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Ikan bandeng (Chanos chanos) adalah ikan konsumsi yang menyumbang produksi paling 
banyak terhadap kegiatan budidaya perairan dan dapat dijadikan umpan untuk penangkapan 
ikan tuna dan cakalang. Ikan bandeng dapat diproduksi dalam berbagai ukuran sesuai 
kebutuhan. Produksi ikan bandeng dalam berbagai ukuran tersebut belum mampu memenuhi 
kebutuhan pasar dikarenakan perkembangan ketersediaan benih ikan bandeng masih 
mengandalkan hasil tangkapan alam. Produksi benih ikan bandeng dapat ditingkatkan dengan 
benih yang dihasilkan dari hatchery budidaya intensif serta penambahan input berupa pakan 
untuk mempercepat laju pertumbuhan ikan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kombinasi cacing sutera 
(Tubifex sp.) kering dan tepung Chlorella sp. sebagai pakan tambahan terhadap pertumbuhan 
dan retensi protein benih ikan bandeng (Chanos chanos). Metode penelitian yang digunakan 
adalah eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan enam perlakuan dan 
empat ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah (A) pelet + suplemen pakan (Tubifex sp. 
kering 100%), (B) pelet + suplemen pakan (Tubifex sp. kering 75% + tepung Chlorella sp. 
25%), (C) pelet + suplemen pakan (Tubifex sp. kering 50% + tepung Chlorella sp. 50%), (D) 
pelet + suplemen pakan (Tubifex sp. kering 25% + tepung Chlorella sp. 75%), (E) pelet + 
suplemen pakan (tepung Chlorella sp. 100%) dan (F) pelet sebagai control. Parameter utama 
yang diamati adalah pertumbuhan dan retensi protein. Parameter penunjang yang diamati 
adalah kualitas air. Analisis data menggunakan Analisis Varian (Anova) dan untuk 
mengetahui perbedaan antar perlakuan dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kombinasi cacing sutera (Tubifex sp.) kering 
dan tepung Chlorella sp. sebagai pakan tambahan memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
(p<0,05) terhadap retensi protein tetapi tidak berbeda nyata terhadap pertumbuhan benih ikan 
bandeng (p>0,05). Nilai retensi protein terbaik pada perlakuan D(57,69%), kemudian 
berturut-turut diikuti oleh perlakuan A(46,55%), B(45,75%), C(31,34%), E(31,16%) dan 
F(6,98%). Kualitas air media pemeliharaan benih ikan bandeng adalah suhu 26º - 28ºC, 
salinitas 15 – 18 ppt, pH 8, oksigen terlarut 5 – 8 mg/l dan amoniak 0 mg/l. 


