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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik pada pakan 

dengan berbagai konsentrasi terhadap pertumbuhan dan nilai konversi pakan pada 

Chanos chanos (Ikan Bandeng). Penelitian ini bersifat eksperimental dengan 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), dengan 10 kali pengulangan. 

Perlakuan yang digunakan terdiri dari kontrol 0 mL/kg pakan (K), probiotik 5 mL/kg 

(P1), probiotik 10 mL/kg (P2), probiotik 15 mL/kg (P3), dan probiotik 20 mL/kg 

(P4), yang diberikan pada ikan bandeng dengan interval pemberian dua kali 

seminggu. Probiotik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas Bacillus subtilis, 

Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus 

plantarum, Nitrobacter sp., dan Nitrosomonas sp. Pertumbuhan meliputi 

pertambahan berat dan panjang, yang diukur pada saat awal dan akhir penelitian. 

Nilai konversi pakan meliputi jumlah data penggunaan pakan harian selama 

pemeliharaan yang telah ditimbang setiap memberi pakan pada ikan. Data hasil 

pengamatan pertambahan berat diuji dengan Brown-Forsythe dan Games-Howell, 

sedangkan data pertambahan panjang diuji menggunakan uji Kruskal-Wallis pada 

taraf 0,05, diketahui ada pengaruh penambahan probiotik terhadap pertambahan berat 

ikan, namun tidak berpengaruh terhadap pertambahan panjang ikan. Konsentrasi 

terbaik pertambahan berat adalah P4 20 mL/kg pakan. Nilai konversi pakan diuji 

menggunakan rumus FCR (1987). Hasil menunjukkan bahwa nilai FCR terbaik 

adalah 1,174 pada perlakuan P4 (20 mL/kg pakan). 

 

Kata kunci: probiotik, Chanos chanos, pertumbuhan berat, panjang, nilai konversi 

pakan 
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