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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan kadar kombinasi vitamin E dan asam lemak 
esensial n-3 untuk pematangan gonad, kualitas telur dan larva ikan nila. Adapun dosis 
dari masing-masing perlakuan terdiri dari 4 taraf. Untuk vitamin E yaitu: 50 mglkg, 100 
mglkg, 150 mplkg. dan 200 mglkg pakan sedangkan minyak ikan yaitu: 10 glkg. 20 glkg. 
30 glkg dan 40 glkg pakan. lkan uji yang digunakan sebanyak 320 ekor induk betina dan 
320 ekor induk jantan dan diseleksi. Setiap hari ikan diberi pakan uji 2 kali sehari (pagi 
dan sore) secara at satiation. Selama periode pemeliharaan parameter yang diamati 
meliputi: indeks gonad somatik, diameter telur, fekunditas, jumlah induk yang memijah. 
derajat tetas telur, dan ketahanan hiaup larva. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pakan dengan kombinasi dosis vitamin E 150 mglkg dan minyak ikan 30 glkg memberi 
respon terhadap perkembangan gonad, fekunditas, derajat tetas telur dan ketahanan 
hidup larva ikan nila. Kornbinasi vitamin E 150 mglkg dan minyak ikan 30 glkg pakan 
memberi pengaruh signifikan dalam meningkatkan kualitas telur dan larva ikan nila. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi vitamin E 150 mglkg dan minyak ikan 30 
glkg pakan adalah niemberi hasil terbaik pada performans reproduksi. 
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PENDAHULUAN 

lkan nila merupakan salah satu 
jenis ikan yang bernilai ekonornis tinggi. 
dirnana kebutuhan benih rnaupun ikan 
konsumsi dari tahun ke tahun cendrung 
terus meningkat seiring dengan 
perluasan usaha budidaya. Narnun 
masih ada bebarapa kendala yang 
sampai saat ini belum terpenuhi yaitu 
masih rendahnya kualitas benih, tidak 
tersedianya benih setiap saat secara 
berkesinambungan. rendahnya 
fertilisasi telur dan derajat tetas telur. 
Salah satu penyebab penurunan 
kualitas telur dan larva diduga karena 
rendahnya kualitas pakan induk yang 
diberikan. Pada umumnya pakan induk 
yang digunakan dalam proses 
pembenihan ikan nila adalah pakan 
komersil untuk pembesaran dan bukan 
pakan yang dibuat khusus untuk tujuan 
pembenihan, sehingga hasil yang 
diperoleh tidak optimal baik ditinjau dari 
segi kualitas maupun kuantitas benih. 

Salah satu cara untuk memperoleh 
hasil pembenihan ikan yang optimal 

yaitu dengan memperbaiki kinerjn 
reproduksi, dimana reproduksi dapat 
ditingkatkan antara lain dengan cara 
melakukan perbaikan kualitas nutrisi 
pakan induk. Unsur nutrien yang harus 
ada dalam pakan induk ikan antara lain 
vitamin E dan asam. lemak. Vitamin E 
mernainkan peranan yang sangat 
penting dan menentukan dalam 
reproduksi ikan, dimana fungsi dari 
vitamin E adalah sebagai senyawa 
antioksidan y2.3 dspat mencegah 
terjadinya oksidasi asam lemak tidak 
jenuh pada sel. 

Asam lemak tidak jenuh terutama 
kelompok asam lemak linoleat dan 
linolenat, umumnya mewpakan bagian 
fospolipid dari membran sel (Linder 
1992). Untuk mengantisipasi rendahnya 
mutu telur dan kualitas telur telah dicoba 
dengan penambahan vitamin E dan 
implan vitamin E (Prijono 1994 dan 
Prijono ef al. 1997) yang menunjukkan 
bahwa pada ikan Bandeng kualitas telur 
yang dihasilkan mernpunyai tingkat 
pembuahan dan derajat tetas 96%. lkan 
membutuhkan vitamin E 50-100 mglkg 
























