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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil 

     Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan ikan 

Bawal Air Tawar (Colossoma macropomum) selama 28 hari, maka didapatkan 

beberapa hasil yaitu : FCR, EPP, berat mutlak dan laju pertumbuhan harian. 

 

4.1.1. Food Convertion Ratio 

     Penelitian telah dilakukan dengan perlakuan penambahan temulawak dengan 

perbedaan konsentrasi ke dalam pakan. pakan tersebut diberikan kepada ikan 

bawal selama 28 hari sebesar 5% biomassa. setiap hari selama penelitian 

dilakukan penimbangan sisa pakan yaitu pakan yang tidak termakan oleh ikan 

bawal. selisih antara data jumlah pakan yang diberikan dengan jumlah sisa pakan 

selama penelitian merupakan data jumlah pakan yang dikonsumsi (F). adapun 

nilai F ditiap perlakuan disajikan dalam bentuk histogram pada gambar 4.1. dan 

Tabel 4.1. 

 
 

Gambar 4.1. jumlah pakan yang dikonsumsi ditiap perlakuan 
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Tabel 4.1. Jumlah Pakan Yang Dikonsumsi Ditiap Perlakuan Dan Ulangan 

 

Perlakuan ulangan F0 Ft F 

K 1 90,33 26,54 63,79 

 

2 85,87 28,60 57,27 

 

3 92,35 33,10 59,25 

 

x 89,52 29,41 60,10 

  sd 3,32 3,36 3,34 

A 1 95,35 36,46 58,89 

 

2 94,34 23,54 70,80 

 

3 96,55 33,29 63,26 

 

x 95,42 31,10 64,32 

  sd 1,11 6,73 6,02 

B 1 102,29 25,45 76,84 

 

2 97,59 30,43 67,16 

 

3 101,67 36,49 65,18 

 

x 100,52 30,79 69,73 

  sd 2,55 5,53 6,24 

C 1 107,89 34,36 73,53 

 

2 110,86 49,64 61,22 

 

3 110,24 46,32 63,92 

 

x 109,66 43,44 66,22 

  sd 1,57 8,03 6,47 

Sumber Penelitian : 2020 

 

     Berdasarkan hasil penelitian gambar 4.1. dan Tabel 4.1. menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan temulawak dengan perbedaan konsentrasi ke dalam pakan 

berpengaruh terhadap nilai konsumsi pakan (F). pengaruh tersebut adalah 

penambahan temulawak kedalam pakan (perlakuan A,B dan C) memiliki nilai 

konsumsi pakan yang lebih tinggi dari pada tidak ditambahkan temulawak 

(perlakuan kontrol). 

     Nilai konsumsi pakan (F) yang didapatkan memiliki rentang 60,10 – 69,73 

gram. Perlakuan K, A, B dan C secara berirutan memiliki nilai konsumsi pakan 

sebesar 60,1 gram, 64,32 gram, 69,73 gram dan 66,22 gram. respon konsumsi 

pakan ikan bawal terhadap perlakuan adalah berpola polinomial dengan 

persamaan y = -1,9298x
2
 + 12,027x + 49,501 dengan nilai koefisien determinan 

sebesar 0,894. pola polinomial pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa semakin 



22 
 

 

 

tinggi konsentrasi temulawak yang ditambahkan ke dalam pakan maka akan 

meningkatkan nilai konsumsi pakan. peningkatan nilai konsumsi pakan tersebut 

akan berhenti pada konsentrasi optimal. selanjutnya konsentrasi yang lebih tinggi 

dapat menurunkan nilai konsumsi pakan.  

     perlakuan dengan nilai konsumsi pakan terendah adalah perlakuan kontrol, 

selanjutnya pelakuan dengan nilai konsumsi pakan yang lebih tinggi adalah 

pelakuan A (8 g/kg), selanjutnya perlakuan C (12 g/kg). sedangkan perlakuan 

dengan nilai konsumsi pakan tertinggi adalah perlakuan B (16 g/kg). 

     Nilai F merupakan selisih antara data jumlah pakan yang diberikan dengan 

jumlah sisa pakan selama penelitian. selain itu juga, selama penelitian dilakukan 

penimbangan bobot ikan bawal yang mati. hasil penjumlahan bobot ikan bawal 

yang mati tersebut didapatkan nilai D. penjumlahan bobot ikan bawal di awal 

penelitian didapatkan nilai biomassa awal penelitian (BM0) sedangkan 

penjumlahan bobot ikan bawal di akhir penelitian didapatkan nilai biomassa akhir 

penelitian (BMt). Nilai F, D, BM0 dan BMt tersebut digunakan untuk menentukan 

nilai FCR. adapun hasil perhitungan nilai FCR disajikan pada gambar 4.2. dan 

Tabel 4.2. 

 

Gambar 4.2. Diagram FCR Dari Setiap Perlakuan 
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Tabel 4.2. Tabel FCR Dari Setiap Perlakuan Dan Ulangan 

 

Perlakuan ulangan BM0 BMt D F FCR 

K 1 51,09 81,90 0 63,79 2,07 

 

2 49,87 79,41 0 57,27 1,94 

 

3 53,15 82,89 0 59,25 1,99 

  x 51,37 81,40 0 60,10 2,00 

A 1 56,41 95,20 0 58,89 1,52 

 

2 50,26 93,01 0 70,80 1,66 

 

3 51,63 93,49 0 63,26 1,51 

  x 52,77 93,90 0 64,32 1,56 

B 1 46,61 101,72 0 76,84 1,39 

 

2 49,86 95,54 0 67,16 1,47 

 

3 52,23 104,34 0 65,18 1,25 

  x 49,57 100,53 0 69,73 1,37 

C 1 53,39 108,58 0 73,53 1,33 

 

2 49,46 97,62 0 61,22 1,27 

 

3 54,75 107,91 0 63,92 1,20 

  x 52,53 104,70 0 66,22 1,27 

Sumber Penelitian : 2020 

 

     Berdasarhakan hasil penelitian gambar 4.2. dan Tabel 4.2. menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan temulawak dengan perbedaan konsentrasi ke dalam pakan 

berpengaruh terhadap nilai FCR. pengaruh tersebut adalah penambahan 

temulawak kedalam pakan (perlakuan A,B dan C) memiliki FCR yang lebih 

rendah dari pada tidak ditambahkan temulawak (perlakuan kontrol). 

     Nilai FCR yang didapatkan memiliki rentang 1,27 – 2,00. Perlakuan K, A, B 

dan C secara berurutan memiliki nilai FCR sebesar 2,00; 1,56; 1,37 dan 1,27. 

respon FCR ikan bawal terhadap perlakuan adalah berpola regresi linier negatif 

dengan persamaan y = -0,2385x + 2,1468 dengan nilai koefisien determinan 

sebesar 0,906. pola regresi linier negatif pada gambar 4.5 menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi temulawak yang ditambahkan ke dalam pakan maka 

akan menurunkan nilai FCR. nilai FCR yang mendekati 1,00 merupakan respon 

terbaik. respon FCR terbaik tersebut dimiliki pada perlakuan C. 
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4.1.2. Efisiensi Pemanfaatan Pakan  

     Penelitian telah dilakukan dengan perlakuan penambahan temulawak dengan 

perbedaan konsentrasi ke dalam pakan. pakan tersebut diberikan kepada ikan 

bawal selama 28 hari sebesar 5% biomassa. Dari penelitian tersebut didapatkan 

hasil data jumlah pakan yang dikonsumsi (F) yang dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

selain nilai F, dilakukan juga penjumlahan Bobot ikan yang mati untuk 

mengetahui biomassa ikan yang mati (D). penjumlahan bobot pada awal 

penelitian untuk mendapatkan nilai Biomassa diawal penelitian (BM0). 

Sedangkan penjumlahan Bobot ikan pada akhir penelitian didapatkan nilai 

Biomassa akhir penelitian (BMt). Nilai F, D, BM0, dan BMt tersebut digunakan 

untuk menghitung EPP. Adapun hasil perhitungan EPP dapat dilihat pada Gambar 

4.3. dan Tabel 4.3. 

 
 

Gambar 4.3. Diagram EPP Dari Setiap Perlakuan dan Ulangan 
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Tabel 4.3. EPP Setiap Perlakuan dan Ulangan 

 

Perlakuan Ulangan BM0 BMt D F EPP 

K 1 51,09 81,90 0 63,79 48,29 

 

2 49,87 79,41 0 57,27 51,59 

 

3 53,15 82,89 0 59,25 50,21 

  X 51,37 81,40 0 60,10 50,03 

A 1 56,41 95,20 0 58,89 65,87 

 

2 50,26 93,01 0 70,80 60,38 

 

3 51,63 93,49 0 63,26 66,16 

  X 52,77 93,90 0 64,32 64,14 

B 1 46,61 101,72 0 76,84 71,72 

 

2 49,86 95,54 0 67,16 68,01 

 

3 52,23 104,34 0 65,18 79,95 

  X 49,57 100,53 0 69,73 73,23 

C 1 53,39 108,58 0 73,53 75,05 

 

2 49,46 97,62 0 61,22 78,67 

 

3 54,75 107,91 0 63,92 83,15 

  X 52,53 104,70 0 66,22 78,96 

Sumber Penelitian : 2020 

 

     Berdasarhakan hasil penelitian gambar 4.3. dan Tabel 4.3. menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan temulawak dengan perbedaan konsentrasi ke dalam pakan 

berpengaruh terhadap nilai EPP. pengaruh tersebut adalah penambahan 

temulawak kedalam pakan (perlakuan A,B dan C) memiliki EPP yang lebih tinggi 

dari pada tidak ditambahkan temulawak (perlakuan kontrol). 

     Nilai EPP yang didapatkan memiliki rentang 50,03% – 78,96%. Perlakuan K, 

A, B dan C secara berurutan memiliki nilai EOPP sebesar 50,03%; 64,14%; 

73,23% dan 78,96%. Respon EPP ikan bawal terhadap perlakuan adalah berpola 

regresi linier positif dengan persamaan y = 9,5869x + 42,621 dengan nilai 

koefisien determinan sebesar 0,963. pola regresi linier positif pada gambar 4.5 

menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi temulawak yang ditambahkan ke 

dalam pakan maka akan meningkatkan nilai EPP. nilai EPP yang mendekati 100% 

merupakan respon terbaik. Respon EPP terbaik tersebut dimiliki pada perlakuan 

C. 
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4.1.3. Pertumbuhan Mutlak 

     Penelitian telah dilakukan dengan perlakuan penambahan temulawak dengan 

perbedaan konsentrasi ke dalam pakan. pakan tersebut diberikan kepada ikan 

bawal selama 28 hari sebesar 5% biomassa. setiap 1 minggu sekali selama 

penelitian dilakukan penimbangan bobot ikan. Bobot dari setiap perlakuan 

dijumlah kemudian dibagi dengan jumlah populasi dari tiap perlakuan sehingga 

didapatkan bobot rata-rata setiap perlakuan ditiap minggunya. adapun nilai bobot 

rata-rata mingguan ditiap perlakuan disajikan dalam bentuk histogram pada 

gambar 4.4. dan Tabel 4.4. 

 

Gambar 4.4. Grafik Pertumbuhan Berat Rata-rata  

Setiap Perlakuan Selama 28 Hari 
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Tabel 4.4. Pertumbuhan Berat Rata-rata  

Setiap Perlakuan Selama 28 Hari 

 

Perlakuan ulangan H0 H7 H14 H21 H28 

K 1 5,11 6,130 6,210 7,189 8,19 

 

2 4,99 5,336 5,992 7,085 7,94 

 

3 5,31 5,834 6,568 7,485 8,29 

 

x 5,14 5,77 6,26 7,25 8,14 

  sd 0,17 0,40 0,29 0,21 0,18 

A 1 5,64 5,744 6,161 8,338 9,52 

 

2 5,03 5,658 6,071 8,872 9,30 

 

3 5,16 6,159 6,458 8,470 9,35 

 

x 5,28 5,85 6,23 8,56 9,39 

  sd 0,32 0,27 0,20 0,28 0,12 

B 1 4,66 5,644 7,652 9,815 10,17 

 

2 4,99 5,157 7,431 8,944 9,55 

 

3 5,22 5,409 7,257 9,671 10,43 

 

x 4,96 5,40 7,45 9,48 10,05 

  sd 0,28 0,24 0,20 0,47 0,45 

C 1 5,34 5,741 8,551 9,643 10,86 

 

2 4,95 6,350 8,778 10,205 9,76 

 

3 5,48 6,328 7,840 10,312 10,79 

 

x 5,25 6,14 8,39 10,05 10,47 

  sd 0,27 0,35 0,49 0,36 0,61 

Sumber Penelitian : 2020 

 

     Berdasarhakan hasil penelitian gambar 4.4. dan Tabel 4.4. menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan temulawak dengan perbedaan konsentrasi ke dalam pakan 

berpengaruh terhadap bobot rata-rata ditiap perlakuan. pengaruh tersebut adalah 

penambahan temulawak kedalam pakan (perlakuan A,B dan C) memiliki bobot 

rata-rata lebih tinggi dari pada tidak ditambahkan temulawak (perlakuan kontrol). 

     Bobot rata-rata pada H0 hingga H28 yang didapatkan memiliki kenaikan pada 

setiap perlakuan. respon bobot rata-rata ikan bawal perlakuan K, A, B, dan C 

secara berurutan adalah berpola polinomial dengan persamaan y = 0,7493x + 

4,2627; y = 1,0933x + 3,782; y = 1,4267x + 3,1873; dan y = 1,4347x + 3,7573. 

dengan nilai koefisien determinan K, A, B, dan C secara berurutan sebesar 0,983; 
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0,9192; 0,9561; dan 0,9594. pola polinomial pada Gambar 4.4 menunjukkan 

bahwa dari keempat perlakuan semuanya mengalami kenaikan bobot rata-rata.  

     Perlakuan dengan bobot rata-rata akhir terendah adalah perlakuan kontrol, 

selanjutnya pelakuan dengan bobot rata-rata akhir yang lebih tinggi adalah 

pelakuan A (8 g/kg), selanjutnya perlakuan B (16 g/kg). sedangkan perlakuan 

dengan bobot rata-rata akhir tertinggi adalah perlakuan C (12 g/kg). 

     Dari Gambar 4.4 dapat diketahui bobot rata-rata awal dari tiap perlakuan (W0). 

Selain itu, dapat diketahui juga bobot rata-rata akhir dari setiap perlakuan (Wt). 

Nilai W0 dan Wt tersebut digunakan untuk menentukan nilai Pertumbuhan 

Mutlak (G). adapun hasil perhitungan nilai pertumbuhan mutlak (G) disajikan 

pada gambar 4.5. dan Tabel 4.5. 

 

 
Gambar 4.5. Grafik Pertumbuhan Mutlak (G) Pada Setiap Perlakuan 
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Tabel 4.5. Pertumbuhan Mutlak (G) Pada Setiap Perlakuan dan Ulangan 

 

Perlakuan Ulangan W0 Wt G 

K 1 5,11 8,19 3,08 

 

2 4,99 7,94 2,95 

 

3 5,31 8,29 2,97 

  X 5,14 8,14 3,00 

A 1 5,64 9,52 3,88 

 

2 5,03 9,30 4,28 

 

3 5,16 9,35 4,19 

  X 5,28 9,39 4,11 

B 1 4,66 10,17 5,51 

 

2 4,99 9,55 4,57 

 

3 5,22 10,43 5,21 

  X 4,96 10,05 5,10 

C 1 5,34 10,86 5,52 

 

2 4,95 9,76 4,82 

 

3 5,48 10,79 5,32 

  X 5,25 10,47 5,22 

Sumber Penelitian : 2020 

 

     Berdasarhakan hasil penelitian gambar 4.5. dan Tabel 4.5. menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan temulawak dengan perbedaan konsentrasi ke dalam pakan 

berpengaruh terhadap nilai G. pengaruh tersebut adalah penambahan temulawak 

kedalam pakan (perlakuan A,B dan C) memiliki G yang lebih tinggi dari pada 

tidak ditambahkan temulawak (perlakuan kontrol). 

     Nilai G yang didapatkan memiliki rentang 3 gram – 5,22 gram. Perlakuan K, 

A, B dan C secara berurutan memiliki nilai G sebesar 3 gram; 4,11 gram; 5,1 

gram dan 5,22 gram. Respon G ikan bawal terhadap perlakuan adalah berpola 

regresi linier positif dengan persamaan y = 0,7623x + 2,4517 dengan nilai 

koefisien determinan sebesar 0,9144. pola regresi linier positif pada gambar 4.5 

menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi temulawak yang ditambahkan ke 

dalam pakan maka akan meningkatkan nilai pertumbuhan mutlak (G). Nilai 

pertumbuhan mutlak (G) yang paling tinggi merupakan respon terbaik. Respon G 

terbaik tersebut dimiliki pada perlakuan C. 
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4.1.4. Laju Pertumbuhan Harian 

     Pada penelitian yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

penelitian membutuhkan waktu (∆t) selama 28 hari untuk mendapatkan hasil 

pertumbuhan bobot rata-rata. Selain itu, dari Gambar 4.4 dapat diketahui bobot 

rata-rata awal dari tiap perlakuan (W0). Dapat diketahui juga bobot rata-rata akhir 

dari setiap perlakuan (Wt). Nilai ∆t, W0 dan Wt tersebut digunakan untuk 

menentukan nilai laju pertumbuhan harian (SGR). adapun hasil perhitungan nilai 

laju pertumbuhan harian (SGR) disajikan pada gambar 4.6. dan Tabel 4.6. 

 
 Gambar 4.6. Grafik Laju Pertumbuhan Harian (SGR) Pada Setiap Perlakuan 
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Tabel 4.6. Laju Pertumbuhan Harian (SGR) Pada Setiap Perlakuan dan Ulangan 

 

Perlakuan ulangan 

Ln. 

W0 Ln. Wt Ln Wt - Ln W0 T SGR 

K 1 1,63 2,10 0,47 28 1,69 

 

2 1,61 2,07 0,47 28 1,66 

 

3 1,67 2,11 0,44 28 1,59 

  x 1,64 2,10 0,46 28 1,64 

A 1 1,73 2,25 0,52 28 1,87 

 

2 1,61 2,23 0,62 28 2,20 

 

3 1,64 2,24 0,59 28 2,12 

  x 1,66 2,24 0,58 28 2,06 

B 1 1,54 2,32 0,78 28 2,79 

 

2 1,61 2,26 0,65 28 2,32 

 

3 1,65 2,35 0,69 28 2,47 

  x 1,60 2,31 0,71 28 2,53 

C 1 1,68 2,38 0,71 28 2,54 

 

2 1,60 2,28 0,68 28 2,43 

 

3 1,70 2,38 0,68 28 2,42 

  x 1,66 2,35 0,69 28 2,46 

Sumber Penelitian : 2020 

 

     Berdasarhakan hasil penelitian gambar 4.6. dan Tabel 4.6. menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan temulawak dengan perbedaan konsentrasi ke dalam pakan 

berpengaruh terhadap nilai laju pertumbuhan harian (SGR). pengaruh tersebut 

adalah penambahan temulawak kedalam pakan (perlakuan A,B dan C) memiliki 

nilai laju pertumbuhan harian (SGR) yang lebih tinggi dari pada tidak 

ditambahkan temulawak (perlakuan kontrol). 

     Nilai laju pertumbuhan harian (SGR) yang didapatkan memiliki rentang 

1,64%/hari – 2,53%/hari. Perlakuan K, A, B dan C secara berirutan memiliki nilai 

laju pertumbuhan harian sebesar 1,64%/hari, 2,06%/hari, 2,53%/hari dan 

2,46%/hari. respon konsumsi pakan ikan bawal terhadap perlakuan adalah berpola 

polinomial dengan persamaan y = -0,1207x
2
 + 0,8949x + 0,8418 dengan nilai 

koefisien determinan sebesar 0,9668. pola polinomial pada gambar 4.6 

menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi temulawak yang ditambahkan ke 

dalam pakan maka akan meningkatkan nilai laju pertumbuhan harian. peningkatan 

nilai laju pertumbuhan harian tersebut akan berhenti pada konsentrasi optimal. 
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selanjutnya konsentrasi yang lebih tinggi dapat menurunkan nilai laju 

pertumbuhan harian.  

     Perlakuan dengan nilai laju pertumbuhan harian terendah adalah perlakuan 

kontrol, selanjutnya pelakuan dengan nilai laju pertumbuhan harian yang lebih 

tinggi adalah pelakuan A (8 g/kg), selanjutnya perlakuan C (12 g/kg). sedangkan 

perlakuan dengan nilai laju pertumbuhan harian tertinggi adalah perlakuan B (16 

g/kg). 

4.1.5. Anova 

     Dari data penelitian yang didapat, dilakukan uji normalitas, homogenitas, dan 

aditivitas dengan menggunakan program SPSS. Dari hasil ketiga analisis data 

telah terpenuhi, selanjutnya dilakukan sidik ragam analisis one way anova 

(α=0.05). Adapun hasil dari ragam Anova disajikan pada gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7. Ragam Analisis One Way Anova 

 

     Dari hasil diatas, dapat diketahui bahwa penambahan temulawak pada pakan 

terhadap konsumsi pakan memiliki nilai signifikan 0,286 atau lebih besar dari 
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α=0.05. hal ini menunjukkan bahwa penambahan temulawak kedalam pakan tidak 

berpengaruh secara nyata terhadap konsumsi pakan ikan bawal air tawar. Akan 

tetapi, penambahan temulawak pada pakan terhadap pertumbuhan mutlak, SGR, 

FCR, dan EPP memiliki nilai signifikan yang sama yaitu 0,000 atau lebih kecil 

dari α=0.05. hal ini menunjukkan bahwa penambahan temulawak kedalam pakan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan mutlak, SGR, FCR, dan EPP dari ikan bawal 

air tawar. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Food Conversion Ratio (FCR) 

     Nilai F pada perlakuan temulawak A, B, dan C lebih tinggi daripada perlakuan 

kontrol. Hal ini diduga karena temulawak memiliki kandungan kurkumin yang 

mampu berpengaruh terhadap pankreas dan juga dapat mempercepat pengosongan 

lambung. Dengan begitu akan dapat menimbulkan rasa lapar dan meningkatnya 

napsu makan (Prabowo, et al, 2017). Selain itu, nilai F mengalami kenaikan 

seiring bertambahnya dosis yang diberikan hingga pada tingkat optimal dan akan 

turun pada saat dosis yang terlalu tinggi. Hal itu diduga disebabkan karena 

kandungan temulawak yang rendah dapat mengakibatkankinerja dari kandungan 

temulawak juga rendah (Insana & Wahyu, 2015). Akan tetapi temulawak juga 

mengandung minyak atsiri. Dimana minyak atsiri memiliki bau khas aromatik, 

rasa agak pahit dan mempunyai sifat panas (Anggara, et al, 2018). Hal tersebutlah 

yang mengakibatkan menurunnya konsumsi pakan (F) apabila dosis pemberian 

temulawak terlalu tinggi 

     Nilai FCR pada perlakuan A, B, dan C lebih rendah dibandingkan perlakuan 

kontrol. Hal ini diduga karena temulawak memiliki zat anti mikroba yang dapat 

membersihkan racun dalam usus sehingga proses penyerapan nutrisi dapat 

berlangsung lebih baik (Prabowo, et al, 2017). Selain itu, nilai FCR mengalami 

penurunan seiring bertambahnya dosis yang diberikan. Hal itu diduga disebabkan 

karena kandungan temulawak yang rendah dapat mengakibatkan kinerja dari 

kandungan temulawak juga rendah (Insana & Wahyu, 2015). Dari penelitian 

didapatkan hasil terbaik dari FCR ada pada perlakuan C. Sedangkan hasil terburuk 
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ada pada perlakuan K. hal ini disebabkan karena nilai FCR terbaik adalah dengan 

nilai terendah hingga mendekati angka 1 (Iskandar & Elrifadah, 2015) 

4.2.2. EPP 

     Nilai EPP pada perlakuan A, B, dan C lebih tinggi dibandingkan perlakuan 

kontrol. Hal ini diduga karena temulawak memiliki zat anti mikroba yang dapat 

membersihkan racun dalam usus sehingga proses penyerapan nutrisi dapat 

berlangsung lebih baik (Prabowo, et al, 2017). Selain itu, nilai EPP mengalami 

kenaikan seiring bertambahnya dosis yang diberikan. Hal itu diduga disebabkan 

karena kandungan temulawak yang rendah dapat mengakibatkan kinerja dari 

kandungan temulawak juga rendah sebaliknya bila kandungan temulawak lebih 

tinggi maka kinerja dari kandungan temulawak cenderung tinggi(Insana & 

Wahyu, 2015). Dari penelitian didapatkan hasil terbaik dari EPP ada pada 

perlakuan C. Sedangkan hasil terburuk ada pada perlakuan K. hal ini disebabkan 

karena nilai EPP terbaik adalah dengan nilai terendah hingga mendekati angka 

100%. Hal ini berbanding terbalik dengan nilai dari FCR (Iskandar & Elrifadah, 

2015) 

4.2.3. Pertumbuhan Mutlak (G) 

     Nilai dari pertumbuhan mutlak (G) pada perlakuan A,B, dan C lebih tinggi 

daripada perlakuan kontrol. Hal ini diduga akibat minyak atsiri dan kurkumin 

yang ada dalam temulawak yang membantu merangsang keluarnya kelenjar 

pankreas yang digunakan untuk membantu  penyerapan nutrisi (Ardiansyah & 

Rizal, 2020). Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa peningkatan pertumbuhan 

mutlak dipengaruhi juga oleh nilai konsumsi pakan (F), FCR, dan EPP. Sehingga 

semakin tinggi nilai F dan EPP serta FCR yang rendah maka nilai pertumbuhan 

mutlak menjadi lebih tinggi. Pertumbuhanmutlak terbaik ada pada perlakuan C 

dan yang terburuk ada pada perlakuan K. hal ini diduga nilai FCR dan EPP dari 

perlakuan C paling tinggi dan nilai F tertinggi kedua. Sedangkan pada perlakuan 

K baik nilai F, FCR, dan EPP berada pada nilai terendah. 

4.2.4. Laju Pertumbuhan Harian (SGR) 

     Nilai dari laju pertumbuhan harian (SGR) pada perlakuan A,B, dan C lebih 

tinggi daripada perlakuan kontrol. Hal ini diduga akibat minyak atsiri dan 
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kurkumin yang dapat merangsang keluarnya kelenjar pankreas yang mengandung 

enzim amylase, lipase, dan protease yang dapat meningkatkan proses pencernaan 

(Ardiansyah & Rizal, 2020). Tingginya laju pertumbuhan harian pada perlakuan B 

dibandingk perlakuan lain diduga karena kandungan protein pada pakan dan dosis 

temulawak lebih efektif sehingga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan harian. 

Laju pertumbuhan harian pada perlakuan C lebih rendah dibandingkan dengan 

perlakuan B. hal tersebut disebabkan dosis temulawak yang terlalu tinggi. Dosis 

yang terlalu tinggi justru berpengaruh pada rasa pakan yang dihasilkan. Hal 

tersebutlah yang menyebabkan ikan kurang merespon pakan sehingga 

menurunkan konsumsi pakan (F) dan berpengaruh pada pertumbuhan berat 

harian(SGR). 

  


