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RENI OKTAVIANI. Penambahan Minyak Ikan Lemuru pada Suspensi 
Dedak Terhadap Keberhasilan Induksi Produksi Ephipia M. macrocopa. 
Dosen Pembimbing Dr. A. Shofy Mubarak, S. Pi., M. Si. Dan Sudarno, Ir., 
M. Kes.  
 

M. macrocopa  menjadi pilihan sebagai pakan alami yang memiliki 

kandungan gizi M. macrocopa yaitu 37.38% berupa protein, 13.29% lemak dan 

sisanya terdiri oleh air (Priambodo dkk. 2001). Saat ini penggunaan M. 

macrocopa sebagai pakan alami sangat rendah karena M. macrocopa dinilai 

kurang praktis. Produksi ephipia  dari kladosera termasuk  M. macrocopa dibatasi 

oleh ketersediaan asam lemak  poly unsaturated fatty acid (PUFAs) (Choi et al., 

2016). Berdasarkan Mubarak dkk. (2017) mengatakan bahwa budidaya M. 

macrocopa  menggunakan pakan suspensi dedak dengan tujuan untuk 

menghasilkan ephipia menghasilkan total produksi ephipia yang rendah. 

Rendahnya kualitas dan kuantitas dari ephipia yang dihasilkan disebabkan oleh 

kandungan asam lemak ω-3 (omega tiga) yang rendah pada dedak. Berdasarkan 

hal tersebut, Minyak ikan ikan lemuru yang kaya akan EPA berpotensi 

ditambahakan pada suspensi dedak guna meningkatkan produksi ephipia M. 

macrocopa. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Rancangan penelitian 

yang digunakan yaitu RAL (Rancangan Acak Lengkap) dengan 5 perlakuan dan 4 

ulangan. Analisa data statistik dengan menggunakan Analisis Variansi (ANAVA). 

Duncan Multiple Range Test digunakan apabila pada hasil penelitian terdapat 

perbedaan yang nyata antar perlakuan. 

Hasil penelitian penambahan minyak ikan lemuru pada suspensi dedak 

terhadap keberhasilan induksi produksi ephipia M. macrocopa menunjukan bahwa 

penambahan  minyak ikan lemuru pada suspensi dedak mampu meningkatkan 

produksi ephipia M. macrocopa. Produksi ephipia tertinggi dihasilkan dari 

budidaya M. macrocopa menggunakan  suspensi dedak yang ditambahkan dengan 

minyak ikan lemuru konsentrasi 6 ml/100 gr dedak sebanyak  (3452±43,0 

butir/Liter) dibandingkan dengan produksi ephipia dengan pakan suspensi dedak 

tanpa ditambahkan dengan minyak ikan lemuru sebesar (1893±34,8 butir/Liter). 
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Berdasarkan hasil uji ANAVA yang dilakukan menunjukkan  M. macrocopa yang 

diberi pakan suspensi dedak yang ditambahkan minyak ikan lemuru berpengaruh 

terhadap produksi ephipia total M. macrocopa (P<0,05). 

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

yang sangat nyata antara produksi ephipia yang diberi pakan suspensi dedak 

dengan produksi ephipia M. macrocopa yang diberi pakan berupa suspensi dedak 

dengan penambahan minyak ikan lemuru dengan konsentrasi berbeda. 

Konsentrasi optimal minyak ikan lemuru yang dapat meningkatkan produksi 

ephipia M. macrocopa yaitu dengan penambahan minyak ikan lemuru sebanyak 

6% pada suspensi dedak dengan produksi total ephipia sebanyak (3452±43,0 

butir/Liter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


