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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Spirulina 

sp terhadap pertambahan berat badan dan umur dewasa kelamin pada mencit. 
Hewan coba yang digunakan adalah 24 ekor mencit betina berumur 21 

hari dengan berat badan berkisar antara 18-20 gram. Pada penelitian ini terdapat 
empat macam perlakuan dan enam ulangan sehingga terdapat dua puluh empat 
satuan percobaan. Mengacu pada pola Rancangan Acak Lengkap (RAL), dua 
puluh empat ekor mencit tersebut di distribusikan secara acak kedalam kandang 
perlakuan. Empat macam perlakuan tersebut yaitu perlakuan kontrol ( P0 ) adalah 
mencit tanpa diberi penambahan Spirulina, perlakuan P1, P2 dan P3 adalah mencit 
dengan pakan yang diberi Spirulina berturut-turut 3%, 5% dan 7% dalam pakan. 
Penimbangan berat badan dilakukan pada awal dan akhir percobaan. Dengan 
demikian, pengukuran pertambahan berat badan adalah menghitung selisih berat 
badan awal dan berat badan akhir. Umur tercapainya dewasa kelamin diperiksa 
dengan membuat preparat ulas vagina pada setiap mencit. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan uji F, jika ada perbedaan yang nyata dilanjutkan 
dengan uji BNT 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mencit diberikan perlakuan 
dengan penambahan Spirulina dalam pakannya, terlihat bahwa tidak terdapat 
pengaruh pada umur dewasa kelamin mencit tetapi terjadi pertambahan terhadap 
berat badan mencit dengan P2 (7,82 ± 0,838) merupakan hasil yang terbaik, jadi 
dapat dikatakan bahwa pemberian Spirulina tidak lebih dari 5% sudah cukup 
untuk menambah berat badan mencit, sehingga Spirulina dapat digunakan sebagai 
pemacu pertumbuhan pada mencit tetapi tidak berpengaruh terhadap umur dewasa 
kelamin mencit. 
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RINGKASAN 

 

Fita Sari Octa Viany Tuna. Pengaruh pemberian Spirulina sp terhadap 

pertambahan berat badan dan umur dewasa kelamin pada mencit dibawah 

bimbingan Prof. Mas’ud Hariadi, PhD, M.Phil, Drh., sebagai pembimbing 

pertama dan Hana Eliyani, M.Kes, Drh., sebagai pembimbing kedua. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian Spirulina dalam pakan terhadap pertambahan berat badan dan umur 

dewasa kelamin pada mencit. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan model percobaan rancangan 

acak lengkap ( RAL ). Hewan yang digunakan adalah 24 ekor mencit betina yang 

berumur 21 hari dengan berat badan berkisar antara 18-20 gram dan 

didistribusikan secara acak untuk empat perlakuan dan enam ulangan. Hewan 

coba diberi suplementasi Spirulina dengan konsentrasi berturut-turut yaitu P1 

(3%), P2 (5%), dan P3 (7%) dalam pakannya, sedangkan perlakuan kontrol (P0) 

hanya diberi pakan tanpa ditambah Spirulina. 

Pengamatan terhadap perubahan berat badan dilakukan dengan 

menimbang mencit satu hari sebelum dan satu hari sesudah pemberian Spirulina 

terakhir dalam pakan. Pemeriksaan ulas vagina dilakukan selama 15 hari, setiap 

12 jam yaitu pukul 06.00 dan 18.00. 

Hasil pengamatan pertambahan berat badan mencit dilakukan dengan uji 

F, antara kelompok kontrol dan perlakuan P1, P2, P3 terdapat perbedaan yang 

nyata sehingga dilanjutkan dengan uji BNT 5% untuk mengetahui perlakuan mana 
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yang terbaik. Hal  ini menunjukkan bahwa penambahan Spirulina dalam pakan 

dapat mempengaruhi berat badan mencit.  

Hasil pengamatan umur tercapainya dewasa kelamin mencit dilakukan 

dengan uji F, setelah dilakukan analisis data, ternyata tidak terdapat perbedaan 

yang nyata  diantara perlakuan kontrol dan perlakuan I, II, III ( p>0,05 ), sehingga 

tidak dilanjutkan dengan uji BNT 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian 

Spirulina dalam pakan tidak mempengaruhi umur tercapainya dewasa kelamin 

pada mencit. 
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