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Abstrak 

 
Kebutuhan nutrisi pada udang vaname dapat disuplai dari pakan yang 

diberikan. Pakan merupakan komponen penting untuk menentukan keberhasilan 
budidaya udang, sehingga diperlukan pakan yang mempunyai kandungan nutrisi 
tinggi. Salah satunya dengan penambahan feed additive melalui pencampuran 
pakan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pakan. 
Penggunaan pakan dengan penambahan ekstrak air panas Spirulina platensis 
berperan penting dalam pertumbuhan dan kesehatan udang vaname, karena 
mengandung asam amino, polisakarida dan fikosianin. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penambahan ekstrak air 
panas Spirulina platensis terhadap laju pertumbuhan, rasio konversi pakan dan 
efisiensi pakan udang vaname. Metode penelitian yang digunakan adalah 
eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Pada penelitian ini 
penambahan ekstrak air panas Spirulina platensis pada pakan adalah sebesar 0 
mg/kg pakan (A), 200 mg/kg pakan (B), 400 mg/kg pakan (C), 600 mg/kg pakan 
(D) dan 800 mg/kg pakan (E) masing-masing perlakuan diulang sebanyak empat 
kali. Parameter yang diamati adalah laju pertumbuhan, rasio konversi pakan dan 
efisiensi pakan udang vaname. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan 
ANOVA dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan ekstrak air panas 
Spirulina platensis pada pakan selama 28 hari pemeliharaan memberikan 
pengaruh yang sangat berbeda nyata (P<0,01) terhadap laju pertumbuhan, rasio 
konversi pakan dan efisiensi pakan udang vaname. Pemberian dosis yang terbaik 
yaitu pada perlakuan E sebesar 800 mg/kg pakan yang menghasilkan laju 
pertumbuhan sebesar 0,18 gram/hari, pertumbuhan panjang 2,72 cm, rasio 
konversi pakan 1,3 dan efisiensi pakan 73,77%. 
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