan adalah: 

1. Apakah pemberian Spirulina sebagai suplementasi pakan 

berpengaruh terhadap pertambahan berat badan pada mencit ? 

2. Apakah pemberian Spirulina sebagai suplementasi pakan 

berpengaruh terhadap umur dewasa kelamin pada mencit? 

 

1.3 Landasan Teori 

Pada proses pertumbuhan hewan, semua zat makanan semula 

diprioritaskan untuk pembentukan tulang, kemudian untuk pembentukan 

jaringan tak berlemak, baru untuk pembentukan lemak. Pertumbuhan 

maksimum ditentukan oleh faktor herediter serta tidak lepas dari faktor 

nutrisi (McDonald et al, 1994 ). Kualitas pakan mempengaruhi 

pertumbuhan dan kemampuan mencit mencapai potensi genetik untuk 

tumbuh, berkembang biak atau reaksi terhadap pengobatan dan lainnya 

(Smith dan Mangkoewidjojo, 1988). Penurunan kualitas pakan dapat 

menyebabkan penurunan berat badan. 
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Spirulina mengandung protein sekitar 60%-70% dengan komposisi 

asam amino essensial yang lengkap yaitu asam amino leusin, treonin, 

valin, metionin, isoleusin, lisin, fenilalanin, arginin, histidin dan triptofan  

dengan kadar yang tinggi serta asam amino non essensial yang cukup 

lengkap diantaranya asam glutamat, asam aspartat, prolin, glisin, alanin 

dan sistin (Borowitzka and Borowitzka, 1988). 

Asam amino essensial sangat diperlukan untuk proses metabolisme 

dalam tubuh, baik untuk kesehatan dan digunakan untuk pertumbuhan 

tubuh yang normal, karena itu asam amino essensial harus diusahakan dari 

luar tubuh yaitu dengan cara menyediakan dalam pakan hewan (McDonald 

et al, 1994). 

Asam-asam amino essensial yang penting untuk pertumbuhan 

diantaranya adalah arginin dan lisin. Lisin membantu penyerapan kalsium 

dan pembentukan kolagen. Kolagen dibutuhkan untuk menyusun tulang 

kartilago dan jaringan pengikat. Arginin adalah asam amino yang dibentuk 

oleh hati dan beberapa diantaranya dalam ginjal melalui penggunaan 

enzim-enzim. Arginin diperlukan untuk perbaikan jaringan dan 

pertumbuhan tulang yang optimal juga membantu pelepasan hormon 

pertumbuhan (Anonimus, 1997). Arginin bertindak sebagai donor 

formamidin bagi biosintesis keratin dan lewat ornitin berpartisipasi dalam 

biosintesis poliamina. Kreatin dan poliamina merupakan unsur penting 

dalam pertumbuhan sel dan jaringan. Peningkatan aktivitas ornitin akan 
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ikut meningkatkan jumlah hormon pertumbuhan yang menyebabkan 

terjadinya pertumbuhan sel dan jaringan (Murray et al, 1996). 

Terjadinya pubertas bergantung pada interaksi antara umur, bobot 

badan, dan mungkin juga kondisi tubuh dan musim, oleh karena itu hewan 

yang tumbuh cepat akan mencapai pubertas lebih awal. Zat nutrisi yang 

diantaranya adalah protein dan asam amino, merupakan salah satu faktor 

yang penting yang mengatur saat terjadinya pubertas pada hewan.  

Hewan muda biasanya lebih sensitif terhadap pengaruh nutrisi 

dibandingkan dengan ternak dewasa sebab ternak muda sedang dalam 

masa pertumbuhannya, karena itu kekurangan nutrisi akan menghambat 

perkembangan seksual dan pubertas. Nutrisi secara tidak langsung 

berhubungan dengan permulaan dewasa kelamin, mengingat proses 

dewasa kelamin ditentukan oleh faktor pertumbuhan badan dan fungsi 

endokrin. Terjadinya pubertas lebih awal dapat menguntungkan karena 

mengurangi masa tidak produktif dan tidak menguntungkan selama masa 

hidup hewan (Wodzicka-Tomaszewska dkk, 1991). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 

Spirulina terhadap pertambahan berat badan dan umur dewasa kelamin 

pada mencit 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai 

manfaat pemberian Spirulina terhadap pertambahan berat badan dan umur 

dewasa kelamin pada mencit. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang dapat diajukan yaitu : 

1. Pemberian Spirulina dapat memacu pertambahan berat badan 

pada mencit. 

2. Pemberian Spirulina dapat mempengaruhi umur dewasa 

kelamin pada mencit. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Spirulina  

Venkataraman (1983) menyebutkan bahwa Spirulina merupakan 

alga biru-hijau yang diklasifikasikan sebagai berikut: 

 Divisi   : Cyanophita 

 Kelas    : Cyanophyceae 

 Ordo    :  Nostocales 

 Familia :  Oscilatoriceae 

 Genus   :  Spirulina  

Dikenal beberapa spesies Spirulina antara lain Spirulina platensis, 

Spirulina fusiformis, Spirulina maxima.  

Spirulina pertama kali ditemukan di Afrika, di daerah sungai Chad. 

Kemudian terus diteliti oleh para ilmuwan (Ciferri, 1983). Spirulina 

berwarna hijau kebiruan, selnya berkoloni membentuk filamen terpilin 

menyerupai spiral (helix), sehingga disebut alga biru-hijau berfilamen. 

(Borowitzka and Borowitzka, 1988). Filamen Spirulina berawal dari sel-

sel muda yang membelah pada sisi luar sumbu utama filamen, sehingga 

terbentuk suatu filamen yang berisi beberapa sel Spirulina berbentuk 

silindris dengan sel tipis. Garis tengah sel berkisar antara 1-12 mikron. 

Spirulina dapat bergerak sepanjang garis tengahnya dengan cara 

menggelinding (Isnansetyo dan Kusniastuty, 1995). 
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 Dibawah mikroskop, jenis alga ini tampak seperti filamen 

berbentuk spiral yang berwarna hijau biru. Filamen ini merupakan koloni 

sel dan dapat bergerak sepanjang sumbunya (Anonimus, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1. Morfologi Spirulina sp  
     Sumber: Anonimus, 1994 

  

 

 

 

 

 

 

 
  
  Gambar 2. Spirulina sp  
   Sumber: Anonimus, 1994 
 
 
 
 
 
 

  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Pemberian Spirulina sp Terhadap ... Fita Sari Octa Viany Tuna



Spirulina merupakan Phytoplankton yang kosmopolit, dikenal 

dengan berbagai macam spesies dan berbagai macam habitat mulai dari 

lingkungan testrial, air tawar, air payau, air asin hingga danau garam. 

Perkembangbiakannya dengan cara membelah diri. Pembelahan diawali 

dengan memutus filamen menjadi satuan-satuan sel yang akan membentuk 

filamen baru. Pemutusan filamen yang telah masak merupakan awal daur 

hidup phytoplankton ini. Pemutusan filamen ini membentuk bagian-bagian 

yang disebut necridia. Necridia selanjutnya akan membelah membentuk 

semacam piringan yang terpisah-pisah. Hasil pembelahan tersebut akan 

berkoloni membentuk hormogonia yang dapat memisahkan diri dari 

filamen induk menjadi filamen baru (Isnansetyo dan Kusniastuty, 1995). 

Daur hidup Spirulina dalam kondisi laboratorium adalah sekitar satu hari 

dan dalam kondisi lapangan adalah 3-5 hari    (Anonimus, 1990). 

Spirulina mempunyai potensi untuk makanan manusia maupun 

hewan karena komposisi gizinya cukup baik sehingga memiliki nilai 

ekonomis penting (Isnansetyo dan Kusniastuty, 1995). Protein dari 

Spirulina kering dapat mencapai  60%-70%, kandungan vitaminnya tinggi, 

terutama vitamin B12. Nilai kecernaan pada tikus dilaporkan sampai 84%. 

Kandungan asam nukleat pada produk kering hanya 4,1%. Nisbah asam 

nukleat/proteinnya rendah dibandingkan dengan sumber protein mikroba, 

karena itulah Spirulina dapat dikonsumsi secara langsung oleh manusia 

tanpa penghilangan atau pengurangan kandungan asam nukleat 

(Borowitzka and Borowitzka, 1988). 
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Borowitzka and Borowitzka (1988) menyebutkan bahwa Spirulina 

memiliki kandungan gizi yang  tinggi. Komposisi umum Spirulina dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Spirulina. 

NO                 Kandungan                   Kadar  

   1 Protein  60%-70% 

   2 Karbohidrat 15-25% 

   3 Lemak 0,6-0,8% 

   4 Mineral 0,7-1,3% 

   5 Air 0,3-0,7% 

 
Sumber : Anonimus, 1994. 
 

Umumnya protein nabati memiliki kekurangan yaitu terikat dengan 

senyawa lain seperti lignoselulosa yang sulit dicerna atau senyawa toksik 

seperti tanin, yang akan menurunkan nilai kecernaan protein tersebut. 

Berbeda dengan Spirulina yang memiliki dinding sel berupa senyawa 

mukoprotein dan bukan dari lignoselulosa. Pada ganggang ini juga tidak 

dijumpai senyawa lainnya yang menyulitkan pencernaan (Borowitzka and 

Borowitzka, 1988). 

Sifat-sifat fungsional protein Spirulina juga dapat mengimbangi 

sifat fungsional protein lain sehingga kemungkinan pemakaiannya di 

dalam berbagai industri pengguna protein patut diperhitungkan. Spirulina 

memiliki kandungan asam amino yang cukup seimbang (Ayala dan Bravo, 
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1983). Lipid Spirulina telah dianalisa dan ditemukan kaya akan asam 

lemak tak jenuh. Salah satu jenis yang utama adalah asam linolenat yang 

mencapai 20% total lipida. Jenis gula yang menyusun karbohidrat 

Spirulina termasuk glikogen (0,5%) dan asam sialat (0,5%) (Borowitzka 

and Borowitzka, 1988). 

Tabel 2. Komposisi Asam Amino pada Spirulina. 

Asam amino 

essensial 

Kandungan (%) Asam amino 

non essensial 

Kandungan(%) 

Isoleusin 3,7 - 4.1 Alanin 5,0 - 5,8 

Leusin 5,6 - 5,8 Glisin 3,2 - 3,5 

Lisin 2,9 - 4,0 Asam Aspartat 5,0 - 6,4 

Metionin 1.6 - 2,2 Prolin 3,2- 4,0 

Fenilalanin 2,8 - 4,0 Asam glutamat 8,3 - 8,9 

Treonin 3,2 - 4,2 Sistin 0,6 - 0,7 

Triptofan 0,8 - 1,1   

Valin 4,2 - 6,0   

Arginin 4,5 - 4,9   

Histidin 2,7 - 3,0   

 
Sumber : Borowitzka and Borowitzka, 1988. 
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2.2 Pertumbuhan Mencit 

Menurut Anonimus (1995), sistematika mencit berdasarkan 

taksonominya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom :    Animalia 

Phylum    :   Cordata 

Class        :   Mamalia 

Order      :   Rodentia 

Family      :   Muridae 

Species      :   Mus Musculus 

Pertumbuhan adalah suatu proses kompleks yang tidak hanya 

mengenai pertambahan berat badan saja, akan tetapi pertumbuhan yang 

sesungguhnya meliputi pertumbuhan otot, tulang dan organ lainnya dan 

harus dibedakan dengan penimbunan lemak dan jaringan-jaringan. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa pertumbuhan merupakan pertambahan 

jumlah sel atau hiperplasia dan pembesaran ukuran sel atau hipertropi. 

Pertumbuhan mempunyai tahap cepat dan lambat. Tahap cepat terjadi pada 

saat menjelang pubertas dan tahap lambat pada saat menjelang 

kedewasaan tubuh tercapai. Tillman dkk ( 1984 ) menggambarkannya 

sebagai bentuk sigmoidal pada grafik pertumbuhan. 

Kualitas pakan mempengaruhi pertumbuhan dan kemampuan 

mencit mencapai potensi genetik untuk tumbuh, berkembang biak atau 

reaksi terhadap pengobatan dan lainnya (Smith dan Mangkoewidjojo, 
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1988). Perubahan kualitas pakan dapat menyebabkan penurunan berat 

badan. 

Mencit memiliki berat lahir berkisar antara 0,5-1,0 gram serta 

kecepatan tumbuh 1 gram/hari. Pada waktu menjelang dewasa yaitu 

berumur 35 hari, berat mencit berkisar antara 18-35 gram pada mencit 

betina  ( Smith dan Mangkoewidjojo, 1988 ). 

 

2.3 Dewasa Kelamin 

Reproduksi merupakan proses perkembangbiakan suatu mahluk 

hidup, dimulai sejak bersatunya sel telur mahluk betina dengan sel mani 

dari si jantan menjadi mahluk hidup baru yang disebut zigot, disusul 

dengan kebuntingan dan diakhiri dengan kelahiran anak. Proses reproduksi 

umumnya berlangsung sesudah hewan mencapai masa pubertas/dewasa 

kelamin. Pubertas adalah umur atau waktu disaat organ-organ reproduksi 

mulai berfungsi dan perkembangbiakan dapat terjadi. Pada hewan betina 

ditandai dengan birahi pertama dan kesanggupan untuk menghasilkan sel 

telur untuk  pertama kali (Handjopranjoto, 1984). Ada banyak faktor yang 

diketahui  dapat mempengaruhi umur pubertas diantaranya variasi genetik, 

lingkungan, musim dan  nutrisi (Partodihardjo, 1992). 

Umur dewasa kelamin masing-masing hewan berbeda-beda, pada 

hewan coba  mencit, dewasa kelamin dicapai pada umur 28-49 hari dengan 

berat badan antara 20-40 gram ( Smith dan Mangkoewidjojo, 1988 ). 
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2.3 Siklus birahi mencit 

Siklus birahi adalah fungsi ritme faal tertentu dari sistem kelamin, 

setelah masa pubertas ( Ismudiono, 1999 ). Siklus birahi juga berarti jarak 

antara birahi yang satu dengan birahi berikutnya yang berhubungan 

dengan fungsi ovarium dan ditunjukkan adanya perubahan fisiologis pada 

organ tersebut, serta ditandai dengan pertumbuhan folikel (Partodihardjo, 

1992).  Birahi merupakan keadaan disaat hewan betina bersedia menerima 

pejantan untuk kopulasi (Hardjopranjoto, 1995) . Selama siklus birahi 

berlangsung akan terjadi perubahan fisiologis pada organ reproduksi 

hewan betina. Perubahan tersebut terjadi pada epitel vagina, folikel 

ovarium, lapisan endometrium dan miometrium dari uterus maupun 

perubahan pada tingkah laku hewan betina. Siklus birahi  bervariasi antar 

jenis hewan dan antar individu dalam satu spesies hewan. Sebagian besar 

perbedaan ini disebabkan oleh variasi waktu observasi birahi (Toelihere, 

1981). Faktor-faktor seperti suhu, musim, cahaya matahari, umur, 

penyakit, makanan, faktor genetik serta faktor hormonal akan sangat 

berpengaruh terhadap lamanya siklus birahi (Hardjopranjoto, 1995). 

Perubahan histologis yang terjadi pada vagina memiliki hubungan yang 

erat dengan fungsi ovariumnya (Partodihardjo, 1992).  

Menurut Hafez (1993) dengan adanya fluktuasi sekresi hormon 

ovarium akan menyebabkan terjadinya perubahan pada bentuk dan 

susunan epitel vagina. Perubahan yang terjadi pada struktur dan epitel 

vagina dapat digunakan untuk penentuan fase dalam siklus birahi. Pada 
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hewan percobaan mencit, cara tersebut lebih akurat dibanding dengan 

mamalia lainnya.   

Mencit termasuk hewan poliestrus, artinya dalam satu tahun 

mengalami lebih dari satu kali birahi ( beberapa kali ). Siklus birahi mencit 

berlangsung dalam waktu yang relatif singkat yaitu 4-5 hari. Sedangkan 

ovulasi terjadi pada 8-11 jam sesudah gejala birahi (Smith dan 

Mangkowidjojo, 1988). 

Secara normal, siklus birahi mencit terbagi menjadi empat periode, 

yaitu proestrus, estrus, metestrus dan diestrus. Masing-masing periode dan 

perubahan dari periode satu keperiode lain bisa diketahui lewat preparat 

ulas vagina, tingkah lakunya, melihat perubahan pada ovarium dan alat 

kelamin luarnya (Norris, 1980). 

Periode proestrus ditandai dengan mencit mulai dapat menerima 

pejantan tetapi belum kopulasi. Pada alat kelamin luar terlihat peningkatan 

peredaran darah, pada ulas vagina terlihat banyak sel epitel sedangkan 

pada ovarium terdapat pertumbuhan folikel. Periode ini berlangsung 

sekitar 12 jam. 

Periode estrus ditandai dengan penurunan aktivitas berlari, telinga 

bergetar. Mau menerima pejantan untuk kopulasi. Perubahan pada alat 

kelamin luar, epitel vagina menebal, terdapat lapisan sel kornifikasi diatas 

permukaan vagina. Pada preparat ulas vagina terdapat sel-sel kornifikasi 

dan kejadian pada ovarium diakhir estrus terjadi ovulasi. Periode ini 

berlangsung sekitar 9-15 jam. 
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Periode metestrus ditandai dengan mencit tidak mau lagi menerima 

pejantan. Pada alat kelamin luar terlihat lapisan kornifikasi yang terlepas 

dari mukosa vagina. Dengan preparat ulas vagina terdapat lendir kental 

dan sel-sel kornifikasi dengan beberapa leukosit. Terdapat pembentukan 

korpus luteum pada ovarium. Periode ini berlangsung 21 jam. 

Periode diestrus ditandai dengan mencit betina tidak mau lagi 

menerima pejantan. Mukosa vagina kembali normal, dengan lapisan epitel 

menipis. Dengan preparat ulas vagina terlihat banyak leukosit dan sel-sel 

epitel dengan inti jelas. Pada ovarium terdapat korpus luteum ( Hafez, 

1993 ). Periode ini merupakan periode terpanjang sekitar 60-70 jam. 

Gambaran fase-fase siklus birahi dapat dilhat pada gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Gambaran fase-fase siklus birahi 
Sumber : Hafez, 1970 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Cangkring RT 24/RW 06 Sidoarjo, 

Jawa Timur. Waktu Penelitian berlangsung dari tanggal 1 Juli 2005-1 

Oktober 2005. 

3.2 Materi Penelitian 

Hewan Coba 

Hewan percobaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

mencit betina umur 21 hari dengan berat badan 18-20 gram sebanyak 24 

ekor yang diperoleh dari Pusat Veterinaria Farma Surabaya. 

Bahan dan alat  penelitian 
 

 Bubuk Tepung Spirulina, pakan ayam bentuk pellet, air untuk 

minum mencit (ad libitum), NaCl fisiologis, alkohol 70%, zat warna 

giemsa dan air kran, kandang mencit yang terbuat dari bak plastik 

berukuran 36x27 cm yang ditutup oleh kawat sebanyak empat buah, Pipet 

Pasteur, gelas obyek dan pemanas bunsen, mikroskop cahaya, timbangan 

digital Yamato. 
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3.3 Metode penelitian 

Tahap I : Persiapan penelitian 

  Pada penelitian ini terdapat empat macam perlakuan dan enam 

ulangan. Mengacu pada pola Rancangan Acak Lengkap (RAL), dua puluh 

empat ekor mencit tersebut di distribusikan secara acak ke dalam kandang 

perlakuan. Dalam pelaksanaannya, ruangan serta bak plastik yang akan 

digunakan penelitian dibersihkan dan disterilkan. Sekam padi dipilih yang 

kering sebagai alas kandang mencit. Kemudian hewan tersebut diadaptasi 

selama 7 hari terhadap kandang perlakuan dan terhadap pakan mencit yang 

diberikan. 

Tahap II : Perlakuan terhadap hewan coba 

 Setelah dilakukan adaptasi, hewan coba diberi suplementasi 

Spirulina dengan penetapan dosis sebagai berikut : 

P0 .  Tidak diberi Spirulina (kontrol). 

P1.  Penambahan Spirulina pada pakan mencit 3% dari jumlah 

pakan. 

P2.  Penambahan Spirulina pada pakan mencit 5% dari jumlah 

pakan. 

P3.  Penambahan Spirulina pada pakan mencit 7% dari jumlah 

pakan. 

Penambahan tepung Spirulina pada pakan mencit diberikan dengan 

cara mencampurkannya pada pakan mencit berbentuk pellet, sekali sehari, 

setiap jam 5 pagi selama 15 hari. Mencit dewasa mengkonsumsi pakan 
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rata-rata 3 - 5 gram setiap harinya. Berdasarkan itu, pemberian pakan 

diberikan dengan takaran 12-24 gram setiap harinya lalu dicampur dengan 

Spirulina sesuai dengan konsentrasi masing-masing perlakuan 

penambahan Spirulina. 

Karena belum adanya konsentrasi yang tepat untuk penelitian 

tentang penambahan Spirulina dalam pakan maka penulis menggunakan 

konsentrasi percobaan yang didasarkan pada penggunaan Spirulina sebagai 

suplemen bagi kebutuhan atlit di negara maju yaitu 5% dari makanan yang 

dikonsumsi (Anonimus, 1994). 

   

3.4 Peubah Yang Diamati 

I. Pertambahan berat badan. 

Pada Penelitian pemberian Spirulina ini, dilakukan pencatatan 

terhadap berat badan. Penimbangan pertama dilakukan pada awal 

perlakuan saat umur mencit 27 hari dan pada akhir penelitian saat umur 

mencit 43 hari dilakukan penimbangan kedua. 

Dari kedua pencatatan tersebut atau pada hari ke 15 setelah 

pemberian Spirulina, diperoleh data perubahan berat badan setiap 

perlakuan sehingga dirumuskan sebagai berikut (Berat badan akhir - Berat 

badan awal)gram. Satuan berat badan yang digunakan adalah gram. 

Timbangan yang digunakan adalah timbangan digital merk Yamato. 
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II. Penentuan umur dewasa kelamin 

Umur dewasa kelamin mencit adalah umur pertama kali terjadinya 

birahi pada mencit yaitu fase estrus yang pertama dan itu dapat diketahui 

dengan pembuatan preparat ulas vagina. Penetapan umur digunakan satuan 

hari, berdasarkan saat pertama kali tampak gejala birahi tersebut secara 

mikroskopis. 

Pemeriksaan ulas vagina ditujukan untuk mengamati siklus birahi 

mencit dengan cara melihat perubahan-perubahan yang terdapat pada 

epitel vagina mencit dan pembuatan sediaan alas vagina ini dilakukan dua 

kali sehari setiap jam 06.00 dan 18.00 pada setiap mencit selama 15 hari. 

Pembuatan sediaan ulas vagina dengan cara mencit dipegang 

dengan tangan kiri diantara jari telunjuk dan ibu jari pada lipatan tengkuk. 

Ekornya dipegang dengan jari kelingking dan jari manis dari tangan yang 

sama. Pipet berisi NaCl fisiologis dimasukkan dalam vagina mencit, 

sambil disemprotkan dan dihisap lagi. Kemudian dioleskan pada obyek 

glass dan ditunggu sampai kering. 

Preparat ulas vagina yang telah kering difiksasi dengan alkohol 

70% selama 2 menit, lalu direndam dalam zat warna Giemsa selama 15 

menit. Selanjutnya dicuci dengan air kran dan dikeringkan diudara. Setelah 

diwarnai diperiksa dibawah mikroskop dengan pembesaran 10X dan 40X. 

Perubahan epitel vagina didasarkan pada perubaham tiap fase 

siklus birahi yaitu fase proestrus ditandai oleh banyaknya sel-sel epitel, 

kemudian fase estrus memperlihatkan sel-sel kornifikasi. Pada fase 
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metestrus terdapat sel kornifikasi dan beberapa sel leukosit. Sedangkan 

fase diestrus ditandai dengan adanya sel epitel dengan inti jelas dan 

banyaknya sel leukosit. 

 

3.5 Analisis data  

Data pertambahan berat badan mencit diuji secara analisis varian. 

Apabila terdapat perbedaan yang nyata dilakukan uji BNT 5% untuk 

mengetahui perlakuan mana yang terbaik. Data umur dewasa kelamin 

dianalisis dengan menggunakan analisa varian, apabila terdapat perbedaan 

dilakukan uji Beda Nyata Terkecil 5% untuk mengetahui perlakuan mana yang 

terbaik  (Kusriningrum,1989).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Hasil penelitian pemberian Spirulina terhadap pertambahan berat badan 

dan umur dewasa kelamin pada mencit dengan empat macam perlakuan yaitu 

perlakuan kontrol ( P0 ) adalah mencit tanpa diberi penambahan Spirulina, 

perlakuan P1, P2 dan P3 adalah mencit dengan pakan yang diberi Spirulina 

berturut-turut 3%, 5% dan 7% dalam pakan.  

8.1 Pertambahan Berat Badan 

Setelah dilakukan pengamatan terhadap berat badan mencit serta 

berdasarkan analisis pada lampiran, maka diperoleh hasil seperti yang tercantum 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Rata-rata Pengamatan Pertambahan Berat Badan Oleh 
Pengaruh Penambahan Spirulina. 

Perlakuan Pertambahan Berat Badan (g) 

P0 3,67c ±   0,60 

P1                  6,33b ±   0,84 

P2 7,82a  ±   0,838 

P3 7,65a  ±   1,068 

a,b,c Superscript yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata 

Pada lampiran 2 menunjukkan bahwa analisis varian dari hasil rata-rata 

pertambahan berat badan mencit adalah F hitung > F tabel  0,01 yang berarti ada 

perbedaan yang sangat nyata diantara perlakuan ( p < 0,01 ). Dari hasil uji BNT, 

terlihat bahwa perlakuan P0 memberikan hasil berbeda nyata dengan P1, P2 dan 
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P3, demikian juga antara P1 dengan P2 dan P3 memberikan perbedaan yang 

nyata, sedangkan antara P2 dan P3 tidak memberikan perbedaan yang nyata. P0 

memberikan hasil terkecil pada pertambahan  berat badan sedangkan P2 

memberikan hasil tertinggi pada pertambahan berat badan, jadi pemberian 

Spirulina tidak lebih dari 5% dalam pakan  sudah cukup untuk memacu 

pertumbuhan pada mencit. 

 

1.2  Umur Dewasa Kelamin 

Hasil pengamatan terhadap umur dewasa kelamin pada mencit betina 

dengan penambahan Spirulina dalam pakan tercantum dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Rata-rata Umur Dewasa Kelamin Oleh Pengaruh Penambahan Spirulina. 

Perlakuan Umur (hari) 

PO              34,6  ±   1,36 

P1              36,3  ±   1,21 

P2 36,6  ±  1,63 

P3 34  ±   1,41 

 

Hasil analisis varian perlakuan penambahan Spirulina terhadap rata-rata 

umur dewasa kelamin pada mencit adalah F hitung < F tabel 0,05  yaitu tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata diantara masing-masing perlakuan ( p > 0,05 

) (lampiran 4), jadi pemberian Spirulina yang dicampur dalam pakan pada mencit, 

tidak mempengaruhi umur dewasa kelamin mencit. 
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        BAB V 

PEMBAHASAN 

 

I. Pertambahan berat badan  

Hasil menunjukkan bahwa penambahan Spirulina dalam pakan 

mengakibatkan pengaruh yang sangat nyata pada pertambahan berat badan 

mencit betina. 

Pada hasil yang ditunjukkan pada P2 dan P3, menunjukkan tidak 

berbeda nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa suplementasi Spirulina 

diberikan tidak lebih dari 5%, sudah cukup untuk menambah berat badan.  

Pertumbuhan merupakan akumulasi zat-zat makanan yang 

disimpan, walaupun dalam kenyataannya terdiri dari suatu integrasi 

diferensiasi seluler, hiperplasia dan hipertropi  yang menyebabkan 

strukutur dan fungsi menjadi dewasa. Zat-zat makanan yang masuk ke 

dalam tubuh mencit akan dioksidasi, sebagai sumber energi. Energi yang 

didapat dari ransum, digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi untuk 

bekerja dan dapat disimpan dalam jaringan sedangkan energi yang 

berlebihan akan disimpan sebagai lemak. Energi tersebut dibutuhkan untuk 

fungsi-fungsi tubuh (fungsi pertumbuhan, kebutuhan hidup pokok, 

reproduksi dan produksi) dan untuk melancarkan reaksi-reaksi sintesis dari 

tubuh (Tillman dkk, 1984). 

Banyak faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan mencit, 

diantaranya lingkungan yang bersih dan kering, suhu yang memadai, 
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ruangan yang cukup untuk bergerak dengan bebas dalam berbagai posisi 

serta kualitas pakan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ditinjau dari 

kualitas pakan antara lain bahan makanan mudah dicerna dan disukai 

mencit, cara menyiapkan dan menyimpan makanan  serta konsentrasi zat 

kimia atau adanya kuman pencemar (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988).  

Kuswati dkk (1999) menyebutkan bahwa protein merupakan salah 

satu zat yang penting dalam pertumbuhan dan reproduksi. Pada organisme, 

protein berperan sebagai komponen struktural jaringan sel otot dan 

penyusun membran sel otot. Molekul protein disusun oleh pengulangan 

satuan (unit) molekul sederhana yaitu asam amino. Asam amino sangat 

diperlukan untuk sintesis protein dan akan menentukan kualitas protein 

yang dibentuk.  

Asam amino terbagi dua yaitu asam amino essensial dan non 

essensial. Asam amino essensial adalah asam amino yang tidak dapat 

dibuat atau disintesis oleh tubuh sedangkan asam amino non essensial 

adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Asam amino 

essensial sangat diperlukan untuk proses metabolisme dalam tubuh, baik 

untuk kesehatan dan digunakan untuk pertumbuhan tubuh yang normal, 

karena itu asam amino essensial harus diusahakan dari luar tubuh yaitu 

dengan cara menyediakan dalam pakan hewan. Asam amino non essensial 

juga diperlukan dalam pakan hewan sebab sebagian kecil dari asam-asam 

amino tersebut tidak dapat disintesis dalam waktu yang cukup cepat untuk 

pertumbuhan maksimum. Asam-asam amino dikonversikan menjadi 
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protein di retikulum endoplasma dan asam amino yang dihasilkan oleh 

proses pencernaan protein dari makanan memiliki jalur absorbsi bersama 

melalui vena porta hepatica untuk menjalani pemrosesan yang meliputi 

oksidasi atau sintesis molekul yang sebagian diekspor keluar kebagian 

tubuh lain, seperti misalnya protein plasma. Hampir semua produk 

pencernaan protein di metabolisasi menjadi metabolit umum yaitu asetil 

KoA, sebelum produk tersebut mengalami oksidasi akhir menjadi CO2 

dalam siklus asam sitrat (Murray et al, 1996). Semua asam amino 

essensial harus tersedia bersama-sama untuk melakukan sintesis protein 

tubuh, karena jika kekurangan satu asam amino essensial, maka hewan 

tersebut tidak akan tumbuh (McDonald et al, 1994). 

Semakin tingginya nilai nutrisi yang terkandung dalam suatu 

pakan, akan meningkatkan konsumsi pakan sampai mencapai koefisien 

cerna sekitar 70%, sehingga dapat membantu meningkatkan produksi 

hewan (Parakkasi, 1983).  

 Spirulina mengandung protein dengan komposisi asam amino 

essensial yang lengkap yaitu asam amino leusin, treonin, valin, metionin, 

isoleusin, lisin, fenilalanin, arginin, histidin dan triptofan  dengan kadar 

yang tinggi serta asam amino non essensial yang cukup lengkap 

diantaranya asam glutamat, asam aspartat, prolin, glisin, alanin dan sistin, 

disamping itu Spirulina juga mengandung vitamin B12, beta carotene, zat 

besi dan kalsium (Borowitzka and Borowitzka, 1988).  
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Asam-asam amino essensial yang penting untuk pertumbuhan 

diantaranya adalah arginin dan lisin. Lisin membantu penyerapan kalsium 

dan pembentukan kolagen. Kolagen dibutuhkan untuk menyusun tulang 

kartilago dan jaringan pengikat. Arginin sangat penting untuk perbaikan 

jaringan dan pertumbuhan tulang yang optimal juga membantu pelepasan 

hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan disintesis dalam somatotrop 

yaitu kelompok sel asidofilik hipofisis. Somatotrop merupakan sel yang 

paling berlimpah jumlahnya dalam kelenjar hipofisis. Hormon 

pertumbuhan merupakan hormon yang essensial bagi pertumbuhan 

postnatal dan metabolisme normal karbohidrat, protein, lipid, nitrogen 

serta mineral. Hormon pertumbuhan akan meningkatkan transportasi asam 

amino kedalam sel otot dan juga meningkatkan sintesis protein lewat 

mekanisme yang terpisah dari efek pengangkutan. Arginin bertindak 

sebagai donor formamidin bagi biosintesis keratin dan lewat ornitin 

berpartisipasi dalam biosintesis poliamina. Keratin dan poliamina 

merupakan unsur penting dalam pertumbuhan sel dan jaringan. 

Peningkatan aktivitas ornitin akan ikut meningkatkan jumlah hormon 

pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan sel dan jaringan 

(Murray et al, 1996). 

 Nilai atau mutu nutrisi protein yang diberikan bergantung dari 

kandungan asam-asam amino essensial dan daya cernanya. Protein nabati, 

terutama dari gandum atau biji-bijian lain, tidak terhidrolisis seluruhnya 

selama pencernaan karena bagian yang kaya akan protein pada biji-bijian 
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dikelilingi oleh kulit ari (sekam) pelindung terbuat dari selulosa dan 

polisakarida lainnya yang tidak terhidrolisis oleh enzim-enzim usus. 

Namun ternyata dinding sel Spirulina berupa senyawa mukoprotein dan 

bukan dari lignoselulosa sehingga lebih mudah dicerna jadi  mutu nutrisi 

protein Spirulina sangat tinggi, karena itu tampaknya pakan yang diberi 

tambahan  Spirulina dapat mempengaruhi pertambahan berat badan karena 

cukup untuk pertumbuhan maksimal dan hidup pokok (meliputi 

metabolisme basal, aktivitas pokok dan mengatur panas badan) bahkan 

kelebihan energi, sehingga dapat disimpan dalam bentuk lemak tubuh, 

maka menyebabkan terjadinya pertambahan berat tubuh (Parakkasi, 1983). 

Menurut penelitian yang dilakukan terhadap alga lain yang 

memiliki protein yang cukup tinggi juga yaitu Chlorella sp, ternyata 

walaupun Chlorella sp memiliki asam amino essensial yang lengkap yaitu 

asam amino lisin, treonin, valin, metionin, isoleusin, leusin, fenilalanin, 

arginin, histidin dan triptofan tetapi karena Chlorella terrnyata sukar 

dicerna maka penambahan Chlorella 3% dan 6% dalam pakan tidak 

menyebabkan pertambahan berat badan mencit (Suryani, 1995). 

Jadi pada penelitian ini, pertambahan berat badan pada mencit, 

tampaknya berkaitan dengan tingginya jumlah asam-asam amino essensial 

maupun non essensial yang terkandung didalamnya serta adanya zat-zat 

lain misalnya vitamin B12, zat besi maupun kalsium yang dapat 

membantu menunjang pertumbuhan pada mencit. 
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II. Umur Dewasa Kelamin 

Hasil menunjukkan bahwa penambahan Spirulina dalam pakan 

menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata pada umur dewasa 

kelamin mencit betina. 

Tercapainya pubertas bagi setiap individu hewan agak berbeda 

karena pertumbuhan tubuh dan kelamin sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor tersebut adalah keturunan, iklim, sosial dan makanan 

(Partodihardjo, 1992). Pubertas merupakan proses berkepanjangan  yang 

diperkuat oleh adanya perubahan dalam sekresi hormon gonadotropin dan 

hormon kelamin ketika hewan mengalami fase dewasa kelamin. Pada 

periode berkepanjangan ini terjadi sekresi estrogen dalam jumlah yang 

cukup untuk mempercepat pertumbuhan organ kelamin dan penampakan 

ciri kelamin sekunder.  Penyebab langsung pemasakan kelamin pada saat 

pubertas adalah meningkatnya sekresi hormon hipofisis yang 

mengakibatkan meningkatnya ukuran dan aktivitas ovarium. Proses ini 

adalah suatu bentuk pemasakan sumbu hipotalamus-hipofisis yang 

memungkinkan perubahan dalam neuro sekresi dan  perubahan sekresi 

hormon gonadotropin. Kemampuan konsentrasi yang sangat kecil dari 

estrogen yang disekresikan oleh kelenjar kelamin pra pubertas untuk 

menghambat neurosekresi faktor pelepas gonadotropin oleh hipotalamus 

akan berangsur-angsur hilang dengan berkurangnya sensitivitas 

hipotalamus-hipofisis terhadap umpan balik negatif ini menjelang 

berakhirnya periode pra pubertas (Hunter, 1995). 
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Efek nutrisi terhadap pencapaian pubertas, sebagian menunda 

pubertas menyangkut perubahan level induksi pakan pada laju 

pertumbuhan. Pada ovarium, feed intake rendah yang menunda pubertas 

dapat menyebabkan penurunan perkembangan folikel ovarium walaupun 

terdapat cukup gonadotropin. Asam amino tirosin diduga secara tak 

langsung dapat berfungsi memberikan signal nutrisi yang mempengaruhi 

pusat syaraf yang mengontrol GnRH. 

Secara umum, saat terjadinya pubertas bergantung pada interaksi 

antara umur, bobot badan, dan mungkin juga kondisi tubuh dan musim. 

Permulaan pubertas sangat erat berhubungan dengan berat badan dari pada 

umur. Pada umumnya, hewan yang diberikan pakan baik maka akan 

memicu terjadinya pubertas lebih cepat bila dibandingkan dengan hewan 

yang kekurangan pakan, karena itu nutrisi sangat penting untuk 

tercapainya dewasa kelamin karena kekurangan nutrisi akan menghambat 

perkembangan seksual dan pubertas (Ismudiono, 1999). Semakin lengkap 

zat-zat dalam pakan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, maka  dapat 

mempengaruhi umur tercapainya dewasa kelamin, karena itu hewan yang 

tumbuh cepat akan mencapai pubertas lebih awal (Arthur et al, 1989).  

Pemberian makanan berkualitas tinggi sejak lahir dapat 

mempercepat pubertas dan permulaan siklus birahi. Adanya asam amino 

tirosin juga dapat mempengaruhi pubertas. Tapi karena spirulina ternyata 

tidak mengandung asam amino tirosin yang diduga dapat mempengaruhi 

pubertas dan karena pemberian Spirulina pada penelitian ini dilakukan 
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jangka pendek dan mendekati umur 28 hari yang pada kondisi normal 

mencit mencapai umur dewasa kelamin antara 28- 49 hari, maka walaupun 

Spirulina mengandung protein tinggi dan asam-asam amino essensial yang 

lengkap yang dapat menyebabkan pertambahan berat badan, tetapi tetap 

tidak terjadi perubahan pada umur dewasa kelamin pada mencit betina.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh pemberian Spirulina sp terhadap 

pertambahan berat badan dan umur dewasa kelamin pada mencit, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Spirulina dengan lama pemberian 15 hari dapat menyebabkan 

pertambahan berat badan pada mencit. Penambahan Spirulina 5% 

dalam pakan memberikan hasil yang tertinggi pada pertambahan berat 

badan mencit sedangkan penambahan Spirulina 3% dalam pakan 

memberikan hasil terendah. 

2. Spirulina dengan lama pemberian 15 hari dalam pakan 3%, 5%, 7% 

tidak berpengaruh  terhadap umur tercapainya dewasa kelamin mencit. 

 

6.2   Saran 

Dari hasil penelitian dapat diberikan suatu saran, untuk melengkapi 

informasi yang telah ada, yaitu : 

1. Spirulina dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan pada hewan mencit 

betina. 

2. Perlu dilakukan penelitian pengaruh Spirulina terhadap siklus birahi sehingga 

dapat diaplikasikan dalam pengembangan ilmu reproduksi. 
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RINGKASAN 

 

Fita Sari Octa Viany Tuna. Pengaruh pemberian Spirulina sp terhadap 

pertambahan berat badan dan umur dewasa kelamin pada mencit dibawah 

bimbingan Prof. Mas’ud Hariadi, PhD, M.Phil, Drh., sebagai pembimbing 

pertama dan Hana Eliyani, M.Kes, Drh., sebagai pembimbing kedua. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian Spirulina dalam pakan terhadap pertambahan berat badan dan umur 

dewasa kelamin pada mencit. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan model percobaan rancangan 

acak lengkap ( RAL ). Hewan yang digunakan adalah 24 ekor mencit betina yang 

berumur 21 hari dengan berat badan berkisar antara 18-20 gram dan 

didistribusikan secara acak untuk empat perlakuan dan enam ulangan. Hewan 

coba diberi suplementasi Spirulina dengan konsentrasi berturut-turut yaitu P1 

(3%), P2 (5%), dan P3 (7%) dalam pakannya, sedangkan perlakuan kontrol (P0) 

hanya diberi pakan tanpa ditambah Spirulina. 

Pengamatan terhadap perubahan berat badan dilakukan dengan 

menimbang mencit satu hari sebelum dan satu hari sesudah pemberian Spirulina 

terakhir dalam pakan. Pemeriksaan ulas vagina dilakukan selama 15 hari, setiap 

12 jam yaitu pukul 06.00 dan 18.00. 

Hasil pengamatan pertambahan berat badan mencit dilakukan dengan uji 

F, antara kelompok kontrol dan perlakuan P1, P2, P3 terdapat perbedaan yang 

nyata sehingga dilanjutkan dengan uji BNT 5% untuk mengetahui perlakuan mana 
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yang terbaik. Hal  ini menunjukkan bahwa penambahan Spirulina dalam pakan 

dapat mempengaruhi berat badan mencit.  

Hasil pengamatan umur tercapainya dewasa kelamin mencit dilakukan 

dengan uji F, setelah dilakukan analisis data, ternyata tidak terdapat perbedaan 

yang nyata  diantara perlakuan kontrol dan perlakuan I, II, III ( p>0,05 ), sehingga 

tidak dilanjutkan dengan uji BNT 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian 

Spirulina dalam pakan tidak mempengaruhi umur tercapainya dewasa kelamin 

pada mencit. 
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Lampiran 1. Data Pertambahan Berat Badan (g) 

n P0  P1  P2  P3  

 X1 X2 X1 X2 X1 X2 X1 X2 

1 19,6 22,7 18,7 24,2 19,8 26,05 19,5 28,55 

2 18,7 22,3 19,3 24,5 18,7 27,2 19,8 27 

3 19,3 23,5 18,5 25,6 19,25 28 18,55 27,65 

4 19 23,4 19,25 25,35 20,04 28,35 20 26,3 

5 18,25 22,3 18,2 26,1 19,35 27,1 19,2 26 

6 19,4 22,1 19,2 25,4 19,2 26,6 19,7 27,15 

Keterangan : X1  = Penimbangan berat badan yang pertama 

                     X2  =  Penimbangan berat badan yang kedua 

Anava hasil Pengamatan Pengaruh Pemberian Spirulina Terhadap Berat Badan 

n P0 P1 P2 P3 Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3,1 

3,6 

4,2 

4,4 

4,05 

2,7 

5,5 

5,2 

7,1 

6,1 

7,9 

6,2 

6,25 

8,5 

8,75 

8,31 

7,75 

7,4 

9,05 

7,2 

9,1 

6,3 

6,8 

7,45 

 

Total 22,05 38 46,96 45,9 152,91 

Rata-rata 3,675 6,33 7,82 7,65  

SD 0,609 0,84 0,838 1,068  
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 Faktor koreksi = FK  =           Y…².

    t x n 

                                   =           ( 152,91 )² 

       4 x 6 

   =  974,22 

Perhitungan Derajat Bebas    : 

  db perlakuan =  t – 1  

             = 4 - 1 

             = 3 

  db sisa           = t ( n – 1 ) 

             = 4 ( 6 – 1 ) 

             = 20 

  db total         = tn – 1 

             = ( 4 x 6 ) - 1 

             = 23 

Perhitungan Jumlah Kuadrat : 

 JKT   =  ( 3,1 )²   + ( 3,6 )²  +……+ ( 7,45 )² – 974,22 

           =   1058,76 – 974,22 

            =   84,54 

  

JKP   = ( 22,05 )²  + ( 38 )²  + ( 46,96 )²  + ( 45,9 )²     - 974,22 

                                      6 

            = 66,15 
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JKS     = JKT – JKP 

             =  84,54 – 66,15 

              =  18,39 

Perhitungan Kuadrat Tengah : 

 KTP =   JKP                            KTS   =    JKS 

          db perlakuan             db sisa              

           =        66,15                                         = 18,39 

    3                                                    20 

           =        22,05                                         = 0,91 

F Hitung   = KTP

        KTS 

     = 22,05

           0,91 

           =  24,23 

Daftar Analisis Varian  

F Tabel SK db JK KT F Hit 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 66,15 22,05 24,23** 3,10 4,94 

Sisa 20 18,39 0,91    

Total 23 84,54     

**  =  Menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

F hitung >  F Tabel  0,01 ini menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
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Analisis Uji Beda Nyata Terkecil 5% 

BNT 5%  = t5% ( db sisa )      x     √ 2KTS/n 

                = 2,086                     x     √ 2 x 0,91/6 

                 =2,086                     x     0,55 

                 = 1,14 

Perbedaan Rata-rata Perlakuan Untuk Uji Beda Nyata Terkecil 

Rata-rata Beda Rata-rata Perlakuan 

X (X-P0) (X-P1) (X-P3) 

BNT 5% 

P2 7,82 4,145* 1,49* 0,17 1,14 

P3 7,65 3,975* 1,32*   

P1 6,33 2,655*    

P0 3,675     

 

P2   P3    P1             P0 

                   a 

   •a 

       •b 

                     •c 
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Lampiran 2. Data Umur Dewasa Kelamin (hari) 

n P0 P1 P2 P3 

1 36 35 37 34 

2 33 38 39 35 

3 35 36 36 37 

4 33 37 38 36 

5 36 37 35 38 

6 35 35 35 36 

 

Anava hasil Pengamatan Pengaruh Pemberian Spirulina Terhadap Umur Dewasa 
Kelamin 
 

N P0 P1 P2 P3 Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

36 

33 

35 

33 

36 

35 

35 

38 

36 

37 

37 

35 

37 

39 

36 

38 

35 

35 

34 

35 

37 

36 

38 

36 

 

Total 208 218 220 216 862 

Rata-rata 34,6 36,3 36,6 31,4  

SD 1,36 1,21 1,63 1,41  
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Faktor koreksi = FK  =           Y…².

    t x n 

                                   =           ( 862 )² 

       4 x 6 

   =  30960,1 

Perhitungan Derajat Bebas    : 

  db perlakuan =  t – 1  

             = 4 - 1 

             = 3 

  db sisa           = t ( n – 1 ) 

             = 4 ( 6 – 1 ) 

             = 20 

  db total         = tn – 1 

             = ( 4 x 6 ) - 1 

             = 23 

Perhitungan Jumlah Kuadrat : 

 JKT   =  ( 36 )²   + ( 33 )²  +……+ ( 36 )² – 30960,1 

           = 53,9 

 JKP   = ( 208 )²  + ( 218 )²  + ( 220 )²  + ( 216 )²     - 30960,1 

                                      6 

            = 13,9 

 JKS     = JKT – JKP 

             =  53,9 – 13,9 

              =  40 

Perhitungan Kuadrat Tengah : 

 KTP =           JKP                            KTS   =    JKS 

  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Pemberian Spirulina sp Terhadap ... Fita Sari Octa Viany Tuna



 iv

          db perlakuan           db sisa              

           =        13,9                                           =    40 

             3                                                    20 

           =        4,63             = 2 

 

F Hitung   = KTP

        KTS 

     = 4,63

           2 

           =  2,31 

Daftar Analisis Varian  

FTabel SK db JK KT F Hit 

0,05 

Perlakuan 3 13,9 4,63 2,31 3,10 

Sisa 20 40 2   

Total 23 53,9    

F hitung <  F Tabel  0,05 ini menunjukkan perbedaan yang tidak berbeda nyata 
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