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Ikan bawal air tawar saat ini banyak dibudidayakan sebagai produk 

unggulan (Haetami dkk., 2005). Jumlah konsumsi ikan bawal air tawar semakin 
hari semakin meningkat, sehingga mendapat respon dari pembudidaya ikan (KKP, 
2011). Salah satu cara untuk meningkatkan produksi ikan bawal air tawar dalam 
rangka memenuhi permintaan pasar adalah melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi 
pakan ikan (Handajani dan Widodo, 2010). Lisin merupakan salah satu asam 
amino esensial pembatas dalam bahan pakan yang digunakan untuk produksi 
pakan ikan komersial (Mai et al., 2006). Beberapa jenis bakteri yang terdapat 
dalam saluran pencernaan hewan memiliki peran penting dalam rangka 
meningkatkan pemanfaatan pakan (Watson et al., 2008). Pakan komersial yang 
tersedia dipasaran, umumnya memiliki kandungan asam amino esensial lisin yang 
terbatas. Hasil uji asam amino Institut Pertanian Bogor (2015) menunjukkan 
kandungan asam amino esensial lisin pada pakan komersil sebesar 1,41 %, 
sedangkan kebutuhan asam amino esensial lisin minimal ikan omnivora menurut 
FAO (2014) sebesar 2,07. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan asam 
amino esensial lisin pada pakan terhadap dominasi dan jenis-jenis bakteri pada 
saluran pencernaan ikan bawal air tawar. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif. Parameter utama yang diamati adalah identifikasi dan dominasi bakteri. 
Parameter pendukung yang diamati yaitu kualitas air. 

Hasil penelitian ini menunjukkan pada perlakuan P2 dengan dosis 1,2% 
dapat menghasilkan koloni bakteri yang dominan dengan jumlah bakteri pada 
lambung 263 dan pada usus menghasilkan warna yang berbeda diantaranya pada 
warna putih susu jumlah bakteri 23 koloni, kuning kecoklatan 188 koloni dan 
krem 78 koloni.Kualitas air yang diamati pada perlakuan ini antara lain suhu, DO, 
pH dan ammonia. Suhu pada penelitian ini berkisar 27-30˚C. DO pada penelitian 
ini berkisar 4 mg/l, sedangkan pH 7,5-8,5. Ammonia pada penelitian ini berkisar 
0,05 mg/l. 
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