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Menteri Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia 

 

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, saya merasa bergembira 

bahwa buku Rekomendasi Penelitian Kelautan dan Perikanan 2014 telah 

dapat diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan 

Perikanan (Balitbang KP). Buku ini merupakan salah satu tindak lanjut perwujudan amanat 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan, yaitu materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan 

kepada pelaku utama dan pelaku usaha ditetapkan oleh Menteri. Rekomendasi telah saya 

berikan sebagai bentuk persetujuan terhadap sejumlah teknologi kelautan dan perikanan untuk 

digunakan sebagai materi penyuluhan. 

 

Saya berkeyakinan bahwa buku ini sangat dinanti oleh para Penyuluh Perikanan, dan akan 

menjadi rujukan dalam melaksanakan tugasnya memberikan pembelajaran bagi masyarakat yang 

menjadi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan dalam mengakses ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek), sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan 

kesejahteraannya. 

 

Selaras dengan paradigma pembangunan kelautan dan perikanan ke arah komersialiasi, saya 

mengharapkan kepada para Penyuluh Perikanan agar materi buku yang berupa ilmu dan 

teknologi dapat disebarluaskan kepada masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah dan daya 

saing produk kelautan dan perikanan, dengan tetap berorientasi pada pelestarian sumber daya 

alam secara berkelanjutan. 

 

Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para anggota Komisi Penelitian dan 

Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang telah melaksanakan fungsinya dalam proses seleksi 

dan penilaian usulan rekomendasi teknologi. Kepada para pengusul rekomendasi teknologi dari 

seluruh UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan saya mengucapkan terima kasih atas usulan 

yang disampaikan, serta selamat atas terpilihnya 35 rekomendasi teknologi pada tahun 2014. 

 

Besar harapan saya, buku ini dengan materi iptek yang terdapat didalamnya dapat dimanfaatkan 

secara luas oleh masyarakat, serta pada periode mendatang akan lebih banyak iptek yang dapat 

ditetapkan sebagai materi penyuluhan. 

 

Jakarta,     Desember 2014 

 

 

 

Susi Pudjiastuti 
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KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

 

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, dengan rasa senang 

dan bercampur bangga Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan 

dan Perikanan (Balitbang KP) dapat mempersembahkan buku Rekomendasi Teknologi Kelautan 

dan Perikanan 2014. Buku ini merupakan penerbitan tahun kedua untuk menindaklanjuti amanat 

UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

sekaligus sebagai bentuk dedikasi Balitbang KP dalam mendukung program pembangunan 

kelautan dan perikanan ke arah komersialiasi dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya 

secara berkelanjutan. 

 

Untuk mendorong penerapan komersialisasi produk kelautan dan perikanan tentunya diperlukan 

ilmu teknologi (iptek) dan inovasi, agar sumber daya dapat dikelola dan dikembangkan secara 

berkelanjutan serta dapat dihasilkan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah dan 

berdaya saing. Dengan sumber daya yang terbatas dan semakin berkembangnya pasar, maka 

pembangunan ke depan akan semakin memberikan tantangan bagi para pelaku usaha yang 

terdiri dari para nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan. 

Tantangan ini harus dapat segera dijawab oleh para peneliti dan perekayasa di bidang kelautan 

dan perikanan untuk terus berkarya menghasilkan inovasi dan teknologi yang tepat guna dan 

adaptif lokasi. Dua persyaratan inovasi dan teknologi yang disebutkan terakhir merupakan kunci 

keberhasilan penerapan iptek oleh masyarakat, mengingat tingginya variasi tingkat pendidikan, 

sosial, ekonomi dan kemampuan dalam penyerapan teknologi di setiap wilayah Indonesia. 

 

Buku ini merupakan salah satu perwujudan fungsi Komisi Penelitian dan Pengembangan Kelautan 

dan Perikanan (Balitbang KP) dalam menilai dan menyeleksi usulan rekomendasi untuk 

ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Balitbang KP dan Komisi Litbang KP dalam dua 

tahun terakhir terus melakukan perbaikan dalam proses pengusulan rekomendasi teknologi. Hal 

ini dalam rangka memperluas sumber usulan teknologi di tahun-tahun mendatang, yang 

diharapkan tidak hanya bersumber dari lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi 

dapat berasal dari instansi lain seperti Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi, bahkan dari 

kalangan swasta maupun perorangan. Perluasan sumber teknologi ini diharapkan dapat 

menghasilkan rekomendasi teknologi yang semakin layak diterapkan secara ekonomis, teknis dan 

memiliki keunggulan dari berbagai sisi lainnya. 

 

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Komisi Litbang KP, para editor dan 

Sekretariat Komisi Litbang yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam proses 

penerbitan buku ini. Tak lupa pula diucapkan terima kasih kepada kontributor yaitu para 

pengusul rekomendasi teknologi dari Unit Kerja lingkup Eselon I KKP. 
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Akhir kata, kami berharap materi buku ini dapat berkontribusi dalam akselerasi penerapan dan 

penyebarluasan iptek bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelestarian 

sumber daya yang berkelanjutan. 

 

Kepala Balitbang KP 

 

 

 

Dr. Ir. Achmad Poernomo, M.App.Sc. 
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Dengan rasa syukur ke hadirat Allah swt, Komisi Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan 

Perikanan (Komisi Litbang KP) telah berhasil mengumpulkan bahan-bahan hasil penelitian dan 

kajian teknologi kelautan dan perikanan dari berbagai unit kerja di bawah Kementerian Kelautan 

dan Perikanan (KKP). Pengumpulan bahan-bahan tersebut, penilaian dan penerbitan menjadi 

bahan rekomendasi teknologi telah membuktikan bahwa Badan Litbang KP memfungsikan dirinya 

sebagai clearing house bagi berbagai teknologi yang dihasilkan oleh unit-unit kerja KKP. Buku 

Rekomendasi Teknologi 2014 ini merupakan penerbitan kedua setelah penerbitan Buku yang 

sama pada tahun 2013.  Seperti dalam penerbitan yang lalu,  rekomendasi teknologi ini 

diharapkan dapat dijadikan bahan diseminasi, difusi dan adopsi teknologi dalam kegiatan 

penyuluhan teknologi kelautan dan perikanan. Khusus dalam penerbitan kali ini, rekomendasi 

teknologi penggunaan hormon rGH atau minagrow menjadi bahan kajian rekomendasi ke BPOM 

untuk kemanan pangan dan ke Komisi Hayati Produk Rekayasa Genetik Kementerian yang 

menangani Lingkungan Hidup untuk keamanan lingkungan. Selain itu, bilamana teknologi ini 

telah dikomunikasikan kepada pengguna, diharapkan hasil evaluasinya menjadi umpan balik bagi 

unit-unit kerja penghasil teknologi dalam menyempurnakannya lagi teknologi tersebut.  

 

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dianggap penting untuk upaya keberlanjutan 

usaha kelautan dan perikanan  direkomendasikan melalui  teknologi pengendalian gulma eceng 

gondok di perairan umum daratan, penentuan calon kawasan konservasi perairan di Teluk Cempi, 

rehabilitasi habitat terumbu karang,  penangkapan selektif yang meloloskan ikan non-target yaitu 

ikan muda dan ikan rucah dengan pukat dasar, serta teknologi  mesin penarik tali kerut pada 

jaring purse seine.    

 

Sesuai dengan meningkatnya perhatian terhadap pembangunan kelautan, rekomendasi teknologi 

budidaya laut dan pantai serta teknologi kelautan dipersembahkan dalam buku ini. Memang 

bahan-bahan rekomendasi teknologi kelautan yang berhasil dikumpulkan masih sangat terbatas 

pada saat ini.  Teknologi budidaya laut dan pantai  diangkat melalui rekomendasi teknologi 

produksi benih unggul udang windu dengan penggunaan  probiotik, cara produksi tokolan udang 

windu dalam sistem klaster, budidaya udang vaname dalam sistem Budidaya Udang Skala Mini 

Empang Plastik (BUSMETIK), budidaya udang windu dalam sistem multi trofik terintegrasi dengan 

ikan nila, rumput laut, dan kerang. Cara pembesaran ikan kakap putih dan ikan bawal bintang 

serta kerang abalone dalam keramba jaring apung di laut diangkat pula dalam rekomendasi 

teknologi ini. Dukungan terhadap usaha budidaya laut tidak terlepas dari dukungan upaya 

peningkatan kualitas benih bandeng di hatchery skala rumah tangga (HSRT), cara pembenihan 

ikan bawal bintang serta pembuatan pasta konsentrat fitoplankton yang sangat diperlukan 
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penyediaannya dalam usaha pembenihan berbagai biota laut. Walaupun jumlahnya terbatas, 

teknologi kelautan yang direkomendasikan  mencakup penggunaan lampu celup dalam air dalam 

penangkapan ikan, LPG Convertion Kits dan cara pemisahan limbah cair berminyak dari kapal 

perikanan.  

 

Cara-cara pembudidayaan ikan terutama di air tawar yang ke depan tetap berfungsi dalam 

ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat serta sumber pendapatan 

masyarakat di pedesaan, direkomendasikan dalam bentuk cara budidaya konvensional, 

penerapan minagrow dan probiotik serta aplikasi vaksin. Perbanyakan induk ikan mas yang tahan 

KHV, pembuatan pakan formulasi untuk budidaya ikan koi, produksi benih ikan grass carp, ikan 

patin siam, ikan gurame dan teknologi intensif budidaya udang galah menjadi teknologi yang 

direkomendasikan..  Teknologi penggunaan minagrow dan probiotik direkomendasikan pada 

budidaya ikan air tawar seperti pada budidaya ikan nila dan ikan lele Sangkuriang. Hasil kajian 

minagrow menjadi bahan kajian keamanan lingkungan untuk Komisi Hayati Produk Rekayasa 

Genetik di kementerian yang menangani lingkungan hidup dan bahan kajian keamanan pangan di 

BPMO.Teknologi pencegahan kehilangan produksi dalam budidaya ikan karena penyakit 

direkomendasikan dengan cara-cara vaksinasi terhadap ikan mas dan ikan koi, ikan lele 

Sangkuriang, ikan patin dan ikan gurame. 

 

Teknologi pengolahan dan bioteknologi produk kelautan dan perikanan yang direkomendasikan  

yaitu cara pembuatan patin tanpa duri berikut pengolahannya menjadi ikan asap, desain alat dan 

pembuatan  asap cair untuk pengolahan ikan asap yang aman dari bahan-bahan yang 

karsinogenik, ekstraksi agar-agar dan sap liquid rumput laut jenis Gracillaria sp.menggunakan 

rumput laut segar, serta desain alat berikut  cara pengeringan Artemia. Artemia dibutuhkan 

sebagai makanan larva yang penting  dalam sistem perbenihan ikan, yang saat ini masih diimpor.  

 

Semoga Buku Rekomendasi Teknologi ini bermanfaat bagi masyarakat pengguna terutama 

institusi yang menangani penyuluhan dan memerlukan materi-materi penyuluhan terkini serta 

institusi yang menangani keamanan pangan dan keamanan lingkungan produk rekayasa genetik. . 

Komisi Litbang KP mengucapkan terima kasih kepada para penghasil teknologi sebagai 

penyumbang naskah buku ini. Terimakasih juga disampaikan kepada para evaluator dan anggota 

sekretariat Komisi atas dukungan dan kerjasamanya. Ucapan terima kasih ditujukan pula kepada 

berbagai institusi di lingkup KKP yang telah memfasilitasi dihasilkannya bahan rekomendasi 

teknologi yang telah teruji di lapangan. Semoga teknologi terbaik senantiasa dihasilkan oleh 

semua unit kerja baik di internal maupun eksternal KKP  bagi keberhasilan pembangunan 

kelautan dan perikanan . 

 

Jakarta,  November 2014 

 

  Redaksi, 

     Komisi Litbang KP 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tujuan dari penerapan teknologi pengendalian gulma air ecenggondok adalah untuk 

mengendalikan pertumbuhan ecenggondok di perairan sehingga keberadaannya tidak 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sumber daya ikan dan perairan. Teknologi 

pengendalian gulma air ecenggondok ini sangat bermanfaat untuk memulihkan fungsi ekologis 

perairan dan sekaligus berguna sebagai teknologi pemanfaatan ecenggondok sebagai sumber 

makanan ikan (bisa seluruh pohon atau daunnya saja.  Bila daunnya saja (10 % dari pohon) maka 

batangnya (50 % bagian pohon) dapat digunakan untuk kerajinan kreatif dengan catatan panjang 

minimum 60 Cm dan perlu adanya pelatihan  serta akarnya (40 % bagian pohon) sebagai bahan 

baku kompos atau biogas, memerlukan sarana dan teknologi yang harus dimiliki. Teknologi ini 

dapat diterapkan secara efektif di perairan umum daratan terutama di perairan danau dan waduk 

yang sudah digolongkan perairan kritis sebagai akibat cemaran gulma air sehingga kelestarian 

lingkungan perairan terjamin. 

 

PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI 

Gulma air adalah tumbuhan air yang keberadaannya di perairan secara ekologi merugikan karena 

pertumbuhannya melebihi manfaatnya sehingga keberadaannya tidak diinginkan.  

Ecenggondok, Eichhornia crassipes adalah tumbuhan air mengapung yang keberadaannya di 

perairan umum daratan merupakan salah satu gulma penting. 

 

Perairan umum daratan adalah perairan yang dihitung dari garis pantai surut terrendah sampai 

daratan, baik berupa sungai, danau, waduk, rawa dan perairan genangan lainnya. 

Danau kritis adalah danau yang sudah mengalami perubahan ekologis yang cenderung 

mengakibatkan gangguan kelestarian atau keberadaannya dan hal itu dapat diakibatkan oleh 

beberapa faktor antara lain : gulma air, pendangkalan, dan pencemaran. 
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RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN: 

1. Persaratan Teknis Penerapan Teknologi Pengendalian Gulma Ecenggondok meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Pengendalian ecenggondok dilakukan di perairan danau atau waduk dengan kepadatan 

gulma ecenggondok yang tinggi (10 kg/m2)   

b. Jenis teknologi pengendalian ecenggondok yang diterapkan adalah kombinasi antara 

pengendalian secara fisik dan biologis 

c. Pengendalian dilakukan secara fisik dan biologis yaitu dengan cara  memanen 

ecenggondok yang kemudian daunnya digunakan sebagai makanan ikan herbivor (misal : 

ikan koan, Ctenoparyngodon idella) yang dipelihara dalam keramba jaring apung dan 

batangnya (petiol) dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan (industri kreatif) serta 

akarnya untuk bahan kompos atau biogas 

d. Benih ikan koan yang siap untuk mengkonsumsi daun ecenggondok berukuran panjang > 

15 cm dan berat > 20 gram 

e. Wadah pemeliharaan ikan koan yang berupa karamba jaring apung/tancap ukuran 

minimal 2x2x2 m.  

2. Uraian lengkap dan detail SOP, mencakup: 

a. Identifikasi luasan perairan yang ditutupi ecenggondok untuk menghitung potensi 

ecenggondok yang berupa daun sebagai sumber pakan ikan koan, petiol sebagai bahan 

baku kerajinan tangan dan akar sebagai bahan baku kompos atau biogas 

b. Gulma air ecenggondok di perairan harus dilokalisir agar tidak bergerak kesana kemari 

tetapi terpusat di suatu lokasi 

c. Pengadaan benih ikan koan ukuran panjang 15 cm dan berat 20 gram. 

d. Pengadaan sarana pemeliharaan ikan koan yang berupa kantong jaring, rakit karamba, 

dan perlengkapannya dengan ukuran minimal karamba 2x2x2 m. 

e. Ikan koan dipelihara dengan kepadatan 100-200 ekor/karamba dan diberi makanan daun 

ecenggondok sebanyak 4-7% dari berat ikan yang dipelihara.  

f. Pemberian makan daun ecenggondok dilakukan satu kali sehari Cara penerapan teknologi 

yang diurut mulai persiapan sampai aplikasi. 

3. Kaji terap teknologi pengendalian gulma ecenggondok ini sudah dilakukan di Danau Limboto, 

Gorontalo dan dapat dilakukan di 15 Danau kritis (Kementrian Lingkungan Hidup) dan Rawa 

Pening, waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur, Situ Cangkuang, serta situ Bagendit.  

 

KEUNGGULAN TEKNOLOGI : 

1. Teknologi pengendalian gulma ecenggondok ini adalah teknologi modifikasi yang merupakan 

kombinasi dari teknologi pengendalian secara fisik dan biologis dengan menggunakan ikan 

koan. 

2. Teknologi pengendalian gulma ecenggondok ini layak untuk dikembangkan di perairan danau 

atau waduk yang tercemar ecenggondok. Teknologi pengendalian secara terpadu ini telah 

mampu mengubah gulma ecenggondok menjadi biomasa ikan, bahan baku industri 

kerajinan/kreatif dan sumber biogas untuk keperluan rumah tangga. Namun pada teknologi 
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ini, penekanan utama adalah dalam mengkonversi biomasa daun ecenggondok menjadi 

biomasa ikan sehingga menjadi produk yang bernilai ekonomi baik untuk keperluan konsumsi 

masyarakat maupun sekaligus meningkatkan pendapatan pembudidaya serta pelestarian 

lingkungan perairan. Pemanfaatan daun ecenggondok pada budidaya ikan koan mempunyai 

keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan pengendalian biologis dengan cara 

menebarkan ikan koan secara langsung di perairan. Jika ikan koan ditebar langsung di 

perairan, maka pada tahap awal ikan koan akan makan tumbuhan air yang disukai terlebih 

dahulu seperti ganggang (Hydrilla spp, Ceratophylum sp, dsb) sehingga tumbuhan air tersebut 

habis dan kemudian baru beralih ke akar ecenggondok dan terakhir ke daun ecenggondok 

setelah ecenggondok mati. Padahal keberadaan tumbuhan air ganggang sangat diperlukan 

untuk penempelan telur dan perlindungan benih ikan asli di perairan. Kasus penebaran ikan 

koan yang langsung dilepas ke perairan danau untuk mengendalikan ecenggondok ini telah 

berhasil dilakukan di Danau Kerinci namun akhirnya berdampak negatif terhadap penurunan 

populasi ikan asli seperti ikan semah (Tor duorenensis) yang sangat ekonomis. 

3. Teknologi pengendalian gulma ecenggondok secara fisik dan biologis merupakan teknologi 

sederhana sehingga mudah diterapkan oleh masyarakat sekitar perairan yang tercemar gulma 

ecenggondok. Hasil analisis proksimat ecenggondok mengandung protein (Akar=17,7%, 

Batang= 4,86% dan Daun= 19,83%) (Krismono, 2007), sehingga memenuhi syarat untuk pakan 

ikan.  Secara ekonomis menguntungkan karena komponen pakan yang antara 60-70% dari 

biaya produksi pada budidaya ikan dalam KJA dengan mudah didapat tanpa mengeluarkan 

biaya untuk membelinya. Disamping itu, biomassa daun ecenggondok akan dikonversi 

menjadi biomassa ikan yang ekonomis. Penerapan teknologi pengendalian ini secara terpadu 

dapat diterapkan di masyarakat dengan menciptakan kegiatan industri kerajinan untuk 

memanfaatkan batang/petiol ecenggondok dan bahan bakar gas atau kompos untuk pupuk 

dengan memanfaatkan akar ecenggondok sehingga ecenggondok yang berupa gulma menjadi 

bahan baku yang bernilai ekonomis. Hal ini telah dilakukan di waduk Rawapening dan di 

danau Limboto. Dalam pengembangan budidaya ikan koan perlu dikembangkan kelembagaan 

pembenihannya sehingga pasok benih ikan koan dapat terjamin.  

Teknologi pengendalian ecenggondok secara fisik dengan cara mengangkatnya ke luar 

perairan yang selama ini sering dilakukan di beberapa perairan akan membutuhkan biaya 

yang tinggi dan hanya sesaat karena tidak ada produk yang secara berkelanjutan dihasilkan 

dan bernilai ekonomis. 

4. Teknologi pengendalian gulma yang diterapkan merupakan teknologi yang ramah lingkungan 

dan akan berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan perairan. 

5. Kebaharuan teknologi ini dapat menentukan waktu pengendalian gulma air yang ada 

berdasarkan  jumlah/ukuran  ikan yang dibudidayakan dan ramah lingkungan. 

6. Indikator keberhasilan dapat dihitung bila ada 1.000 petak Keramba jaring apung ikan koan 

dengan pakan eceng gondok dalam satu periode pemeliharaan mengurangi sekitar 120 ha 

luas tutupan eceng gondok. Bila pemanfaatan eceng gondok digunakan juga untuk kerajinan 

dan biogas, sehingga yang digunakan untuk pakan hanya daunnya berarti 10 % bagian dari 

seluruh pohon, maka dengan jumlah KJA 1.000 petak  dapat mengurangi 1.200 ha. 
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WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN DAN 

WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN: 

1. Penelitian dilakukan di Danau Limboto, Gorontalo dengan luas 3.000 ha dan luas tutupan 

ecenggondok sebesar 1.000-2.000 ha atau 40-60% dari luas danau. Waktu penelitian sampai 

dengan pengembangan dilakukan mulai tahun 2006 sampai dengan 2008 dan penerapan 

teknologi dilakukan pada tahun 2009.  Selama periode 2006-2008, telah dihasilkan data dan 

informasi mengenai jenis-jenis tumbuhan air dan luas tutupan ecenggondok, ukuran benih 

ikan koan yang sesuai untuk makan daun ecenggondok, konversi pakan ikan koan, kepadatan 

optimum ikan koan dan pertumbuhan serta produksi ikan koan. Pada tahun 2009 penerapan 

teknologi pengendalian ecenggondok dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

pada kegiatan sebelumnya   

2. Teknologi pengendalian ecenggondok ini dapat dilakukan di perairan danau dan waduk kritis 

yang tercemar dengan gulma air ecenggondok, yaitu di 15 danau kritis: Danau Toba, Danau 

Kerinci, Danau Singkarak dan Danau Maninjau di Pulau Sumatera,  Danau Rawa Besar dan 

Danau Rawa Pening di Pulau Jawa, Danau Batur di Pulau Bali, Danau Tondano, Danau 

Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, dan Danau Matano di Pulau Sulawesi, Danau Sentarum 

dan Danau Semayang, Melintang dan Jempang di Pulau Kalimantan serta Danau Sentani di 

Pulau Papua. Beberapa perairan waduk yang tercemar gulma ecenggondok antara lain Waduk 

Saguling dan Cirata, Situ Cangkuang dan Bagendit di Jawa Barat. 

3. Opsi penerapan teknologi pengendalian eceng gondok di perairan umum daratan ini pada 

teknologi budididaya ikan koan/tawes/ikan herbivora dengan memanfaatkan gulma air eceng 

gondok sebagai pakan ikan. 

 

KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

1. Dampak negatif yang mungkin timbul dari budidaya ikan koan dalam KJA dengan pakan 

berupa daun ecenggondok adalah sangat ringan (kecil) yaitu berupa penyuburan perairan dari 

sisa kotoran dan eksresi ikan koan.  

2. Ikan koan (Ctenoparyngodon idella) adalah jenis ikan invasif bila terlepas ke perairan umum 

daratan. 

 

KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

KJA  2x2x2 m , padat tebar 200 ekor (20gr/ekor) dalam 90 hari menjadi (mortalitas 20% x 200 

ekor) 160 ekor 500gr/ekor dengan pakan encenggondok. Biaya produksi untuk KJA Rp. 200.000,- 

/unit dan benih 200 ekor @ Rp. 300,- = Rp. 600.000,- Jumlah modal/unit = Rp. 800.000,-. Hasil 

panen 160 ekor x 500gr = 80kg @ Rp. 25.000,- = Rp. 2.000.000,-.  

Keuntungan per unit = Rp. 2.000.000,- - Rp. 800.000,- = Rp. 1.200.000,-. Bila satu rumah tangga 

pembudidaya memiliki 6 unit maka penghasilan = Rp. 7.200.000,- per 3 bulan = Rp. 2.400.000,- 

per bulan. 

 

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Material yangg digunakan dalam penerapan teknologi pengendalian ecenggondok seluruhnya 

produksi dalam negeri. Ikan koan yang merupakan ikan introduksi dari China, kini 
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pembenihannya sudah dapat dilakukan di Indonesia sehingga upaya penyediaan benihnya sudah 

tidak menjadi kendala lagi. 

 

FOTO DAN SPESIFIKASI 

 
Ikan Koan, Ctenoparyngodon idella 

 
Benih Ikan Koan ukuran 15 cm, berat 20 gr 

 

 
Penangkapan induk Ikan Koan untuk Pembenihan 

di BBPBAT Sukabumi 

Sumber: Maskur, 2011 

 

 

 
Gulma air Ecenggondok,  

Eichhornia crassipes 

 

 
 

 

 
Keramba Jaring Tancap untuk Budidaya Ikan Koan 

di Danau Limboto 

 
Ikan Koan ukuran panjang 36 cm, berat 500 gram 

hasil Budidaya dengan Pakan Ecenggondok selama 

pemeliharaan 90 hari 
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Gambar. Biomassa eceng gondok pakan, kontrol, dan pertumbuhan ikan koan dengan padat tebar 2 ekor (A), 4 ekor (B),
8 ekor (C), dan 16 ekor D) 
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Waktu yang diperlukan untuk pengendalian eceng gondok di danau/waduk dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 
T    : Waktu yang diperlukan untuk pengendalian eceng gondok (hari) 

L    : Luas area tutupan eceng gondok (m2) 

Be : Biomassa eceng gondok (kg/m2) 

Ke : Rasio eceng gondok yang dapat dimakan ikan koan 

Ge : Laju pertumbuhan eceng gondok (g/hari) 

N   : Jumlah ikan yang tebar ikan koan (ekor) 

Ki   : Jumlah ikan dalam kurungan (ekor) 

Gz  : Laju perambanan ikan koan terhadap eceng gondok (g/hari) 

Gi  : Laju pertumbuhan ikan koan (g/hari) 

 

PERUBAHAN LUAS BUKAAN/TUTUPAN ECENG GONDOK 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 
Isu konservasi dewasa ini telah menjadi perhatian global sekaligus menjadi isu strategis di 

berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia. Tersedianya potensi sumberdaya ikan yang 

melimpah di Indonesia mendorong dilakukannya langkah pengelolaan sumberdaya tersebut 

secara efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.  Sebagai langkah pengelolaan 

maka perlu diketahui katagori jenis kawasan konservasinya. Konservasi kawasan pada dasarnya 

tidak hanya berupa penetapan zona tetapi juga hendaknya dilengkapi dengan langkah-langkah 

pengelolaan yang lebih jelas dan bisa diterima oleh semua pihak yang terkait.  

 

Dalam menentukan langkah pengelolaan tersebut diperlukan  pedoman praktis  untuk 

menentukan jenis calon kawasan konservasi sumberdaya ikan. Pedoman ini  menjadi “tools” yang 

membantu para pelaksana teknis dan pemangku kebijakan yang terkait baik di daerah maupun di 

tingkat pusat untuk menyamakan pandangan dan pemikiran serta analisa dalam penentuan calon 

kawasan konservasi atau mengevaluasi kawasan konservasi yang telah ada. 

 

Pedoman Penentuan Calon Kawasan Konservasi Sumberdaya Pesisir merupakan output dari 

kajian 3(tiga) kriteria yaitu : Ekologi, Sosial-Budaya dan Ekonomi (secara terinci dibahas di 

persyaratan teknis penerapan teknologi). Selanjutnya untuk mempermudah penggunaan 

pedoman dibangun sebuah aplikasi. Aplikasi ini akan menghasilkan nilai yang memenuhi kriteria 

jenis kawasan konservasi perairan. Sebagai studi kasus, Pedoman Penentuan Calon Kawasan 

Konservasi Sumberdaya Pesisir telah dipakai dalam mengevalusi perairan Teluk Cempi, 

Kabupaten Dompu, Propinsi NTB. 

 

Pemerintah Daerah Kabupaten  Dompu telah membagi perairan Teluk Cempi menjadi beberapa 

zona, dimana perairan dengan ekosistem mangrove ditentukan  menjadi kawasan konservasi. 

Penentuan kawasan konservasi tersebut belum dilengkapi dengan jenis kawasan, yang akan 

menentukan langkah pengelolan selanjutnya. Pengelolaan yang dimaksud adalah membagi 

kawasan konservasi menjadi zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan perikanan yang 

berkelanjutan. 
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Teluk Cempi sebelum tahun 2000 merupakan penghasil induk udang Penaeus monodon dan 

produsen komoditi udang terbesar di Nusa Tenggara Barat, dengan jenis udang unggulan yaitu 

Penaeus monodon (udang king/kebalu) dan P. merguensis (udang manis) yang melimpah, serta 

berbagai jenis udang ekonomis lainnya seperti Acetes spp. (rebon), Metapenaeus affinis (udang 

kayu) dan Metapenaeus dobsoni (udang banana). Menurut Sumiono dan Prisantoso (1991), 

produksi udang Teluk Cempi mencapai 104,8 ton. Tingginya aktivitas penangkapan trawl sebelum 

tahun 1980an, diikuti dengan pengalihfungsian lahan mangrove telah menyebabkan terjadinya 

penurunan produksi udang yang cukup signifikan di masa kini. Udang-udang Penaeus dan jenis 

udang lain menjadikan mangrove sebagai habitat untuk nursery, feeding dan spawning ground. 

Penurunan produksi udang (ton) terlihat dari kajian yang dilakukan oleh BP2KSI pada 2011-2012 

yang dibandingkan dengan penelitian oleh Sumiono dan Prisantoso (1991).  

Kesadaran masyarakat pesisir Teluk Cempi akan pentingnya keberlanjutan sumberdaya udang 

sudah cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan penggunaan alat tangkap jaring udang (trammel net) 

dan pelarangan terhadap penggunaan trawl untuk menangkap udang. Selain itu pula, dilakukan 

pengawasan penggunaan alat tangkap yang mengancam sumberdaya ikan seperti bagan kapal 

dan bahan beracun dan bom. Berdasarkan penerapan pedoman ini, diketahui bahwa Teluk Cempi 

merupakan Suaka Perikanan. 

 

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN  TEKNOLOGI : 

Penerapan teknologi berupa Pedoman Penentuan Calon Kawasan Konservasi Sumberdaya Pesisir 

bertujuan untuk mengetahui jenis kawasan konservasi perairan, yang diharapkan dapat : 

 Memudahkan para pelaksana lapangan menilai suatu perairan dalam menentukan kawasan 

konservasi baru atau menilai efektivitas kawasan konservasi yang sudah ada. 

 Dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kebijakan dalam menentukan suatu peraturan yang 

terkait tentang pelaksanaan langkah konservasi perairan untuk mendukung kelestarian 

sumberdaya alam.   

 

PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI  

 Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan 

sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, 

ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 

nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. 

 Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi 

ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan 

yang akan datang. 

 Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan 

sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara 

berkelanjutan. 

 Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut 

dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber 

daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. 
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 Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-

batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses 

ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. 

 Kriteria penentuan calon kawasan konservasi meliputi kriteria ekologi, sosial budaya dan 

ekonomi yang masing-masing terdiri dari sub kriteria tertentu. 

 Kriteria ekologi meliputi sub kriteria keanekaragaman hayati, kealamiahan, keterkaitan 

ekologis, keterwakilan, keunikan, produkvitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah 

pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan. 

 Kriteria sosial budaya meliputi sub kriteria dukungan masyarakat, dukungan 

pemerintah/legalitas; potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, dan kearifan lokal serta 

adat istiadat.  

 Kriteria ekonomi meliputi sub kriteria nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan 

pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan. 

 

RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN: 

1. Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Penerapan teknologi berupa Pedoman Penentuan Calon Kawasan Konservasi Sumberdaya 

Pesisir dapat dipenuhi dengan beberapa persyaratan : 

a. Badan air meliputi ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang yang sudah atau 

belum ditetapkan sebagai kawasan konservasi.   

b. Intensitas aktivitas penangkapan yang tinggi.  

c. Populasi sumberdaya ikan, yang mengalami penurunan produksi.   

Berdasarkan studi kasus di teluk Cempi,  sumberdaya ikan yang mengalami penurunan 

produksi adalah  udang ekonomis penting (Penaeus). Sebagai gambaran, produksi udang-

udang ekonomis penting seperti udang king (Penaeus monodon) dan udang manis 

(Penaeus merguensis)  sebelum tahun 2000 tinggi. Tetapi, jenis udang tersebut pada saat 

penelitian dilaksanakan (2011-2013) sudah jarang tertangkap. 

d. Parameter kesesuaian perairan untuk kawasan konservasi sebagai dasar dalam penentuan 

jenis kawasan konservasi adalah  : 

 Ekologi :   oseanografi, sumberdaya udang (larva, juvenile, dewasa), vegetasi mangrove 

(jenis, luasan, kerapatan). 

 Sosial budaya : dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, 

dan kearifan lokal serta adat istiadat. 

 Ekonomi : aktivitas penangkapan, nilai ekonomi sumber daya udang.  

e. Pemetaan kawasan pesisir dan perairan berupa peta citra ataupun peta perubahan lahan 

yang telah terjadi.   

f. Pelaksanaan sosialisasi dan Fokus Grup Diskusi. 

g. Monitoring dan Evaluasi dari awal perencanaan, selama kegiatan dan setelah aplikasi 

teknologi. 
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2. Uraian secara lengkap dan detail SOP, mencakup: 

(1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya udang (jenis, kelimpahan dan kepadatan, 

dari fase larva, juvenil serta udang dewasa) di Teluk Cempi. Alat tangkap (Gambar 1 - 4 

c) yang digunakan untuk inventarisasi ini merupakan alat tangkap yang umum 

digunakan dalam setiap penelitian tentang berbagai fase siklus hidup udang sehingga 

sangat mudah didapatkan oleh semua pelaksana lapangan. Identifikasi udang 

menggunakan metode Chan (1998).  

(2) Inventarisasi data dan informasi parameter lingkungan perairan sumberdaya udang 

(plankton, suhu, kedalaman air, kecerahan, salinitas, konduktivitas, pH, oksigen 

terlarut, kandungan nutrien dan klorofil). Pengukuran berbagai parameter perairan 

secara insitu bisa dilakukan dengan menggunakan alat pengukur kualitas air yang 

umum digunakan. Dalam penelitian ini digunakan WQC  YSI 85 (suhu, oksigen dan pH), 

turbidimeter (kekeruhan), depthmeter  (kedalaman) dan refraktometer (salinitas) yang 

telah terkalibrasi. Pengambilan sampel plankton dilakukan dengan menggunakan 

planktonet (APHA, 2005), sedangkan konsentrasi nutrien dan klorofil diketahui dengan 

melakukan pengamatan di laboratorium pengujian (metode spektrofotometri) pada 

sampel air yang diambil (500 ml untuk nutrien, 250 ml untuk klorofil) (Gambar  5). 

(3) Inventarisasi data dan informasi aktivitas perikanan (alat tangkap; armada;  jumlah dan 

komposisi tangkapan; jumlah nelayan) dan kondisi masyarakat di sekitar badan air 

yang menjadi bahan dalam kriteria sosial, budaya, ekonomi. Informasi ini umumnya 

bisa didapatkan dari dinas perikanan kelautan setempat sehingga bisa menjadi data 

sekunder dan dipertajam dengan mengumpulkan data harian tangkapan nelayan 

berbasis enumerator (Gambar 6) serta wawancara langsung terhadap para pemangku 

kepentingan yang terkait (pemerintah setempat, nelayan, petambak, konsumen) 

berdasarkan kuisioner yang telah dibuat sebelumnya (Gambar 7).  

(4) Identifikasi jenis vegetasi, luasan serta perubahan lahan mangrove dengan 

membandingkan karakteristik lahan peta citra. Identifikasi mangrove sebaiknya 

dilakukan oleh ahli ekologi yang bisa mengidentifikasi mangrove. Identifikasi dilakukan 

dengan menggunakan buku identifikasi mangrove, salah satunya Noor et al (2006). 

Penyebaran mangrove dengan pengolahan peta dilakukan oleh ahli GIS.  

(5) Analisis kesesuaian perairan kawasan asuhan sebagai kawasan konservasi sumberdaya 

udang dilakukan dengan melakukan studi literatur parameter-paramater bioekologi 

yang sesuai untuk kelangsungan hidup udang dari berbagai referensi yang saat ini bisa 

didapatkan secara online. 

(6) Penentuan jenis kawasan konservasi berdasarkan kriteria Ekologi, Sosial Budaya dan 

Ekonomi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan KP No.17 tahun 

2008 dan No. 2 tahun 2009. Skor diberikan pada setiap subkriteria dari Ekologi, Sosial 

Budaya dan Ekonomi 1 (kurang), 2 (cukup) dan 3 (baik).  Masing-masing kriteria 

diberikan bobot 4 (Ekologi), 3 (Sosial Budaya) serta 3 (Ekonomi) (Lampiran 1. 

Kepentingan sub kriteria jenis kawasan konservasi perairan). Nilai-nilai yang diperoleh 

dituliskan dalam software aplikasi “Penentuan Jenis Kawasan Konservasi Perairan” 
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(Lampiran 2. Aplikasi “Penentuan Jenis Kawasan Konservasi Perairan”) juga 

diilustrasikan berikut ini.  

 

 
 

Penggunaan Aplikasi “Penentuan Jenis Kawasan Konservasi 

Perairan” sebagai berikut  :  

1. Diaktifkan terlebih dahulu Add In Analysis Tool Pack – VBA. 

2. Klik options pada file excel “Penentuan Jenis Kawasan 

Konservasi Perairan”  kemudian klik Enable this content dan 

klik OK 

3. Setelah aplikasi dibuka, setiap kolom diisi angka sesuai dengan 

hasil skor dan bobot, jika tidak ada penilaian diisi angka 0, 

4. Total Nilai didapatkan dengan klik Hasil pada frame Skor Hasil 

Survei. 

5. Kriteria Jenis Kawasan Konservasi Perairan didapatkan dengan 

klik Hasil pada frame Kriteria Hasil.  

 

(7) Pembagian zonasi kawasan konservasi sumberdaya udang (inti, penyangga, 

pemanfaatan terbatas) dan dituangkan dalam bentuk peta zonasi. Zona inti merupakan 

daerah dengan tingkat kerusakan mangrove terendah (kerapatan tinggi) serta 

tingginya potensi sumberdaya udang pada fase juvenil (siklus awal udang yang 

kelangsungan hidupnya bergantung pada kesehatan ekosistem mangrove). Zona 

penyangga ditetapkan pada daerah  mangrove dengan tingkat kerusakan sedang dan 

masih bisa direhabilitasi dengan sumberdaya udang yang masih berlimpah. Zona 

pemanfataan terbatas merupakan daerah penangkapan udang dewasa.   

(8) Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) berdasarkan karakteristik perairan, 

potensi sumberdaya, serta aspek sosial ekonomi dan budaya setempat yang 

didapatkan dari hasil penelitian. 
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(9) Sosialisasi hasil penelitian kepada para pengguna (dinas terkait, nelayan, petambak, 

LSM, tokoh masyarakat). 

(10) Fokus grup diskusi (FGD) yang melibatkan Dinas terkait, nelayan, petambak, pemangku 

kebijakan, LSM, tokoh masyarakat dalam langkah penetapan Rencana Pengelolaan 

Perikanan (RPP) untuk mencapai suatu kesepakatan pengelolaan Teluk Cempi. 

(11) Monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dilakukan pada perencanaan, selama 

dan setelah penerapan teknologi, dan dari hasil monitoring dilakukan evaluasi untuk 

mengkaji keberhasilan ataupun kegagalan penerapan teknologinya. 

 

3. Uraian dan jumlah kaji terap yang sudah dilakukan di beberapa daerah beserta hasilnya 

Penentuan calon kawasan konservasi sumberdaya udang berdasarkan teknologi ini telah 

dilakukan di perairan Teluk Jakarta pada tahun 2009-2010 (Nastiti et al., 2010). Penelitian ini 

mencalonkan kawasan asuhan udang sebagai kawasan konservasi yang terletak di kawasan 

timur Teluk Jakarta yaitu Muara Gerobak (05o 64’ 941” LS dan 107o 01’ 762” BT), Muara 

Beuting (05o 55’ 559” LS dan 107o 05’ 424”  BT) dan Muara Bungin (05o 44’ 939” LS dan 107o 

02’ 502” BT) dengan total luas kawasan asuhan udang sebesar 53,92 hektar.  

 

KEUNGGULAN TEKNOLOGI 

1. Modifikasi teknologi penentuan calon kawasan konservasi perairan yang dilakukan di Teluk 

Cempi didasarkan pada kondisi karakteristik perairan (ekologi), sosial, budaya, ekonomi, 

pemetaan, sosialisasi dan forum diskusi kelompok (FGD), serta monitoring evaluasi dilakukan 

pada perencanaan, selama dan setelah penerapan teknologi. 

2. Teknologi penentuan calon kawasan konservasi di Teluk Cempi yang sudah dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu (DKP Kabupaten Dompu, 2010), hanya berdasarkan 

kajian singkat saja (berdasarkan pengamatan kondisi perairan dan kegiatan 

nelayan/masyarakat sekitar Teluk Cempi).  Modifikasi teknologi penentuan calon kawasan 

konservasi yang dilakukan oleh BP2KSI, memiliki keunggulan teknologi baik dalam kajian dan 

hasil nya. Kajian dilakukan secara time series (tahun 2011-2013) dengan hasil sebagai berikut : 

a. Kondisi terkini Teluk Cempi sebagai kawasan sumberdaya udang.   

 Estimasi kelimpahan larva udang  sebanyak 29-36.564 ind/1.000 m
3
 

 Estimasi kelimpahan juvenil sebanyak 6.480-1.297.297 ind/km
2
 

 Produksi udang sebesar 13,8 kg/trip/kapal/hari. 

 Perubahan luas kawasan mangrove terlihat dari berkurangnya luas mangrove Teluk 

Cempi pada tahun 2000 yang berjumlah 2.388,853 ha menjadi 754,12 ha pada tahun 

2012 (Gambar 8a dan 8b). 

b. Kesesuaian perairan Teluk Cempi sebagai kawasan konservasi 

Kesesuaian perairan didapatkan dari data dan informasi tentang ketersediaan dan 

kelimpahan sumberdaya udang pada berbagai siklus hidup beserta karakteristik perairan 

dimana biota tersebut hidup disesuaikan dengan kriteria karakteristik perairan dari 

berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan referensi yang telah 

ada. Hasil penelitian ini menjadi database mutakhir tentang karakteristik perairan Teluk 
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Cempi beserta sumberdaya udangnya, dimana penelitian terdahulu dilakukan sebelum 

tahun 2002 (Arifin, 2002).   

 

c. Diketahuinya jenis kawasan konservasi  

Pengkajian sebelumnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu 

menentukan Teluk Cempi sebagai kawasan konservasi. Melalui software  aplikasi 

“Penentuan Jenis Kawasan Konservasi Perairan”  maka mendapatkan hasil dan 

mengkategorikan kawasan konservasi Teluk Cempi sebagai suaka perikanan sebagai 

berikut. 

 
  

d. Zonasi dan luasan kawasan konservasi 

Berdasarkan pengkajian sumberdaya udang (larva,  juvenil dan udang dewasa) maka 

diusulkan zonasi dan luasan kawasan konservasi yang dibagi antara daerah asuhan sebagai 

zona inti dan penyangga serta daerah tangkap sebagai zona pemanfaatan terbatas Teluk 

Cempi (Gambar 9), yang dilengkapi dengan usulan langkah pengelolaan  pada masing-

masing zona sebagaimana berikut :  

 Zona inti meliputi daerah Nowa, Mbawi, sebagian Jambu  (Gambar 10, warna     merah) 

dengan luasan sekitar 3634 Ha pada posisi 8o 39.199’ LS - 118o 25.043’ BT sampai 8o 

38.162’ LS - 118
o
 23.812’ BT.  

Langkah pengelolaan kawasan konservasi untuk zona inti di Teluk Cempi yang 

diusulkan diantaranya : 

- Menjadikan zona inti dengan semi close area system (sistem area semi tertutup), 

artinya menggunakan alat tangkap selain jaring seperti bubu atau  pancing untuk 

menangkap kepiting atau ikan.  

- Pelarangan penangkapan dengan bahan beracun seperti potas.  

- Pelarangan pemasangan perangkap (waring) di sepanjang kawasan mangrove. 

- Tidak adanya alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak (tidak menambah luas 

tambak) . 
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- Pembatasan kawasan dilengkapi dengan pembatas dan papan informasi. 

- Rehabilitasi mangrove, dengan jarak dari tambak ke pantai minimal 400 meter. 

 

 Zona pemanfaatan terbatas (penyangga) meliputi daerah Woja dan Lara (Gambar 10, 

warna kuning) dengan luasan 2.996 Ha pada posisi 8
o
 38.603’ LS - 118

o
 23.686’ BT 

sampai 8o 37.904’ LS - 118o 21.800’ BT. 

Langkah pengelolaan kawasan konservasi untuk zona penyangga di Teluk Cempi : 

- Kegiatan penangkapan udang dilakukan secara terbatas, yaitu hanya pada bulan 

April dan Mei (produksi tinggi) menghidupkan kembali kearifan lokal (awig-awig). 

- Pelarangan penangkapan dengan bahan beracun seperti potas.  

- Pelarangan pemasangan perangkap (waring) di sepanjang kawasan mangrove. 

- Alih fungsi lahan tambak tidak aktif menjadi hutan mangrove, dengan jarak minimal 

dari pantai ke lahan tambak sebesar 400 m. 

- Merubah sistem penggunaan tambak tradisional menjadi tambak dengan sistem 

silvofishery. 

- Pembuatan tambak baru hendaknya dilakukan dengan mengkaji potensi mangrove 

yang ada sebagai habitat organisme akuatik. 

 Zona pemanfaatan perikanan tangkap berkelanjutan meliputi daerah perairan Jala dan 

sebagian perairan Jambu dengan luasan 7.735 Ha.  Kondisi alam Teluk Cempi 

menuntut para nelayan untuk membatasi waktu penangkapan pada setiap bulannya, 

dimana sering terjadi ombak tinggi dan cuaca buruk yang mengganggu aktivitas 

penangkapan nelayan di Teluk Cempi. Kondisi ini menguntungkan bagi kelangsungan 

hidup sumberdaya udang.   

Teknologi ini 1) layak : dapat digunakan pada tipe perairan sejenis, 2) ekonomis : 

penetapan calon kawasan konservasi tetap mempertimbangkan kestabilan 

pendapatan masyarakat, 3) efisien : tidak hanya mendapatkan jenis kawasan 

konservasi tetapi juga bisa mengetahui zonasi dan luasan kawasan konservasi perairan 

yang menjadi target secara nasional.   

 

3. Mudah diterapkan dalam sistem usaha kelautan dan perikanan secara berkelanjutan sesuai 

dengan daerah pengembangan (ekologi, sosial budaya, ekonomi, teknis, infrastruktur, fiskal, 

hukum dan kelembagaan) 

Teknologi penentuan calon kawasan konservasi perairan menggunakan aplikasi “Penentuan 

Jenis Kawasan Konservasi Perairan” mudah diterapkan oleh para pelaksana lapangan dengan 

memperhatikan ketentuan yang ada di dalam kriteria yang tercantum dalam SOP sehingga 

mendapatkan hasil yang optimal.  

4. Ramah lingkungan 

Hasil penerapan modifikasi teknologi penentuan calon kawasan konservasi dinilai ramah 

lingkungan karena penerapan teknologi ini memberikan ruang dan waktu bagi sumberdaya 

udang untuk menyelesaikan siklus hidupnya.  
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WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN DAN 

WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN : 

1. Penelitian dilakukan di perairan Teluk Cempi, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara 

Barat pada tahun 2011-2013. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan dan penerapan 

dibagi menjadi beberapa tahapan : 

 Tahun 2011 : Identifikasi masalah, survei lapangan (inventarisasi data dan sumberdaya 

udang di kawasan mangrove Teluk Cempi serta habitatnya), penyusunan SOP kawasan  

konservasi Teluk Cempi 

 Tahun 2012 : Penentuan kesesuaian daerah asuhan sumberdaya udang, pengumpulan 

data tangkapan SDI dan kondisi lingkungan, pengkajian hasil tangkapan nelayan udang 

(data enumerator), penentuan Luasan mangrove dan pengembangan database kawasan 

Teluk  

 Tahun 2013 : Bahan penyusunan zonasi kawasan konservasi (kawasan asuhan dan 

tangkapan di Teluk Cempi, kawasan inti dan kawasan penyangga) dan usulan Pengelolaan 

Teluk Cempi berbasis masyarakat melalui FGD  

FGD yang disepakati para perwakilan stakeholders menghasilkan suatu rumusan  yang 

diharapkan dapat meningkatkan kepedulian mereka terhadap pentingnya pengelolaan 

sumberdaya udang secara lestari serta menghasilkan rencana tindak lanjut yang diperlukan 

bagi penataan dan pengelolaan sumberdaya perikanan di Teluk Cempi. 

2. Penerapan teknologi ini bisa dilakukan pada berbagai kawasan pesisir di Indonesia yang 

memenuhi persyaratan teknis. 

 

KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Penerapan teknologi ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat 

setempat yang berpotensi munculnya konflik jika belum dicapainya suatu kesepakatan tentang 

pemanfaatan sumberdaya ikan (karena terjadi pengurangan areal tangkapan), pembagian lahan 

dan kearifan lokal.     

 

KELAYAKAN FINANSIAL  

a. Penerapan teknologi kriteria penentuan kawasan konservasi di Teluk Cempi akan berdampak 

pada meningkatnya produksi udang di masa yang akan datang sehingga pendapatan 

masyarakat diharapkan juga akan bertambah. Peningkatan produksi ini akan tercapai dengan 

estimasi peningkatan pendapatan dengan ketentuan penting yang harus diperhatikan dan 

dipatuhi oleh stakeholders sebagai berikut : 

- Rehabilitasi lahan mangrove. Jika lahan mangrove yang telah dialihgunakan (Gambar 11) 

saat ini ditanam kembali maka akan menambah luasan mangrove Teluk Cempi yang 

menjadi habitat bagi udang-udang Penaeidae untuk berlindung dan berkembang biak, 

dengan uraian sebagai berikut : 
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Peningkatan produksi melalui penanaman kembali mangrove 

   

luas mangrove saat ini                        : 755 Ha 

 

  

Kepadatan juvenil                                 : 217.016 ind/km2 

 

  

Bobot juvenil yang ada                         : 45.573,36 gr/km2 

 

  

berat rata-rata udang dewasa            : 40 Gr 

 

  

estimasi potensi udang dewasa        : 1.822.934  Gr atau  1,8 ton/km2 

Penambahan luas mangrove             : 1.190 Ha (63%)   

estimasi penambahan bobot juvenil : 63.802,704 gr/km2 (bertambah 40%) 

berat rata-rata udang dewasa            : 40 Gr 

 

  

estimasi potensi udang dewasa        : 

 

2.552.108  Gr 

 

atau 

  

2,5 ton/km2 

 

 

Dengan harga udang dewasa rata-rata Rp.15.000/kg, jika sebelumnya nilai potensi 

udang dewasa sebesar 27 juta rupiah maka setelah penambahan luas mangrove bisa 

mencapai ± 37,5 juta rupiah per km2.  

  

Estimasi peningkatan pendapatan,  tidak hanya berlaku bagi sumberdaya udang, tetapi 

juga semua biota yang bergantung terhadap keberadaan ekosistem hutan mangrove serta 

perairan di sekitarnya sebagai nursery, feeding dan spawning ground.  

Penanaman kembali mangrove pada tambak-tambak yang aktif berdasarkan sistem 

silvofishery juga akan meningkatkan kesehatan tambak sehingga meminimalisir kematian 

biota budidaya.  

- Pelarangan pemasangan perangkap pantai (beach trap) di kawasan mangrove (Gambar 

12), dimana jenis alat tangkap tersebut pada kenyataanya tidak hanya menangkap ikan 

dan udang ukuran besar tetapi lebih banyak biota dengan ukuran kecil dan anakan. Biota-

biota ini kemudian tersangkut dan mati dengan sia-sia. Jika anak-anak ikan banyak yang 

mati, maka jumlah ikan/udang yang menjadi dewasa pasti akan berkurang. Kondisi ini 

tentunya akan mengurangi produksi tangkapan serta mengganggu siklus hidup dari biota 

tersebut.  

 

b. Selain dengan bertambahnya produksi, peningkatan pendapatan masyarakat juga bisa 

didapatkan dengan menjadikan kawasan konservasi Teluk Cempi sebagai destinasi wisata 

(ekowisata). Potensi ekowisata Teluk Cempi sangat tinggi dan mudah dijalankan dimana saat 

ini Pantai Lakey (ujung Teluk Cempi) telah dikenal masyarakat mancanegara, untuk wisata 

surfing.  
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FOTO DAN SPESIFIKASI 

 

  
Gambar 1. Larva net untuk inventarisasi larva 

(modifikasi dari APHA, 2005) 

Gambar 2. Mini bottom trawl untuk inventarisasi 

juvenil 

 

  
Gambar 3. Lift net (ancok dan seser) untuk inventarisasi juvenil 

 

 

 

- Panjang 1 set (piece) = 40 m 

- Jaring terdiri dari 3 lapis, 2 lapis luar 

masing-masing memiliki mata jaring 8”, 

sedangkan mata jaring bagian tengah 

hanya 2,5” 

Gambar 4 a. Alat tangkap udang  king dan manis, jaring udang (trammel net) 

 

 

 

- Panjang 1 set (piece) = 37,6 m. 

- Jaring terdiri dari 3 lapis, 2 lapis luar 

masing-masing memiliki mata jaring 5”, 

sedangkan mata jaring bagian tengah 

hanya 1,25” 

Gambar 4 b. Alat tangkap udang  banana, jaring udang (trammel net) 

1 m 
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- Panjang 1 set (piece) =40 m 

- Jaring terdiri dari 3 lapis, 2 lapis luar 

masing-masing memiliki mata jaring 5”, 

sedangkan mata jaring bagian tengah 

1,5” 

Gambar 4c. Alat tangkap udang  kayu , jaring udang (trammel net) 

 

  

  
Gambar 5. Peralatan yang digunakan untuk pengukuran parameter oceanografi 

 

  
Gambar 6.  Pengukuran komposisi tangkapan nelayan berbasis enumerator 

 

 
Gambar 7.  Wawancara dengan nelayan  
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Gambar 8a. Peta citra pada Tahun 2000 

 

Gambar 8b. Peta citra pada Tahun 2012 

 

 
Gambar 9. Zonasi kawasan konservasi Teluk Cempi, (    ): daerah asuhan sebagai zona inti dan penyangga 

dan,(    )  : daerah tangkap sebagai zona pemanfaatan terbatas. 

 

 
Gambar 10. Pembagian daerah asuhan menjadi zona inti (   ) dan zona penyangga  (    ) di kawasan 

konservasi Teluk Cempi 

 

 
Gambar 11. Alih guna mangrove di Teluk Cempi menjadi tambak 

 

 
Gambar 12. pemasangan perangkap pantai (beach trap) 
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Lampiran 1.  Kepentingan Sub Kriteria Jenis Kawasan Konservasi Perairan 

 

NO KRITERIA Skor hasil 

survei Teluk 

Cempi 

Bobot 

TNP TWP 

skor bobot skor bobot 

 

EKOLOGI 

1 Keanekaragaman hayati  (mangrove) 2 4 3 4 3 4 

2 Kealamiahan     3 4     

3 Keterkaitan ekologis 2 4 3 4     

4 Keterwakilan 2 4 3 4     

5 Keunikan     3 4 3 4 

6 Kerentanan alam/formasi geologi             

7 Produktivitas 1 4 3 4     

8 Daerah ruaya 2 4 3 4     

9 Habitat ikan: khas/unik/langka/endemik     3 4     

dan Dilindungi             

10 Daerah pemijahan 3 4 3 4     

11 Daerah pengasuhan 3 4 3 4     

                

  SOSIAL BUDAYA             

12 Dukungan masyarakat 2 3     3 3 

13 Potensi konflik kepentingan 1 3 3 3 3 3 

14 Potensi ancaman 1 3     3 3 

15 Kearifan lokal         3 3 

16 Adat istiadat     3 3     

17 Lintas provinsi; kepentingan konservasi 

nasional/internasional;lintas negara; 

potensial warisan dunia/regional 

    3 3     

                

  EKONOMI             

18  Nilai kepentingan perikanan 1 3 3 3 3 3 

19 Potensi rekreasi dan pariwisata     3 3 3 3 

20 Estetika     3 3 3 3 

21 Kemudahan mencapai kawasan.         3 3 

Jumlah  20 40 48 58 30 32 

TOTAL NILAI (skor x bobot) 800 2784 960 
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NO 
KRITERIA 

SAP SP TP 

skor bobot skor bobot skor bobot 
EKOLOGI 

1 Keanekaragaman hayati  (mangrove) 3 4     3 4 

2 Kealamiahan 3 4 3 4 3 4 

3 Keterkaitan ekologis 3 4         

4 Keterwakilan 3 4 3 4     

5 Keunikan 3 4 3 4 3 4 

6 Kerentanan alam/formasi geologi             

7 Produktivitas             

8 Daerah ruaya             

9 Habitat ikan: khas/unik/langka/endemik 3 4 3 4     

dan Dilindungi             

10 Daerah pemijahan 3 4 3 4     

11 Daerah pengasuhan 3 4 3 4     

                

  SOSIAL BUDAYA             

12 Dukungan masyarakat 3 3 3 3     

13 Potensi konflik kepentingan         3 3 

14 Potensi ancaman             

15 Kearifan lokal 3 3 3 3     

16 Adat istiadat             

17 Lintas provinsi; kepentingan konservasi 

nasional/internasional;lintas negara; 

potensial warisan dunia/regional 

            

                

  EKONOMI             

18  Nilai kepentingan perikanan         3 3 

19 Potensi rekreasi dan pariwisata         3 3 

20 Estetika         3 3 

21 Kemudahan mencapai kawasan.         3 3 

Jumlah  30 38 24 30 24 27 

TOTAL NILAI (skor x bobot) 1140 720 648 
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No 

Kriteria 
TPK Spe SPK 

skor bobot skor bobot skor bobot 

EKOLOGI 

1 Keanekaragaman hayati  (mangrove) 3 4         

2 Kealamiahan 3 4 3 4 3 4 

3 Keterkaitan ekologis             

4 Keterwakilan     3 4 3 4 

5 Keunikan 3 4 3 4     

6 Kerentanan alam/formasi geologi     3 4 3 4 

7 Produktivitas             

8 Daerah ruaya     3 4 3 4 

9 Habitat ikan: khas/unik/langka/endemik     3 4 3 4 

dan Dilindungi             

10 Daerah pemijahan     3 4 3 4 

11 Daerah pengasuhan     3 4 3 4 

                

  SOSIAL BUDAYA             

12 Dukungan masyarakat 3 3 3 3 3 3 

13 Potensi konflik kepentingan 3 3         

14 Potensi ancaman             

15 Kearifan lokal 3 3 3 3 3 3 

16 Adat istiadat             

17 Lintas provinsi; kepentingan konservasi 

nasional/internasional;lintas negara; 

potensial warisan dunia/regional 

    

    

    

                

  EKONOMI             

18  Nilai kepentingan perikanan 3 3         

19 Potensi rekreasi dan pariwisata 3 3         

20 Estetika 3 3         

21 Kemudahan mencapai kawasan. 3 3         

Jumlah  30 33 30 38 27 34 

TOTAL NILAI (skor x bobot) 990 1140 918 
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KISARAN NILAI JENIS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN 

Taman Nasional Perairan (TNP)  : >2783 

Suaka Pesisir (Spe) : 1353-2782 

Suaka Alam Perairan (SAP) : 1140-1352 

Taman Pulau Kecil (TPK) : 990 - 1139 

Taman Wisata Perairan (TWP) : 960 - 989 

Suaka Pulau Kecil (SPK) : 918 -959 

Suaka Perairan (SP) : 720 - 917 

Taman Pesisir (Tpe) : 648 - 719 
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Lampiran 2. Tutorial penggunaan Aplikasi “Penentuan Jenis Kawasan Konservasi 

Perairan Pesisir di Indonesia” 

 

1. Buka file (klik dua kali) Microsoft Excel Aplikasi Penentuan Jenis Kawasan Konservasi 

Perairan Pesisir di Indonesia yang telah disimpan dalam komputer atau laptop. 

 

 
 

2. Klik tombol “option” pada yang tertera pada layar. 
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3. Akan muncul jendela Securityy option , klik Enable this content, kemudian klik OK. 

 

 
 

4. Maka akan muncul jendela PENENTUAN JENIS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PESISIR DI 

INDONESIA. Setiap kolom kotak diisi skor dan bobotnya, jika tidak ada nilainya isi dengan 

angka 0.  

5. Klik tombol Hasil pada frame Skor Hasil Survei untuk mendapatkan total nilai. 

6. Klik tombol Hasil pada frame Kriteria Berdasarkan Hasil untuk mengetahui Kriteria Jenis 

Kawasan Konservasi Perairan.  

 

 
 

7. Selesai. 

 

5 

6 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 
Kekayaan ekosistem terumbu karang dan letaknya yang dekat dengan hunian manusia (wilayah 

pesisir) menyebabkan tekanan dari berbagai kegiatan untuk mengeksploitasi sumberdayanya.  

Beberapa penyebab kerusakan terumbu karang diantaranya adalah penambangan batu karang, 

penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (muroami, bahan peledak, bahan kimia beracun), 

pencemaran, sedimentasi, dan juga perubahan iklim global (kenaikan suhu perairan). Kerusakan 

terumbu karang akan menyebabkan ekosistem tersebut tidak dapat memenuhi fungsinya, baik 

sebagai pelindung pantai maupun tempat berlindung, mencari makan, bertelur, dan asuhan 

berbagai jenis biota laut. Salah satu rumusan kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang 

adalah mengupayakan pelestarian, perlindungan, perbaikan/rehabilitasi dan peningkatan kualitas 

ekosistem terumbu karang bagi kepentingan seluruh masyarakat  yang kelangsungan hidupnya 

bergantung pada eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. 

 

Upaya rehabilitasi habitat dan pemulihan sumber daya ikan adalah merupakan bagian dari 

kegiatan konservasi sumber daya ikan. Berbagai cara telah dilakukan, diantarnya adalah melalui 

pengembangan terumbu buatan.  Terumbu buatan merupakan teknologi sederhana yang telah 

terbukti di beberapa negara mampu mengatasi kekomplekan wilayah pesisir. Kurang lebih 5% 

dari wilayah pantai di Jepang pengembangan terumbu buatan dapat meningkatkan produksi 

perikanan secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengembangan terumbu buatan di Teluk 

Meksiko, Amerika Serikat mendukung wisata bahari dengan menyelam dan memancing di 

sekitarnya. Kemudian di Italia pemanfaatan terumbu buatan adalah sebagai taman laut, 

pelindung pantai, dan sarana budidaya perikanan (Wasilun et al, 1991).  

 

Berdasarkan hasil penelitian di perairan Tukadse dan Jemeluk, Bali, perairan Teluk Saleh NTB, dan 

perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, pengembangan terumbu buatan  dengan  menggunakan 

bahan beton berbentuk kubus berongga yang disusun dalam formasi piramida merupakan 

teknologi yang tepat untuk rehabilitasi kerusakan terumbu karang, pemulihan sumber daya ikan 

agar ketersediannya tetap berkesinambungan,  peningkatan produksi perikanan tangkap, 

mendukung wisata bahari, dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan. Susunan 
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terumbu buatan  tersebut, masing-masing memiliki ukuran 60 x 60 cm dengan ketebalan 10 cm. 

Bentuk kubus berongga dengan menyesuaikan pada kebiasaan hidup ikan pada umumnya yaitu: 

(1) senang meliang diantara celah karang, dan sekali-kali keluar untuk menangkap mangsanya, (2) 

senang berenang diujung-ujung karang dan sekali-kali bersembunyi diantara celah karang apabila 

ada gangguan, dengan sifat menetap maupun hanya tinggal sementara dan (3) kelompok ikan 

yang menyukai habitat dasar pasir.  

 

Tujuan Dan Manfaat Penerapan Teknologi 

 

Tujuan  

Tujuan dari pengembangan terumbu buatan adalah menyediakan habitat buatan yang 

diharapkan mempunyai fungsi ekologis seperti terumbu karang alami, diantaranya adalah : 

 Sebagai daerah pemijahan (spawning ground), daerah asuhan (nursery ground), dan daerah 

mencari makan (feeding ground) bagi ikan. 

 Pengikat polip karang, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. 

 Menjaga keseimbangan siklus rantai makanan  

 Meningkatkan keanekaragaman hayati laut  

 Meningkatkan stok ikan 

 Melindungi pantai dan ekosistem pesisir dari hempasan gelombang  

 

Manfaat  

Ekosistem mini terumbu buatan menimbulkan peranan yang tidak kecil bagi kehidupan 

masyarakat, diantaranya adalah :  

 Menjaga kelestarian sumber daya ikan 

 Meningkatkan produksi perikanan 

 Menyediakan obyek wisata (memancing dan menyelam) 

 Menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat di 

sekitarnya. 

 Sarana pencegah konflik antar sektor dan sarana pengelolaan sumberdaya ikan 

 Melindungi wilayah operasional nelayan tradisional dari usaha penangkapan nelayan modern 

yang cenderung merusak lingkungan;  

 Mendukung kegiatan marine ranching dengan memanfaatkan terumbu karang nuatan 

sebagai daerah pembesaran induk dan penyedia benih.  

 

Pengertian/Istilah/Definisi 

Karang : Dalam bahasa Inggris dikenal degan nama “coral” berasal 

dari kata dalam bahasa Yunani yaitu “korallion” yang 

diartikan sebagai organisme yang membentuk skeleton dari 

kelompok coelenterata; Hewan dari Ordo Scleractinia, yang 

mampu mensekresi CaCO3. 

Terumbu : Endapan masif batu kapur (limestone), terutama kalsium 
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karbonat (CaCO3), yang utamanya dihasilkan oleh hewan 

karang dan biota-biota yang mensekresi kapur, seperti alga 

berkapur dan moluska. 

Terumbu Karang : Kumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis 

tumbuhan alga yang disebut zooxanhellae. 

Terumbu Buatan : Benda-benda keras (seperti kapal bekas, mobil bekas, ban 

bekas, dan bahan-bahan lainnya) yang diletakkan di dasar 

laut berpasir halus atau lumpur dengan tujuan untuk 

mengubah habitat dasar laut yang berpasir halus dan miskin 

ikan menjadi habitat keras dan kaya akan ikan-ikan komersial 

serta biota lainnya. Struktur yang dibangun antara lain untuk 

habitat bagi kehidupan biota laut dan perlindungan pantai. 

Terumbu Karang Buatan 

(TKB) 

: Suatu objek atau benda ataupun bangunan lainnya yang 

tersusun dari berbagai material yang diletakkan di dasar 

perairan laut dengan tujuan untuk menggantikan fungsi 

utama dari terumbu karang alami. 

Rehabilitasi : Tindakan untuk menempatkan kembali sebagian atau, 

terkadang, seluruh struktur atau karakteristik fungsional dari 

suatu ekosistem yang telah hilang, atau substitusi dari 

alternatif yang berkualitas atau berkarakteristik lebih baik 

dengan yang saat ini ada dengan pandangan bahwa struktur 

ini memiliki nilai sosial, ekonomi atau ekologi yang lebih 

bagus dibandingkan kondisi sebelumnya yang rusak atau 

terdegradasi. 

Pemulihan : Mengembalikan atau memperbaiki atau memperbarui 

sesuatu sehingga menjadi seperti asalnya atau 

mengembalikan kepada keadaan atau kegunaan semula. 

 

Rincian dan aplikasi teknis/persyaratan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan 

Beberapa persyaratan yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan terumbu buatan (Ilyas 

et al, 1995). 

 

Pemilihan Bahan 

 Bahan terumbu buatan dipertimbangkan untuk hasil yang akan diperoleh dalam jangka 

waktu panjang 

 Terbuat dari material yang mengandung karbonat, sehingga menyerupai terumbu karang, 

dan tepat untuk pertumbuhan karang 

 Mudah dibentuk sesuai dengan organisme sasaran, dan mudah disusun untuk efisiensi 

biaya. 

 Bobot dan daya cengkeram kuat untuk mencegah penyapuan karena arus dan gelombang 
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Pemilihan Lokasi 

Pemilihan lokasi untuk pemasangan terumbu buatan harus mempertimbangkan kondisi 

lingkungan (fisik, kimia, dan biologi), sosial ekonomi budaya, serta faktor penunjang lainnya. 

Kondisi lingkungan akan berpengaruh tinggi rendahnya produktivitas primer di perairan. 

Dahuri (2003) menyatakan bahwa tingginya produktifitas perairan akan memungkinkan 

perairan ini sering merupakan tempat pemijahan (spawning  ground), pengasuhan (nursery 

ground) dan mencari makan (feeding ground) dari kebanyakan ikan. Oleh karena itu secara 

otomatis produksi ikan di perairan tersebut sangat tinggi. Beberapa organisme-organisme 

lain, seperti ikan, kerang, lobster, penyu yang juga berasosiasi (Dawes, 1981, dalam 

Supriharyono, 2007). Sedangkan, pemilihan lokasi terhadap kondisi sosial ekonomi dan 

budaya, hal tersebut berhubungan terhadap degradasi lingkungan yang disebabkan oleh 

kegiatan masyarakat. Adapun bentuk pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan di 

kawasan pesisir sangat bergantung peranan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Hutomo (1987); Haruddin et al., (2011) bahwa secara mikro, sumberdaya kawasan pesisir dan 

laut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup esensial penduduk sekitarnya 

sedangkan secara makro, merupakan potensi yang sangat diperlukan dalam rangka 

menunjang kegiatan pembangunan nasional disegala bidang.  

 

Beberapa persyaratan lainnya yang harus dipertimbangkan dalam pemiliha lokasi : 

 Lingkungan Fisik : 

- Dasar perairan memungkinkan untuk berlangsungnya proses-proses dekomposisi     

bahan organik dan siklus hara. 

- Arus dan gelombang tidak kuat sekali, sehingga tidak dapat merusak terumbu buatan. 

- Kecerahan diperlukan untuk penetrasi cahaya ke dalam air dan terjangkau oleh indra 

organisme. 

- Suhu pada kisaran 28 – 30 oC, yang memungkinkan organisme melangsungkan aktifitas 

metabolisme secara normal 

- Kedalaman yang optimum untuk terumbu buatan berkisar antara 15–20 meter, 

sehubungan dengan keamanan, kemudahan peletakan dan pemanfaatan. 

- Topografi dasar perairan dengan kemiringan maksimal 30
o
dan luas, supaya daya 

cengkeram terumbu kuat dan mudah dalam penyusunan. 

- Tekstur dasar batuan, keras dan kandungan lumpur sedikit, tidak lebih dari10 %. 

- Geomorfologi jauh dari muara sungai, karena aliran sungai menyebabkan pelumpuran 

pada areal terumbu buatan yang dapat mengurangi efektifitasnya. 

- Jarak dari terumbu karang alami kurang lebih 1 km. Pada jarak ini fungsi terumbu 

buatan tidak meredistribusikan ikan dari terumbu karang alami, tetapi menyediakan 

habitat baru bagi ikan-ikan yang ada di sekitarnya serta masih memungkinkan 

penempelan spora biota karang dari terumbu karang alami. Daerah jelajah ikan-ikan 

demersal diperkirakan tidak lebih dari 300 meter. 

 Lingkungan Kimiawi 

- Fosfat dan nitrat, adalah unsur hara utama yang digunakan oleh tumbuhan pengasil 

makanan dalam laut, berperan dalam menjaga kesuburan perairan. 
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- Oksigen terlarut, berfungsi untuk proses pembakaran yang menghasilkan energi  yang 

digunakan untuk kehidupan berbagai organisme, kadar optimum 4 – 8 ppm. 

- Salinitas, optimum pada kisaran 32 – 35 ppt 

- Carbonat dan silikat, berguna untuk pembentukan kerangka organisme terumbu 

karang. 

 Lingkungan Biologi 

- Kelimpahan plankton, berfungsi sebagai produsen primer yang menyediakan pakan 

dan menjaga kelangsungan siklus energi. 

- Orientasi organisme, menentukan akan respon oganisme terhadap terumu buatan. 

Orientasi ini bisa mengikuti gerak arus, sehingga peletakan terumbu buatan yang baik 

memotong arus. Ada beberapa sifat orientasi organisme, yaitu geotaxykala, 

thigmotaxy, fototaxy, chemotaxy dan rheotaxy. Sifat orientasi menyebabkan ada 3 

kelompok ikan dalam menanggapi terumbu buatan, yaitu tanggapan kuat, seperti ikan 

murai, gobi dan flounder, tanggapan sedang, seperti kerapu, bayeman dan lencam 

serta sifat lemah, seperti ikan belanak dan makerel. 

- Biomassa organisme, adanya populasi ikan juga akan menentukan keberhasilan 

pengumpulan ikan oleh terumbu buatan. 

- Interaksi organisme, hubungan sesama organisme penting dalam menentukan lokasi 

terumbu buatan karena keberadaan suatu organisme dapat mengurangi atau memicu 

organisme lain untuk menghuni terumbu buatan.  

 

Kondisi Sosial - Ekonomi dan Budaya 

 Kebutuhan penduduk merupakan faktor penting untuk menentukan skala prioritas yang 

dibutuhkan penduduk sehingga keberadaan terumbu buatan dapat dimanfaatkan sesuai 

dengan apa yang diperlukan penduduk. Hal ini akan menentukan jenis terumbu yang akan 

dibuat dan diperuntukkan untuk sektor yang mana. 

 Keikut sertaan penduduk atau kepedulian akan memperoleh hasil yang maksimal.   

 Kebiasaan penduduk akan menentukan langkah-langkah pengawasan dan pengelolaan 

terumbu buatan yang tepat sesuai dengan kebiasaan penduduk setempat. Sebelum 

penempatan terumbu buatan, sebaiknya mempertimbangkan tata ruang daerah, yaitu 

peruntukan wilayah yang sudah direncanakan dan mengevaluasi kembali kecocokannya, 

sehingga konflik antar sektor dapat dihindari. 

 Dekat dengan perkampungan nelayan, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan 

pembuatan, pemanfaatan hasil dan pengawasan. 

 

Faktor Penunjang  

 Aksesibilitas, memudahkan transportasi pengangkutan bahan-bahan terumbu buatan ke 

lokasi penempatan. Kemudahan pencapaian lokasi juga memudahkan kunjungan bagi 

yang berkepentingan. 

 Sarana, terdapatnya sarana di lokasi terpilih dapat lebih mensukseskan pemasangan 

terumbu buatan. 

 Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan dan alih teknologi.   
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Desain, Konstruksi, dan Konfigurasi 

 Terumbu buatan dapat terdiri dari beberapa unit dengan volume total maksimal 2.000 

m3dan minimal 400 m3untuk memperoleh nilai ekonomis.  

 Profil yang baik secara horisontal, sesuai dengan distribusi ikan yang pada umumnya 

horisontal 

 Resolusi pandangan mata ikan rendah, sehingga warna yang baik adalah hitam 

 Konstruksi hendaknya fleksibel, stabil, kontabilitas dan adaptabilitas yang baik 

 Untuk menambah daya tarik ikan diperlukan konfigurasi yang tepat untuk membangun 

satu unit terumbu buatan.  Jarak antar unit terumbu buatan sebaiknya 10 -50 meter. 

Kumpulan unit terumbu buatan membentuk kelompok, dengan jarak antar kelompok 200 

m. Kelompok terumbu buatan secara bersamaan membentuk wilayah, dengan jarak antar 

wilayah terumbu buatan disarankan 600 m   

 

Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi pada proses suksesi ekologi pada terumbu buatan dilakukan untuk 

mengukur kemajuan yang terjadi dari proses rehabilitasi habitat dan pemulihan sumber daya 

ikan. Kegiatan ini menjadi bagian integral dari kegiatan rehabilitasi habitat sebagai suatu cara 

untuk menyediaakan informasi atau benchmark yang dibutuhkan untuk memformulasi suatu 

keuntungan yang lebih besar dan memperkecil dampak buruk yang timbul. Informasi atau 

benchmark semacam ini juga akan sangat bermanfaat pada evaluasi akhir dan menyeluruh 

dari dampak adanya rehabiltasi perairan pantai. Oleh karena pengertian dampak adalah 

perubahan dari suatu keadaan menjadi keadaan yang sangat berbeda dari sebelumnya, maka 

data dasar atau rona awal lingkungan sama pentingnya dengan data mutahir dalam rangka 

perbandingan atau pengukuran tingkat kemajuan ( Pollnac dan Pomeroy dalam Ilyas, et al, 

1995).  

 

Sebagai indikator untuk mengukur dampak dari kegiatan rehabilitsi habitat seiring dengan 

waktu dan pertumbuhan karang adalah mengukur kemajuan proses penempelan biota pada 

permukaan terumbu buatan. Kualitas perairan dapat digunakan untuk mengkaji kenyamanan 

suatu perairan bagi penghuninya (pavorable). Secara sinergis, kondisi osenografi, 

pertumbuhan karang, dan kualitas perairan dapat berpengaruh pada pertumbuhan biota 

penghuni terumbu karang. 

 

Rincian Teknologi 

 Terumbu buatan tersusun dari beton (rangkaian besi yang dicor dengan bahan pasir dan 

semen) berbentuk kubus berongga dengan ukuran yang efektif adalah kubus (60 x 60x 60) 

cm dan tebal 10 cm.  

 1 unit terumbu buatan disusun dalam formasi piramida, terdiri dari 73 buah kubus 

berongga, dengan susunan  3 buah di lapisan atas, 9  dan 25 buah buah tersusun dilapisan 

ke dua dan ke tiga dari permukaan, dan 36 buah pada lapisan dasar. Volume tiap unit 

kurang lebih 13 m3 
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 Pengikat antar beton kubus berongga untuk membentuk 1 unit terumbu  buatan dan agar 

tidak mudah tercerai-berai maka perlu diikat dengan menggunakan tali polyethylene.  

 Lokasi penempatan terumbu buatan dekat dengan perkampungan nelayan, sehingga 

pelaksanaan pembuatan, penempatan, pemanfaatan hasil dan pengawasan dapat 

dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. 

 

Keunggulan Teknologi  

Terumbu buatan merupakan salah satu teknologi alternatif bagi upaya rehabilitasi habitat dan 

pemulihan sumberdaya ikan di wilayah ekosistem terumbu karang yang telah terdegradasi. 

Pemulihan kembali secara alami dari ekosistem terumbu karang yang telah rusak membutuhkan 

waktu yang cukup lama. Dengan demikian pengembangan terumbu buatan (TB) dapat 

memberikan solusi bagi perbaikan habitat dan pemulihan sumber daya ikan dalam waktu relatif 

lebih cepat.  

Beton sebagai penyusun terumbu buatan merupakan bahan ramah lingkungan dengan tingkat 

penempelan organisme perintis relatif lebih baik karena permukaannya relatif kasar. Beton kubus 

berongga yang disusun dalam formasi piramida memungkinkan banyak celah-celah sebagai 

tempat asuhan bagi juvenil ikan dan terhindar dari predator. Kemudian bagi ikan-ikan dewasa 

rongga-rongga tersebut berfungsi sebagai tempat pemijahan. Warna gelap dari beton penyusun 

terumbu buatan akan lebih menarik kehadiran dari ikan, karena ikan mempunyai resolusi 

pandangan mata rendah. Terumbu buatan dari beton mempunyai konstruksi lebih kuat dari 

bahan lainnya, sehingga lebih tahan lama, daya cengkeram kuat dan tidak mudah tercerai-berai.  

 

Keunggulan terumbu buatan dari bahan beton ditunjukkan oleh Rachmawati (2001), yang 

disajikan pada Tabel 1 berikut.  

 

Tabel 1. Bahan terumbu buatan dan spesifikasinya (Rachmawati, 2001) 

No. Material Umur Harga 
Biaya 

Transprotasi 

Celah 

permukaan 

1. Bangkai mobil 3-5 th Rendah Tinggi Baik 

2. Tumpukan batu karang lama Sedang Tinggi Sangat Baik 

3. Puing bangunan lama Rendah Tinggi Baik 

4. Beton bangunan lama Tinggi Tinggi Sangat Baik 

5. Kapal tua lama Tinggi Sedang Baik 

6. Ban bekas *) lama Rendah Rendah Sangat Baik 

7. Bekas anjungan minyak lama Tinggi Tinggi Baik 

8. Fiberglass 20 th Tinggi Sedang Baik 

 

Keterangan : *)  Tidak disarankan karena diduga bersifat toksic yang membahayakan ikan  
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Waktu dan Lokasi Penelitian/ Pengkajian/ Pengembangan dan Lokasi yang 

direkomendasikan untuk aplikasi teknologi. 

 

Waktu dan Lokasi Peneltian 

 Tahun 1991 penelitian dilakukan di perairan Tukadse dan Jemeluk Bali.  Hasil penelitian 

menunjukkan dalam waktu 3 bulan sudah terlihat kehadiran biota penempel dan ikan 

pioner (Apogonidae) sebagai indikator adanya suksesi dari suatu ekosistem. Selanjutnya 

pemantauan dilakukan tahun 1994 dan 2001, dimana persen penutupan bentik live form 

pada terumbu buatan sebesar 22 % pada tahun 1991 lalu meningkat menjdi 88% pada 

tahun 2001. Perkembangan populasi ikan disajikan pada Tabel 2. Hasil pemantauan pada 3 

unit terumbu buatan sebagai sampel menunjukkan adanya perkembangan komunitas 

ikan, yaitu seiring dengan berjalannya waktu terjadi peningkatan jumlah individu, jenis, 

suku, marga, dan kepadatan ikan per m2.  

 Tahun 2004-2006 penelitian dilakukan di perairan Teluk Saleh, NTB melalui beberapa 

tahapan. Kajian awal yang dilakukan pada tahun 2004 adalah identifikasi kondisi habitat, 

lingkungan perairan, dan sumber daya ikan di perairan Teluk Saleh, NTB, untuk 

menetapkan lokasi penempatan terumbu buatan sesuai dengan kriteria yang diuraikan 

dalam persyaratan teknis. Tahun 2005 pembuatan dan pemasangan terumbu buatan di 

lokasi yang terpilih sebagai hasil identifikasi yang dilakukan pada tahun 2004, yaitu di 

perairan Pulau Rakit dan Pulau Ganteng. Selanjutnya pemantauan perkembangan 

terumbu buatan dilakukan pada tahun 2006, untuk melihat tingkat keberhasilan dari 

suksesi ekologi pada terumbu buatan yang dipasang. Hasil pemantauan memperlihatkan 

mulai berfungsinya terumbu buatan sebagai tempat hidup dan berlindung dengan 

teridentifikasinya 60 jenis ikan pada bulan April dan menjadi 68 jenis pada bulan 

November pada empat (4) unit terumbu buatan. Jumlah jenis ikan bervariasi pada setiap 

unit terumbu buatan, yaitu antara 21-35 jenis pada bulan April, dan 22-38 jenis pada bulan 

November. Kelimpahan individu ikan pada bulan April mencapai 42 ekor/m3  dan 148 

ekor/m3 pada bulan November.  Biota penempel sebagai salah satu peubah yang 

dibutuhkan untuk memonitor dan mengevaluasi perubahan lingkungan perairan sudah 

tampak menutupi seluruh luasan permukaan terumbu buatan. Perkembangan jumlah 

jenis biota penempel di terumbu buatan disajikan pada Gambar 1. Seiring dengan 

berjalannya waktu penangkapan, ada kecenderungan terjadi peningkatan jumlah biota 

penempel. Pemantauan yang telah dilakukan setelah 5 tahun penempatan terumbu 

buatan (tahun 2010) terhadap perikanan tangkap, yaitu pancing rawai, bubu dan pancing 

ulur menunjukkan R/C Ratio di atas 4.  

 Tahun 2010–2011 penelitian dilakukan di Kepulauan Seribu, yaitu di perairan Pulau Kotok 

Kecil dan perairan Pulau Harapan. Hasil pengamatan setelah tujuh (7) bulan 

penenggelaman terumbu  buatan, teridentifikasi jumlah biota penempel berkiar 9-16 dan 

jenis menjadi 11 -30 jenis pada pengamatan bulan ke 12.  
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Tabel 2. Perkembangan populasi ikan pada terumbu buatan yang dikembangkan di Perairan 

Tukadse dan Jemeluk, Bali. 

 

INDIKATOR 

TAHUN  SENSUS 

1991* 1994** 2001*** 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Jumlah Jenis 20 31 7 37 61 59 119 89  84 

Jumlah Suku 15 14 4 18 24 19 30 27 24 

Jumlah Marga 18 22 6 30 37 35 59 53 47 

Jumlah 

Individu 
101 1131 70 4114 3603 1895 9339 6956 6251 

Kepadatan/m2 0.2 2.3 0.2 8,2 7.21 3.8 18.7 19.9 12.5 

Sumber : Edrus, 2002 

 

 
Gambar 1.  Perkembangan jumlah jenis biota penempel pada terumbu buatan di  Pulau 

Rakit dan Pulau Ganteng pada periode tahun 2005 – 2006. 

 

Lokasi yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi  

Teknologi rehabilitasi habitat dan pemulihan sumber daya ikan melalui pengembangan 

terumbu buatan dapat diterapkan pada semua wilayah pesisir yang mempunyai ekosistem 

terumbu karang dalam status mengalami kerusakan, dengan mengikuti kriteria yang sudah 

ditetapkan. 

 

Kemungkinan Dampak Negatif 

Kemungkinan dampak negatif akan terjadi, yaitu apabila tidak dikelola secara kearifan lokal, dan 

terjadi kerusakan konstruksi karena arus, gelombang, sedimentasi atau bahkan oleh aktivitas 

masyarakat akan menganggu ekosistem yang ada, alur pelayaran  dan mengotori pantai. 
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Kelayakan Finansial dan Analisa Usaha 

Biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan 1 unit terumbu buatan pada Tahun 2005 adalah 

sebesar Rp 10.000.000,-. Pada saat penelitian telah ditempatkan sebanyak 4 unit terumbu buatan 

dengan biaya pemasangan sebesar Rp 20.000.000,-.  

 

Pemantauan yang telah dilakukan setelah 5 tahun penempatan terumbu buatan yaitu pada tahun 

2010 terhadap perikanan tangkap di sekitar daerah penelitian yang terkait dengan sumberdaya 

perairan karang adalah perikanan rawai, bubu dan pancing. Dari hasil analisis terhadap ke 3 jenis 

perikanan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut.  

 

Cashflow usaha perikanan rawai (long line) di Teluk  Saleh, NTB, (per bulan)* 

No Uraian Satuan Jumlah Harga Nilai 

      (unit) (Rp/Unit) (Rp) 

 A INVESTASI      

  -  Perahu (u.e 20th) unit 1 15.000.000 15.000.000 

  -  Rawai (u.e 1th) unit 1 500.000 500.000 

  -  SIUP Perahu  1 15.000 15.000 

  -  SIUP rawai  1 15.000 15.000 

  Total Investasi Rp     15.530.000 

 B BIAYA OPERASIONAL      

  Penyusutan Alat      

  -  Perahu unit 1 62.500 62.500 

  -  Rawai unit 1 41.666,67 41.666,67 

  Logistik orang 2 200.000 400.000 

  Bahan Bakar liter 200 2.500 500.000 

  Pemeliharaan Alat unit   50.000 

  Total Biaya Operasional Rp     1.054.166,7 

 C PENERIMAAN      

  Hasil Tangkapan:      

  Jenis ikan karang kg 200 49.000 9.800.000 

  Total Penerimaan Rp   9.800.000 

  Pajak Penghasilan (5%*TP) Rp   490.000 

  Penerimaan Setelah Pajak Rp   9.310.000 

         

 D KEUNTUNGAN (C-B) Rp     8.255.833,3 

 E R-C Rasio       7,83 

 F Pay Back Period Rp   1,88 

 

Ket: *) Asumsi bahwa dalam satu bulan dilakukan kegiatan penangakapan rata-rata 

sebanyak 20 trip 
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Cashflow usaha perikanan bubu di Teluk  Saleh, NTB, (per bulan)* 

No Uraian Satuan Jumlah Harga Nilai 

   (unit) (Rp/Unit) (Rp) 

 A INVESTASI       

  -  Perahu unit 1 15.000.000 15.000.000 

  -  Bubu unit 10 50.000 500.000 

  -  SIUP Perahu  1 15.000 15.000 

  -  SIUP Bubu  10 1.500 15.000 

  Total Investasi Rp     15.530.000 

          

 B BIAYA OPERASIONAL       

  penyusutan alat       

  -  Perahu unit 1 62.500 62.500 

  -  Bubu unit 10 500 5.000 

  Logistik orang 1 200.000 200.000 

  Bahan Bakar liter 300 2.500 750.000 

  Pemeliharaan Alat     25.000 

  Total Biaya Operasional Rp     1.042.500 

          

 C PENERIMAAN       

  Hasil Tangkapan:       

  -  Kerapu kg 50 80.000 4.000.000 

  -  Kakap kg 50 18.000 900.000 

  -  Campuran kg 86,8 7.000 607.600 

  Total Penerimaan Rp    5.507.600 

  Pajak Penghasilan (5%) Rp    275.380 

  Penerimaan Setelah Pajak Rp    5.232.220 

          

 D KEUNTUNGAN (C-B) Rp     4.189.720 

            

 E R/C Ratio       4,02 

      

 F Pay Back Period    3,71 

 

Ket: *)  Asumsi bahwa dalam satu bulan dilakukan kegiatan penangakapan rata-rata 

sebanyak 15 trip 
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Cashflow usaha perikanan pancing di Teluk  Saleh, NTB, (per bulan)* 

No Uraian Satuan Jumlah Harga Nilai 

     (unit) (Rp/Unit) (Rp) 

 A INVESTASI       

  -  Perahu (u.e 10th) unit 1 3.000.000 3.000.000 

  -  Lampu badai (u.e 2th) unit 1 20.000 20.000 

  -  Pancing (u.e 2th) unit 5 20.000 100.000 

  -  SIUP Perahu  1 2.750 2.750 

  -  SIUP Pancing  5 1.500 7.500 

  Total Investasi Rp     3.130.250 

          

 B BIAYA OPERASIONAL       

  penyusutan alat       

  -  Perahu unit 1 25.000 25.000 

  -  Lampu Badai unit 1 833,33 833,33 

  -  Pancing unit 5 833,33 4.166,65 

  Bahan 43aker (minyak tanah) liter 40 1.200 48.000 

  Logistik orang 1 200.000 200.000 

  Pemeliharaan alat Unit    10.000 

  Total Biaya Operasional Rp     288.000 

          

 C PENERIMAAN       

  Hasil Tangkapan:       

  -  kerapu kg 40 20.000 800.000 

  -  kakap kg 40 18.000 720.000 

  Total penerimaan Rp    1.520.000 

  Pajak Penghasilan (5%*TP) Rp    76.000 

  Penerimaan Setelah Pajak Rp    1.444.000 

          

 D KEUNTUNGAN (C-B) Rp     1.156.000 

           

 E R-C Ratio      4,01 

      

 F Pay Back Period    2,71 

Ket: *)  Asumsi bahwa dalam satu bulan dilakukan kegiatan penangakapan rata-rata 

sebanyak 20 trip 

 

Tingkat Komponen Dalam Negeri 

Material yang digunakan mudah di dapat dan berasal dari dalam negeri, yaitu pasir, semen, dan 

besi. 



44 
 

Foto dan Spesifikasi 

 

 
Lokasi Penelitian di Teluk Saleh 

 

 
Lokasi Penelitian di Kepulauan Seribu 
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Sketsa Unit TKB Bentuk satuan kubus berongga 

 

  
Merangkai unit TKB Bentuk TKB 

 

  
Rhopalaea sp 

(Usia TKB 100 Hari pasca pemasangan)  

Chironephthya sp  

(Usia TKB 100 Hari pasca pemasangan) 

 

  
Aglaophenia sp 

(Usia TKB 100 Hari pasca pemasangan) 

Others 

(Usia TKB 100 Hari pasca pemasangan) 



46 
 

  
Acropora humilis  

(Usia TKB 3 tahun pasca pemasangan) 

Acropora caroliniana  

(Usia TKB 3 tahun pasca pemasangan) 

 

  
Acroppora palifera  

(Usia TKB 3 tahun pasca pemasangan) 

Montipora sp  

(Usia TKB 3 tahun pasca pemasangan) 

 

  
Fungia fungites  

(Usia TKB 5 tahun pasca pemasangan) 

Acropora cytherea  

(Usia TKB 5 tahun pasca pemasangan) 

 

  
Enteromhorpa sp  

(Usia TKB 5 tahun pasca pemasangan) 

Helimeda sp  

(Usia TKB 5 tahun pasca pemasangan) 
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Koloni karang  

(Unit TKB di Jemeluk Bali Tahun 2010) 

Koloni karang  

(Unit TKB di Teluk Saleh Tahun 2010) 

 

  
Spawning ground  

bagi induk ikan (unit TKB di Kep. Seribu) 

Nursery ground  

bagi ikan-ikan kecil (unit TKB di Kep. Seribu) 

 

 

 

  

Komuntas benthic live  

(unit TKB di Jemeluk Bali) 

Kondisi Karang yang tumbuh di TKB 

(unit TKB di Jemeluk Bali) 

 

  
Pulau Rakit  

(unit TKB di Teluk Saleh, NTB) 

Pulau Genteng  

(unit TKB di Teluk Saleh, NTB) 
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Perkembangan kelimpahan ikan pada  

masing-masing unit TKB diTeluk Saleh 

Perkembangan kompoisis organisme  

penempel di Teluk Saleh 

 

  
Lethrinus haraks Lethrinus nebulosus 

 

  
Siganus virgatus Epinephelus ongus 

 

  
Epinephelus maculatus Epinephelus fasciatus 

 

  
Epinephelus fuscoguttatus Epinephelus microdon 

 

  
Epinephelus melanostigma      Chlorurus sordidus 

 

  

Plectropomus oligocanthus Plectropomus leopardus  
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DESKRIPSI/GAMBARAN UMUM  
 

TUJUAN  DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 

Pukat dasar (bottom seine net) adalah alat tangkap ikan dengan konstruksi terdiri atas bagian 

sayap jaring (wing), badan jaring (body) dan bagian kantong jaring (codend). Pukat dasar 

dioperasikan menggunakan wahana kapal, yaitu dengan cara dihela menyapu dasar perairan 

selama jangka waktu tertentu. Pukat dasar mempunyai target tangkapan ikan-ikan jenis 

demersal, namun demikian saat di operasikan, semua biota laut (ikan, udang dan biota lain) 

segala ukuran masuk melalui mulut jaring. Selanjutnya biota laut tersebut melewati bagian badan 

jaring dan akhirnya tertampung di bagian kantong jaring. 

 

Di Indonesia, alat tangkap ikan yang termasuk dalam kelompok pukat dasar antara lain: pukat 

udang, pukat ikan, jaring dogol/arad dan jaring cantrang. Dikarenakan menangkap segala jenis 

dan ukuran biota laut, termasuk ikan muda atau yuwana (juvenile) dan, ikan rucah (trash fish), 

maka pukat dasar termasuk katagori alat tangkap ikan yang tidak selektif dan tidak ramah 

lingkungan. Yuwana dan ikan rucah merupakan hasil tangkapan sampingan (HTS) atau bycatch. 

Dikarenakan tidak mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, maka HTS tersebut biasanya dibuang 

kembali ke laut dalam keadaan mati. 

 

Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, maka tertangkapnya 

yuwana dan ikan rucah pada pukat dasar harus dikurangi. Oleh karena itu BPPL-P4KSI 

merekomendasikan agar dilakukan pemasangan perangkat pelolos yuwana dan ikan rucah jaring 

pukat dasar. Alat pelolos ikan muda (juvenile) dan ikan rucah (trash-fish) disebut juvenile and 
trash-fish excluder devices, selanjutnya disebut JTED. JTED pertama kali dikembangkan1998 oleh 

Bunditet al. (2000) dari Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC). JTED telah 

diujicoba oleh SEAFDEC di Myanmar, Cambodia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia. 

JTED diujicoba pertama kali di Indonesia tahun 2002 di perairan Bintuni, Papua Barat. 

 

Keberhasilan JTED diantaranya dipengaruhi oleh beberapa aspek utama yaitu (1) ketepatan di 

dalam menentukan ukuran lebar celah kisi-kisi yang disesuaikan dengan jenis ukuran dan ikan 
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yang akan diloloskan, (2) ketepatan dimensi lingkaran bingkai dan dimensi konstruksi menyeluruh 

yang disesuaikan dengan disain dan konstruksi pukat dasar yang dioperasikan di wilayah perairan 

tertentu. Oleh karena itu, sejak diujicobakan di Indonesia oleh SEAFDEC tahun 2002,  maka Balai 

Riset Perikanan Laut telah melakukan penelitian lanjutan yang dilaksanakan tahun 2005-2006. 

Tujuan penelitian antara lain untuk memperoleh desain dan konstruksi JTED yang sesuai dengan 

desain dan konstruksi pukat dasar yang berkembang di Indonesia.   

 

PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI  

JTED adalah suatu perangkat pelolos hasil tangkapan sampingan (by cacth reduction 

devices/BRDs) berupa kisi-kisi terbuat dari bahan baja yang berfungsi untuk meloloskan ikan 

muda atau yuwana (juvenile) dan ikan rucah (trash fish) yang dipasang pada kantong jaring pukat 

dasar. JTED dipasang antara bagian badan dan kantong jaring pukat dasar, sehingga saat pukat 

dasar dioperasikan, yuwana dan ikan rucah akan keluar melalui kisi-kisi sebelum  masuk bagian 

kantong jaring. Diharapkan yuwana dan rucah yang telah lolos akan tetap hidup, sehingga 

yuwana akan tumbuh menjadi dewasa dan ikan rucah tetap memperkaya biodiversitas. Konsep 

kerja JTED adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Konsep kerja JTED. 

 

APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS 

a. JTED (disain dan konstruksinya disajikan pada Gambar2) dipasang di antara bagian badan dan 

kantong jaring pukat dasar dan berfungsi meloloskan yuwana atau juvenile dan ikan rucah 

atau trash fish (Gambar 3a-b). Pemasangan JTED dilakukan dengan cara memotong jaring sisi 

atas antara bagian badan dan kantong pukat dasar seukuran dengan dimensi JTED. 
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Gambar 2. Disain dan konstruksi JTED yang direkomendasikan. 

 

 
Gambar 3a.Pemasangan JTED pada pukat dasar. 
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Gambar 3b. JTED dipasang pada sisi atas pukat yaitu antara bagian badan dan kantong pukat dasar. 

. 

b. Cara kerja JTED, saat jaring pukat dasar yang telah dipasang JTED maka saat dioperasikan 

seluruh jenis dan ukuran akan masuk melalui mulut jaring, melewati badan jaring menuju 

kantong jaring. Dikarenakan ada JTED, maka yuwana dan rucah ukuran kecil akan keluar 

melalui kisi-kisi JTED. 

c. Hasil penelitian BRPL tahun 2005-2006 (Nurdin, et al., 2006) menunjukan bahwa dari 

beberapa perlakuan ukuran celah kisi-kisi JTED (Gambar 4), ukuran celah kisi-kisi 17,5 mm 

adalah yang direkomendasikan pada perikanan pukat dasar. Maka salah satu syarat teknis 

terpenting JTED adalah harus mempunyai ukuran celah kisi-kisi minimum 17,5 mm sehingga 

dapat bekerja dengan baik. Sebagai contoh, JTED dengan ukuran celah kisi-kisi 17,5 mm 

mampu meloloskan 63,5% yuwana beloso (Saurida longimanus). Ikan beloso merupakan salah 

satu jenis ikan yang banyak tertangkap pukat dasar. Di sisi lain ikan berukuran kecil termasuk 

yuwana ikan beloso bukan target tangkapan pukat dasar karena nilai ekonomisnya rendah. 

 

 
Gambar 4. Kurva selektivitas pukat dasar yang dilengkapi JTED terhadap ikan beloso (Saurida longimanus). 
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d. Dengan persyaratan teknis sebagaimana disebutkan pada butir c di atas, maka manfaat 

pemasangan JTED pada pukat dasar adalah bahwa ikan-ikan ekonomis penting yang dominan 

tertangkap merupakan ikan-ikan yang telah dewasa (matured) yang diindikasikan dengan nilai 

ukuran length of first captured (Lc) > length of first matured (Lm)-nya.  

e. Dalam rangka melaksanakan Code of Conduct Responsible Fisheries (CCRF) yang diterbitkan 

tahun 1995 oleh FAO dimana Indonesia telah meratifikasinya, maka penerapan JTED pada 

perikanan pukat dasar memberikan gambaran positif bentuk kepedulian terhadap kelstarian 

sumber daya ikan dan lingkungan. 

 

KEUNGGULAN TEKNOLOGI 

a. Disain dan konstruksi JTED sederhana sehingga mudah dibuat dan dipasang pada pukat 

dasar.  

b. Ukuran ikan yang menjadi sasaran untuk tangkap maupun diloloskan mudah ditentukan, 

yaitu dengan mengatur lebar celah kisi-kisi JTED. 

 

LOKASI PENELITIAN/PENGKAJIAN/PENGEMBANGAN DAN WILAYAH/ DAERAH 

REKOMENDASI. 

Pengembangan JTED dapat diterapkan di seluruh wilayah perairan yang merupakan daerah 

pengoperasian pukat dasar. Pengoperasian pukat ikan di periaran Arafura, Selat Malaka, Laut 

Cina Selatan dan Samudera Hindia sangat tepat dilengkapi JTED. 

 

KEMUNINGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Tidak ada dampak negatif dari penerapan JTED pada pukat dasar, bahkan memberikan dampak 

atau pengaruh yang positif untuk jangka panjang terhadap sumber daya perikanan. 

 

ASPEK SOSIAL EKONOMI (SOSEK) 

Hasil analisa pendapatan yang dilakukan menunjukkan adanya nilai keuntungan (π) sebesar Rp 

6.770.000,-  nilai penerimaan dan biaya (R/C) sebesar 1,18, dan payback period  1,55 tahun atau 

sekitar 1 tahun 6 bulan. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan perangkat JTED pada alat 

tangkap pukat hela tidak mengakibatkan kerugian secara ekonomis. Di sisi lain biota yang tidak 

mempunyai nilai ekonomis (ikan rucah dan ikan yuwana) dapat diselamatkan. Rician analisa 

ekonomi disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Rician analisis ekonomi pada satu unit armada pukat hela yang dilengkapi JTED. 

No. 

  

Komponen Biaya investasi 

  

Satuan 

  

Besaran 

  

Biaya 

per Satuan (Rp) 

Total  

biaya (Rp) 

A Biaya Investasi Kapal 

    

 

 1. Kapal  unit                         1             8,000,000               8,000,000  

 

 2. Mesin Kapal  unit                         1             2,000,000               2,000,000  

 

 3. Alat tangkap  unit                         1                500,000                   500,000  

 

Total Biaya Investasi 

   

            10,500,000  

      
No. 

  

Komponen Biaya tetap 

  

Satuan 

  

Besaran 

  

Biaya 

per Satuan (Rp) 

Total  

Biaya (Rp) 

B.  Biaya tetap  

    

 

Perawatan kapal 

    1  1. Kapal tahun                        1                400,000  400,000  

 

 2. Mesin Kapal tahun                        1                200,000  200,000  

 

 3. Alat tangkap tahun                        1                250,000  250,000  

2 Total (1 S/d 3) 

   

850,000  

      
No. 

  

Komponen biaya tidak tetap 

  

Satuan 

  

Besaran 

  

Biaya 

per Satuan (Rp) 

Total  

Biaya (Rp) 

C.  Biaya operasional per trip 

    1  1. Bahan bakar  trip                         1                100,000                   100,000  

 

 2. Oli mesin  trip                         1                   25,000                     25,000  

 

 3. Biaya makan paket                        1                   20,000                     20,000  

2 Total (1 S/d 3) 

   

                 145,000  

3 Biaya operasional per bulan trip 20 145,000 2,900,000 

4 Total Biaya tidak tetap per tahun trip 240 145,000 34,800,000 

No. 

  

Komponen penerimaan 

  

Satuan 

  

Besaran 

  

Pendapatan per 

Satuan (Rp) 

Total  

Pendapatan (Rp) 

D. 

Musim puncak per trip (Jul s/d 

Okt)  

    1  1.1 Udang (20 trip)   10 kg                    800  13,000  10,400,000  

 

 1.2 Ikan besar  (20 trip)   8 kg                    560  8,000  4,480,000  

 

 1.3 Ikan kecil (20 trip)   7 kg                    560  4,000  2,240,000  

2  Total (1.1 s/d 1.3)  

   

17,120,000  

3 Penerimaan musim puncak (trip)   4 bln x 20 trip                       80    214,000  

4 

Musim sedang per trip (Mar & 

Jun)  

    

 

 1.1 Udang (20 trip)   7 kg                    560  14,000  7,840,000  

 

 1.2 Ikan besar  (20 trip)   5 kg                    400  10,000  4,000,000  

 

 1.3 Ikan kecil (20 trip)   4 kg                    320  5,000  1,600,000  
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5  Total (1.1 s/d 1.3)  

   

13,440,000  

6 Penerimaan musim sedang (trip)   4 bln x 20 trip                       80    168,000  

7 

Musim paceklik per trip (Nov s/d 

Feb)  

    

 

 1.1 Udang (20 trip)   5 kg                    400  18,000  7,200,000  

 

 1.2 Ikan besar  (20 trip)   4 kg                    320  10,000  3,200,000  

 

 1.3 Ikan kecil (20 trip)   4 kg                    320  8,000  2,560,000  

8  Total (1.1 s/d 1.3)  

   

12,960,000  

9 

Penerimaan musim paceklik 

(trip)   4 bln x 20 trip                       80    162,000  

10 Toal penerimaan (3 + 6 + 9)  

   

43,520,000  

No. 

  

Komponen penyusutan 

  

Satuan 

  

Besaran Pe- 

nyusutan (%) 

Biaya  per 

Satuan (Rp) 

Total  

Biaya (Rp) 

E. Biaya penyusutan per tahun 

    

1 

Penyusutan kapal dan alat 

tangkap 

    

 

 2.1. Kapal  unit                       10             8,000,000                   800,000  

 

 2.2. Mesin Kapal  unit                       10             2,000,000                   200,000  

 

 2.3. Alat tangkap  unit                       20                500,000                   100,000  

2 Sub total (2.1. S/d 2.14.) 

   

             1,100,000  

3 Total  penyusutan 

   

             1,100,000  

No. 

  

Komponen tenaga kerja 

  

Satuan 

  

Besaran 

  

Biaya per 

Satuan (Rp) 

Total  

Biaya (Rp) 

F. Upah dan bonus 

    

1 

1.1 Bagi hasil (pemilik 50% : ABK 

50%) % 50 7,870,000  3,935,000  

 

1.2 Bonus juru mudi (1%) % 1 43,520,000  435,200  

 

1.3 Upah teknisi bulan 12 300,000  3,600,000  

2 Total upah dan bonus tahun 

  

7,970,200  

 

          

 

TR (Total penerimaan) D10   Rp   43,520,000  

 

TC (Total biaya) B2+C4+E4   Rp   36,750,000  

 

π (Keuntungan)   Rp   6,770,000  

 

R/C   rasio   1.18  

 

PP   tahun   1.55  
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TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Seluruh bahan yang digunakan untuk membuat JTED adalah tersedia di dalam negeri (100% 

komponen dalam negeri). 

 

FOTO PENGOPERASIAN JTED 

 

 

 
Gambar 4.Demonstrasi pemasangan JTED dan kegiatan pengoperasian JTED  

pada pukat dasar oleh nelayan Pekalolangan di Laut Jawa tahun 2006. 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI  

Alat Bantu Mesin Penangkapan Mesin Penarik Tali Kerut Jaring Purse Seine (Kapstan) Bertenaga 

Hidrolik adalah merupakan alat bantu yang digunakan dalam operasi penangkapan ikan untuk 

membantu memperingan, mempermudah nelayan skala kecil dan menengah dalam proses 

penarikan tali kerut jaring purse seine yang biasa ditarik dengan tenaga diesel langsung yang 

kurang aman, tidak praktis dan tidak efektif. Dengan menggunakan mesin penarik sistem tenaga 

hidrolis, maka tali kerut tali dapat ditarik dengan sangat aman, mudah, praktis, ringan dan lebih 

cepat sehingga bisa melakukan operasi penangkapan lebih banyak 

 

PENGERTIAN/ ISTILAH/DEFINISI  

 Alat penangkap ikan jaring purse seine = pukat cincin 

 Purse line = tali kerut pukat cincin 

 Kapstan = kelos penggulung/penarik tali kerut 

 Gardan Truck = sistem gigi transmisi-reduksi untuk kapstan hidrolik  

 Sistem hidrolik = sistem tenaga penggerak atau pemutar mesin penangkapan ikan 

menggunakan sistem sirkulasi tertutup aliran minyak hidrolik bertekanan tinggi untuk 

menggerakkan/memutar mesin yang bekerja pada komponen komponen diluar komponen 

konstruksi mesin penangkapannya itu sendiri. Mekanik penggerak yang bekerja terhadap 

konstruksi mesin penangkapan tersebut adalah berupa Motor Hidrolik (sub sistem dari Sistem 

Hidrolik). 

Sistem sirkulasi minyak bertekanan tinggi pada Sistem Hidrolik terdiri dari :  

a. Pompa hidrolik, sebagai sumber pensirkulasian tenaga hidrolik. 

b. Motor hidrolik, sebagai penggerak mesin penangkapan, putaran motor diakibatkan 

adanya dorongan minyak bertenaga tinggi yang ditekan dari pompa hidrolik melalui sistem 

perpipaan.  

c. Klep pengatur (Control Valve), sebagai pengatur sirkulasi minyak hidrolik menuju ke motor 

hidrolik yang dapat mengatur kecepatan putaran motor hidrolik. 
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d. Sistem pipa, sebagai saluran pengaliran minyak bertekanan tinggi, baik yang menuju ke 

motor hidrolik, maupun yang kembali dari motor menuju ke pompa hidrolik (tangki 

penampung). 

e. Tangki penampung, sebagai tempat penampungan sirkulasi minyak hidrolik untuk dapat 

mudah dihisap oleh pompa untuk dialirkan menuju ke sistem pipa, kemudian ditekan ke 

sistem tekanan tinggi, memutar motor kemudian kembali ke tangki melalui sistem pipa. 

f. Motor diesel penggerak pompa hidrolik, merupakan motor yang berfungsi memutar 

pompa sirkulasi minyak sistem tenaga hidrolik 

 

RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS / PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN  

1. Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Teknologi Alat Bantu Mesin Penangkapan berupa Mesin Penarik Tali Kerut Jaring Purse Seine 

(Kapstan) Bertenaga Hidrolik adalah merupakan alat bantu penangkapan yang dirancang 

hanya untuk tali kerut jaring pada pengoperasian alat penangkapan ikan purse seine 

khususnya ukuran mini purse seine berukuran panjang jadi <400meter, dalam jaring teregang 

maksimal 90meter, dan berat beban penarikan jaring di dalam air ±1.000 kg yang 

dioperasikan oleh kapal secara melingkar terhadap gerombolan ikan pada daerah 

penangkapan dengan kedalaman perairan yang sesuai sebagai upaya agar alat tangkap dan 

proses penarikan jaring dapat dioperasikan secara efektip dan efisien. 

 

2. Sarana apung (kapal) dan peralatan yang perlu disiapkan : 

Di dalam pemasangan alat bantu mesin penarik ini, jenis kapal dan peralatan /permesinan 

yang diperlukan adalah : 

 Hanya diperuntukan bagi kapal penangkapan ikan jenis mini purse seine jenis operasi satu 

kapal, dengan kapal berukuran 10 – 25GT (khusus untuk ukuran desain mesin penarik 

seperti tersebut dalam spesif ikasi desain). 

 Ukuran utama / dimensi kapal yang direkomendasikan :  

Panjang Kapal (LOA) = 15 – 17 meter 

Lebar Kapal (B) = 4 – 5 meter 

Tinggi kapal (H) = 1,50 - 1,75 meter ; Draft Kapal (D) = 0,5 – 1 meter 

 Harus ada motor diesel penggerak pompa hidrolik sebagai sumber tenaga sistem hidraulik 

(menyatu dalam unit kotak tangki), baik berupa diesel independent (stasioner) atau 

dipasang (dikopel) terhadap motor induk penggerak kapal. 

 

3. Cara Penerapan Teknologi 

 Mempersiapkan posisi kedudukan mesin penarik di atas geladak haluan pada sisi lambung 

kanan atau kiri tergantung kebiasaan operasi pelingkaran jaring purse seine yang 

dilakukan (tiap daerah bisa berbeda). 

 Mempersiapkan dan menyesuaikan posisi penempatan konstruksi mesin penarik tali kerut 

sesuai tata letak geladak (Deck  Lay Out) kapal yang ada. 
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 Memasang dan atau menambahkan balok-balok penguat fondasi mesin penarik terhadap 

balok galar geladak kapal yang sudah ada.  

 Memasang dudukan kapstan gardan pada bekas dudukan lama dengan penyesuaian 

penambahan balok-balok penegar penguat dan pembautan geladak. 

 Memasang kapstan gardan di atas dudukan dengan pengikatan baut. 

 Memasang dudukan diesel penggerak, kotak pompa pada geladak tengah agak kebelakang 

dengan penambahan balok penegar penguat dan pembautan geladak, serta memasang 

diesel penggerak dan kotak pompa disambung kopel pada fondasi dudukannya, 

pengikatan baut. 

 
Gambar Posisi Mesin Penarik Tali Kerut Pada Kapal Mini Purse Seine 

 

 Memasang pipa-pipa saluran tekan dan saluran kembali menyusur geladak dan bulwak 

bagian dalam, pengikatan klem plat, memasang flexible hose pada ujung pipa saluran 

tekan dan saluran kembali, dan pada komponen system hydraulic (saluran tekan pompa, 

motor hydraulic, dan control valve). 

 

4. Tahapan pengoperasian : 

 Operasi penarikan tali kerut menggunakan mesin penarik dilakukan sesegera mungkin 

setelah jaring purse seine selesai ditebar dengan cara melingkari gerombolan ikan 

permukaan. 

 Penarikan harus secepat mungkin selama beban terasa ringan, namun harus diperlambat 

jika tampak sebagian pelampung ikut tertarik tenggelam ke bawah air. 

 Penarikan harus segera diperlambat untuk kemudian dihentikan pada saat rangkaiaan 

cincin sudah naik seluruhnya ke permukaan air di sisi lambung kapal. 

 
Gambar 1. Ilustrasi Penarikkan Tali Kerut Purse seine Paska Penebaran Jaring 
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5. Uraian Hasil Uji Coba 

Hasil Uji Coba  di Perairan Laut Jawa Utara Kota Pekalongan 

a) Hasil Uji Melalui Operasi Penangkapan : 

- RPM diesel penggerak saat tanpa beban tarik yang diperlakukan ada tingkat RPM yaitu 

pada RPM sedang 1.303 dan pada RPM tinggi 1.530 RPM (bukan maksimum). 

- RPM maksimal kelos kapstan penggulung yang tercipta saat tanpa beban tarik = 45 

RPM kelos pada RPM diesel penggerak 1.303 dan  51,5 RPM kelos pada RPM diesel 

penggerak 1.530. 

- Kecepatan maksimal kelos kapstan penggulung saat tanpa beban tarik = 40,5 / 58,5 

meter/menit. 

- RPM diesel penggerak saat penarikan tali kerut purse seine = 1.500 RPM. 

- RPM maksimal kelos kapstan penggulung saat penarikan tali kerut purse seine pada 

beban rata-rata = 43,2 RPM. 

- RPM maksimal kelos kapstan penggulung saat penarikan tali kerut purse seine beban 

terberat (maksimal) = 40,1 RPM. 

- Kecepatan Tarik maksimal mesin penarik pada beban rata-rata penarikan tali kerut 

purse seine = 40,07 meter/menit. 

- Kecepatan Tarik maksimal mesin penarik saat beban terberat penarikan tali kerut 

purse seine = 37,2 meter/menit. 

- Kemampuan penarikan beban = terdeteksi ± 1.000 kg. 

 

b) Hasil kajian lainnya :  

Sebelum menggunakan Mesin Penarik Tali Kerut Jaring (Kapstan) Bertenaga Hidrolik atau 

pada saat penggunaan Mesin Penarik Tali Kerut Jaring (Kapstan) Bertenaga Diesel 

langsung kopel, dampak langsung yang terlihat adalah : 

 Tali kerut cepat terluka akibat gesekan saat menahan / mengerem memperlambat 

kecepatan penarikan karena cara yang digunakan adalah dengan tetap tali kerut 

membelit kelos kapstan namun dengan penekanan rendah sehingga kelos kapstan 

tetap berputar dengan tali kerut masih membelit dengan perlakuan sedikit atau 

kadang harus memperlakukan kondisi tekan-kendur berulang-ulang terhadap 

kerapatan gulungan tali terhadap kelos. Hal tersebut akan mengakibatkan tali 

mengalami keausan atau terluka memanjang akibat gesekan dengan tekan kuat dan 

beban berat yang sudah barang tentu akan memperpendek umur tali (boros). 

 Susah mengendalikan kecepatan putaran (RPM) mesin penarik, karena putaran 

mengandalkan dan disambung langsung dengan motor diesel stasioner yang harus 

berjalan terus pada putaran tertentu (medium sampai optimum, kadang maksimal), 

dan tidak bisa diatur pada kecepatan rendah pada saat diperlukan, karena jika motor 

diesel stasioner dijalankan padakecepatan rendah, maka  saat penarikan diberi beban 

motor diesel akan mati tidak kuat menahan. 
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KEUNTUNGAN TEKNOLOGI : 

 Dalam  penarikan tali kerut jaring purse seinenya, nelayan akan sangat terbantu karena jauh 

lebih praktis, lebih ringan, lebih mudah, dan dalam penarikan sistem hidrolik ini, kecepatan 

penarikan lebih mudah diatur dan disesuaikan dengan kondisi kinerja tampilan (performance) 

lingkaran operasi jaring purse seine, dimana pada saat-saat tertentu diperlukan kecepatan 

penarikan yang sangat perlahan untuk menghindari beban bahaya akibat arus dan kondisi 

jaring yang membelit. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh mesin lama karena untuk bertahan 

atau kecepatan perlahan biasanya nelayan menggunakan cara mesin penarik tetap berputar, 

namun tali tetap posisi siap menggulung pada kelos dengan mengendurkan belitan pada  

kelos, dimana hal tersebut sangat membahayakan serta akan mengikis tali secara perlahan 

kemudian tali akan aus, bahkan pada gesekan tinggi, tali akan panas dan putus seketika 

sehingga sangat berbahaya. Pada sistem tenaga hidrolik ini, putaran mesin penarik dapat 

diatur sangat fleksibel, bahkan bisa dibuat kecepatan sangat perlahan hingga mendekati nol 

(RPM minimal hampir berhenti), sehingga tidak akan terjadi gesekan pada tali pengerut saat 

proses penarikan. Sebaliknya pada saat beban ringan, penarikan bisa dilakukan dengan 

kecepatan maksimum. Kedua  hal tersebut mudah dilakukan hanya dengan mengatur jumlah 

cairan dan tekanan minyak hidrolik pemutar motor hidrolik melaui tuas kontrol (control 

valve). 

 Proses penarikan tali kerut jaring purse seine jauh lebih aman terhadap operator dan para 

ABK pekerja, karena di ruang kerja penarikan tidak terdapat motor diesel yang berputar 

sangat cepat (RPM) tinggi dengan penyambungan tali kipas yang sangat mengganggu dan 

membahayakan kerja mengingat tidak ada perlindungan. Sedangkan pada sistem hidraulik ini 

motor diesel penggerak pompa sumber  tenaga hidrolik berada jauh dari ruang kerja 

penarikan, bahkan untuk lebih efisien pompa hidrolik bisa disambung kopel terhadap mesin 

penggerak kapal di kamar mesin kapal. 

 Penarikan tali yang lebih cepat akan bisa menambah jumlah frekwensi operasi penangkapan 

per harinya sehingga diharapkan produktivitas alat tangkap meningkat. 

 Jumlah ABK nelayan dalam pengoperasian alat tangkap berkurang sehingga diharapkan 

produktivitas ABK atau tingkat pendapatan per orang meningkat. 

 

Keunggulan Mesin Penarik Tali Kerut Jaring Purse Seine (Kapstan) Bertenaga Hidrolik secara 

Teknis dan Ekonomis Dibanding Yang Bertenaga Diesel Langsung 

No 
Kapstan Gardan Tenaga Diesel 

Langsung 
Kapstan Gardan Tenaga Hidrolik Keterangan 

1 Tenaga diesel langsung dikopel 

terhadap putaran gardan kapstan 

menggunakan pulley dan 

perantara tali kipas (Vbelt) sangat 

berbahaya, karena semua sistem 

tersebut terbuka tanpa pelindung 

dan berada di tengah-tengah 

kesibukan ruang kerja penarikan. 

Tidak jarang tali ataupun pakaian 

Putaran gardan kapstan tidak 

perlu menggunakan kopel pulley 

dan perantara tali kipas, karena 

kapstan gardan diputar oleh 

motor hidrrolik yang dipasang di 

bawah kolong meja penumpu 

gardan dan putaran tersebut 

diperoleh dari tekanan tinggi 

minyak hidrolik yang diatur 

Aspek keselamatan kerja 

tidak ternilai harganya, 

namun tidak bisa dinilai 

langsung ke dalam rupiah 

secara ekonomi. 



65 
 

atau anggota badan pekerja bisa 

menyentuh masuk ke putaran 

tinggi mesin diesel dan tali kipas 

tersebut, sehinggga sangat 

beresiko tinggi terhadap bahaya. 

suplainya, jumlah dan tekanan 

alirannya oleh batang /tuas 

pengontrol kecepatan (control 

valve) sehingga sangat terjamin 

keamanannya, karena tidak ada 

putaran mesin penggerak yang 

tampak disekitar pekerja. 

 

2 Dengan kecepatan yang ada, 

pengoperasian per malam rata-

rata 5 kali operasi maksimum 6 

kali jumlah. 

Kecepatan penarikan lebih 

tinggi/cepat, sehingga 

pengoperasian per malam bisa 7 

kali sampai 8 kali operasi. 

Dengan jumlah operasi 

per malam lebih banyak, 

maka produksi tangkapan 

cenderung meningkat ± 

33% (dari 6 kali operasi, 

menjadi 8 kali. 

 

3 Pengoperasian lebih meyulitkan 

dan diperlukan ABK yang benar-

benar sudah terlatih. 

Pengoperasian jauh lebih mudah 

dan setiap orang ABK dengan 

sangat praktis bisa memegang 

kendali pengoperasian mesin. 

 

Perekrutan ABK yang 

sudah terlatih cukup 

susah dan biaya mahal. 

4 Pemeliharaan jauh lebih susah, 

karena banyak mekanik yang 

bekerja bergerak berputar. 

Pemeliharaan jauh lebih mudah, 

karena yang dominan nampak di 

geladak hanyalah pipa-pipa aliran 

minyak hidrolik dari sumber 

tenaga pompa hidrolik ke motor 

hidrolik pemutar. 

 

 

5 Penggunaan Tali Kerut Purse 

seine lebih boros, karena selalu 

mengalami gesekan yang cukup 

tinggi sehingga banyak terluka 

dan cepat putus. Karena pada 

saat penarikan sering ada 

moment/kondisi dimana 

penarikan harus berhenti sejenak 

(dalam mencegah beban terlalu 

berat dan saat jaring saling 

entangle), karena posisi tali di 

dalam gulungan kelos kapstan 

harus tetap dalam keadaan 

berhenti menarik, disisi lain kelos 

kapstan dipaksa harus tetap 

berputar oleh diesel yang tidak 

bisa kompromi untuk berhenti 

bahkan putaran RPM rendahpun 

tidak berdaya. 

Penggunaan Tali Kerut Purse 

seine lebih hemat, karena tidak 

mengalami gesekan, pada saat 

penarikan harus berhenti sejenak 

(dalam mencegah beban terlalu 

berat dan saat jaring saling 

entangle), putaran kelos kapstan 

dapat sempurna berhenti 

ataupun dapat diperlambat 

bahkan bisa mendekati 

kecepatan nol RPM yang kadang 

dituntut demikian saat penarikan 

pada kondisi tertentu. Untuk itu 

hanya cukup menggeser tuas 

kontrol yang berarti memindah 

dan mengurangi aliran minyak 

hidrolik tekanan tinggi ke motor 

hidrolik pemutar. 

Harga tali kerut ukuran 

besar (ф 22 – 28mm, 

bahan Poly Ethylene) 

cukup mahal, yaitu ± Rp 

43.000, per kg. Satu  unit 

tali kerut panjang ± 

500meter beratnya 

adalah ± 176kg. Harga per 

unit : 

± Rp 7.568.000,- 
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6 Jumlah ABK nelayan dalam 

pengoperasian alat tangkap lebih 

banyak (minimal berbeda 2 orang 

lebih banyak)berkurang sehingga 

diharapkan produktivitas ABK 

atau tingkat pendapatan per 

orang. 

Jumlah ABK nelayan dalam 

pengoperasian alat tangkap bisa 

berkurang 2 orang dari minimal 

12 orang untuk bisa 

mengoperasikan mini purse 

seine, sehingga efisiensi tercapai, 

produktivitas ABK meningkat . 

Berkurangnya jumlah 

orang ABK di dalam unit 

penangkapan akan 

meningkatkan 

pendapatan perorang 

ABK ± 20% dengan asumsi 

nilai produksi yang sama 

dan dengan sistem bagi 

hasil yang sama. 

 

WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, 

PENERAPANWILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN  

Waktu dan lokasi kegiatan uji coba pengoperasian dan pengkajian yaitu : pada akhir bulan 

November sampai dengan awal Desember dengan lokasi di Laut Jawa di perairan utara Kota 

Pekalongan. 

 

Penerapan wilayah/ daerah yang direkomendasikan yaitu pada daerah operasi penangkapan 

umumnya nelayan armada mini purse seine beroperasi, terutama di perairan utara Jawa atau 

(Selatan Jawa mini purse seine di Prigi – Trenggalek, Barat Sulawesi, KalBar, dan Indonesia Timur 

Lainnya) dan sebaiknya dilakukan pada waktu saat-saat hari-hari gelap bulan. 

 

KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF :  

 Berkurangnya tenaga ABK nelayan pada unit penangkapan terkadang menimbulkan masalah 

sosial (namun dibeberapa daerah yang terjadi kini adalah susahnya mencari ABK purse seine) 

 Jumlah nilai investasi untuk peralatan permesinan relatif sedikit lebih tinggi. 

 

KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA  

Gambaran/uraian penerapan teknologi ditinjau dari aspek ekonomis (keuntungan): 

- Teknologi sederhana. 

- Mudah dibuat, sehingga biaya produksi pembuatan mesin relatif kecil. 

- Komponen mudah diperoleh di pasaran lokal. 

- Meningkatkan produktivitas alat tangkap, mengingat pengoperasian mesin penarik lebih 

mudah, lebih ringan dalam penarikan alat tangkap, dan lebih cepat sehingga frekwensi jumlah 

pengoperasian alat penangkapan ikan per hari/ per tripnya bisa lebih banyak. Penarikan alat 

penangkapan ikan purse seine yang lebih cepat juga bisa mengurangi gerombolan ikan yang 

sudah terkelilingi oleh jaring untuk lolos. 

- Penerapan mesin penarik tali kerut purse seine ini akan sedikit mengurangi jumlah tenaga 

ABK nelayan sehingga akan meningkatkan pendapatan bersih masing-masing ABK. 

- Meningkatkan nilai tambah pada pendapatan usaha penangkapan. 

- Total biaya pembuatan mesin penarik bertenaga hidrolik berkisar : Rp 38 juta. 
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Harga  

Biaya pembelian bahan material dan bahan komponen Rp 25,000,000.- 

Biaya pembuatan konstruksi Rp 10,000,000.- 

Biaya perakitan Rp 3,000,000.- 

Total Biaya per unit Rp. 38.000.000,-  

Biaya tersebut belum termasuk ongkos pasang ke atas kapal dan ongkos pengiriman ke 

pangkalan kapal 

 

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI : 

 Berdasarkan volume bahan material dasar yang digunakan mencapai 70% adalah merupakan 

kandungan lokal yang terdiri dari plat-plat konstruksi mesin dan pembuat kotak pompa, besi 

kanal dan siku kerangka kaki mesin dan fondasi, pipa-pipa sistem aliran hidrolik, konektor 

pipa (Shok, dobel nepel, knee siku), dan filter-filter minyak hidrolik serta slang hidrolik 

fleksibel tekanan tinggi (high pressure flexible hose), semuanya adalah buatan dalam negeri, 

hanya (sekitar 30% nya berupa bahan komponen permesinan, yaitu pompa hidrolik, motor 

hidrolik, valve kontrol  dan gardan truck) 

 Berdasarkan nilai bahan ± 50% merupakan komponen dalam negri yaitu berupa  bahan 

material dasar (karena bahan komponen permesinan masih merupakan barang import) 

 

DESAIN, FOTO DAN SPESIFIKASI 

1. Desain Mesin Penarik Tali Kerut Purse Seine (Kapstan) Bertenaga Hidrolik 

 
Gambar 2. Desain Mesin Penarik Tali Kerut Purse Seine (Kapstan) Bertenaga Hidrolik 
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2. Spesifikasi Mesin Penarik Tali Kerut Purse Seine (Kapstan) Tenaga Hidrolik : 

1) Pompa Hydraulic :  

- RPM Minimal = 500 

- RPM Maksimal = 3.000 

- Cylinder Displacement = 39 cm3/rev 

 

 

- Aliran minyak (1.500 RPM) = 56 ltr/mnt 

- Tekanan maksimum (P1) = 220 bar 

2) Motor Hydraulic : 

- RPM maksimal = 375 RPM 

- Torque maksimal = 610 Nm = 5400 lbs-in 

- Output maksimal =  16,5 KW (22,1 HP) 

 

 

- Aliran minyak maksimal = 75 liter/menit 

- Tekanan drop maksimum = 210 bar (3.050 psi) 

3) Kapstan Kelos Penggulung : 

- Dimensi : Diameter = 30 cm  

    Panjang Kelos =  27 cm 

    Diameter Topi = 41 cm 

 

 

- RPM maksimal = 50 RPM 

- Kekuatan Tarik = 1200 kg (1500) 

4) Gardan Truck (Rear Axcle) 

- Ratio : 1 : 5,5 atau 1 : 6 

- Lubricating Oil : Gear Oil + Grease 

- Panjang Body : 750 mm 

 

 

- Panjang Sumbu (Poros) : 885 mm 

- Diameter Poros : 2 inchi (50,8 mm) 

- Diameter Flends = 190 mm 

5) Control Valve Pengatur Kecepatan System Aliran Hydraulic : 

Automatic Return dan sesuai untuk motor hydraulic aliran minyak = 60 liter/menit 

 

6) Dimensi Tangki Minyak Hidrolik : 

- Panjang x Lebar x Tinggi = 50 x 40 x 40 cm  

 

 

- Bahan dan Tebal plat Tangki = Plat Galvanish ≠ 

5 mm 

7) Dimensi Fondasi dan Dudukan Kapstan  

- Plat Fondasi = 60 x 50 cm 

- Meja dudukan = 60 x 35 cm 

- Plat Fondasi dan Meja dudukan ≠5 mm 

 

 

- Kaki Fondasi = besi kanal 50 x 80 mm 

- Tinggi Kaki Fondasi = 80 cm 

8) Sistem perpipaan 

- Bisa meggunakan besi pipa biasa ukuran ½ inchi 

- Konektor pipa (Shok, dobel nepel, knee siku) bahan besi biasa atau stainless-steel ukuran ¾ atau 

½ inchi 

- Slang hidrolik fleksibel tekanan tinggi (high pressure flexible hose) ukuran ¾ atau ½ inchi,  

 

9) Filter minyak hidrolik hisap 

Filter minyak hidrolik kembali 

 

 

10) Safety Valve berupa Non Return Vave ukuran ¾ atau ½ inchi 

 

11) Pulley 4 inchi dan 3 inchi berikut Tali Kipas (V belt) ukuran menyesuaikan jarak dan ketegangan  
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Foto Hasil Konstruksi dan Uji Coba di Laut : 

1) Pembuatan Konstruksi Kelos Kapstan 

 

 
Gambar 3. Pemotongan Pipa Stainless, Penyobekan Ujung dan  

Membuat Bentuk dan Konstruksi Kelos Penarik/Penggulung Berupa Kapstan 

 

2) Penyambungan Kelos Kapstan terhadap Gardan Truck 

 

  

 
Lingkaran Cincin ujung luar 

Topi ujung kapstan 

                           Flends kopel 

 

Poros Kapstan 

 

   Plat Penumpu, sekaligus Klem Pengikat  
 

Gambar 4. Penyambungan Kelos Kapstan Terhadap Gardan 
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3) Pembuatan Konstruksi Dudukan Kapstan Gardan 

 

 
Gambar 5. Pembuatan Konstruksi Dudukan Kapstan Gardan 

 

4) Perakitan Koneksi Kelos Kapstan – Gardan pada Konstruksi Dudukan 

 

  
Sisi belakang dudukan 

 

  
Sisi samping depan dan bagian depan dudukan 

 

Gambar 6. Perakitan Koneksi Kelos Kapstan dan Gardan pada Konstruksi Dudukan 
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5) Komponen Sistem Hidrolis 

 

  
Pompa Hydraulic 

 

  
Motor Hydraulic 

 

  
Control Valve Pengatur Kecepatan Double Neple 

 

  
Safety Valve dan Slang Hidrolik Tekanan Tinggi (High Pressure Flexible Hose) 

 

Gambar 7. Komponen Sistem Hidrolis 
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6) Pembuatan Konstruksi Kotak Pompa Sumber Tenaga Hidrolis 

 

  

  
Gambar 8. Pemasangan Komponen System Hydraulic  

(pompa hidrolik, filter hisap dan kembali, safety valve) di dalam Kotak Tangki 

 

  

Flend poros pompa hydraulic dan pulley 

hubungan dengan diesel penggerak 

 

saluran keluar bertekanan tinggi 

 

saluran minyak hydraulic kembali 

 

Gambar 9. Perakitan Flend Dan Pulley Poros Pompa Hydraulic  

Serta Saluran Tekanan Tinggi Pada Kotak Pompa 
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Gambar 10. Pembuatan Fondasi dan Pemasangan Kotak Pompa dan Diesel Penggerak 

 

 
Gambar 11. Pembuatan Ulir Penyetelan Kekencangan V Belt Pompa Hidrolik 
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7) Perakitan Saluran System Hydraulic 

 

 
 

Plat dudukan control valve di bagian belakang dudukan 

meja kapstan gardan.  

Control valve pengatur kecepatan  

 

 

 
 

Slang tekanan tinggi dari pompa 

 

Slang tekanan kembali ke tangki 

 

Slang tekanan tinggi  

dari Motor dan ke Motor 

  

  
 

Gambar 12. Perakitan Saluran System Hydraulic 
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8) Pemasangan Mesin Penarik Di Atas Geladak Kapal 

 

  
Gambar 13. Pemasangan Mesin Penarik dengan Pengikatan Baut  

Terhadap Balok Galar Di Atas Geladak Kapal Uji (Kapal Mini Purse Seine 15GT) 

 

  

  
Gambar 14. Pemasangan System Perpipaan Minyak Hydraulic Di Atas Kapal 
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9) Pengujian Mesin Penarik Melalui Operasi Penangkapan 

 

  
Gambar 15. Uji Penarikan Tali Kerut Menggunakan Bahan Mix Rope ф 32mm 

 

  
Gambar 16. Uji Penarikan Tali Kerut Menggunakan Tali PE ф 24mm dan PA ф 28mm 

 

  
Gambar 17. Penarikan Tali Kerut sesegera setelah jaring Purse Seine dilingkarkan 

 

  
Gambar 18. Hasil Tangkapan Jaring Purse Seine 
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Cara Kerja Sistem Hidrolis Mesin Penarik Tali Kerut (Kapstan) Jaring Purse Seine 

 

 

 

 

aliran tekanan tinggi 

minyak hidrolik 

 

 

aliran kembali 

minyak hidrolik 

 

Sumber tekanan tinggi minyak hidrolik dari pompa di dalam tangki 

minyak hidrolik yang diputar oleh tenaga diesel penggerak portabel 

tersendiri atau langsung digerakkan oleh diesel penggerak kapal, 

dengan melalui penyambungan Pulley dan tali kipas Vbelt 

 
 

 
Gambar 19, Cara Kerja Sistem Hidrolis Mesin Penarik Tali Kerut (Kapstan) Jaring 
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Sirkulasi Sistem Hidrolis Mesin Penarik Tali Kerut (Kapstan) Jaring Purse Seine 

 

 
Gambar 20, Sirkulasi Sistem Hidrolis Mesin Penarik Tali Kerut (Kapstan) Purse Seine 

 

 
Gambar 21. Alternatif pemasangan unit kotak pompa hidrolik di kamar mesin kapal  

terhadap motor induk penggerak kapal duduk dalam (Inboard Engine) 
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Gambar 22. Ilustrasi Penarikan Tali Kerut Dengan Kapstan Hidrolik  

Pada Operasi Purseseine 

 

Posisi pemasangan Mesin Penarik Tali Kerut (Kapstan) Bertenaga Hidrolik Di Atas Kapal Mini 

Purse  Seine 

 
Gambar 23, Posisi pemasangan Mesin Penarik Tali Kerut (Kapstan) Bertenaga Hidrolik 

Di Atas Kapal Mini Purse  Seine 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 

Kegunaan teknologi ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas ikan dan 

udang. 

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI 

MinaGrow = merupakan salah satu Recombinant Growth Hormone (rGH) atau protein hormon 

pertumbuhan rekombinan atau suplemen pemacu pertumbuhan yang bekerja sebagai stimulator 
agentbagi pertumbuhan somatik ikan, sehingga dapat mempersingkat waktu pemeliharaan dan 

meningkatkan produksi budidaya ikan. 

 

3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN 

3.1. Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Aplikasi MinaGrow dapat dilakukan melalui 3 (tiga) metode yaitu perendaman, injeksi, 

dan oral (melalui pakan). Perendaman dilakukan pada larva ikan yang hampir habis 

kuning telurnya atau pada juvenile udang. Injeksi dapat dilakukan pada ikan yang sudah 

besar namun kurang efektif karena membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Oral atau 

melalui pakan dapat dilakukan di semua stadia ikan dan udang baik larva (yang sudah 

habis kuning telurnya) maupun yang sudah dewasa. 

  

3.2. Detail Standar Operational Procedure, mencakup : 

a. Gambaran/uraian/rincian teknologi 

MinaGrow merupakan suplemen pemacu pertumbuhan yang bekerja sebagai 

stimulator agent bagi pertumbuhan somatik ikan dan udang, sehingga dapat 

mempersingkat waktu pemeliharaan dan meningkatkan produksi budidaya ikan dan 

udang. 
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b. Cara penerapan teknologi yang diurut mulai persiapan sampai aplikasi : 

1. Produksi MinaGrow 

Produksi MinaGrow dilakukan berdasarkan metode dari Alimuddin et al. (2011). 

Bakteri Escherichia coli BL21 yang membawa vektor ekspresi MinaGrow 

diinkubasi dalam media 2xYT pada suhu 15
o 

C, dan dikocok selama semalam.  

Sintesis protein diinduksi dengan menambahkan 1 mM isopropyl-b-D-

thiogalactopyranoside (IPTG) ke dalam media kultur bakteri.  Total protein bakteri 

dalam bentuk badan inklusi (inclusion body) diendapkan menggunakan 

sentrifugasi pada suhu 4
o 

C, dan kecepatan 12.000 rpm  selama 10 menit, dan 

selanjutnya protein dilarutkan dalam buffer fosfat salin (PBS). Dinding sel bakteri 

dipecah dengan menggunakan sonikator selama 5 menit dengan selang 1 menit 

ON dan 1 menit OFF.  Kemudian, disentrifugasi  pada suhu 4o C, dan kecepatan 

12.000 rpm  selama 10 menit.  Pellet yang terbentuk dikeringbekukan dengan 

menggunakan freeze dryer  pada suhu -87o C selama over night.  Selanjutnya, 

pellet kering yang sudah terbentuk dapat disimpan dalam suhu ruang. 

2. Pemberian MinaGrow melalui pakan (oral) 

MinaGrow sebanyak 2 mg (berat kering) dilarutkan dalam 15 mL PBS, dan 

dicampur dengan 2 mg kuning telur ayam yang berfungsi sebagai bahan pengikat 

(binder) pada pakan buatan.  Setelah dihomogenasi menggunakan vorteks, 

campuran kuning telur dan MinaGrow disemprotkan secara merata pada 1 kg 

pakan komersial kemudian dibiarkan kering udara sebelum diberikan pada ikan 

nila. Campuran pakan MinaGrow diberikan sebanyak 3 kali dalam seminggu 

dengan interval 3 hari secara satiasi. 

3. Pemberian MinaGrow melalui perendaman 

Larva ikan diberikan perlakuan kejut salinitas dalam NaCl 3,0% selama 2 menit, 

sedangkan juvenile udang tidak perlu menggunakan perlakuan kejut salinitas.  

Kemudian, direndam dengan larutan MinaGrow (dosis 2 mg/L), NaCl 0,9%, dan 

BSA 0,01% selama 1 jam. Setelah perendaman selesai, larva atau juvenile dapat 

dipelihara seperti biasa. Perendaman dilakukan tiga kali dalam seminggu dalam 

interval 3 hari. 

4. Pemberian MinaGrow melalui injeksi 

MinaGrow diinjeksikan 0,1 ml suspensi MinaGrow sebanyak 1 µg/10 µl PBS/g 

bobot tubuh secara intramuskuler pada benih ikan berukuran 5-8 cm. Injeksi 

dilakukan seminggu sekali selama 4 minggu. 

 

3.3. Kaji terap yang sudah dilakukan di beberapa daerah beserta hasilnya 

Penerapan teknologi ini sudah dilakukan di beberapa daerah, seperti : 

1. Kabupaten Banyumas 

Penerapan MinaGrow pada ikan gurame dengan pemberian melalui pakan 

(Gambar 1a dan 1b) (Hardiantho dkk., 2012). 
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A 

 
B 

Gambar 1. Bobot rataan dan sintasan (A) dan perubahan biomassa (B) pada ikan gurame 

setelah diberi MinaGrow melalui pakan 

 

2. Kabupaten Bogor 

Penerapan MinaGrow pada ikan sidat melalui perendaman dan pakan (Gambar 2) 

(Alimuddin et al., 2012). 

 
A 

 
 

B 

Gambar 2. Laju pertumbuhan ikan sidat (A) setelah diberi MinaGrow  

melalui pemberian pakan dan perendaman (B). 

 

3. Kabupaten Purwakarta 

Penerapan MinaGrow pada pembesaran ikan nila di instalasi keramba jaring apung 

BBPBAT Sukabumi, Waduk Cirata (Gambar 3) (belum dipublikasikan). 

 
Gambar 3. Laju pertumbuhan ikan nila yang telah diberi MinaGRow  

melalui pakan dengan dosis 2 mg (bobot kering) per kg pakan. 
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4. BBPBAT Sukabumi 

Penerapan MinaGrow pada beberapa jenis ikan disajikan sebagai berikut : 

a. Perendaman MinaGrow pada Ikan Mas 

 Perendaman larva ikan mas dengan penentuan dosis diperoleh dosis 30 mg 

(bobot basah) per liter air dan pemberian 2 kali selama seminggu memberikan 

hasil yang lebih baik dibandingkan perlakuan lainnya (Faridah dkk., 2011). 

 
A 

 

 
B 

Gambar 4. Bobot tubuh (A) dari hasil pengukuran (B) ikan mas  

setelah diberi MInaGrow melalui perendaman. 
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b. Pemberian MinaGrow melalui pakan pada pembesaran ikan mas (belum 

dipublikasikan). 

 
Gambar 5. Bobot rataan ikan mas yang diberi MinaGrow (perlakuan) dan kontrol 

 selama 120 hari masa pemeliharaan di kolam BBPBAT Sukabumi. 

 

c. Pemberian MinaGrow melalui pakan pada ikan patin (belum dipublikasikan). 

 

 
          A                                    B 

Gambar 6. Perubahan biomassa (kiri) ikan patin yang telah diberi MinaGrow  

melalui pakan (B kiri) dan kontrol (B kanan). 

4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI 

4.1 Uraian tentang teknologi 

a. Pemberian MinaGrow pada ikan gurame melalui pakan mampu meningkatkan bobot 

42,3% lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak diberi dan biomassa mengalami 

peningkatan sebesar 50,23%. 

b. Pemberian MinaGrow melalui perendaman dan pemberian pakan pada ikan sidat 

mampu meningkatkan pertumbuhan rekombinan.  Pada ikan patin, pemberian pakan 

dengan dosis 4 mg (bobot kering) per kg pakan dapat meningkatkan biomassa 

sebesar 83,68%. 

c. Pemberian MinaGrow pada pembesaran ikan mas juga mampu meningkatkan ukuran 

bobot rataan sebesar 106,96 gram/ekor (bobot biomas 246 kg) dibandingkan kontrol 
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yang hanya sebesar 80 gram/ekor (bobot biomas 184 kg). Terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap jumlah total produksi pada pembesaran ikan mas serta 

percepatan masa pemeliharaannya. 

d. Aplikasi penambahan MinaGrow dan probiotik merupakan alternatif teknologi yang  

mudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ikan. 

 

4.2 Keunggulan Teknologi MinaGrow 

Penerapan MinaGrow telah memberikan hasil yang menjanjikan dalam peningkatan produksi 

ikan. Pemberian MinaGrow pada ikan gurame melalui pakan mampu meningkatkan bobot 

42,3% lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak diberi, begitu juga dengan biomassa yang 

mengalami peningkatan sebesar 50,23% (Hardiantho dkk., 2012). Pemberian MinaGrow 

melalui cara perendaman dan pemberian pakan pada ikan sidat, mampu meningkatkan 

pertumbuhan mencapai 100% lebih tinggi daripada yang tidak diberi protein hormon 

pertumbuhan rekombinan (Handoyo, 2012).  Pada ikan patin, pemberian MinaGrow melalui 

pakan dengan dosis 4 mg (bobot kering) per kg pakan dapat meningkatkan biomassa sebesar 

83,68% (belum dipublikasikan). 

 

Berbagai upaya lain untuk meningkatkan pertumbuhan ikan sudah dilakukan namun, 

terhalang dengan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan perbaikan kualitas secara 

signifikan seperti seleksi, hibridisasi, triploidisasi, dan transgenesis. Seleksi membutuhkan 

waktu 10 tahun untuk menghasilkan 12 generasi dengan kecepatan tumbuh 12,4% per 

generasi pada ikan nila (Bolivar et al. 2002). Transgenesis menghasilkan laju pertumbuhan 30 

kali lebih cepat (Nam et al. 2001) namun membutuhkan peralatan yang canggih dan tenaga 

kerja yang terampil. Sehingga, aplikasi penambahan hormon pertumbuhan rekombinan 

(MinaGrow) dan probiotik merupakan alternatif teknologi yang mudah dilakukan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ikan. 

 

4.3 Mudah diterapkan dalam sistem usaha 

Aplikasi MinaGrow mudah diterapkan karena sudah tersedia dalam bentuk siap 

didistribusikan. MinaGrow dikemas dalam bentuk serbuk sehingga dapat bertahan cukup 

lama. 

 

4.4 Ramah lingkungan 

MinaGrow merupakan teknologi ramah lingkungan. MinaGrow tidak meninggalkan residu 

bakteri pada lingkungan dan bebas dari kontaminasi bakteri yang merugikan. Namun 

demikian, penggunaan hormon dalam kegiatan budidaya harus didaftarkan dan memperoleh 

kelayakannya dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk keamanan pangan 

dan komisi hayati produk rekayasa genetik di Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) untuk 

keamanan lingkungan. 
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5. WAKTU DAN LOKASI 

5.1 Gambaran/uraian lokasi dan waktu penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan 

dilakukan 

1) Penelitian ini dilaksanakan sejak tahun 2011 di Dept. BDP, FPIK – IPB. 

2) Pengembangannya dilakukan selama tahun 2012 – 2013 di BBPBAT Sukabumi.   

3) Aplikasinya selama tahun 2014 di BBPBAT Sukabumi. 

 

5.2 Wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi 

Wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi, dapat dilakukan di wadah 

budidaya apa saja. 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Masih memerlukan kajian keamanan pangan dari BPOM dan keamanan lingkungan dari komisi 

hayati produk rekayasa genetik KLH. 

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

Analisa usaha dibuat untuk pembesaran ikan nila disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Analisa usaha kegiatan Aplikasi MinaGrow (Suplemen Pemacu Pertumbuhan)  

pada Pembesaran Ikan Nila 

 

Keterangan Kontrol MinaGrow 

Hasil Produksi (Panen) (kg) 135.6 447.9 

Biaya Produksi (Rp) 1,375,000,0 2,200,000.0 

Biaya MinaGrow (Rp) 
 

500,000.0 

Harga Pokok Produksi (Rp) 10,140,1 6,028,9 

Pendapatan (Rp) 1,762,800.0 5,822,700,0 

Keuntungan (Rp) 387,800,0 3,122,700,0 

Perbedaan Selisih Keuntungan (Rp) 
 

2,734,900,0 

Persentase Peningkatan Keuntungan (%) 
 

605,2 

 

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Bahan – bahan yang digunakan untuk aplikasi MinaGrow merupakan bahan yang dapat diperoleh 

di dalam negeri. 
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9. FOTO DAN SPESIFIKASI 

 
Gambar 6. MinaGrow yang sudah dikemas  

dalam botol yang berisi 20 mg. 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 

Kegunaan teknologi ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pembesaran 

ikan nila. 

 

PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI 

MinaGrow = merupakan Recombinant Growth Hormone (rGH) atau protein hormon 

pertumbuhan rekombinan atau suplemen pemacu pertumbuhan yang bekerja sebagai stimulator 
agent bagi pertumbuhan somatik ikan, sehingga dapat mempersingkat waktu pemeliharaan dan 

meningkatkan produksi budidaya ikan. 

 

Probiotik = mikroorganisme hidup (seperti bakteri Lactobacillus sp. dan Bacillus sp.) yang sengaja 

diberikan dengan harapan dapat memberikan efek yang menguntungkan bagi ikan/udang. 

 

RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN 

1. Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Aplikasi Mina Grow dapat dilakukan melalui 3 (tiga) metode yaitu perendaman, injeksi, dan oral 

(melalui pakan).  Perendaman dilakukan pada larva ikan yang hampir habis kuning telurnya.  

Injeksi dapat dilakukan pada ikan yang sudah besar namun kurang efektif karena membutuhkan 

tenaga kerja yang banyak. Aplikasi dengan metode oral atau melalui pakan dapat dilakukan di 

semua stadia ikan baik larva (yang sudah habis kuning telurnya) maupun yang sudah dewasa. 

 

Aplikasi probiotik  diberikan dengan dosis 15 ml/m
3 dicampur dalam air kolam pemeliharaan 

dalam wadah terpisah dan diaduk rata.  Kemudian, ditebar ke media budidaya secara merata.  

Pemberian probiotik dilakukan setiap minggu sekali. 
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2. Detail Standar Operational Procedure, mencakup: 

a. Gambaran/uraian/rincian teknologi 

Mina Grow merupakan suplemen pemacu pertumbuhan yang bekerja sebagai stimulator 

agent bagi pertumbuhan somatik ikan, sehingga dapat mempersingkat waktu pemeliharaan 

dan meningkatkan produksi budidaya ikan.  Sementara itu, probiotik sangat berperan dalam 

pengendalian kualitas air media karena sifatnya yang mengandung bakteri Lactobacillus sp. 

dan Bacillus sp. 

 

b. Cara penerapan teknologi yang diurut mulai persiapan sampai aplikasi : 

1.   Produksi Mina Grow 

Produksi Mina Grow dilakukan berdasarkan metode dari Alimuddin dkk. (2011).  

Bakteri Escherichia coli BL21 yang membawa vektor ekspresi protein Mina Grow 

diinkubasi dalam media 2xYT pada suhu 15oC, dan dikocok selama semalam. Sintesis 

protein diinduksi dengan menambahkan 1 mM isopropyl-b-D-thiogalactopyranoside 

(IPTG) ke dalam media kultur bakteri. Total protein bakteri dalam bentuk badan inklusi 

(inclusion body) diendapkan menggunakan sentrifugasi pada suhu 4oC, dan kecepatan 

12.000 rpm selama 10 menit, dan selanjutnya protein dilarutkan dalam bufer fosfat 

salin (PBS). Dinding sel bakteri dipecah dengan menggunakan sonikator selama 5 menit 

dengan selang 1 menit ON dan 1 menit OFF.  Kemudian, disentrifugasi  pada suhu 4
o
C, 

dan kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit. Pellet yang terbentuk dikeringbekukan 

dengan menggunakan freeze dryer  pada suhu -87oC selama over night. Selanjutnya, 

pellet kering yang sudah terbentuk dapat disimpan dalam suhu ruang. 

2.   Pemberian pakan mengandung Mina Grow 

Mina Grow sebanyak 2 mg (berat kering) dilarutkan dalam 15 mL PBS, dan dicampur 

dengan 2 mg kuning telur ayam yang berfungsi sebagai bahan pengikat (binder) pada 

pakan buatan.  Setelah dihomogenasi menggunakan vorteks, campuran kuning telur 

dan Mina Grow disemprotkan secara merata pada 1 kg pakan komersial kemudian 

dibiarkan kering udara sebelum diberikan pada ikan nila.  Pakan diberikan sebanyak 3 

kali dalam seminggu dengan interval 3 hari secara satiasi. 

3.   Pembuatan probiotik 

Pembuatan probiotik diawali dengan sterilisasi peralatan dan air media.  Media yang 

dibutuhkan untuk produksi 50 liter, perlu disiapkan bahan berupa 5 kg biomas limbah 

ikan, 2,5 kg dedak halus, 2 kg tepung ikan, 2 liter molase, 2 liter cuka aren, dan 0,5 kg 

garam tanpa iodium.  Air direbus pada suhu 80oC dan semua bahan dimasukkan ke 

dalam air tersebut dan diaduk hingga merata.  Setelah suhu media sudah mencapai 

suhu + 25
o
C, bibit bakteri dimasukkan sebanyak 2 liter dan diaerasi minimal selama 24 

jam. 

4.   Aplikasi probiotik 

Probiotik diaplikasikan setiap hari dengan dosis 2,0 ppm hingga 60 hari, setelah 60 hari 

hingga panen dilakukan tiap 2 hari sekali.  
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3. Kaji terap yang sudah dilakukan di beberapa daerah beserta hasilnya 

Penerapan teknologi ini dilakukan di BBPBAT Sukabumi, dengan data sebagai berikut : 

 

a. Kegiatan Pembesaran Nila I (target ukuran 100 gram/ekor) 

 
Gambar 1. Laju pertumbuhan bobot ikan nila yang diberi Minagrow dan Probiotik  

dan tanpa diberi keduanya (kontrol) 

 

Data Panen setelah 3 bulan 

Uraian Perlakuan Kontrol  

Jumlah Ikan Tebar (ekor) 6.000 6.000 

Jumlah Ikan Panen (ekor) 5.850 5.322 

Sintasan (%) 97,5 88,7 

Jumlah Biomass (kg) 550 330 

Ukuran Rataan Panen (g) 94,02 62,00 

Selisih Biomass (kg) 220 

Selisih Biomass (%) 66,67 

Jumlah Pakan (kg) 773 631 

FCR 1,4 1,9 

 

b. Kegiatan Pembesaran II (target ukuran >300 gram/ekor) (kegiatan masih berjalan) 

 
Gambar 2. Laju pertumbuhan bobot ikan nila yang diberi Minagrow dan Probiotik  

dan tanpa diberi keduanya (kontrol) 
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KEUNGGULAN TEKNOLOGI 

1. Uraian tentang teknologi 

Perkembangan bioteknologi akuakultur telah banyak mendukung berbagai teknik untuk 

memanipulasi pertumbuhan ikan, seperti melalui pakan dengan jumlah protein tertentu dan 

pemberian hormon seperti prolaktin, insulin, dan hormon pertumbuhan (growth hormone/GH). 

GH merupakan rantai polipeptida rantai tunggal dengan ukuran 22 kDa yang dihasilkan di 

kelenjar pituitari dengan fungsi pleiotropik pada setiap hewan vertebrata (Rousseau & Dufour 

2007 dalam Acosta et al. 2009). GH berfungsi mengatur pertumbuhan tubuh, reproduksi, sistem 

imun, dan mengatur tekanan osmosis pada ikan teleostei, serta mengatur metabolisme di 

antaranya yaitu aktivitas lipolitik dan anabolisme protein pada vertebrata. Studi sebelumnya 

menunjukkan pengaruh rekombinan GH (rGH) dalam merangsang pertumbuhan ikan melalui 

beberapa metode antara lain penyuntikan atau injeksi, pemberian langsung melalui oral, 

perendaman, dan pemberian pakan. Di antara metode tersebut pemberian langsung melalui oral 

dan perendaman merupakan metode yang secara teknis lebih mudah diaplikasikan dalam 

budidaya. 

 

Berdasarkan hasil panen, kombinasi penggunaan Mina Grow dan probiotik mampu meningkatkan 

bobot biomassa 130,31% lebih tinggi dibandingkan ikan nila kontrol.  Kelangsungan hidup ikan 

yang diberi Mina Grow dan probiotik juga 22,62% lebih tinggi dibandingkan ikan nila kontrol.  

Keberhasilan teknologi tersebut melampaui aplikasi yang hanya menggunakan protein hormon 

pertumbuhan rekombinan saja pada ikan rainbow trout yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

sebesar 50% (Sekine et al. 1985), ikan baronang sebesar 20% (Funkenstein et al. 2005), dan ikan 

mas sebesar 53,1% (Li et al. 2003).  

 

2. Uraian tentang keberhasilan teknologi 

Berbagai upaya lain untuk meningkatkan pertumbuhan ikan sudah dilakukan namun, terhalang 

dengan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan perbaikan kualitas secara signifikan seperti 

seleksi, hibridisasi, triploidisasi, dan transgenesis. Seleksi membutuhkan waktu 10 tahun untuk 

menghasilkan 12 generasi dengan kecepatan tumbuh 12,4% per generasi pada ikan nila (Bolivar 

et al. 2002). Transgenesis menghasilkan laju pertumbuhan 30 kali lebih cepat (Nam et al. 2001) 

namun membutuhkan peralatan yang canggih dan tenaga kerja yang terampil.  Sehingga, aplikasi 

penambahan hormon pertumbuhan rekombinan (Mina Grow) dan probiotik merupakan 

alternatif teknologi yang mudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ikan. 

 

3. Mudah diterapkan dalam sistem usaha kelautan dan perikanan secara berkelanjutan sesuai 

dengan daerah pengembangan (ekologi, sosial budaya, ekonomi, teknis, infrastruktur, fiskal, 

hukum dan kelembagaan) 

Aplikasi Mina Grow dan probiotik mudah diterapkan karena sudah tersedia dalam bentuk siap 

didistribusikan.  Mina Grow dikemas dalam bentuk serbuk sedangkan probiotik sudah dikemas 

dalam larutan, dimana keduanya dapat bertahan cukup lama. 
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4. Ramah lingkungan 

Mina Grow dan Probiotik merupakan teknologi ramah lingkungan.  Mina Grow tidak 

meninggalkan residu bakteri pada lingkungan sedangkan probiotik mengandung bakteri yang 

bermanfaat bagi lingkungan dan bebas dari kontaminasi bakteri yang merugikan. Namun 

demikian, penggunaan hormon dalam kegiatan budidaya harus didaftarkan dan kelayakannya 

dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk keamanan lingkungan dan komisi 

hayati 

 

WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN DAN 

WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN 

1. Gambaran lokasi dan waktu penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan dilakukan 

Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari hingga Desember 2013 di Balai Besar Pengembangan 

Budidaya Air Tawar (BBPBAT), Jalan Selabintana No. 37 Sukabumi. 

 

2. Lokasi wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi 

Penerapan teknologi ini dapat dilakukan pada bak atau kolam dengan kondisi air tergenang. 

 

KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Masih memerlukan kajian keamanan pangan dari BPOM dan keamanan lingkungan dari Komisi 

Hayati Produk Rekayasa Genetik KLH.  

 

KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

Analisa usaha dari hasil kegiatan ini disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Analisa usaha kegiatan Aplikasi MinaGrow (Suplemen Pemacu Pertumbuhan)  

dan Probiotik pada Pembesaran Ikan Nila 

Keterangan Kontrol Mina Grow + Probiotik 

Hasil Produksi (Panen) (kg) 135,6 447,9 

Biaya Produksi (Rp) 1.375.000,0 2.200.000,0 

Biaya Mina Grow (Rp) 
 

500.000,0 

Biaya probiotik (Rp) 
 

300.000,0 

Harga Pokok Produksi (Rp) 10.140,1 6.697,9 

Pendapatan (Rp) 1.762.800,0 5.822.700,0 

Keuntungan (Rp) 387.800,0 2.822.700,0 

Perbedaan Selisih Keuntungan (Rp) 
 

2.434.900,0 

Persentase Peningkatan Keuntungan (%) 
 

527,8 
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Dengan asumsi : 

a. Padat tebar awal : 10 ekor/m
2
 

b. Luasan kolam  : 300 m2 

c. Masa pemeliharaan : 14 minggu 

d. Ukuran panen  : > 100 gram/ekor 

e. Harga satuan  : Rp. 13.000/kg 

f.  Biaya Produksi   : 

    - Biaya Pakan  : 

  

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Bahan-bahan yang digunakan untuk aplikasi Mina Grow dan Probiotik merupakan bahan yang 

dapat diperoleh di dalam negeri. 

 

FOTO DAN SPESIFIKASI 

 

 
Gambar 1. Perubahan biomassa ikan nila setelah diberi Mina Grow dan Probiotik 

 

 
Gambar 2. Pertumbuhan bobot tubuh ikan nila setelah diberi Mina Grow dan Probiotik 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 
 

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tujuan : Menghasilkan induk ikan mas yang membawa marka Cyca-DAB1*05 yang identik 

dengan ketahanan terhadap penyakit bakterial dan virus. 

Manfaat : Peningkatkan daya tahan dan nilai kelangsungan hidup ikan mas. 

 

PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI  

Major Histocompatibility Complex (MHC) : gen utama yang komplek yang berkaitan dengan 

ketahanan terhadap penyakit 

MHC class II : gen utama yang komplek yang mempresentasikan 

keberadaan antigen dan berkaitan dengan 

ketahanan terhadap penyakit bacterial dan virus  

Cyca-DAB1*05 : penanda molekuler yang berkaitan  dengan 

ketahanan ikan mas terhadap penyakit bacterial 

dan virus 

Ikan Mas MHC : ikan mas yang membawa markaCyca-DAB1*05 

(MHC II) 

 

PERSYARATAN TEKNIS APLIKASI: 

1.  Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Ikan mas MHC yang tahan penyakit dihasilkan melalui serangkaian kegiatan identifikasi, uji 

tantang dan uji lapang. Populasi F0 atau founder ikan mas MHC telah dihasilkan tahun 2009 

dan dilanjutkan pengidentifikasian, pengujian dan pengembangannya di tahun 2010 – 2011 

untuk menghasilkan ikan mas MHC F1. Induk ikan mas MHC F1 yang dihasilkan tahun 2011 

digunakan untuk menghasilkan populasi ikan mas keturunan kedua (F2) di tahun 2012 – 2013. 

Selama tahun 2012 ini, telah pula dilakukan proses identifikasi dan uji tantang dengan bakteri 

Aeromonas hydrophyla dan KHV. Uji lapang juga dilakukan terhadap benih turunan ikan mas 
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MHC F2 untuk mengevaluasi performa daya tahan terhadap penyakit dan pertumbuhannya di 

karamba jaring apung (KJA) Cirata, Cianjur. Dalam aplikasinya, ikan mas MHC F3 inilah yang 

akan dan didistribusikan kepada masyarakat. 

 

2.  Uraian Standar Prosedur Operasional  

a. Gambaran teknologi 

Ikan mas MHC keturunan kedua (F2) dihasilkan dan digunakan sebagai populasi dalam 

kegiatan identifikasi frekuensi marka MHC class II yang muncul. Pada individu F0, frekuensi 

marka MHC class II yang muncul sebanyak 50% yang menandakan bahwa 50 % populasi 

membawa marka MHC class II. Dalam populasi ikan turunan berikutnya, yakni F1 dan F2, 

frekuensi marka MHC class II meningkat menjadi 70% dan 83,33%. Berdasarkan performa 

kelangsungan hidup dalam hasil uji tantang terhadap Aeromonas hydrophila dan KHV, 

populasi ikan mas MHC F2 diperbanyak untuk menghasilkan turunannya (F3). Uji lapang 

terhadap populasi ikan mas F3 yang tetuanya adalah ikan mas MHC F2 telah dilakukan dalam 

kegiatan pembesaran di karamba jarring apung (KJA) Cirata, Cianjur dengan menggunakan 

benih ikan mas dari masyarakat sebagai pembanding. 

 

b. Cara penerapan teknologi 

Populasi ikan mas MHC F2 telah dihasilkan di BBPBAT Sukabumi; demikian pula dengan 

perbanyakannya (F3). Oleh karena itu, BBPBAT Sukabumi memfasilitasi masyarakat untuk 

memiliki induk ikan mas keturunan ke dua (F2) maupun F3 ikan mas MHC yang tahan bakteri 

Aeromonas hydrophyla dan KHV ini. Panduan untuk perbanyakan induk adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan perbanyakan induk ikan mas mempunyai marka Cyca-DAB1*5 

 

Seleksi 5-10% populasi yang unggul 
untuk dijadikan calon induk 

Populasi Betina 

25♀ 25♂ 
x 

Pendederan di kolam tenang 3 bulan, padat tebar 25 ekor/m2 

 

Pembesaran di KAD 3 bulan, padat tebar 50 ekor/m3 

Pemijahan 

Seleksi 5-10% populasi yang unggul 
untuk dijadikan calon induk 

Populasi Jantan 

Pemisahan populasi ♀ dan ♂ pada ukuran sekitar 100 gram 
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Pemeliharaan Induk dan Pematangan Gonad 

a. Memilih 100 ekor induk jantan dan 100 ekor induk betina dari  strain terpilih, dan 

dipelihara dalam kolam/bak secara terpisah. 

b. Menebarkan dan memelihara induk selama 60-90 hari. Padat tebar untuk pemeliharaan 

di kolam air tenang, sebesar 1-2 kg/m
2
, sedangkan untuk pemeliharaan di kolam air 

deras sebesar 6-10 kg/m3. 

c. Menghitung kebutuhan pakan induk berdasarkan bobot biomassa. 

d. Memberikan pakan pada induk dengan dosis 3% dari biomassa/hari. 

e. Frekuensi pemberian pakan 3 kali/hari (pagi, siang dan sore). 

f. Melakukan pengontrolan kolam dan ikan setiap hari.  

 

Pemilihan Induk Matang Gonad 

a. Pemeriksaan kematangan induk jantan melalui pengamatan visual  terhadap tampilan 

bentuk perut dan warna pada bagian urogenital.  

b. Perut betina yang matang gonad dapat dilihat dari bentuk perut membesar dan jika 

dipegang bagian perut akan terasa lembek. Induk betina matang gonad, juga ditandai 

dengan urogenital berwarna merah jambu. 

c. Induk betina dan jantan yang memijah, minimal harus 25 betina dan 25 jantan (sesuai 

diagram prosedur). 

 

Perangsangan Ovulasi  

a. Memberok  induk  betina dan jantan matang gonad pada wadah terpisah selama 12-24 

jam. 

b. Menyuntik induk betina dengan hormon perangsang ovulasi, dosis sesuai dengan jenis 

hormon yang digunakan pada bagian ujung bawah sirip punggung. Lama inkubasi 

setelah penyuntikan sekitar 10-12 jam.  

c. Melaksanakan pengontrolan air, oksigen dan kondisi lingkungan  lain. 

 

Pengalinan (Stripping), Pembuahan dan Penetasan secara Buatan  

a. Setelah ovulasi, induk betina dan jantan dialin untuk mendapatkan telur dan sperma. 

Telur dari semua induk betina ditampung dalam waskom, demikian pula dengan sperma 

dari semua induk jantan. Sperma, dapat pula diencerkan terlebih dahulu sebanyak 50 

kali, dengan cara mencampurkannya dengan larutan fisiologis 0,9%. 

b. Telur dari semua betina diaduk merata dengan menggunakan bulu ayam atau bulu 

angsa secara perlahan, demikian pula dengan sperma. 

c. Mengambil sebagian telur dan dicampurkan dengan sebagian sperma. Campuran telur 

dan sperma ditebarkan secara merata pada substrat penempelan atau langsung pada 

dasar hapa/akuarium/bak. 

d. Proses pada butir c diulangi kembali sehingga semua telur dan sperma habis. 

e. Embrio dipelihara hingga menetas. 
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Pemijahan, Pembuahan dan Penetasan secara Alami  

a. Setelah disuntik, semua induk betina dan jantan dipasangkan agar memulai proses 

pemijahan. Pemijahan dilakukan di dalam hapa yang ditempatkan di kolam. Substrat 

penempelan telur, menggunakan kakaban. 

b. Setelah memijah, semua induk betina dan jantan dipindahkan dari hapa pemijahan ke 

dalam wadah pemeliharaan induk. 

c. Merapikan posisi kakaban di dalam hapa. Posisi hapa terbaik, minimal 5 cm di bawah 

permukaan air. 

 

Pendederan (Pd) dan Pembesaran (Pb) 

a. Jika pemijahannya dilakukan di hapa yang ditempatkan di kolam, maka kolam tersebut 

dapat pula digunakan sebagai wadah pendederan I. Oleh karenanya, maka pemupukan 

perlu dilakukan segera setelah ikan selesai memijah. Pemupukan dengan pupuk 

kandang menggunakan dosis 500 gram/m2. Posisi pupuk ditempatkan berjauhan dengan 

posisi hapa agar tidak mengganggu proses penetasan. 

b. Jika pemijahannya secara buatan, maka pemupukan kolam pendederan dilakukan pada 

hari yang sama dengan pemijahan. Dosis pemupukan menggunakan pupuk kandang 

sebesar 500 gram/m2. 

c. Dosis pupuk kandang untuk pendederan 2 dan 3, masing-masing sebesar 250 gram/m
2
. 

 

Proses Pemeliharaan 

a. Proses pemeliharaan yang meliputi Pendederan (Pd), Pembesaran Pertama (Pb1) serta 

Pembesaran Ke Dua (Pb2) tertera dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1. Proses Pemeliharaan dalam Berbagai Tahapan 

Tahapan Wadah Tebar 
Dosis Pakan 

(%) 

Lama 

(hari) 
Target 

Pd KAT 25 ekor/m2 20-10-5 3 bulan  8-12 cm (>10 g) 

Pb1 KAD 50 ekor/m3 5-3 3 bulan  >100 g 

Pb2 KAD 25 ekor/m
2
 3 3 bulan 500 – 1.500 g 

 

Keterangan:  

Pd =  Pendederan,   Pb1 =  Pembesaran pertama,  Pb2 = Pembesaran kedua, 

KAT = Kolam Air Tenang, KAD = Kolam Air Deras 

 

b. Pemisahan ikan berdasarkan jenis kelamin dilakukan pada saat ukuran 100 gram/ekor 

atau disesuaikan dengan kemampuan dalam mengidentifiksasi jenis kelamin. 

c. Seleksi hanya dilakukan pada pada tahap akhir pemeliharaan, yakni setelah betina 

berukuran 1.000-1.500 gram/ekor dan jantan berukuran 500-1.000 gram/ekor. 

Parameter seleksi adalah pertumbuhan. 
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d. Melakukan pendataan kualitas air setiap 2 minggu melalui pengukuran kadar oksigen 

terlarut (O2), karbondioksida (CO2), suhu air, pH, amonia (NH3), alkalinitas dan 

kesadahan air. 

 

3.  Pengkajian dan Penerapan 

Daya tahan ikan mas MHC F2 dan turunannya dilakukan dengan cara uji tantang 

menggunakan bakteri Aeromonas hydrophila dan KHV. Hasil uji tantang telah dilakukan pada 

ikan mas strain Majalaya MHC F2 menggunakan bakteri Aeromonas hydrophila. Hasil uji 

tantang menunjukkan bahwa ikan F2 Majalaya MHC secara signifikan lebih tahan (74.44%) 

terhadap serangan bakteri Aeromonas hydrophila dibandingkan ikan kontrolnya (Majalaya 

non MHC sebesar 21.11%). Uji tantang terhadap KHV juga dilakukan terhadap ikan Majalaya 

MHC F2 dan kontrol yang berasal dari masyarakat dengan ukuran ikan sekitar 100 gram per 

ekor. Hasil uji tantang menunjukkan bahwa ikan Majalaya MHC F2 tahan 100% terhadap 

serangan Koi herpes virus dibandingkan ikan kontrolnya (8,33%). 

 

Uji lapang terhadap turunan ikan Majalaya MHC F2 dilakukan di karamba jaring apung (KJA) 

Cirata. Pemeliharaan di KJA dilakukan selama 75 hari, dengan pola pemeliharaan seperti yang 

dilakukan oleh pembudidaya; yakni pemberian pakan secara satiasi, dan menggunakan jaring 

lapis atas. Beberapa parameter uji dalam uji lapang ini antara lain tingkat kelangsungan 

hidup, pertumbuhan panjang dan bobot, dan rasio konversi pakan.  

 

KEUNGGULAN TEKNOLOGI 

1.   Teknologi Baru 

Seleksi ikan mas berbasis marka molekuler Cyca-DAB1*05 merupakan teknologi baru yang 

diterapkan pada ikan mas 

 

2.   Keberhasilan Teknologi 

Pendekatan dalam penilaian keberhasilan teknologi dengan pendekatan efisiensi, nilai 

ekonomis dan kelayakan dilakukan berbasis uji tantang dan uji lapang. Hal ini penting karena 

teknologi ini berbasis marka molekuler Cyca-DAB1*05 yang berkaitan dengan ketahanan 

produk (ikan mas) terhadap penyakit bacterial dan KHV. 

 

Kegiatan uji tantang menggunakan bakteri Aeromonas hydrophila dan Koi herpes virus 

dilakukan untuk mengetahui daya tahan ikan mas F2 MHC. Hasil uji tantang tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 1. Uji tantang terhadap  bakteri Aeromonas hydrophila menunjukkan 

bahwa ikan F2 MHC⁺ secara signifikan lebih tahan (74,44%) terhadap serangan bakteri 

Aeromonas hydrophila dibandingkan ikan kontrolnya/non MHC (21,11%). Sementara itu, uji 

tantang terhadap koi herpes virus juga dilakukan terhadap ikan Majalaya MHC⁺ F2 dan kontrol 

yang berasal dari masyarakat dengan ukuran ikan sekitar 100 gram per ekor. Hasil uji tantang 

menunjukkan bahwa ikan Majalaya MHC⁺ F2 tahan 100% terhadap serangan Koi herpes virus 

dibandingkan ikan kontrolnya (8,33%). Uji tantang dilakukan dengan cara injeksi sebanyak 0,1 

ml/ekor pada konsentrasi 10-2 CFU. 
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Gambar 1. Hasil uji tantang ikan mas F2 MHC⁺ terhadap  

bakteri Aeromonas hydrophila (A) dan KHV (B). 

 

Pengujian di Karamba Jaring Apung dilakukan untuk mengetahui performa ikan uji dalam 

sistem budidaya. Sebagai pembanding, digunakan benih yang berasal dari Subang, Jawa 

Barat. Benih asal Subang, adalah yang paling banyak digunakan oleh para pembudidaya ikan 

mas di KJA Cirata. Pemeliharaan di KJA dilakukan selama 75 hari, dengan pola pemeliharaan 

seperti yang dilakukan oleh pembudidaya; yakni pemberian pakan secara satiasi, dan 

menggunakan jaring lapis atas. Bobot biomass awal ikan uji maupun ikan kontrol sebesar 50 

kg per jaring; namun dengan kepadatan yang relative berbeda karena faktor perbedaan 

ukuran benih yang digunakan. Jumlah ikan uji dan ikan kontrol, masing masing sebanyak 

1.500 ekor dan 1.340 ekor. Panjang dan bobot benih ikan uji yang digunakan adalah 10,43 cm 

dan 33,21 gram per ekor; sedangkan untuk kontrol 10,27 cm dan 37,33 gram per ekor. 

Sampling untuk mengetahui pertumbuhan panjang dan bobot ikan didata setiap 15 hari. 

Performa pertumbuhannya tertera dalam Gambar 2 dan Gambar 3. Berdasarkan data 

pertumbuhan panjang dan bobot, terlihat bahwa ikan uji masih lebih baik dibandingkan 

dengan kontrol. 
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Gambar 2. Pertumbuhan panjang ikan uji (Majalaya MHC F3)  

dan kontrol di KJA Cirata selama 75 hari. 

 

 
Gambar 3. Pertumbuhan bobot ikan uji (Majalaya MHC F3)  

dan kontrol di KJA Cirata selama 75 hari. 

 

Derajat kelangsungan hidup ikan dihitung berdasarkan jumlah ikan yang mati selama 

pemeliharaan. Kematian ikan uji maupun ikan kontrol berlangsung di minggu awal 

pemeliharaan, masing-masing sebanyak 11 ekor dan 27 ekor. Berdasarkan data tersebut, 

derajat kelangsungan hidup ikan uji dan ikan kontrol sebesar 99,27% dan 98%.  

 

Rasio konversi pakan atau Feed Corversion Ratio (FCR) didasarkan pada total pakan yang 

digunakan (dalam kg) yang digunakan selama pemeliharaan. Berdasarkan data jumlah ikan 

yang hidup hingga akhir pemeliharaan, bobot rataan ikan dan total pakan yang digunakan, 

maka akan diperoleh data FCR. Bobot biomas ikan uji dan ikan kontrol sebesar 293,82 kg dan 

168,06 kg. Bobot ikan tersebut dihasilkan dengan menggunakan pakan sebanyak 300 kg dan 

250 kg. Dengan mengurangkan bobot biomas akhir ikan dengan bobot biomas awal ikan 

sebesar 50 kg, diperoleh data bahwa penambahan bobot ikan uji dan ikan kontrol adalah 

243,82 kg dan 118,06 kg. Dengan demikian, FCR ikan uji dan ikan kontrol selama 

pemeliharaan adalah sebesar 1,23 dan 2,12. Data ini memberikan gambaran bahwa FCR ikan 

uji lebih baik dibandingkan ikan kontrol. 
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Selama masa pemeliharaan juga dilakukan pengukuran kualitas air, yakni tanggal 18 Juli 2014. 

Secara umum, kualitas air di lokasi pengujian masih layak untuk kegiatan budidaya. Data 

kualitas air tertera dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kualitas air di lokasi pengujian 

No. Parameter KJA 

1 Suhu 27-30 °C 

2 pH 6,5-7,5 

3 Oksigen 5,0-5,5 mg/l 

4 Amonia 0,01 mg/l 

5 Kecerahan 80 cm 

Sumber: Data pengukuran kualitas air di wilayah Jangari, Cirata pada tanggal 18 Juli 2014 

 

3.   Mudah diterapkan dalam sistem usaha  

Teknologi ini mudah diterapkan karena sudah tersedia dalam bentuk siap didistribusikan. 

Perbanyakannya pun mudah dilakukan oleh masyarakat. 

 

4.   Ramah lingkungan 

Bioeknologi ini ramah ramah lingkungan dan tidak menyebabkan ganguan bagi lingkungan 

maupun secara biologi bagi ikan lainnya. 

 

WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN DAN 

WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN 

1.   Lokasi dan waktu penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan 

Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2009 hingga 2014 di Balai Besar Pengembangan 

Budidaya Air Tawar (BBPBAT), Jalan Selabintana No. 37 Sukabumi. 

 

2.   Wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi 

Produk bioteknologi ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia dalam berbagai wadah dan 

sistem budidaya. 

 

KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Tidak ada 

 

KELAYAKAN FINANSIAL 

Dalam aplikasinya, penggunaan ikan mas yang membawa marka MHC tidak menggunakan biaya 

tambahan. Berdasarkan,hasil uji tantang terhadap  bakteri Aeromonas hydrophila menunjukkan 

penggunaan induk yang bermarka Cyca-DAB I*05 akan meningkatkan efisiensi selama 

pemeliharaan, meningkatkan derajat kelangsungan hidup serta biomas yang dihasilkan. Beberapa 

aspek dalam pemanfaatan teknologi ini antara lain: 
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Aspek Teknologi 

 Memberikan peluang kepada para pembudidaya untuk mendapatkan pilihan jenis ikan yang 

akan dibudidayakan 

 Teknologi seleksi marka ini dapat pula diaplikasikan untuk spesies lainnya. 

Aspek Ekonomi 

 Dengan tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik, produksi ikan mas akan makin baik pula. 

 Kerugian yang diakibatkan oleh serangan penyakit akan lebih kecil jika menggunakan produk 

ikan mas tahan penyakit. 

Aspek Sosial 

 Pemuliaan dan produk pemulian yang dihasilkan merupakan bentuk tanggung jawab kepada 

masyarakat pembudidaya dalam penyediaan ikan mas unggul. 

 Tingkat kepastian produksi akan meningkat walaupun ada serangan penyakit, khsususnya 

yang disebabkan oleh Aeromonas hydrophyla dan KHV. 

Aspek Lingkungan 

 Penggunaan ikan mas yang tahan penyakit ini akan mengurangi penggunaan obat-obatan 

 

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Induk ikan mas yang membawa marka Cyca-DAB I*05 dihasilkan di dalam negeri, demikian juga 

dengan aspek pengembangannya. 

 

FOTO DAN SPESIFIKASI 

 
 

Gambar 4. Elektrofotogram hasil analisa markaCyca-DAB1*05  

pada populasi keturunan kedua (F2) ikan mas MHC⁺. 
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Tabel Karakter meristik-morfometrik ikan mas Majalaya MHC F2 

No. Karakter Nilai 

1. Rasio panjang baku dan tinggi badan  2,30 

2. Rasio panjang baku dan panjang kepala  3,57 

3. Rasio tebal badan dan tinggi badan  0,42-0,61 

4. Jumlah sisik pada gurat sisi  26-33 

5. Jumlah jari-jari sirip punggung (D)  D 3,15-3,17 

6. Jumlah jari-jari sirip dada (P)  P 1,12-1,17 

7. Jumlah jari-jari sirip perut (V)  V 1,6-1,8 

8. Jumlah jari-jari sirip anal (A)  A 3,4-3,6 

9. Jumlah jari-jari sirip ekor (C)  C 12-16 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI  
 

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tujuan  : Peningkatkan sistem imunitas spesifik terhadap KHV dalam tubuh ikan. 

Manfaat :  Mendapatkan metode pencegahan penyakit KHV pada ikan mas dan koi yang 

efektif dan aman. Vaksin DNA KHV mampu meningkatkan respon kekebalan ikan 

yang bersifat spesifik mencakup selular maupun humoral sehingga ikan tahan 

terhadap serangan KHV. Diharapkan dengan adanya vaksin yang efektif maka 

tingkat serangan KHV dapat dikendalikan dan berdampak pada peningkatan 

produksi pada budidaya  ikan mas dan koi. 

Kegunaan  :   Untuk melindungi organisme target khususnya ikan mas dan koi dari serangan virus 

KHV. 

 

PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI 

 Vaksin : suatu produk biologis yang terbuat dari kuman, komponen kuman yang telah 

dilemahkan atau dimatikan dan dapat merangsang timbulnya kekebalan tubuh spesifik secara 

aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin tidak menimbulkan dampak negatif berupa 

timbulnya jenis patogen yang resisten dan tidak menyebabkan akumulasi dalam tubuh (Ellis, 

1988; Pasaribu,1993).   

 Vaksinasi : Suatu upaya pemberian vaksin ke dalam tubuh hewan (ikan) agar memiliki  

ketahanan tubuh yang bersifat spesifik (Alifudin, 2002). Mekanisme kerja vaksin adalah 

mempengaruhi respon imun (kebal) yaitu sel-sel memori yang bersifat melindungi  dan telah 

terbentuk pada waktu sebelumnya (Ellis, 1988). 

 

RINCIAN & APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN 

1.   Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Bahan utama vaksin berupa Isolat bakteri E. coli (DH5 alpha) yang telah disisipi DNA 

glikoprotein virus KHV (Gp-25) berasal dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Isolat tersebut 
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selanjutnya dikultur/diperbanyak di laboratorium kesehatan ikan BBPBAT Sukabumi pada  

ruang khusus produksi vaksin.  Vaksin DNA Gp-KHV diproduksi dalam 2 (dua) bentuk  sediaan 

yaitu sediaan bakteri (pellet  beku/kering) dan plasmid (Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Proses Produksi Vaksin DNA KHV 

 

Aplikasi Vaksin DNA Gp-KHV dapat dilakukan melalui tiga metode yaitu injeksi, perendaman 

dan oral (melalui pakan).  Metode injeksi (menggunakan vaksin bentuk plasmid), dilakukan 

pada benih  mulai berukuran 5-8 cm (umur minimal 2 bulan) hingga calon induk;  Metode ini 

tepat diberikan untuk ikan koi (nilai ekonomis tinggi) atau ikan terseleksi (misal untuk calon 

induk mas/koi).  Metode perendaman (menggunakan pellet bakteri basah/kering), dapat 

dilakukan pada benih, mulai ukuran 5-8 cm.   

 Persyaratan Teknis Produksi Vaksin:  

1. Ruangan : Ruangan  ber AC 

2.  Peralatan: Peralatan harus steril 

 Persyaratan Penyimpanan Vaksin 

1. Vaksin  Sediaan bakteri  : suhu penyimpanan  4oC 

2.  Vaksin sediaan Plasmid : Suhu penyimpanan -20oC 

 Persyaratan teknis Vaksinasi: 

1.   Ikan : umur ikan  minimal 2 bulan  dan kondisi ikan harus dalam keadaan sehat  

2.   Suhu air untuk proses vaksinasi minimal 25oC 

 

2.  Detail Standar Operational Procedure, mencakup : 

a. Gambaran/uraian/rincian teknologi 

Vaksin DNA merupakan vaksin yang memuat susunan plasmid yang mengkode antigen. 

Ekspresi dari plasmid di sel somatik inang memicu sistem imun humoral dan selular (Feng-

Rong Zheng et al 2006). Vaksin DNA KHV yang dipakai merupakan  suatu vaksin DNA yang 

disisipi oleh fragmen gen glikoprotein (Gp) dari virus KHV isolat lokal yang disandingkan pada 

vector ekspresi pActD6 yang mengandung promoter ß-aktin dari ikan medaka (Jepang).  
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Fragmen gen glikoprotein KHV yang terdapat pada vaksin yang dibuat tidak bersifat patogen 

dan mampu menstimulasi respons kekebalan tubuh ikan mas dan ikan koi terhadap serangan 

KHV. 

b.  Cara penerapan teknologi 

1. Produksi  vaksin 

Pembuatan konstruksi plasmid vaksin DNA (pDNA) dengan gen imunogenik berupa 

glikoprotein telah dilakukan di Laboratorium Kesehatan Ikan, Departemen Akuakultur, 

Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (FPIK-IPB) bekerjasama 

dengan Universitas Tokyo (Sri Nuryati dan Alimuddin, komunikasi pribadi, 2009); 

Konstruksi plasmid tersebut selanjutnya disisipkan dalam sel bakteri E coli. ”Biakan bakteri 

E.coli yang telah mengandung konstruksi plasmid vaksin DNA” kemudian dibawa ke 

BBPBAT Sukabumi sebagai bahan biakan untuk dikultur secara massal (produksi plasmid 

vaksin). Produksi vaksin DNA dilakukan berdasarkan Sri Nuryati (2011). Langkah-langkah 

produksi adalah sebagai berikut (Gambar 1): 

 

- Kultur massal bakteri berisi konstruksi plasmid vaksin DNA (pDNA)  

 Media yang digunakan untuk memperbanyak “bakteri yang mengandung konstruksi 

vaksin DNA” adalah media cair 2XYT; Sebanyak 1 jarum ose bakteri konstruksi yang 

sebelumnya telah diremajakan dalam media padat digunakan sebagai inokulan. 

 Media yang telah mengandung bakteri konstruksi DNA anti KHV tersebut disimpan 

dalam shakerincubator dengan kecepatan 240 rpm selama 17-20 jam.  

 

- Pelleting bakteri hasil kultur 

 Pelleting dilakukan dengan tujuan memisahkan bakteri hasil kultur dari medianya, 

sehingga didapat bakteri murni.  

 Sejumlah 45 ml media  kultur masal yang telah ditumbuhi bakteri ditampung dalam 

tabung kapasitas 50 ml. Kemudian disentrifugasi menggunakan refrigerator 

centrifuge kecepatan 5.000 rpm selama 10 menit suhu 4°C selanjutnya supernatan 

dibuang. Pellet yang dihasikan dapat digunakan langsung dalam tahap isolasi plasmid 

(menghasilkan vaksin bentuk plasmid DNA Gp-KHV); Dilakukan proses inaktifasi 

kemudian dikeringkan untuk menghasilkan vaksin bentuk bakteri kering;  Dilakukan 

proses inaktifasi kemudian digunakan langsung untuk metoda perendaman. Jika 

tidak langsung digunakan, pellet bisa disimpan pada suhu -80°C. 

 

- Isolasi Plasmid untuk membuat produk vaksin bentuk plasmid DNA Gp-KHV 

 Isolasi plasmid bertujuan memanen plasmid bakteri yang telah disisipi konstruksi 

vaksin DNA anti KHV. 

 Isolasi plasmid dapat menggunakan bebarapa pilihan kit untuk isolasi plasmid dengan 

metoda yang disesuaikan dengan prosedur kit yang digunakan. 
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- Penentuan dosis vaksin DNA 

 Plasmid hasil isolasi tersebut kemudian dihitung konsentrasinya (DNA vaksin yang 

terkandung) dengan menggunakan spektrofotometer pengukur konsentrasi DNA . 

 Plasmid vaksin diencerkan dengan PBS sesuai dengan dosis yang diinginkan. 

 

2. Aplikasi pemberian vaksin 

Aplikasi pemberian vaksin dalam bentuk plasmid melalui metode injeksi, sedangkan 

aplikasi dalam bentuk bakteri melalui perendaman (Gambar 2) . 

  
 

  

Gambar 2. Aplikasi vaksinasi DNA KHV melalui metode perendaman dan injeksi 

 

Vaksin DNA Gp-KHV bentuk plasmid 

 Sebelum dilakukan vaksinasi Ikan dikarantina (bebas parasit & bakteri) jika 

memungkinkan status negatif KHV, dikondisikan pada suhu 24-25 °C minimal selama 2 

minggu (Perelberg et al., 2005). 

 Teknik vaksinasi yang dilakukan berupa teknik vaksinasi secara injeksi intramuskular. 

Dosis vaksin yang digunakan adalah 12,5 ug/0,1ml/ekor (ukuran ikan 10-50 g). Proses 

vaksinasi dilakukan satu tahapan pertama (priming). Setelah divaksin ikan dipelihara 

secara terkontrol dalam bak fiber (sistem air mengalir; debit 0,5 liter/detik). Periode 

pemeliharaan ini merupakan masa induksi kekebalan dilakukan selama 1-2 minggu. 

 

Vaksin DNA Gp-KHV bentuk pellet bakteri dan bakteri kering 

 Sebelum dilakukan vaksinasi ikan dikarantina (bebas parasit dan bakteri) jika 

memungkinkan status negatif KHV, dikondisikan pada suhu 24-25 °C minimal selama 2 

minggu (Perelberg et al.,2005). 

 Teknik vaksinasi yang dilakukan berupa metode perendaman; Dosis vaksin yang 

digunakan adalah 107 CFU/ml media vaksinasi; kepadatan ikan disesuaikan.  Sejumlah 
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vaksin bentuk pellet bakteri/bakteri kering, dilarutkan ke dalam air (media vaksinasi) 

untuk mendapatakan konsentrasi yang telah ditentukan.  

 Sejumlah benih ikan dimasukkan ke dalam suspensi vaksin (kepadatan disesuaikan); 

Proses perendaman vaksin selama 60 menit.  Setelah divaksin ikan dipelihara secara 

terkontrol dalam bak fiber (sistem air mengalir; debit 0,5 liter/detik). Periode 

pemeliharaan ini merupakan masa induksi kekebalan dilakukan selama 1-2 minggu. 

 

3.   Kaji terap yang sudah dilakukan di beberapa daerah beserta hasilnya 

Kaji terap baru dilakukan di BBPBAT Sukabumi, kegiatan uji multilokasi masih dalam tahap 

awal; Hal ini dikarenakan pemakaian/penyebarluasan aplikasi bahan vaskin masih 

mempertimbangkan rekomendasi jaminan keamanan dari Komisi Keamanan Hayati. 

 

KEUNGGULAN TEKNOLOGI 

1.   Uraian tentang teknologi yang baru atau modifikasi 

Koi Herpes Virus (KHV), merupakan penyakit virus yang dikenal ganas, serangannya mampu 

mematikan ikan mas dan koi secara massal (lebih 80% dari populasi) (Hedrick et al. 2000; 

Perelberg et al. 2003; Sunarto et al. 2005). Hingga saat ini kasus serangan KHV masih 

merupakan kendala dalam kegiatan budidaya ikan mas dan koi. Kasus infeksi KHV di 

lingkungan budidaya dipicu oleh penurunan suhu perairan dan keberadaan individu ikan mas 

carrier(pembawa KHV) di lingkungan tersebut; Sehingga kematian massal ikan mas karena 

serangan KHV, umumnya berulang setiap tahun, terjadi seiring dengan penurunan suhu 

perairan hingga mencapai kisaran suhu yang bersifat permissive KHV (23-27 0C). 

 

Secara medis, infeksi KHV sangat sulit dikendalikan dengan menggunakan obat/bahan kimia; 

Upaya yang paling mungkin dilakukan adalah dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh 

ikan, baik non-spesifik secara imunostimulasi (Sakai, 1999) maupun kekebalan spesifik secara 

vaksinasi (Perelberg et al., 2005). Vaksinasi merupakan tindakan memasukkan antigen ke 

dalam tubuh ikan untuk memicu sistem pertahanan tubuh secara spesifik. Dalam 

perkembangannya, terdapat empat jenis vaksin yaitu : vaksin yang dimatikan (killed vaccine), 

vaksin yang dilemahkan (attenuated vaccine), vaksin protein rekombinan dan vaksin DNA. 

 

Upaya penyediaan vaksin secara konvensional dengan cara mematikan pathogen yang berasal 

dari inang/ikan yang terserang dikenal dengan istilah autovaksin (killed vaccine) telah 

dikembangkan di BBPBAT sukabumi pada tahun 2007, 2008 dan 2009. Tidak Stabilnya 

kandungan bahan immunogenic pada insang sebagai sumber virus, masih menjadi kendala 

yang mempengaruhi keberhasilan vaksinasi secara konvensional.  Selain vaksin konvensional 

yang dikembangkan BBPBAT Sukabumi, pada tahun 2010 juga telah teregister vaksin anti KHV 

komersial dan telah dilakukan uji efikasinya pada skala laboratorium di BBPBAT Sukabumi.  

Hasil uji skala laboratorium menunjukkan hasil yang baik dengan sintasan 85-90% setelah diuji 

tantang. Namun demikian pada saat dilaksanakan uji lapang di pembudidaya di daerah 

Subang dan Garut, hasilnya  tidak  efektif dan terjadi kematian masal pada ikan setelah satu 



119 

 

minggu divaksin. SOP penggunaan vaksin komersial ini terlalu rumit sehingga  menyebabkan 

sulitnya penerapan vaksinasi pada pembudidaya. 

 

Mengingat masih rendahnya keberhasilan vaksinasi secara konvensional maka perlu dilakukan 

perbaikan vaksin anti  KHV, salah satunya melalui pengembangan vaksin DNA KHV. Vaksin 

DNA merupakan terobosan teknik eksperimental untuk melindungi organisme melawan 

penyakit dengan cara menginjeksikan DNA murni (naked DNA) untuk membangkitkan respon 

imunologi. Vaksin tersebut merupakan hasil rekayasa genetika dimana sekuen gen virus yang 

bersifat imunogenik disisipkan ke dalam plasmid; Plasmid tersebut kemudian ditransformasi 

dan dipropagasi dalam sejumlah bakteri E.coli;  Produk isolasi plasmid dari kultur E.coli 

tersebut selanjutnya digunakan sebagai vaksin (Sri Nuryati, 2009 Komunikasi pribadi). 

 

Pengembangan vaksin DNA anti KHV telah dirintis oleh Institut Pertanian Bogor bekerjasama 

dengan BBPBAT Sukabumi, sejak tahun 2008-hingga saat ini. Vaksin DNA KHV diisolasi dari 

isolat virus KHV lokal (dalam negeri) sehingga vaksin ini memiliki kesesuaian antibodi dengan 

antigen yang cukup tinggi. Kesesuaian ini merupakan syarat penting untuk mencapai 

keberhasilan vaksinasi. Selain itu, vaksin DNA berbeda dengan jasad renik konvesional yang 

dapat mengalami kegagalan vaksinasi akibat kegagalan proses non-aktivasi virulensi dari 

patogen. 

 

Isolat bakteri yang telah disisipi DNA glikoprotein virus KHV (Gp-25) berasal dari Institut 

Pertanian Bogor (IPB) dan dikultur/diperbanyak di laboratorium kesehatan ikan BBPBAT 

Sukabumi pada  ruang khusus produksi vaksin. Vaksin DNA KHV diproduksi dalam 2 (dua) 

bentuk  sediaan yaitu sediaan bakteri dan plasmid. Vaksin sediaan bakteri diaplikasikan 

melalui metode perendaman dan vaksin sediaan  plasmid diaplikasikan melalui metode suntik 

pada ikan.   

 

Beberapa  keunggulan vaksin DNA KHV adalah: 

1. Bersifat generik dan sederhana. 

2. Aman dan tidak menimbulkan resiko terinfeksi penyakit. 

3. Kombinasi  keuntungan dari vaksin tradisional (inactivated vaccine) dan yang 

dilemahkan (attenuated vaccine). 

4. Dapat mencapai keberhasilan tujuan vaksinasi ketika vaksinasi konvensional gagal. 

5. Memungkinkan untuk diberikan bersama ajuvan molekular misalnya motif CpG. 

6. Mengaktifkan baik sistem kekebalan humoral maupun seluler. 

7. Memungkinkan vaksinasi multivalen yaitu dengan mencampur vaksin DNA untuk lebih 

dari satu jenis penyakit melalui vaksinasi yang dilakukan secara bersamaan. 

8. Memberikan proteksi yang baik apabila diberikan pada stadia awal. 

9. Proteksi dapat diinduksi dalam waktu singkat dan memberikan efek proteksi dalam 

jangka waktu lama. 

10. Dapat memberikan proteksi baik dalam suhu rendah maupun tinggi. 

11. Dapat memberikan proteksi pada heterologous strain pathogen. 
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12. Produk murni memiliki stabilitas yang tinggi. 

13. Vaksin DNA KHV ini juga diisolasi dari isolate virus KHV local (dalam negeri) sehingga 

vaksin ini memiliki kehomologan antibodi dengan antigen yang cukup tinggi. 

Kehomologan ini merupakan syarat penting untuk mencapai keberhasilan vaksinasi. 

 

2.  Uraian keberhasilan teknologi 

A. Pengujian  vaksin Konvensional anti KHV produksi BBPBAT Sukabumi dan Vaksin anti KHV 

Komersial pada ikan mas 

 Pengujian vaksin konvensional (killed vaccine) produksi BBPBAT Sukabumi. Vaksin ini 

merupakan filtrat homogenate KHV yang berasal dari jaringan insang ikan mas yang 

terinfeksi KHV dan diinaktifasi dengan formalin). Hasil uji pada pada kondisi 

Laboratorium dan Uji lapang di Karamba Jaring Apung Cirata menghasilkan sintasan 

berkisar 59,5-63,3% setelah diuji tantang. Sintasan yang diperoleh tergolong rendah.  

 Hasil pengujian efikasi vaksin attenuated komersial pada ikan mas skala laboratorium  

menghasilkan sintasan 85-90% setelah diuji tantang. Namun demikian pada saat 

dilaksanakan uji lapang di pembudidaya di daerah Subang dan Garut, hasilnya  tidak  

efektif dan terjadi kematian masal pada ikan setelah satu minggu divaksin. Hal ini 

diduga karena vaksin konvensional yang dilemahkan berubah menjadi ganas. SOP 

penggunaan vaksin komersial ini terlalu rumit sehingga  menyebabkan sulitnya 

penerapan vaksinasi pada pembudidaya. 

 

B.  Hasil percobaan vaksin DNA KHV pada ikan mas dan koi: 

1. Percobaan pada ikan mas ukuran benih10-20 g/ekor;calon induk80-100 g/ekor.  

Hasil pemeliharaan benih ikan mas yang telah divaksin (injeksi intramuskular dosis 12,5 

ug/0,1 ml/ekor), kemudian dilakukan uji tantang (injeksi dengan KHV aktif) 

menghasilkan rataan sintasan 96,67%, sedangkan sintasan pada kontrol (yang tidak 

divaksin) sebesar 0% (Nuryati, 2011). 

 

 
Gambar 3. Gambaran pola kelangsungan hidup ikan hasil vaksinasi (Vaksin DNA; plasmid Gp25) 

setelah proses uji tantang dengan KHV aktif ; Vaksin dengan dosis 12,5μg/100μl /ekor ikan 

menghasilkan nilai rataan sintasan tertinggi (96,67%) (Nuryati, 2011). 

0

20

40

60

80

100

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

A: 2.5 µg Gp/ 100µl+ 
inj. KHV

B: 7.5 µg Gp/ 100µl + 
Inj. KHV

C : 12.5 µg Gp/100 µl + 
Inj. KHV

Si
n

ta
sa

n
 (

%
)

Waktu pengamatan setelah uji tantang (hari ke-)



121 

 

2. Percobaan keamanan vaksin. 

Vaksin DNA KHV yang diaplikasikan ke ikan, tidak berubah menjadi ganas dan secara 

genetik stabil. Hasil pemeliharaan populasi ikan yang telah divaksin sejak bulan Januari  

2011 hingga November 2012 yang disimpan dalam wadah pemeliharaan terkontrol, 

tidak mengalami serangan infeksi KHV. Uji keamanan lebih lanjut dilakukan dengan 

cara melakukan pemeliharaan secara bersama (kohabitasi) antara ikan mas yang 

divaksin dengan ikan mas yang tidak divaksin dan bebas KHV selama 14 hari pada 

kondisi permissive KHV, menunjukkan bahwa tidak terjadi infeksi KHV pada masing-

masing kelompok ikan tersebut. Hasil PCR terhadap Uji kohabitasi  antara ikan mas 

yang divaksin dengan ikan mas tidak divaksin disajikan pada Gambar 4. 

M        VPa     VPb      VEa       VEb       VERa    VERb       K(-)     K (+)      M

 
Gambar 4.Profil gel elektroforesis hasil uji PCR menggunakan primer KHV;  Mengindikasikan 

bahwa tidak terjadi kejadian infeksi KHV pada ikan mas yang divaksin dan tidak pula terjadi 

induksi infeksi KHV pada ikan yang tidak divaksin: M : Marker 100 bp; Vpa contoh ikan yang 

diinjeksi vaksin plasmid Gp; VPb : Contoh ikan yang dikohabitasi dengan ikan yang diinjeksi 

vaksin plasmid Gp; VEa contoh ikan yang diinjeksi vaksin Gp bentuk E. Coli (diinaktivasi); VEb : 

Contoh ikan yang dikohabitasi dengan ikan yang diinjeksi vaksin Gp bentuk E. Coli (diinaktivasi); 

VERa contoh ikan yang direndam vaksin Gp bentuk E. Coli (diinaktivasi); VERb : Contoh ikan yang 

dikohabitasi dengan ikan yang direndam vaksin Gp bentuk E. Coli (diinaktivasi) ; K (+) kontrol 

positif KHV 290 bp; K(-) kontrol negatif (ddH2O). 

 

Berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa vaksin DNA tidak mengakibatkan infeki KHV 

pada ikan yang divaksin, dan tidak pula terjadi induksi infeksi KHV dari ikan mas yang 

divaksin ke ikan mas lain yang tidak divaksin . 

 

3. Percobaan pada ikan mas ukuran 80-10 cm (metode perendaman, dosis vaksin 106-

10
7
cfu/ml)  

Hasil pengujian menunjukkan sintasan pemeliharaan 78,8-83,3% (Sekar, 2012). Pada 

percobaan ini ikan diuji tantang dengan metode injeksi virus aktif selama 30 hari 

setelah masa induksi vaksin selama 3 minggu. 
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4. Pada ikan Koi ukuran 5-8 cm. 

Hasil pengujian menunjukkan sintasan pada koi yang divaksin sebesar 76,67% 

sedangkan  pada ikan non vaksin  26,67% (Tabel  1) 

   

Tabel 1. Sintasan Ikan koi Setelah Uji Tantang (selama 21 hari) 

No. Perlakuan Ulangan Ʃ Awal (ekor) Ʃ Akhir (ekor) Sintasan (%) Rataan (%) 

1 A: Vaksin 

1 30 25 83,33 

76,67 2 30 21 70 

3 30 23 76,67 

2 B: Kontrol 

1 30 10 33,33 

26,67 2 30 6 20 

3 30 8 26,67 

 

5. Aplikasi  Vaksin DNA KHV Pada  Calon Induk iKan Koi yang dipelihara selama tiga bulan 

di perkolaman menunjukkan nilai sintasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan 

non vaksin. Sintasan ikan bervaksin berkisar 70,56-76,84%, sedangkan kontrol 52,51%.   

 

3.  Mudah diterapkan dalam sistem usaha  

Aplikasi vaksin DNA KHV mudah diterapkan karena bentuknya sudah dikemas baik dalam 

bentuk sediaan bakteri (bentuk kering) yang bisa disimpan dalam refrigerator maupun 

plasmid (penyimpanan memerlukan suhu -20oC). Sedangkan aplikasinya bisa melalui 2 

metode vaksinasi yaitu metode perendaman dan injeksi. 

 

4.  Ramah Lingkungan  

Vaksin DNA KHV merupakan produk ramah lingkungan. Vaksin DNA KHV merupakan fragmen 

gen glikoprotein KHV yang tidak bersifat patogen dan menstimulasi respons kekebalan tubuh 

ikan mas dan ikan koi terhadap serangan KHV. Vaksin  DNA  berupa  plasmid  yang 

diinjeksikan  ke  ikan  terbukti  tidak  mengalami  integrasi  dengan  DNA  genom (Kanellos et 

al. 1999). Selain itu vaksin DNA KHV juga tidak dapat diisolasi kembali dari ekskreta ikan yang 

telah diberi. Secara genetik vaksin DNA KHV tidak dapat bertahan di lingkungan, karena 

bentuknya sebagai plasmid DNA (naked DNA) akan mengalami lisis dalam tubuh ikan.   

 

Dalam penelitian pencampuran vaksin DNA dalam bentuk plasmid dengan bakteri flora 

normal yang diisolasi dari lingkungan budidaya ikan mas di IPB, didapatkan hasil bahwa tidak 

terjadi up take vaksin DNA oleh bakteri flora normal (Julianingtyas et al., 2013).  Penelitian 

yang dilakukan secara in vitro ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada interaksi antara bakteri 

flora normal dalam lingkungan akuakultur dengan vaksin DNA dalam bentuk plasmid, dengan 

kata lain vaksin DNA anti-KHV ini aman bagi lingkungan akuakultur. Bakteri E. coli pembawa 

vaksin DNA KHV dimatikan sebelum diberikan ke ikan. Oleh karena itu, bakteri ini tidak akan 

bertahan lama dalam perairan sehingga tetap aman bagi biota air dan lingkungan perairan. 
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WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN DAN 

WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN 

1.   Waktu dan lokasi penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan dilakukan 

Kegiatan ini dilaksanakan dari tahun 2010-2013. Lokasi penelitian, pengkajian pengembangan 

dan penerapan vaksin dilakukan di Laboratorium Kesehatan ikan, Balai Besar Pengembangan 

Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi. Pengujian vaksin DNA KHV dilakukan di Balai Besar 

Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT), Jln. Selabintana no.37, Sukabumi, Jawa Barat.  

 

2.   Lokasi wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi 

Lokasi wilayah untuk penerapan teknologi vaksin DNA KHV  bisa dilakukan dimana saja. 

 

KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Vaksin DNA KHV tidak menimbulkan dampak negatif baik bagi ikan, lingkungan maupun manusia. 

Penggunaan vaksin DNA KHV tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bahaya lainnya. 

 

KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA BIAYA 

Analisa biaya vaksin DNA glikoprotein KHV (DNA Gp-KHV)  dalam bentuk sediaan pellet bakteri 

dan sediaan plasmid adalah sebagai berikut : 

a. Analisa biaya vaksin DNA Gp-KHV bentuk sediaan pellet  bakteri  

(i) Kalkulasi penggunaan bahan-bahan, jumlah serta biaya yang dibutuhkan untuk satu siklus 

produksi vaksin pada tabel 2:  

 

Tabel 2. Biaya bahan yang digunakan untuk satu siklus produksi vaksin dengan volume 

kultur 2.000 ml. 

Bahan Jumlah pemakaian Harga (Rp) 

Triptone 32 gram     91.936 

Yeast ektrak 5 gram     37.320 

NaCl 2,5 gram       2.500 

Amphicilin 2.000 ul     20.000 

Media 2XYT agar 2 petri       4.000 

Disposible syiring filter 0,2 um 1 ampul       2.000 

Jumlah   158.000 

 

(ii) Biaya pellet bakteri yang digunakan untuk bahan vaksin 

- Hasil Pellet 1 kali produksi sebanyak 24 gram;  

- Biaya pelet bakteri Rp. 158.000,- per 24 gram =  Rp 6.583,- per gram 

- Keperluan pellet bakteri untuk pembuatan vaksin bentuk suspensi pellet bakteri 

(konsentrasi 108 CFU ) sebanyak 50 liter adalah  0,5 gram pellet bakteri; 

  Biaya dalam rupiah  = 0,5 gr x Rp 6.583,- =  Rp. 3.291,- 
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(iii) Biaya per dosis vaksin sediaan bakteri 

-   Volume suspensi perendaman vaksin 50 liter dengan kebutuhan pellet bakteri Gp-KHV 

0,5 gram  

-   Benih ikan yang direndam 5 ekor/liter (ukuran ikan 8-10 cm); 250 ekor dalam 50 liter 

rendaman suspensi bakteri   

-     Biaya vaksin : Rp 3.291/250 = Rp 13,2 /ekor 

 

b.  Analisa biaya vaksin DNA Gp-KHV sediaan plasmid : 

(i) Biaya bahan : 

-   Dibutuhkan 0,5 gram pellet bakteri untuk 1prep/tabung isolasi plasmid; biaya dalam 

rupiah (sesuai butir A) : 0,5 x Rp 6.583 = Rp 3.291,- 

(ii) Biaya prep/tabung isolasi plasmid &  plasmid yang dihasilkan 

- Harga kit yang digunakan untuk isolasi plasmid 1 box (isi 20 prep) = Rp. 2.141.000,- 

- Biaya 1 prep (tabung isolasi plasmid) : Rp. 2.141.000/20 prep = Rp. 107.050,- 

- Vaksin plasmid yang dihasilkan dari 1 prep = 300 dosis  

(iii) Biaya vaksin bentuk  plasmid : (i) + (ii) = Rp. 110.341,- 

(iv) Biaya vaksin bentuk plasmid per 1 dosis = Rp. 110.341/300= Rp. 368,- 

 

c.  Analisa biaya vaksin attenuated komersial. 

Berdasarkan hasil analisa biaya vaksin attenuated komersial yang telah beredar saat ini adalah 

Rp. 300/dosis/ekor. 

 

d.  Perbandingan biaya vaksin attenuated komersial dengan vaksin DNA Gp-KHV 

Berdasarkan penjelasan pada butir a, b dan c, pada Tabel 3 ditampilkan perbandingan 

biaya/dosis untuk vaksin attenuated komersial yang telah beredar dan vaksin DNA Gp-KHV. 

 

Tabel 3.  Perbandingan biaya vaksin/dosis (Rp), antara vaksin attenuated komersial dengan 

vaksin DNA Gp-KHV 

Jenis vaksin Vaksin DNA Gp-KHV Vaksin attenuated 

komersial Bentuk plasmid Bentuk pellet 

bakteri 

Biaya vaksin/dosis/ekor Rp. 368,- Rp. 13,2 Rp. 300,- 

 

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Bahan-bahan yang digunakan untuk produksi vaksin DNA KHV  masih merupakan produk impor 

namun mudah didapatkan didalam negeri.  
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FOTO DAN SPESIFIKASI 

 

 
 

Spesifikasi : 

Bahan : gen Glikoprotein dari Koi   Herphesvirus (KHV) 

dari strain lokal KHV yang menginfeksi strain ikan 

mas (Cyprinus carpio) lokal 

Kemasan : botol (vol 10 ml) 

Penyimpanan: 

- Sediaan bakteri : suhu 4oC (Refrigerator) 

- Sediaan plasmid : Freezer -20oC 

 

               Gambar 5.Vaksin DNA KHV 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI : 

Teknologi pakan formulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas warna ikan Koi strain 

Kohaku. Manfaat yang dihasilkan adalah teknologi ini dapat diadopsi oleh pembudidaya ikan koi 

dan pengusaha pakan skala kecil dan menengah sehingga terjadi peningkatan kualitas warna ikan 

Koi strain Kohaku yang berdampak pada meningkatnya produksi ikan Koi strain Kahaku Grade I  

dan II hingga lebih dari 70%. Kegunaan teknologi ini adalah mudah dan aplikatif, biaya produksi 

rendah, digunakan hanya sekitar 1 bulan sebelum ukuran jual, selisih harga produksi ikan yang 

dipanen pada ukuran 4-5 inchi lebih tinggi hingga Rp. 1.500,- per ekor.  

 

RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN 

1. Persaratan Teknis Penerapan Teknologi 

- Teknologi diaplikasikan pada ikan Koi strain Kohaku berbagai ukuran siap jual 

- Wadah yang digunakan dapat berupa akuarium secara indoor ataupun kolam (beton, atau 

tanah) secara outdoor 

- Bahan baku pakan dapat menggunakan bahan baku lokal dengan formulasi kandungan 

nutrisi dan karotenoid yang telah ditentukan 

- Formulasi utama adalah tepung wortel dan astaksantin sintetis dengan dosis sesuai 

formulasi 

 

2. Uraian secara lengkap dan detail SOP 

Formulasi Pakan 

Pengujian terhadap pakan dilakukan pada strain ikan Koi Kohaku, dengan perlakuan pakan 

AWKoi (pakan Koi strain Kohaku) yang berbeda. Dalam aplikasi dapat digunakan benih ikan 

Koi strain Kohaku dengan ukuran 9-13 cm, dipelihara dalam kolam beton secara langsung 

ataupun hapa pada kolam tanah dengan padat tebar 20 ekor per m
3
. 
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Pakan diberikan 3 kali sehari (pagi, siang, sore), sebanyak 5% dari bobot biomasa. Pakan 

AWKoi dibuat dalam bentuk pellet tenggelam berdasarkan formulasi berikut ini : 

 

Tabel 1. Formulasi pakan ikan Koi (AWKoi) strain Kohaku. 

Bahan Baku Pakan AWKoi (Kohaku) Pakan Koi Komersil 

Tepung Ikan Impor 20 % TD 

Tepung Ikan Lokal 9,46 % TD 

Tepung Jagung 5 % TD 

Bungkil Kedele 25 % TD 

Tepung Terigu 10 % TD 

Pollard 19,78 % TD 

Mineral 1 % TD 

Vitamin 3 % TD 

CMC 1 % TD 

Minyak Jagung 1,81 % TD 

Tepung Wortel 3,75 % TD 

Tepung B. Marigold 0 % TD 

Astaxantin 10% 0,1 % TD 

Total  100 % TD 

Nutrisi Hasil analisis* Hasil analisis* 

Kadar air 4,45 % 9,03 % 

Protein 33,45 % 28,90 % 

Lemak 5,44 % 6,70 % 

Abu 17,75 % 10,91 % 

Kalsium  1,80 % 2,30 % 

Fosfor total 1,24 % 1,33 % 

Serat Kasar 9,77 % 5,85 % 

Harga per Kg (Rp.) 17.000 50.000 

Feeding Rate (% biomass/hari) 8 8 

Keterangan: * Analisis proksimat laboratorium 

                          TD = Tidak Diketahui 

 

Pemilihan Bahan Baku Pakan 

Bahan baku yang digunakan dalam formulasi pakan AWKoi dapat disesuaikan dengan 

ketersediaan dimana tempat teknologi ini akan diterapkan dengan melakukan analisis 

proksimat terlebih dahulu. Tepung ikan impor penggunaanya bisa digantikan sebagian dengan 

menggunakan tepung ikan lokal dengan kandungan protein minimal 60%, kecernaan pepsin 

(0,02%) lebih dari 90% dan TVBN < 120 ppm. Tepung wortel sebagai sumber karotenoid dapat 

disubtitusi dengan sumber karotenoid alami lainnya seperti tepung alga, karapas krustase, 

CGM dan tepung bunga marigold. 
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Proses Pembuatan Pakan 

Pakan AWKoi dalam formulasi yang telah direncanakan dapat dibuat dengan proses yang 

sangat sederhana menggunakan alat pembuat pakan manual, semi mesin atau mesin dengan 

berbagai kapasitas produksi sesuai kebutuhan. Pada gambar 11 terdapat beberapa contoh 

alat pembuat pakan yang umumnya tersedia di tingkat pembudidaya. 

 

Dalam proses pembuatan pakan menjadi pellet, pencampuran dan komposisi bahan baku 

pakan sangat menentukan keberhasilan dan tekstur pakan yang akan dihasilkan, 

Penimbangan jumlah bahan baku yang tepat sesuai dengan formulasi akan menentukan 

efektivitas penggunaan pakan pada ikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

 

Dalam hal ini pakan AWKoi adalah pakan yang ditujukan bagi peningkatan kualitas warna ikan 

hias koi serta pertumbuhan yang optimal. Penimbangan bahan baku pakan harus tepat dan 

sesuai dengan kebutuhan dan kuantitas produksi pakan yang ingin dihasilkan. 

 

Setelah penimbangan, proses dilanjutkan dengan pencampuran bahan baku pakan menjadi 

suatu adonan pakan yang homogen sebelum dilakukan tahapan pencetakan pakan (pelleting).  

Pencampuran pakan terlebih dahulu dimulai dari pencampuran bahan berbentuk tepung dari 

yang jumlahnya lebih sedikit dicampurkan dengan yang lebih banyak dan seterusnya. Jumlah 

bahan baku pakan yang sedikit dicampurkan dengan bahan baku tepung yang jumlahnya lebih 

banyak diaduk merata hingga homogen.  

 

Setelah bahan baku pakan berbentuk tepung tercampur rata dan homogen selanjutnya 

ditambahkan dengan bahan baku pakan yang berbentuk minyak (oil). Bila pencampuran 

tersebut masih buyar atau tidak kalis maka dapat ditambahkan dengan air sedikit demi 

sedikit.  

 

Adonan yang telah tercampur rata, homogen dan kalis, selanjutnya diproses menjadi pellet 

dalam alat penggiling atau pencetak pellet. Ukuran pellet yang diinginkan menjadi dasar 

dalam menyiapkan dan menggunakan ukuran lubang keluarnya pellet (pellet hole). Ukuran 

pellet hole ini menyesuaikan kebutuhan atau ukuran ikan yang akan diberikan pakan.  

  

Bila menggunakan mesin pencetak pellet yang sederhana, pellet yang keluar dari pellet hole 

sebaiknya dijejerkan atau ditempatkan dalam wadah yang lebar seperti tampah (Gambar 13). 

Pellet ini kemudan disebar dan diatur posisinya agar tidak menumpuk sehingga pellet tidak 

menempel satu sama lain. Pellet yang tersebar rata juga akan mempercepat proses 

pengeringan dan memudahkan proses selanjutnya. 

 

Proses selanjutnya adalah pengeringan pellet atau pakan. Pengeringan dapat dilakukan dalam 

oven pada suhu 60⁰C untuk mempercepat proses, menggunakan spray dryer atau alat 

pengering semprot (Gambar 14) atau pengeringan manual menggunakan cahaya matahari 

atau diangin-anginkan. 
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Pemeliharaan Ikan untuk Uji Pakan 

Pada pembudidaya ikan koi, pemeliharaan ikan umumnya dilakukan di kolam baik kolam 

tanah maupun kolam beton. Penebaran ikan dalam kolam atau waduk juga dapat dilakukan 

dalam sistem hapa. Pemeliharaan ikan dimulai sejak ikan berukuran benih 2,5 – 3 inchi hingga 

ikan siap jual (umumnya pemeliharaan 2-3 bulan). 

 

Aplikasi pemberian pakan AWKoi sebaiknya dilakukan minimal 2 minggu sebelum ikan 

dipanen. Hal ini dimaksudkan karena pakan pada jangka waktu tersebut diharapkan telah 

efektif dan berpengaruh nyata untuk meningkatkan kualitas warna ikan.  

 

KEUNGGULAN TEKNOLOGI  

Pengamatan terhadap Parameter Kualitas Warna dan Pertumbuhan 

Data yang dapat diamati antara lain :  

1. Parameter Kualitas Warna  

a. Lightness (L) yaitu nilai kecerahan warna  dengan kisaran warna 0-100% 

b. Chroma (C) yaitu nilai kepekatan warna dengan kisaran 0-100% 

c. Hue (H) yaitu jenis warna dengan kisaran nilai 0-360 derajat.  

Pengukuran warna dilakukan dengan menggunakan Minolta Chroma CR-400 (kolorimeter), 

dengan sistem warna L*C*H 

 

 
2. Parameter Pertumbuhan  

Parameter pertumbuhan yang diukur adalah bobot badan dan panjang total. Seluruh 

parameter diukur setiap 2 minggu sekali selama 2,5 bulan. Data yang diperoleh dianalisis 

secara deskriptif.   

 

Performansi Koi Strain Kohaku  

Kohaku adalah salah satu strain yang banyak diminati oleh para penggemar  ikan koi. Kriteria nilai 

kualitas warna ikan hias ini diantaranya adalah kecerahan (lightness), jenis warna (hue), dan 

kepekatan warna (chroma). Pengukuran kualitas warna menggunakan colorimeter Konika Minolta 

CR400 merupakan salah satu alat ukur yang dianggap obyektif dalam menilai kualitas warna. 

Hasil pengukuran kecerahan (lightness), jenis (hue), dan kepekatan warna (chroma) ditampilkan 

pada Gambar 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 
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Penilaian warna terkini umumnya dilakukan menggunakan kolorimeter, seperti reflaksi dari 

spectrofotometer yang mampu mengasilkan 3 karasteristik warna dan pengukuran karotenoid 

pada jaringan ikan, sehingga mudah dipahami. Tiga karakter warna untuk mengukur kualitas 

warna adalah lightness (L), hue (H) yang menggambarkan jenis warna (range of color) dan 

chroma (C) yaitu ekspresi dari jumlah zat pembentuk warna (Guillaume et al, 2001). Mata 

manusia mengkombinasikan ketiga karakter ini menjadi sebuah warna yang unik. Persepsi 

mengenai sistem warna L, C, H perlu dipahami untuk menyimpulkan data hasil penelitian dengan 

benar. Sebagaimana dilaporkan Guillaume et al. (2001), bahwa pada saat konsentrasi karotenoid 

(cantaxantin) dalam daging salmon meningkat maka nilai chroma (C) atau saturasi juga 

meningkat, lightness (L) menurun warna semakin dan warna dagingnya menjadi lebih merah tua. 

Hue (H) mengekpresikan status dan struktur kimia dari jenis karotenoid yang disimpan, misalnya 

astaxantin merah (pink), cantaxantin (merah) dan lutein (kuning-oranye). Pada penelitian ini nilai 

hue sebesar 0 derajat adalah menggambarkan warna merah hingga nilai 90 derajat yang berarti 

kuning. Ilustrasi mengenai sistem warna L, C , H  dapat dilihat pada Gambar 1a dan 1b. 

 
 

Kecerahan warna memiliki satuan unit % yang berada pada kisaran 0% (terendah) bermakna 

hitam pekat dan 100% (tertinggi) bermakna putih. Semakin tinggi nilai kecerahan, warna semakin 

mendekati ke putih. Kecerahan warna tidah dapat berdiri sendiri tanpa faktor lain seperti jenis 

warna (hue) dan kepekatan warna (chroma). 

 

Kecerahan (Lightness)   

Pada penelitian ini, sebaran kecerahan warna tiap sampling selama periode penelitian  pada 

perlakuan pakan Balai dan komersial menunjukkan kisaran 30-80% dengan nilai persentase 

dominan pada kisaran kecerahan 50%. Di awal penelitian, kecenderungan jumlah ikan dalam 

persen pada perlakuan pakan Balai lebih tinggi dibanding pakan komersial namun di akhir 

penelitian persentase kecerahan tertinggi terletak pada nilai kecerahan 50-60%. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa pakan Balai meningkatkan nilai kecerahan secara signifikan dengan sebaran 

jumlah ikan yang lebih menyebar.  

 

Gambar 1. (a) Sistem warna L, C, H (b) ilustrasi warna 

Picture1. (a) The color system of L, C, H. (b) color illustration 

a b 
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a. 

 

 
b. 

 

Gambar 2. Nilai kecerahan warna kulit ikan koi awal penelitian (a) dan akhir penelitian (b). 
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Gambar 3. Rata-rata kecerahan warna selama periode pemeliharaan. 

 

Rata-rata nilai kecerahan menunjukkan hasil yang tidak signifikan hanya ada perubahan yang 

cukup menonjol pada perlakuan pakan komersial pada sampling ke dua, namun hal itu 

dimungkinkan karena adanya bias pada saat pengukuran seperti misalnya pengaruh cahaya 

lingkungan. Namun itu dapat diantisipasi pada sampling berikutnya yang menunjukkan bahwa 

perbedaan kecerahan pada pakan Balai dengan pakan komersial di akhir penelitian hanya 

berkisar 0,64% dan tidak signifikan. Artinya kedua jenis pakan memberikan respon kecerahan 

yang sama baiknya dan tidak berbeda nyata. 

 

Jenis Warna (Hue) 
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b. 

 

Gambar 4. Nilai jenis warna kulit ikan koi awal penelitian (a) dan akhir penelitian (b). 

 

Jenis warna memiliki satuan unit ⁰ yang berada pada kisaran 0⁰ (terendah) bermakna merah dan 

360⁰ (tertinggi) kembali ke merah. Semakin tinggi nilai jenis warna (hue), lebih dari 0⁰ mengarah 

ke 60⁰ nilai semakin menuju kuning. Seperti halnya kecerahan warna, jenis warna juga tidak 

dapat berdiri sendiri tanpa faktor lain seperti kecerahan (lightness) dan kepekatan warna 

(chroma). 

 

Pada awal penelitian, pakan Balai telah menunjukkan sebaran nilai hue dari 35-70⁰ sedangkan 

pakan komersial dari 40-70⁰, namun di akhir penelitian pada pakan Balai nilai ini berubah sedikit 

yaitu 43-67⁰. Nilai hue atau jenis warna menunjukkan letah warna berada dimana nilai hue yang 

semakin rendah menunjukkan semakin mengarah ke merah. Pada akhir penelitian, pakan Balai 

mampu menurunkan derajat nilai hue sehingga warna akan semakin mengarah ke merah.  

 

 
Gambar 5. Rata-rata jenis warna selama periode pemeliharaan. 
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Rata-rata jenis warna pada pakan Balai dan pakan komersial menunjukkan perubahan sebesar 20 

di akhir penelitian dibandingkan awal. Berdasarkan nilai derajat jenis warnanya perubahan 

berupa penurunan derajat warna menuju 00 menunjukkan jenis warna yang mengarah dari 

kuning ke merah, sedangkan bila menuju ke derajat yang lebih tinggi hingga 600 warna akan 

mengerah dari merah ke kuning. Hal ini mengindikasikan bahwa warna yang dihasilkan oleh 

pakan Balai lebih merah sedikit dibandingkan warna yang dihasilkan dari pakan komersil 

meskipun perbedaannya relative tidak signifikan.  

 

Kepekatan Warna (Chroma) 

 
a. 

 

 
b. 

Gambar 6. Nilai kepekatan warna kulit ikan koi awal penelitian (a) dan akhir penelitian (b). 
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Gambar 7. Rata-rata kepekatan warna selama periode pemeliharaan. 

 

Kepekatan warna memiliki sebaran nilai yang cukup luas dari 40-85% yang menunjukkan bahwa 

kepekatan warna memiliki kisaran yang cukup lebar. Hal ini mengindikasikan variasi yang cukup 

besar antar individu ikan sehingga kepekatan warna yang dihasilkan cukup bervariasi.  

 

Kepekatan warna memiliki satuan unit % yang berada pada kisaran 0% (terendah) dan 100% 

(tertinggi). Semakin tinggi nilai kepekatan warna (chroma), lebih dari 0% mengarah ke 100% 

semakin pekat warna yang ditimbulkannya. Kepekatan warna di atas 70% dapat ditemukan pada 

pakan Balai dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan pakan komersial. Seperti halnya 

kecerahan warna dan jenis warna, kepekatan warna juga tidak dapat berdiri sendiri untuk 

menghasilkan kualitas warna yang baik yang sesuai dengan standard kualitas yang ditetapkan. 

 

Penggunaan karotenoid sintetis dalam meningkatkan kualitas warna ikan hias tidak konsisten. 

Namun Hertrampf dan Piedad-Pascual (2000) menyatakan bahwa pada ikan salmon penyerapan 

astaxantin dan cantaxantin 10 -20 kali lebih baik dibandingkan dengan lutein dan zeaxantin. 

Yuangsoi et al, (2010) menambahkan bahwa pada ikan koki astaxantin lebih cepat diserap 

dibandingkan lutein dan karoten. 

 

Astaxantin juga terdapat pada bahan-bahan tertentu seperti tepung kepala udang, rebon dan 

alga Haematococcus pluvialis (Hertrampf dan Piedad-Pascual, 2000). Pengaruh H. pluvialis  

terhadap nilai chroma lebih rendah (P<0,05) dibandingkan tepung bunga marigold dan astaxantin 

sintetis. Hal tersebut diduga karena adanya dinding sel yang tebal pada alga (Sommer et al, 1992; 

Shiang, 2006). Dinding sel umumnya mengandung selulose tinggi yang menghambat penyerapan 

lemak, padahal karotenoid merupakan pigmen yang larut dalam lemak (Gouviea dan Rema, 2005; 

Gupta et al. 2007). Menurut Guillaume et al. (2001) penambahan lemak pada pakan akan 

meningkatkan proses pigmentasi dan kecernaan pigmen. 

 

Nilai hue (H) mengekspresikan warna karotenoid yang tersimpan dalam jaringan tubuh ikan. 

Menurut Simpson et al (1981) jenis karotenoid yang tersimpan dalam tubuh ikan koi adalah lutein 

dan astaxantin. Menurut Kusmiati et al. (2010) lutein merupakan karotenoid alami berbentuk 
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kristal padat berwarna kuning. Telah diketahui bahwa ikan koi mampu mengkonversi lutein 

menjadi astaxantin (Yuangsoi et al, 2010), namun sebagian besar tetap disimpan dalam bentuk 

lutein (Latscha, 1990). Sedangkan astaxantin merupakan karotenoid yang berwarna merah muda 

(Gupta et al, 2007). 

 

Pertumbuhan bobot tubuh dan panjang total selama penelitian menunjukkan adanya kenaikan 

namun tidak signifikan. Perbandingan pertambahan pertumbuhan bobot tubuhan dan panjang 

total antara perlakuan pakan Balai dan pakan komersial tidak terlihat nyata atau signifikan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan pertumbuhan terhadap jenis pakan yang 

diberikan (Gambar 14 dan 15). 

 

Uji coba pakan AWKoi (Kohaku) pada ikan koi kohaku dibandingkan dengan pakan komersil 

menghasilkan performansi yang berbeda. Pakan AWKoi kohaku mampu meningkatkan kualitas 

warna ikan koi kohaku dan memberikan peningkatan grade ikan koi kohaku pada grade 1 dan 2 

sebesar 73% sedangkan pakan komersil hanya mampu mencapai grade 1 dan 2 sebesar 27%. 

 

 
Gambar 8. Pertumbuhan panjang total selama penelitian 

 

 
Gambar 9. Pertumbuhan bobot tubuh selama penelitian 
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Gambar 10. Grade warna hasil sortasi pembudidaya ikan koi di sentra produksi. 

 

Pada akhir penelitian, dilakukan seleksi ikan oleh para pembudidaya terhadap hasil penerapan 

teknologi pembuatan pakan ikan produk Balai yang dibandingkan dengan produk pakan komersil. 

Hasil seleksi menunjukkan bahwa pakan Balai mampu meningkatkan grade I dan II pada ikan koi 

kohaku hingga 73% dibandingkan yang dihasilkan oleh pakan komersial hanya 27%. Hal ini 

merupakan kepuasan tersendiri bagi pembudidaya dimana nilai ekonomis yang didapat jauh lebih 

tinggi yaitu Rp. 8.000,- untuk Grade I dan II sedangkan Rp. 6.500,- untuk Grade III dan IV. 

  

WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPANDAN 

WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN  

Kegiatan penelitian formulasi pakan untuk meningkatkan kualitas warna ikan Koi telah dilakukan 

dalam skala laboratorium pada tahun 2012 dan mendapatkan hasil yang signifikan dalam 

pertumbuhan, sintasan dan kualitas warna untuk ikan Koi strain Kohaku. Kegiatan kemudian 

dilanjutkan dengan penerapan teknologi formulasi pakan ikan Koi strain Kohaku tersebut pada 

sentra produksi di Blitar pada tahun 2013 dengan beberapa lokasi budidaya milik masyarakat 

pembudidaya ikan Koi.  Hasil yang baik dan menggembirakan juga didapatkan di sentra produksi 

ini.  

 

KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam skala laboratorium hingga skala lapang di sentra 

produksi, tidak ditemukan dampak negatif yang dihasilkan.  

 

KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

Pakan ini merupakan pakan formulasi yang lebih baik dibandingkan pakan komersial Koi yang 

telah ada dimana pertumbuhan sama baiknya namun kualitas warna yang dihasilkan jauh lebih 

baik. Selisih harga pakan Balai (Pakan AWKoi) dengan pakan Koi komersial sebesar Rp. 33.000,-

/kg (Tabel 1). Pakan AWKoi sangat adatif dan kompetitif di tingkat pembudidaya hingga 

penggemar ikan hias Koi.  Pakan ini juga memiliki nilai ekonomis jika dibandingkan dengan pakan 

ikan konsumsi sebagaimana analisis usaha di bawah ini. 
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Analisis usaha penggunaan pakan koi Balai (AWKoi): 

 

Pada Benih Ukuran 12-15 cm di Kelompok Pembudidaya Koi Mina Brawijaya 

- Ukuran Benih Awal 25 g 

- Konsumsi Pakan 5% per hari  (1,6 g/ekor/hari) 

- Masa Pemeliharaan 1 Bulan  

- Total Konsumsi Pakan =  48  gram/ekor (1,6 g x 300 hari) 

- Biaya Pakan Per ekor ikan :  

o Pakan Ikan Konsumsi Rp. 10.000 x 48 g/1.000g = Rp. 480,- /ekor 

 Rp. 480.000,- /1.000 ekor 

o Pakan Koi Komersial =Rp. 50.000 x 48 g/1.000g = Rp. 2400,- /ekor 

 Rp. 2.400.000,- /1.000 ekor 

o Pakan Balai (AWkoi) = Rp. 17.000 x 48 g/1.000g = Rp. 816,- /ekor 

 Rp. 816.000,- /1.000 ekor 

- Harga jual ikan pada saat panen 

o Pakan  Ikan konsumsi  

 Grade I dan II    = 27% x Rp. 8.500,- x 1.000 ekor = Rp. 2.295.000,- 

 Grade III dan IV = 73% x Rp. 6.500,- x 1.000 ekor = Rp. 4.745.000,- 

 Total  Rp. 7.040.000,- 

o Pakan Balai (AWkoi) 

 Grade I dan II    = 73% x Rp. 8.500,- x 1.000 ekor = Rp.6.205.000,- 

 Grade III dan IV = 27% x Rp. 6.500,- x 1.000 ekor = Rp. 1.755.000,- 

 Total Rp. 7.960.000,- 

 

- Keuntungan Menggunakan Pakan Balai  

o Selisih Harga Jual –Selisih  Harga Pakan  

o (Rp. 7.960.000 - Rp. 7.040.000) – (Rp. 816.000 - Rp. 480.000) 

= Rp. 584.000,- /1.000 ekor 

 

Pada Benih Ukuran 40 cm di Kelompok Pembudidaya  Beringin Koi Club 

Pokdakan Beringin Koi Club melakukan pemeliharaan ikan pada kolam tanah, dengan populasi 

300 ekor yang telah terseleksi pola warnanya. Pada saat akan dipanen ikan didiberi harga 

penawaran sebesar Rp. 80.000,- /ekor ( Rp. 24.000.000,-).Dengan menambah masa pemeliharaan 

selama 20 hari, menggunakan pakan AWkoi harga penawaran meningkat menjadi Rp. 100.000,-

/ekor (Rp. 30.000.000,-) . 

 

Penambahan biaya pakan selama kurun waktu tersebut adalah Rp. 1.700.000,- (100 kg pakan 

AWkoi). Hal ini mengindikasikan bahwa selisih kenaikan harga dibandingkan dengan biaya pakan 

yang dikeluarkan adalah Rp. 4.300.000,- . Hasil ini merupakan nilai profit yang sangat signifikan.  
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TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Teknologi formulasi pakan untuk peningkatan  kualitas warna ikan Koi Kohaku ini menggunakan 

bahan baku lokal sebesar 99,90% sedangkan bahan baku impor hanya sebesar 0,10% yaitu 

berupa astaksantin sintetis.  

 

FOTO DAN SPESIFIKASI 

 

 

 
 

 

Gambar 12. Penimbangan dan pencampuran bahan pakan 

Gambar 11. Berbagai jenis alat pembuat pakan di pembudidaya 
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Gambar 14. Pengeringan pakan dalam alat 

pengering 

Gambar 13. Proses pembuatan pakan dalam alat pengiling pakan 
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Pakan komersial Pakan Balai (AWKoi) 

Pakan komersial vs Pakan AWKoi 

Gambar 17. Perbandingan Warna Ikan  yang menggunakan Pakan komersial dengan Pakan AWKoi 

Gamber 16 Berbagai grade pada ikan koi (grade 2 – 4) 

Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Gambar 15. Pemasangan hapa untuk pemeliharaan koi 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI : 

Tujuan teknologi ini adalah memaksimalkan tingkat keberhasilan pemijahan ikan grass carp. 

Manfaat dari teknologi ini adalah meningkatkan  hasil produksi  benih grasscarp. 

 

RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN: 

1. Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi dilengkapi oleh adanya : 

- Kolam beton dengan debit volume air yang deras 

- Kisaran suhu air kolam 25-32⁰C. 

- Sarana listrik 

- Aerasi 

 

2. Uraian secara lengkap dan detail SOP, mencakup: 

a. Gambaran/uraian/rincian teknologi 

1. Pemeliharaan Induk 

Induk ikan grasscarp jantan dan betina dipelihara secara terpisah. Selama 

pemeliharaan, induk diberikan pakan komersiil (pakan apung) dengan kandungan 

protein >45% dengan persentase 3% dari biomassa induk. Frekuensi pemberian pakan 

komersiil 2 kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Selain itu, ikan induk diberi pakan 

hijauan berupa rumput gajah (Pennisetum purpureum) dengan persentase 50% dari 

biomassa induk dan frekuensi pemberian 1 kali sehari yaitu pada pagi hari. 

2. Pemijahan 

2.1. Persiapan Bak Pemijahan 

Bak pemijahan disiapkan dengan ukuran 6x3x1 m. Dalam bak pemijahan 

dipasang hapa berukuran 2x4 m sebanyak 2 buah dan diatur air masuk dan 

pengeluarannya. Tutup terpal dipasang untuk menghindari masuknya air hujan 
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yang bisa menurunkan suhu air secara drastis. Karena sifat telur ikan grasscarp 

yang semi pelagik atau tidak adhesive sebagaimana pada ikan mas, maka tidak 

dibutuhkan substrat untuk menempelkan telurnya 

 

2.2. Seleksi Induk 

Induk ikan grasscarp yang matang gonad dipilih dengan melihat tanda-tanda 

pada tubuh ikan yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut : 

 

Tabel 1.  Ciri-ciri induk jantan dan betina Grasscarp 

  

Sirip dada bagian atas kasar Sirip dada bagian atas halus/licin 

Bentuk badan relatif lebih langsing 
Perut mulai bagian dada sampai ke 
arah lubang pengeluaran membesar 

Bila perut diurut ke arah lubang 
kelamin akan keluar cairan 
berwarna putih (sperma). 

Bila ditekan terasa lembek, lubang 
kelamin kemerahan dan agak 
menyembul keluar 

Gerakan lincah Gerakan relatif lamban 

 

2.3. Penyuntikan dengan ovaprim 

Penyuntikan ikan dilakukan dengan 0,5 ml ovaprim untuk setiap kilogram induk 

betina.  Induk disuntik kira-kira 3 sisik di bawah sirip punggung (Gambar 1).  

Penyuntikan induk betina dilakukan dua kali, dengan interval 6 jam.  

Penyuntikan ovaprim pertama dilakukan sebanyak 1/3 dosis dari dosis total dan 

ikan dimasukkan ke dalam tempat terpisah dari jantan. Penyuntikan ke dua 

dilakukan sebanyak 2/3 dari dosis total. Bersamaan dengan itu, induk jantan 

disuntik satu kali dengan dosis 0,5 ml/induk jantan. Kemudian induk betina dan 

jantan dipelihara bersama dan dibiarkan selama 10-12 jam agar memijah secara 

alami. 

 

Selama masa pemijahan, dilakukan perangsangan dari luar, yaitu dengan 

memberikan sistem imbas. Biasanya yang ikut dipijahkan pada kegiatan ini 

adalah ikan mas. Ikan mas dipijahkan di Hapa ke dua dalam bak yang sama 

dengan ikan grascarp yang dipijahkan, Kegiatan ini dilakukan untuk membantu 

memperkuat feromon agar kedua induk ikan grascarp terangsang untuk 

memijah dan mempercepat pembuahan telur. Pemijahan biasanya mulai terjadi 

pukul 24.00 dan berakhir pagi hari. 
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Gambar 1. Proses Penyuntikan (Injeksi) ovaprim pada induk ikan 

 

2.4. Penetasan telur 

Untuk kegiatan penetasan telur dapat menggunakan akuarium, wadah fiber dan 

hapa halus yang dilengkapi dengan aerator atau pengaliran air sehingga telur 

tidak bertumpuk dan mendapat cukup oksigen. Pada suhu air 25-30⁰C, telur 

akan menetas sekitar 24 jam dan pada suhu dibawah 20⁰C telur akan menetas 

sekitar 5-10 jam. 

 

3. Pemeliharaan Benih 

3.1. Pemeliharaan Larva 

Setelah menetas larva dipelihara dalam wadah yang sama.  Namun telur yang 

tidak menetas dan ¾ bagian air diganti dengan air yang baru.  

Larva yang telah berumur 4 hari dapat diberi pakan berupa kuning telur.  

Pemeliharaan larva selama 7-10 hari dan selama masa pemeliharaan 

airharusdiganti setiap hari sebanyak ½ bagian. Setelah itu barulah larva 

dipindahkan ke kolam pendederan 1 yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

 

3.2. Pendederan 

3.2.1. Pendederan 1. 

Pendederan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi larva 

lebih mengembangkan pertumbuhan  badannya.  

Kolam pendederan tidak perlu terlalu luas agar mudah dipersiapkan.  

Prasyarat bagi kolam pendederan adalah telah dijemur selama 5-7 hari, 

pemberian kapur dosis 50 gram/m², pemupukan dengan dosis 0,5 kg/m².  

Kedalamanan air kolam 50 cm dan dibiarkan tergenang selama 4-6 hari 

setelah itu benih ditebar di pagi hari dengan kepadatan 100 ekor/m².  

Setelah tiga minggu masa pemeliharaan benih induk bisa dipanen untuk 

pendederan ke 2. 

 

3.2.2. Pendederan 2. 

Mempersiapkan kolam dengan persyaratan yang sama dengan kolam 

Pendederan 1.  

Melakukan penebaran benih dengan kepadatan 50 ekor/m². 

Melakukan pemanenan setelah masa 3 minggu pemeliharaan. 
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b. Cara penerapan teknologi  

1. Menyiapkan Induk siap dipijahkan baik ikan grass carp maupun ikan mas. 

2. Menyiapkan bak pemijahan dengan memasang hapa pemijahan dan akuarium untuk 

telur yang telah dibuahi. 

3. Melakukan seleksi Induk jantan dan betina ikan grass carp dan mas yang telah matang. 

Perbandingan berat antara induk jantan dan induk betina adalah 1:1. 

4. Meletakkan dua hapa pemijahan secara berdampingan untuk memberikan rangsangan 

pemijahan terhadap induk grasscarp dari pemijahan ikan mas atau melakukan 

penyekatan bila hapa pemijahan relatif luas. 

5. Menaruh Induk dalam hapa pemijahan pada pagi hari kemudian dilakukan persiapan 

penyuntikan pada Induk grasscarp. 

6. Melakukan penyuntikan pada Induk betina grasscarp dengan dosis 0,5 ml ovarium/kg 

induk dan 0,3 ml/kg pada jantan. Sepertiga dosis diberikan pada suntikan pertama 

pada betina dan sisanya diberikan pada suntikan ke dua. Sedangkan ikan jantan dosis 

seluruhnya diberikan bersamaan dengan suntikan ke dua ikan betina. Interval antara 

kedua suntikan pada ikan betina adalah 6 jam. 

7. Melakukan kontrol pemijahan setelah 10-12 jam dari suntikan pertama. 

8. Melakukan pemanenan telur dan selanjutnya telur ditebar kedalam akuarium yang 

telah diberikan aerasi untuk ditetaskan. 

 

KEUNGGULAN TEKNOLOGI : 

1. Uraian teknologi 

Teknologi ini merupakan kombinasi antara pemijahan buatan dengan menggunakan 

rangsangan (suntikan ovaprim) induk grass carp dan rangsangan pemijahan ikan lain (Ikan 

mas) (metode Induksi). Dengan menggunakan metode ini harapan dari keberhasilan 

pemijahan buatan ini semakin tinggi mengingat grasscarp ini agak sulit memijah diluar 

habitatnya meskipun telah diberikan rangsangan berupa suntikan. 

 

2. Keberhasillan teknologi 

Keberhasilan teknologi ini persentasenya lebih besar bila dibandingkan hanya dengan 

menggunakan rangsangan berupa suntikan saja. Bila tidak digabungkan dengan metode 

induksi bisa  mengalami kegagalan mijah. 

 

3. Metode ini sangat mudah diterapkan mengingat adanya sumber air tawar yang melimpah, 

makanan pokok grasscarp ini tersedia dan komoditas pendukung yaitu ikan mas cukup 

memadai sebagai penghasil hormon rangsangan dan partner dalam pemijahan. 

 

4. Ramah lingkungan 

Penerapan metode ini tidak mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan 

mengingat hormon yang digunakan langsung diinjeksikan ketubuh ikan yang bersangkutan. 
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WAKTU DAN LOKASIPENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPANDAN 

WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN  

1. Gambaran/uraian lokasi dan waktu pengkajian, pengembangan, penerapan dilakukan 

- Lokasi pengkajian ini dilaksanakan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, lokasinya 

terletak di dataran tinggi dengan daya dukung air dan pakan alami yang melimpah untuk 

pengembangan komoditas ini. 

- Pelaksanaan dan pengkajian kegiatan ini berlangsung pada tahun 2013-2014. 

2. Lokasi wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi  

Lokasi yang direkomendasikan untuk kegiatan ini terletak di daerah dengan sumber air tawar 

yang melimpah disertai dengan ketersediaan pakan hijauan yang memadai. 

 

KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Aplikasi dari kegiatan ini tidak memberikan dampak negatif dari lingkungan. 

 

KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

Analisa Usaha 

1. Biaya tetap 

- Sewa kolam     = Rp.    1.000.000,- 

- Biaya peralatan     = Rp.    2.000.000,- 

    Rp.    3.000.000,- 

 

2. Biaya tidak tetap. 

- Induk grass carp betina2 ekor @ 5 kg                  = Rp.       600.000,- 

- Induk grasscarp jantan 6 ekor @ 2 kg                  = Rp.    1.200.000,- 

- Induk mas betina 2 ekor @ 3 kg   = Rp.       360.000,- 

- Induk mas jantan 8 ekor @ 0,75 kg   = Rp.       360.000,- 

- Pakan Induk                       = Rp.    1.000.000,- 

- Pakan benih      = Rp.    2.200.000,- 

- Pupuk organik 500 kg    = Rp.       600.000,- 

- Pupuk anorganik 20 kg    = Rp.         40.000,- 

- Kapur 40 kg     = Rp.       200.000,- 

- Telur ayam 60 butir @ Rp.2000,-   = Rp.       120.000,- 

- Ovaprim 2 ampul     = Rp.       600.000,- 

- Cairan infus     = Rp.         50.000,-  

    Rp.   7.330.000,- 

Total  Biaya sebesar Rp. 10.330.000,- 

 

3. Pendapatan 

- Larva benih grasscarp  300.000 ekor x Rp 10,-   = Rp.   3.000.000,- 

- Larva benih mass 300.000 ekor x Rp. 5/ekor  = Rp.   1.500.000,- 

- Benih grass carp 5-8 cm, 28.000 ekor x Rp. 1.000,- = Rp. 28.000.000,- 

Total Pendapatan Rp. 32.500.000,- 
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4. Analisa Biaya Manfaat   

a. Keuntungan = Rp. 28.000.000  -  10.330.000 = Rp.  17.670.000,- 

b. B/C ratio        = Rp. 17.670.000,- 

                         Rp. 10.330.000,- 

               = 1,7 

Artinya setiap penambahan biaya sebesar Rp. 1.- akan diperoleh keuntungan sebesar 

Rp. 1,7 

c. BEP volume produksi grasscarp         = Rp. 17.670.000,- 

Rp.           1.000,- 

= 17.670  ekor 

Titik impas produks pada pendederan grasscarp adalah 17.670 ekor 

 

      BEP harga produksi grasscarp adalah          = Rp. 17.670.000,-  

                              100.000 

            = Rp.               176,7 

  

d. Analisa Pengembalian modal (PBP) 

Pay Back Pertod                         =       10.330.000 

                                 17.670.000 

                   =       0,6   

                                     

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Komponen yang digunakan dalam kegiatan ini seluruhnya bisa diperoleh di dalam negeri 

sehingga metode ini sangat mungkin untuk diterapkan. 

 

FOTO DAN SPESIFIKASI 

 
Gambar 2.  Persiapan pemijahan grass carp 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat pengaruh pemberian protein rekombinan dan 

vaksin pada pertumbuhan ikan Lele Sangkuriang, menigkatkan produksi lele serta memingkatkan 

pendapatan pembudidaya lele. 

 

PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI 

- Pembesaran lele: proses pemeliharaan ikan lele dari ukuran benih sampai menjadi ukuran 

konsumsi  yang dilakukan pada bak beton. 

- Benih lele: lele berukuran 7-9 cm yang dihasilkan dari pendederan. 

- Lele konsumsi: lele berukuran 100-150 gram yang dihasilkan selama kegiatan pembesaran. 

- Protein rekombinan (rGH) merupakan suatu protein spesifikasi rekayasa genetika yang telah 

disisipkan gen penyandi hormone pertumbuhan sehingga dapat memacu pertumbuhan ikan 

menjadi beberapa kali  lipat dari ikan normal, rGH bekerja dengan cara menstimulasi fungsi 

fisiologi dalam tubuh ikan menjadi lebih optimal.  

- Vaksin aeromonas: Produk biologis berupa antigen yang dilemahan/dimatikan yang dapat 

menghasilkan kekebalan spsifik sehingga dapat melindungi tubuh dari penyakit. 

- Pakan: pakan yang diberikan selama pembesaran lele berupa pelet komersil diameter 3 mm 

dengan kandungan protein >30%. 

 

RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN  

1. Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 

- Lokasi kolam harus terbebas dari banjir dan pengaruh pencemaran 

- Sumber air harus tidak tercemar dan tersedia sepanjang tahun. 

- Tersedia sumber air: air sumur dangkal/dalam, air hujan, irigasi teknis (filtrasi awal) 

- Kualitas air pembesaran suhu 25-30⁰C; pH6,5-8,5; DO >4mg/L; amoniak <0,01mg/L; 

kecerahan 25-50 cm.  
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2. Gambaran/uraian teknologi dan cara penerapa teknologi 

- persiapan kolam yang akan digunakan untuk kegiatan berupa perbaikan kolam, 

pengeringan, pengapuran dengan dosis 25-50gram/m2,  pengisian air setinggi 50 cm. 

- penebaran benih lele. Benih yang digunakan dalam kegiatan ini adalah hasil seleksi dengan 

keseragaman ukuran 7-9 cm. Padat penebaran yang dilakukan adalah 300 ekor/m2.  

- Perlakuan pengujian yang dilakukan adalah : aplikasi protein rekombinan, aplikasi vaksin, 

aplikasi protein rekombinan + vaksin serta kontrol 

- Aplikasi vaksin yang digunakan adalah vaksin Aeromonas hydrophilla sp.  dilakukan dengan 

cara perendaman pada benih sebelum ditebar selama 30 menit dengan dosis 10 ml/100L.  

- Aplikasi protein rekombinan (rGH) melalui pakan dengan dosis 2 ml/kg pakan. Pakan yang 

telah dicampur dengan rGH ini diberikan selama  tiga hari dalam seminggu dengan interval 

tiga hari. 

- Pengelolaan kesehatan ikan meliputi : mengamati kondisi kesehatan ikan berdasarkan 

respons makan dan gerakan ikan yang dipelihara selama kegiatan pemeliharaan, 

memeriksa ikan secara mikroskopis apabila terjadi/terlihat gejala sakit serta melakukan 

pengobatan yang tepat bila terdapat indikasi penyakit. 

- Pengelolaan kualitas air : mempertahankan kondisi air agar tetap berwarna hijau atau 

hijau kecoklatan. Pergantian air dilakukan secara kondisional 

- pemberian pakan : memberikan pakan secara teratur sebanyak 3% dari BBM dan frekuensi 

pemberian 3 kali/hari, selanjutnya  perubahan jumlah pakan yang diberikan berdasarkan 

hasil sampling pertumbuhan yang dilakukan setiap dua minggu 

- Waktu pemeliharaan yang digunakan dalam kegiatan pembesaran lele ini adalah 2-3 bulan 

- Monitoring dan Evaluasi : Pengambilan data untuk parameter budidaya seperti 

Kelangsungan hidup (SR), FCR, Pertumbuhan harian dan mutlak,  dilakukan pada awal dan 

akhir pelaksanaan kegiatan. Data hasil pengamatan diolah secara deskriptif untuk dapat 

dievaluasi. 

 

KEUNGGULAN TEKNOLOGI 

Keunggulan dari teknologi pembesaran ikan lele sangkuriang (Clarias sp.) dengan pemberian 

vaksin dan hormon minagrow pada pakan ini adalah dapat mempercepat pertumbuhan, 

meningkatkan kelangsungan hidup sehingga dapat menekan FCR. Berikut ditampilkan data hasil 

kajian : 

 

Perlakuan 
Hasil Panen 

Panjang (cm) Berat (gram) SR (%) FCR 

Protein Rekombinan 25,7±1,8 129,3±44 76 1,2 

Vaksin 26,9±1,8 141±33,6 90 1,02 

Vaksin +  Protein 

rekombinan 
26,7 ± 2,4 152,3±37 90 0,81 

Kontrol 28,2 ± 2 161,5±38,5 72 0,93 
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LOKASI PENELITIAN / PENGKAJIAN / PENGEMBANGAN DAN WILAYAH / DAERAH 

REKOMENDASI: 

Kegiatan ini dilakukan di Balai Besar Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Sukabumi. 

 

KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan adalah limbah dari penggunaan vaksin harus 

dibuang ke tempat pembuangan terkontrol atau ditreatmen terlebih dahulu agar organisme di 

perairan umum tidak resisten terhadap vaksin tersebut. Pengaruh penggunaan rGH ini belum 

mendapat izin dari komisi keamanan hayati produk rekayasa genetik KLH dan keamanan pangan 

dari BPOM. 

 

KELAYAKAN FINANSIAL  

Analisa Usaha pembesaran Ikan Lele (1 siklus, 3 bulan) 

No 
  

  
Vol. satuan 

Harga 

Satuan (Rp) 
Total  (Rp) 

1 Investasi 

 
      

2 

Biaya tetap 

 
      

a. Pengadaan benih lele 4 - 6 cm  6.000 ekor 100 Rp.       600.000  

b. Sewa lahan kolam tanah 30 m
2
 (3 bulan) 0,25 Tahun 150.000 Rp.         37.500  

    

 
 

 

Rp.       637.500  

3 

Biaya variabel 

 
 

 

   

a. Pakan 540 kg 7.500 Rp.    4.050.000  

b. Vaksin 1 botol 75.000 Rp.         75.000  

c. Tenaga kerja 3 bulan 100.000 Rp.       300.000  

d. Alat perikanan 1 paket 100.000 Rp.       100.000  

    

 
 

 

Rp.    4.525.000  

  4 Biaya total    
 

Rp.    5.162.500  

5 
Pendapatan    

 

   

LELE 570 kg 11.000 Rp.    6.270.000 

6 

Analisa manfaat          

* Keuntungan = pendapatan - biaya total       Rp.    1.107.500  

* BC ratio = pendapatan/biaya total 
      

1,21  

* 
BEP volume produksi lele = biaya total/harga 

satuan 

      
469  

* BEP harga produksi lele = biaya total/produksi 
      

Rp.           9.057  

* 
Analisis pengembalian modal = biaya 

total/keuntungan 

      
4,66  

* 
Analisis efisiensi penggunan modal = 

keuntungan/biaya total 

      
0,21  
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TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI  

Penggunaan komponen dalam negeri mencapai 100%, karena bahan dan alat yang digunakan 

semua berasal dan diproduksi di dalam negeri. 

 

FOTO DAN SPESIFIKASI  

 
Gambar 1 dan 2. Proses vaksinasi dengan carra perendaman  

dan pencampuran pakan dengan protein rekombinan 

 

 
Gambar 3 dan 4. Pemeliharaan 

 

 
Gambar 5 dan 6. Proses Seleksi ukuran pada pemanenan 

 

 
Gambar 7 dan 8. Proses pengangkutan ikan konsumsi 
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1. DESKRIPSI/GAMBARAN UMUM 
 

1.1. Pendahuluan 

Penerapan sistem intensif pada budidaya perikanan menyebabkan timbulnya timbunan 

bahan organik dari sisa pakan, pupuk organik dan ekskresi dari ikan yang mengendap di 

dasar tambak. Jika budidaya intensif tidak dibarengi dengan sistem pengelolaan air yang 

baik maka akan memacu penurunan daya dukung tambak sehingga menyebabkan 

deplesi oksigen, serta dapat menyebabkan keracunan dan penurunan daya tahan tubuh 

ikan yang mengakibatkan timbulnya penyakit pada ikan. 

 

Penggunaan beberapa antibiotik potensial untuk pengendalian penyakit ikan sudah tidak 

diperbolehkan lagi, oleh sebab itu untuk menuju pada sistem pengendalian penyakit 

yang ramah lingkungan maka probiotik dipandang sebagai langkah alternatif yang 

berperan sebagai kontrol biologis agar diperoleh produk perikanan yang sehat dan 

aman. Hal ini penting karena ikan sebagai komoditas ekspor harus memenuhi 

persyaratan global yang menuntut 4 sehat, yaitu 1. sehat proses produksi, 2. sehat 

lingkungan budidaya, 3. sehat ikan, dan 4. sehat produk. Kunci untuk dapat memenuhi 

keempat kondisi tersebut adalah: penerapan program pengelolaan kesehatan ikan 

secara terintegrasi dan ramah lingkungan. Salah satu cara pengelolaan kesehatan ikan 

yang ramah lingkungan adalah dengan menggunakan bakteri probiotik. Gomez (1988) 

dalam Suratiningsih (2005) menyatakan bahwa bakteri probiotik merupakan mikroba 

yang hidup sebagai agen kontrol biologis yang digunakan sebagai musuh alami bakteri 

patogen. 

 

Pemberian bakteri probiotik ke dalam media pemeliharaan bertujuan untuk 

meningkatkan kesehatan ikan sebagai inang dengan cara menekan populasi bakteri 

patogen, meningkatkan kualitas perairan atau membantu mendegradasi limbah organik 

(Irianto, 2005). Bakteri probiotik dapat diperoleh dari lingkungan perairan yang memiliki 

persamaan habitat dengan bakteri patogen dan ikan. Menurut Moriarty (1999), kriteria 

probiotik yang paling cocok dalam budidaya ikan adalah bakteri yang dapat memberikan 
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pengaruh positif terhadap ekosistem dan rantai makanan. Lebih lanjut Moriarty (1999) 

menyatakan bahwa probiotik dapat bekerja dengan beberapa cara yaitu: berkompetisi 

dengan tempat melekat pada tubuh inang; memproduksi senyawa antimikroba sebagai 

inhibitor, seperti antibiotik, bakteriosin, siderophore, lisozim, protease, hidrogen 

peroksida dan asam organik yang dapat mengubah pH; berkompetisi dengan senyawa 

kimia atau energi, seperti besi maupun nutrien yang diambil dari inang; meningkatkan 

respon imun pada inang sehingga tahan terhadap serangan virus, bakteri, jamur maupun 

parasit; memperbaiki kualitas air; berinteraksi dengan fitoplankton; sebagai sumber 

nutrisi makro dan mikro serta memberikan kontribusi enzim pencernaan. Tujuan 

penelitian ini adalah melakukan skrining untuk memperoleh mikroba esensial yang 

berpotensi sebagai kandidat probiotik untuk menekan atau menghambat bakteri 

patogen sebagai langkah pengendalian penyakit pada ikan air tawar.  

 

Ikan lele (Clarias gariephenus) merupakan salah satu komoditas unggulan budidaya air 

tawar yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam 

penyediaan ikan untuk konsumsi dalam negeri yang setiap tahunnya terus meningkat. 

Peningkatan konsumsi ikan disamping memiliki kontribusi terhadap kemajuan ekonomi, 

juga memberikan manfaat dalam pengembangan sumberdaya manusia yang cerdas dan 

sehat, melalui konsumsi protein dan unsur gizi lainnya yang dimiliki. 

 

Keunggulan ikan lele sebagai komoditas budidaya, antara lain adalah teknik budidayanya 

sederhana, mudah, murah dan tahan penyakit. Disamping itu ikan lele juga memiliki 

kelebihan lain, yakni tahan hidup untuk beberapa lama pada media tanpa air, sehingga 

senantiasa dapat dikonsumsi dalam keadaan segar. Usaha budidaya ikan lele yang 

berkembang di masyarakat pada umumnya menggunakan sistem kolam tergenang 

sebagai upaya penghematan air dan efisiensi pakan. Dengan menerapkan sistem 

tersebut biasanya timbul kendala yang berkaitan dengan kualitas air karena jika 

pengelolaan air kurang baik maka akan mengakibatkan penurunan kualitas air kolam. 

Jika kualitas air sudah di luar ambang batas toleransi ikan lele maka dapat menyebabkan 

terganggunya pertumbuhan ikan, bahkan tidak jarang berakhir dengan kematian massal.  

 

Ikan lele akan tumbuh dan berkembang biak secara normal apabila hidup pada 

lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan biologisnya dan tidak mengalami perubahan 

drastis yang dapat menyebabkan terjadinya tekanan atau stres. Dalam hal ini kestabilan 

lingkungan kolam merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam budidaya ikan lele. 

Seringkali dijumpai terjadi sintasan yang rendah dan pertumbuhan lele yang lambat 

pada usaha budidaya lele dengan sistem air tergenang. Disamping itu, pada budidaya 

ikan dengan sistem air tergenang maka bakteri patogen lebih mudah berkembang 

dibandingkan dengan pada budidaya ikan dengan sistem ganti air.  

 

Di Indonesia, bakteri Aeromonas hydrophila lebih dikenal setelah terjadinya wabah 

penyakit bercak merah pada ikan air tawar di Jawa Barat pada akhir tahun 1980 dan 
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awal tahun 1981 (Supriyadi dan Taufik, 1981). Bakteri A. hydrophila merupakan patogen 

penyebab penyakit Motile Aeromonas Septicemia (MAS) yang menyerang semua jenis 

ikan air tawar dan merugikan secara ekonomis karena menyebabkan mortalitas tinggi. 

Eidman dkk.(1981) menyatakan bahwa penyakit ini menyerang berbagai jenis ikan 

seperti mas, gurami, nila, mola, tawes, lele dan mujair pada segala umur maupun 

ukuran. Serangan bakteri A.hydrophila yang dapat menyebabkan penyakit MAS 

merupakan penyakit bakterial yang bersifat akut, menginfeksi semua umur dan semua 

jenis ikan air tawar, dapat mengakibatkan kematian hingga 100%, dan sering 

menimbulkan kerugian yang sangat signifikan (Nitimulyo dkk., 1993). Oleh karena itu 

infeksi A. hydrophila dalam kegiatan akuakultur merupakan hal yang sangat serius untuk 

diatasi karena penyakit ini dapat menyebabkan kematian massal  benih ikan dalam 

waktu yang relatif singkat.Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah 

lingkungan dan penyakit pada usaha budidaya ikan adalah melalui vaksinasi dan 

penggunaan probiotik. 

 

Bakteri probiotik adalah agen mikroba hidup yang mampu memberikan keuntungan bagi 

inang yakni dengan memodifikasi komunitas mikroba atau berasosiasi dengan inang, 

memperbaiki nilai nutrisi dan pemanfaatan pakan, meningkatkan respon inang terhadap 

penyakit dan memperbaiki kualitas lingkungan (Verschuere et al., 2000).Berdasarkan 

pengertian tersebut maka aplikasi bakteri probiotik tidak hanya berfungsi sebagai 

bioremediasi untuk memperbaiki kualitas lingkungan atau meningkatkan nilai nutrisi 

pakan, melainkan dapat pula berfungsi sebagai agen biokontrol untuk mengurangi 

serangan penyakit (Widanarni dkk., 2008).  

 

Irianto (2003) menyatakan bahwa probiotik adalah suplementasi sel mikroba utuh (tidak 

harus hidup) atau komponen sel mikroba pada pakan atau lingkungan hidupnya, yang 

menguntungkan inangnya. Murtiati dkk. (2006) menyatakan bahwa mikroorganisme 

probiotik memiliki kemampuan meningkatkan jumlah bakteri pengurai dalam proses 

mineralisasi limbah organik dengan menggunakan oksigen dalam jumlah sedikit. Peran 

mikroorganisme probiotik di perairan adalah mempercepat proses dekomposisi bahan 

organik yang ada dalam air dan menghasilkan unsur hara yang dapat dimanfaatkan 

untuk perkembangan plankton secara alami. Sedangkan menurut Salminen et al. (dalam 

Murtiati dkk., 2006) probiotik merupakan segala bentuk preparasi sel mikroba (tidak 

selalu hidup) atau komponen sel-sel mikroba yang memiliki pengaruh menguntungkan 

bagi kesehatan dan kehidupan inang. 

 

1.2. Pembuatan Probiotik 

Prosedur pembuatan sediaan biakan Bacillus cereus diawali dengan menyiapkan master 

seed dari Bacillus cereus menjadi working seed melalui 0,2 ml Bacillus cereus dalam 

gliserol dan dimasukkan ke dalam media Tryptic Soy Broth 10 ml dalam botol schots 

ukuran 50 ml, kemudian menginkubasi biakan Bacillus cereus selama 24 sampai 48 jam 

dalam inkubator pada suhu 27  1 
o
C; kemudian menggoreskan (streak) biakan Bacillus 
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cereus pada media Tryptic Soy Agar; dan menginkubasikan kembali biakan Bacillus 

cereus selama 24 sampai 48 jam; setelah itu melarutkan satu ose biakan Bacillus cereus 

dalam 10 ml larutan saline 0,85% dan molase 1%; dan menginkubasikan kembali biakan 

Bacillus cereus selama 24 jam; lalu memanen biakan Bacillus cereus sebanyak 10 ml dan 

memasukkannya ke dalam 90 ml larutan saline 0,85% dan molase 1%; kemudian 

menginkubasikan biakan Bacillus cereus selama 24 jam; dan memasukkan 100 ml biakan 

Bacillus cereus ke dalam 900 ml larutan saline 0,85% dan molase 1% menjadi probiotik 

yang dinamakan PATO-AERO 1 P23 (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan prosedur pembuatan probiotik 

 

2. APLIKASI TEKNIS  

Efektivitas probiotik ini tidak hanya ditentukan oleh keampuhan dari bakteri yang digunakan, 

tetapi juga sangat ditentukan oleh bagaimana dan kapan sebaiknya probiotik itu diberikan. 

Pemberian atau aplikasi probiotik ini dapat dilakukan melalui air dengan dosis probiotik yang 

digunakan adalah l ml probiotik untuk setiap m
3
 air dan diberikan setiap hari selama satu bulan. 

 

No Luas Kolam (Kedalaman 60-80 cm) Dosis Probiotik 

1 < 50 m2 < 30 ml 

2 50-100 m
2 

30-80 ml
 

3 100-150 m
2 

80-120 ml
 

4 150-200 m2 120-160 ml 

5 200-250 m2 160-200 ml 

Master seed B. cereus menjadi working seed 0,2ml diinokulasikan dalam media  TSB 
10 ml , diinkubasi 24-48 jam, 27  1 oC 

Diinkubasi selama 24 jam 

1 ose biakan B. cereus dalam 10 ml Saline 0,85% dan molase 1%  

Menggoreskan B. cereus ditumbuhkan pada media TSA, dan diratakan pada seluruh 
permukaannya dan inkubasi 24-48 jam 

Panenan bakteri B. cereus 10 ml dan memasukkan ke dalam 90 ml salin 0,85% dan 
molase 1% dan diinkubasi selama 24 jam 

 

 

 

 

 

Memasukkan 100 ml biakan B. cereus ke dalam 900 ml Saline 0,85% dan molase 

1%, probiotik  dikemas dalam botol volume 1000 ml disimpan dalam suhu ruang 

dengan masa kadaluarsa : 1 tahun 
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3. KEUNGGULAN  TEKNOLOGI  

3.1. Dokumen HKI sudah didaftarkan ke Ditjen Hukum dan HAM dengan nomor 

pendaftaran P 002201403536. 

3.2. Sedang dalam proses kerjasama dengan PT. ISSU MEDIKA VETERINDO dengan alamat 

Jl. Cisaranten Wetan 1 no. 143 Ujung Berung, Bandung. 

3.3. Pendederan tahap 2 dan tahap 3 ikan lele dengan menggunakan probiotik: (1) 

menghasilkan nilai sintasan yang jauh lebih tinggi (rata-rata 77,97% pada pendederan 

tahap 2 dan 66,90% pada pendederan tahap 3) dibandingkan dengan sintasan benih 

lele yang biasa didapatkan oleh masyarakat (rata-rata 30%) dengan padat tebar yang 

jauh lebih rendah (± 300 ekor/m2), dan (2) memperpendek lama pemeliharaan dari 

pendederan tahap 2 sampai dengan  pendederan tahap 3 ( 35 hari vs 40-60 hari). 

3.4. Pembudidaya pendederan tahap 2 dengan aplikasi probiotik memperoleh keuntungan 

Rp. 345.850 – 986.330 (rata-rata Rp. 655.850,-) per siklus untuk kolam pendederan 

luas 10 m2 dan penebaran benih 20.000 ekor. Sedangkan jika dilanjutkan dengan usaha 

pendederan tahap 3 maka pembudidaya lele dapat memperoleh keuntungan dari 

usahanya berkisar Rp. 258.110 – 690.990 (rata-rata Rp. 473.550,-) per siklus untuk 

kolam pendederan luas 10 m2 dan penebaran benih 10.000 ekor.  

3.5. Penggunaan probiotik pada pembesaran ikan lele: (1) meningkatkan pertumbuhan 

harian rata-rata, sintasan dan produksi  ikan lele masing-masing  lebih tinggi 65,6%, 

37,6% dan 118,9% dibandingkan pembesaran lele tanpa aplikasi probiotik, (2) 

memperpendek lama pemeliharaan dari 60-90 hari yang pada umumnya dilakukan 

oleh masyarakat menjadi 47 hari melalui pemberian probiotik untuk mencapai ukuran 

lele 7-8 ekor/kg, dan (3) pembudidaya memperoleh keuntungan rata-rata Rp. 

640.000/35 m2/47 hari. 

3.6. Probiotik Pato-Aero 1 dapat meningkatkan efisiensi pemeliharaan ikan dari 60 sampai 

90 hari menjadi 47 sampai 56 hari dengan ukuran ikan lele 1 kg terdiri dari 7 sampai 8 

ekor. 

3.7. Analisis usaha pemeliharaan ikan lele menggunakan probiotik PATO_AERO 1 P23 dan 

tanpa probiotik adalah seperti tertera pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

 

Tabel 1. Analisis Usaha Pemeliharaan ikan lele 

 menggunakan probiotik PATO_AERO 1 P23 selama 50 hari. 

No Uraian Vol. Satuan Harga Satuan  Jumlah 

I INVESTASI     

 Sewa Lahan 500 m
2
/tahun 3 bulan 1.000.000   1.000.000 

 Peralatan perikanan 1 set       500.000 

 Jumlah      1.500.000 

II BIAYA VARIABEL     

 Benih 30.000 ekor 250   7.500.000 

 Pakan 50 Bal (@ 30kg) 211.000 10.550.000 

 Tenaga kerja 2 OB 300.000       600.000 
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 Probiotik 5 botol 70.000       350.000 

 Jumlah    19.000.000 

III BIAYA TETAP     

 Penyusutan sewa lahan 3         500.000 

 Penyusutan peralatan 

perikanan 

         165.000 

 Bunga Bank (12% per tahun) 

(Jumlah II+lII x 12% /12x3) 

           61.000 

 Jumlah           726.000 

 Jumlah Biaya II+III    19.726.000 

IV PENDAPATAN     

 Ikan konsumsi 1.700 kg 12.500 21.250.000 

V KEUNTUNGAN     

 Periode 1 siklus  1.524.000 

 1 Tahun 3 siklus  4.572.000 

Perhitungan satu siklus pemeliharaan, mengalami keuntungan sebesar Rp. 1.524.000,- 

padahal pemeliharaan lele per tahun ada tiga siklus sehingga keuntungan yang diperoleh 

tiga kalinya yaitu Rp. 4.572.000,- 

 

Tabel 2. Analisis Usaha Pemeliharaan ikan lele 

 tanpa menggunakan probiotik selama 90 hari. 

No Uraian Vol. Satuan Harga Satuan Jumlah 

I INVESTASI     

 Sewa Lahan 500 m
2
/tahun 4 bulan 1.500.000   1.500.000 

 Peralatan perikanan 1 set       500.000 

 Jumlah      2.000.000 

II BIAYA VARIABEL     

 Benih 30.000 ekor 250   7.500.000 

 Pakan 67 Bal (@ 30kg) 220.000 14.740.000 

 Tenaga kerja 2 OB 800.000    1.600.000 

 Lain-lain          100.000 

 Jumlah    23.940.000 

III BIAYA TETAP     

 Penyusutan Sewa lahan 4         500.000 

 Penyusutan Peralatan 

perikanan 

         165.000 

 Bunga Bank (12% per tahun) 

(Jumlah lI+III x 12% /12x4) 

            61.000 

 Jumlah           726.000 

 Jumlah Biaya II+III    24.666.000 
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IV PENDAPATAN     

 Ikan konsumsi 1.700 kg 12.500 21.250.000 

V KEUNTUNGAN     

 Periode 1 siklus  Rugi (minus 

3.416.000) 

  1 Tahun 3 siklus  Rugi (minus 

10.248.000) 

Perhitungan satu siklus pemeliharaan, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.416.000,-

padahal pemeliharaan lele per tahun ada tiga siklus sehingga menelan kerugian tiga 

kalinya yaitu Rp. 10.248.000,- 

 

4. LOKASI DAN WAKTU PENGUJIAN 

No Lokasi Waktu Skala 

1 BPPBAT 3 kegiatan pengujian 2011 Laboratorium 

2 Instalasi Riset Cijeruk 2012 Lapangan 

3 Instalasi Riset Cibalagung 2012 Lapangan 

4 BBAT Curugbarang Banten 2012 Lapangan-Multilokasi 

5 Pokdakan Multi Tani Sejahtera Ciseeng 2012 Lapangan-Diseminasi 

6. Indramayu 2013 Lapangan-Multilokasi 

7. Tabanan Bali 2013 Lapangan-Multilokasi 

 

5. WILAYAH PENGEMBANGAN : 

5.1. Aplikasi probiotik  di lapangan 

Dalam upaya mendukung peningkatan produksi dan produktivitas budidaya ikan lele 

di Jawa Barat, maka dilakukan kegiatan diseminasi aplikasi probiotik pada pendederan 

ikan lele di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu dan 

pembesaran ikan lele di Desa Putatnutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. 

Kedua daerah tersebut merupakan sentra budidaya ikan lele dan kawasan 

minapolitan. Dalam kegiatan ini probiotik yang digunakan adalah probiotik Pato-Aero 

1, sebagai probiotik anti A. hydrophila penyebab penyakit Motile Aeromonas 

Septicemia (MAS). Probiotik ini merupakan hasil penelitian Balai Penelitian dan 

Pengembangan Budidaya Air Tawar Bogor. Tujuan dari kegiatan aplikasi teknologi 

budidaya lele dengan pemberian probiotik adalah agar masyarakat pembudidaya 

memahami dan mampu menerapkan teknologi budidaya lele  yang ramah lingkungan, 

yang sekaligus mendukung keberhasilan usaha budidaya lele yang dilakukannya. 

 

Pendederan 

Hasil pengamatan parameter kualitas air pada kolam pemeliharaan benih lele pada 

awal pemeliharaan disajikan pada Tabel 3. Secara umum kondisi kualitas air kolam 

pendederan (pH, karbondioksida bebas, amonia, nitrat, nitrit, kesadahan total dan 

posfat total) kolam masih pada kisaran layak untuk budidaya ikan lele (Boyd, 1990).  
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Tabel 3. Beberapa parameter kualitas air pada kolam pendederan ikan lele 

di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. 

Parameter Satuan Kolam pendederan Kolam penampungan Saluran air 

pH 

CO2 bebas 

NH3 

NO2 

Kesadahan total 

NO3 

Fosfat 

- 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

6,95 

1,1 

0,305 

0,036 

164,25 

0,403 

0,298 

6,71 

1,1 

0,298 

0,018 

184,32 

0,367 

0,583 

6,65 

1,1 

0,267 

0,026 

169,72 

0,412 

0,458 

 

Pada pendederan tahap 2 ikan lele dengan aplikasi probiotik pada 12 kolam selama 18 

hari diperoleh benih ukuran 3-5 cm (0,48-0,92 g, rata-rata 0,65±0,13g), dengan laju 

pertumbuhan spesifik 4,36-8,42% (rata-rata 6,52±1,13%), sintasan 58,60-98,63% (rata-

rata 77,97±14,37%) dan produksi benih 11.720-19.726 ekor (rata-rata 15.595±2.673 

ekor) (Tabel 4). Sedangkan pada pendederan tahap 3 (Tabel 5), yang merupakan 

kelanjutan dari pendederan tahap 2 pada 12 kolam selama 17 hari diperoleh benih 

ukuran 5-7 cm (1,50-1,89 g, rata-rata 1,66±0,12g), laju pertumbuhan spesifik 4,73-6,46% 

(rata-rata 5,45±0,52%), sintasan 49,78-85,02% (rata-rata 66,90±10,66%) dan produksi 

benih 4.978-8.502 ekor (rata-rata 6.130±2.203 ekor). Bila dibandingkan dengan hasil 

pendederan lele yang biasa dilakukan oleh mayarakat di kecamatan Losarang maka hasil 

yang didapatkan melalui aplikasi probiotik Pato-Aero 1 tersebut jauh lebih tinggi, 

khususnya dalam sintasan benih. Dalam kegiatan pengujian ini sintasan benih berkisar 

49,78-85,02% (rata-rata 66,90%). Nilai ini lebih tinggi dari sintasan benih lele yang biasa 

didapatkan oleh masyarakat (rata-rata 30%) dengan padat tebar yang jauh lebih rendah 

(± 300 ekor/m2) dibandingkan dengan padat penebaran benih pada kegiatan diseminasi 

(2.000 ekor/m2 untuk pendederan tahap 2 dan 1.000 ekor/m2 untuk pendederan tahap 

3). Demikian pula waktu untuk pemeliharaan benih dari pendederan tahap 2 sampai 

dengan tahap 3 yang dilakukan masyarakat berkisar 40-60 hari; waktu ini lebih lama 

dibandingkan dengan yang dibutuhkan pada pendederan tahap 2 dan tahap 3 ikan lele 

dengan aplikasi probiotik Pato-Aero 1 (kurang dari  40 hari). 
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Tabel 4. Hasil pendederan tahap 2 ikan lele dengan aplikasi probiotik yang dilakukan 

oleh para pembudidaya kooperator di Desa Puntang, Kec. Losarang, Kab. Indramayu 

No 
Kolam 

Kooperator 

Lama 

Pemeliha-

raan 

(hari) 

Bobot 

awal 

individu 

rata-

rata (g) 

Bobot 

akhir 

individu 

rata-rata 

(g) 

Laju 

Pertum-

buhan 

spesifik  

(%) 

Sintasan 

(%) 

Produksi benih/ 

petak (ekor) 

1. A 18 0,2 0,54 5,52 58,60 11.720 

2. B 18 0,2 0,68 6,80 74,89 14.978 

3. C 18 0,2 0,52 5,09 71,40 14.280 

4. D 18 0,2 0,57 5,85 68,30 13.660 

5. E 18 0,2 0,58 5,92 67,20 13.440 

6. F 18 0,2 0,67 6,72 67,87 13.574 

7. G 18 0,2 0,48 4,86 76,99 15.398 

8. H 18 0,2 0,58 5,88 70,69 14.138 

9. I 18 0,2 0,91 8,42 98,63 19.726 

10. J 18 0,2 0,70 6,96 93,66 18.732 

11. K 18 0,2 0,81 7,77 92,51 18.502 

12 L 18 0,2 0,81 7,75 94,93 18.986 

 Rata-rata   0,65±0,12 6,52±1,13 77,97±14,37 15.595±2.673 

 

Peningkatan produksi dan produktivitas pendederan lele melalui aplikasi probiotik Pato-

Aero 1 menunjukkan bahwa bakteri probiotik ini bekerja cukup baik, khususnya dalam 

memperbaiki kualitas air media pemeliharaan dan mencegah berkembangnya penyakit 

yang umumnya diakibatkan oleh Aeromonas hydrophila pada usaha pendederan ikan 

lele dengan  menggunakan sistem kolam tergenang. Pada usaha pendederan dengan 

sistem kolam tergenang biasanya timbul kendala yang berkaitan dengan kualitas air 

karena  apabila  pengelolaannya kurang  baik maka akan mengakibatkan turunnya 

kualitas air kolam. Jika sudah di luar ambang batas toleransi ikan lele maka dapat 

menyebabkan pertumbuhan  terganggu, dan bahkan tidak jarang berakhir dengan 

kematian massal.  

 

Dengan aplikasi probiotik Pato-Aero 1, stres akibat patogen pada ikan dapat 

diminimalisasi sehingga metabolismenya maksimal untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh. Energi untuk mengelola stres dapat digunakan secara positif 

untuk meningkatkan bobot individu dalam waktu lebih cepat. Menurut Verschuere et al. 

(2000), bakteri probiotik adalah agen mikroba hidup yang mampu memberikan 

keuntungan bagi inang yakni dengan memodifikasi komunitas mikroba atau berasosiasi 

dengan inang, memperbaiki nilai nutrisi dan pemanfaatan pakan, meningkatkan respon 

inang terhadap penyakit dan memperbaiki kualitas lingkungan. Widanarni dkk. (2008) 

menyatakan bahwa aplikasi bakteri probiotik tidak hanya berfungsi sebagai bioremediasi 

untuk memperbaiki kualitas lingkungan atau meningkatkan nilai nutrisi pakan, 

melainkan dapat pula berfungsi sebagai agen biokontrol untuk mengurangi serangan 

penyakit  
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Tabel 5. Hasil pendederan tahap 3 ikan lele dengan aplikasi probiotik yang dilakukan 

oleh para pembudidaya kooperator di Desa  Puntang, Kec. Losarang, Kab. Indramayu 

No. 
Kolam 

Kooperator 

Lama 

Pemeliha-

raan 

(hari) 

Bobot 

awal 

individu 

rata-rata 

(g) 

Bobot 

akhir 

individu 

rata-rata 

(g) 

Laju 

pertum-

buhan 

spesifik (%) 

Sintasan 

(%) 

Produksi 

benih/ petak 

(ekor) 

1. A 17 0,57 1,54 5,85 64,40 6.440 

2. B 17 0,68 1,68 5,32 49,78 4.978 

3. C 17 0,67 1,50 4,74 60,68 6.068 

4. D 17 0,64 1,57 5,29 58,29 5.829 

5. E 17 0,72 1,61 4,73 64,48 6.448 

6. F 17 0,67 1,65 5,30 55,34 5.534 

7. G 17 0,64 1,54 5,17 83,98 8.398 

8. H 17 0,68 1,60 5,06 67,93 6.793 

9. I 17 0,63 1,89 6,46 71,24 7.124 

10. J 17 0,65 1,71 5,69 67,20 6,720 

11. K 17 0,67 1,80 5,81 85,02 8.502 

12 L 17 0,65 1,80 5,99 74,49 7.449 

 Rata-rata  0,65 1,66±0,12 5,45±0,52 66,90±10,66 6.130±2.203 

 

Secara sederhana, analisis keuntungan dari  pendederan tahap 2 dan pendederan tahap 

3 ikan lele di kolam terpal seluas 10 m2 (2 m x 5 m) masing masing disajikan pada Tabel 6 

dan 7. Jika hanya dilakukan usaha pendederan tahap 2 saja maka dengan aplikasi 

probiotik Pato-Aero 1, pembudidaya lele dapat memperoleh keuntungan dari usahanya 

berkisar Rp. 345.850 – 986.330 (rata-rata Rp. 655.850) per siklus untuk kolam 

pendederan luas 10 m2 dan penebaran benih 20.000 ekor. Pembudidaya dapat 

memperoleh kuntungan dari usahanya rata-rata Rp. 5.246.800 – 6.558.500 dalam satu 

tahun untuk 8 – 10 kali usaha pendederan tahap 2. Sedangkan jika dilanjutkan dengan 

usaha pendederan tahap 3 maka pembudidaya lele dapat memperoleh keuntungan dari 

usahanya berkisar Rp. 258.110 – 690.990 (rata-rata Rp. 473.550) per siklus untuk kolam 

pendederan luas 10 m
2
 dan penebaran benih 10.000 ekor. Pembudidaya dapat 

memperoleh kuntungan dari usahanya rata-rata Rp. 3.788.400 – 4.735.500 dalam satu 

tahun untuk 8 – 10 kali usaha pendederan tahap 3.  
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Tabel 6. Analisa keuntungan pendederan tahap 2 ikan lele  

di kolam terpal berukuran 10 m
2
. 

No Komponen Jumlah Satuan 

Harga 

satuan Jumlah harga 

(Rp) (Rp) 

A Biaya Operasional   

 

    

1 Penyusutan kolam terpal 15 % 300.000 45.000 

2 Benih lele ukuran 2-3 cm 20.000 ekor 10 200.000 

3 Pakan benih 7,5 kg 20.000 150.000 

4 Vaksin 10 ml 750 7.500 

5 Probiotik 0,6 liter 5.000 3.000 

6 Kapur 0,5 kg 12.500 6.250 

7 Upah penjaga kolam 18 hari 10.000 180.000 

 

Total biaya operasional 591.750 

B Hasil 

    

1 Benih ukuran 3-5 cm 

11.720-19.726  

(Rata-rata 15.595) ekor 80 

937.600-1.578.080 

(Rata-rata 1.247.600) 

C Pendapatan 

    

1 Keuntungan/siklus  (B - A) 

345.850-986.330 

(Rata-rata 655.850) 

 

Tabel 7. Analisa keuntungan pendederan tahap 3 ikan lele di kolam terpal berukuran 10 m2  

yang merupakan kelanjutan pendederan tahap 2 (tanpa dilakukan pembelian benih) 

No Komponen Jumlah Satuan 

Harga 

satuan  Jumlah harga  

(Rp)  (Rp)  

A Biaya Operasional   

 

    

1 Pakan benih 7,5 kg 20.000 150.000 

2 Probiotik 0,6 liter 5.000 3.000 

3 Kapur 0,5 kg 12.500 6.250 

4 Upah penjaga kolam 17 hari 5.000 85.000 

 

Total biaya operasional 329.250 

B Hasil 

    

1 Benih ukuran 5-7 cm 

4.978-8.502 

(Rata-rata 6.690) ekor 120 

587.360-1.020.240 

(Rata-rata 802.800) 

C Pendapatan 

    

1 Keuntungan (B - A) 

258.110-690.990 

(Rata-rata 473.550) 
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Pembesaran 

Hasil pengamatan kualitas air (suhu, pH, amonia, nitrit dan nitrat) seperti yang disajikan pada 

Tabel 8 pada air kolam untuk kegiatan pengujian masih pada kisaran yang layak untuk budidaya 

lele (Boyd, 1990). Sedangkan hasil pengamatan populasi bakteri pada akhir pembesaran lele 

menunjukkan bahwa jumlah populasi bakteri meningkat pada budidaya lele dengan aplikasi 

probiotik dari 3,7 x 101  menjadi 9,1 x 103 CFU/ml, dan populasi bakteri menurun pada kolam 

tanpa pemberian probiotik dari 3,7 x 101 menjadi 2,5 x 101 CFU/ml (Tabel 9). Hal ini menunjukkan 

terjadinya perkembangan populasi bakteri probiotik yang cukup baik pada kolam dengan aplikasi 

probiotik, yang mendukung hasil produksi budidaya lele yang dilakukan oleh para kooperator 

(Tabel 10). 

Tabel 8. Hasil pengamatan kualitas air selama pembesaran lele (47 hari) 

No. Parameter Satuan Nilai 

1. Suhu air 
o
C 25-27 

2. pH - 7,3-7,6 

3. DO ppm 5,6-6,8 

4. Ammonia ppm 0,256-0,299 

5. Nitrit ppm 0,032-0,047 

6. Nitrat ppm 0,541-0,547 

 

Tabel 9. Hasil pengamatan kandungan total bakteri (Total Plate Count) 

Pengamatan 
Kolam Probiotik 

(CFU/ml) 

Kolam Tanpa Probiotik 

(CFU/ml) 

Awal 3,7 x 101 3.7 x 101 

Akhir 9.1 x 103 2.5 x 101 

 

Hasil pembesaran lele seperti yang disajikan pada Tabel 10 menunjukkan bahwa usaha 

pembesaran lele dengan aplikasi probiotik Pato-Aero 1 memberikan hasil yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan usaha pembesaran lele tanpa aplikasi probiotik, yang meliputi 

pertumbuhan harian rata-rata (2,55 – 2,79 g/hari vs 1,61 – 1,65 g/hari), sintasan (69,5 – 79,5 % vs 

55,0 – 58,1 %) dan produksi (361,7 – 382,6 kg vs 165,0 – 177,9). Berdasarkan hasil ini maka dapat 

dinyatakan bahwa pembesaran ikan lele dengan aplikasi probiotik Pato-Aero 1 mempunyai 

pertumbuhan harian rata-rata, sintasan dan produksi masing lebih tinggi 65,6 %, 37,6 % dan 

118,9 % dibandingkan pembesaran lele tanpa aplikasi probiotik. Rendahnya sintasan pada 

budidaya lele tanpa aplikasi probiotik diakibatkan pada pemeliharaan terjadi banyak kematian 

ikan lele. Ikan-ikan yang mati terindikasi adanya infeksi bakteri Aeromonas hydrophila. Sedangkan 

pada pembesaran lele dengan aplikasi probiotik, sintasan cukup tinggi dan tidak terindikasi 

adanya serangan bakteri Aeromonas hydrophila. 

 

Jika dibandingkan dengan hasil pembesaran ikan lele yang dilakukan oleh masyarakat maka 

pembesaran ikan dengan pemberian probiotik Pato-Aero 1 memerlukan waktu pemeliharaan 

yang lebih pendek (47 hari) untuk dapat mencapai ukuran panen 7 – 8 ekor/kg dibandingkan 

dengan yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat, yaitu berkisar 60 – 90 hari. Hal ini dapat 
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dijelaskan dengan dukungan data hasil pengujian bahwa pemberian probiotik Pato-Aero 1 

meningkatkan pertumbuhan harian rata-rata 65,6 % dan produksi 118,9 % lebih tinggi 

dibandingkan pembesaran lele tanpa aplikasi probiotik.    

 

Penyakit akibat bakteri Aeromonas hydrophila biasanya muncul akibat dari kondisi stres pada 

ikan.Ahli akuakultur sepakat bahwa ikan dapat mengalami stres apabila terkondisikan pada 

penanganan yang kurang baik, kepadatan yang terlalu tinggi, transportasi dalam kondisi yang 

buruk, nutrisi yang tidak memadai dan kualitas air yang buruk. Beberapa faktor kualitas air yang 

dapat menyebabkan ikan rentan terserang Aeromonas hydrophila antara lain tingginya 

kandungan nitrit, rendahnya kandungan oksigen terlarut dalam air atau tingginya kandungan 

karbon dioksida terlarut (Swann & White 1989). 

 

Tabel 10. Hasil pembesaran ikan lele dengan dan tanpa aplikasi probiotik yang dilakukan oleh 

para pembudidaya kooperator di Desa  Putatnutug,Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor 

No. 
Kolam 

Kooperator* 

Lama 

Pemeli-

haraan 

(hari) 

Bobot awal 

individu 

rata-rata 

(g) 

Bobot akhir 

individu 

rata-rata 

(g) 

Pertumbuhan 

harian rata-

rata (g/hari) 

Sintasan 

(%) 

Produksi/ 

petak 

(kg) 

        

1. A 47 10,9 140,5 2,79 77,8 382,6 

2. B 47 10,8 130,8 2,55 79 361,7 

3. C 47 11,0 137,0 2,68 79,5 381,2 

4. D 47 10,0 140,0 2,77 75,0 367,5 

5. E 47 10,1 85,7 1,61 55,0 165,0 

6. F 47 9,8 87,5 1,65 58,1 177,9 

*Kolam A, B, C dan D dengan aplikasi probiotik; Kolam E dan F tanpa aplikasi probiotik. 

 

Ikan yang terserang penyakit ini dapat menunjukkan beberapa gejala antara lain kematian yang 

mendadak, kurangnya nafsu makan, gerakan berenang yang tidak nomal, insang yang pucat, 

pembengkakan tubuh atau luka-luka pada ikan (Angka dkk., 2004). Luka pada ikan dapat terjadi 

pada bagian manapun dari ikan dan biasanya gejala ini ditunjukkan dengan luka yang dikelilingi 

jaringan tubuh yang berwarna merah. Organ lain yang dapat diserang antara lain insang, ginjal, 

pankreas, bahkan otot tulang (Swann & White 1989). Tanda lain adalah haemoragi pada sirip dan 

eksopthalmia (pop eye) yaitu mata membengkak dan menonjol. Selain itu ciri-ciri lainnya adalah 

pendarahan pada tubuh, sisik terkuak, borok, nekrosis, busung, dan juga ikan lemas yang sering 

ditemukan di permukaan atau dasar kolam (Dana dan Angka, 1990). 

 

 Menurut Brenden & Huizinga (1986) dalam Angka (1990), bakteri Aeromonas hydrophila 

menghasilkan Extra Cellular Product (ECP) yang berupa enterotoxin dan hemolysis yang dapat 

menyebabkan kerusakan sistemik sampai sistem hematopoietik dan hati yang akhirnya 

menyebabkan kematian. Menurut Zhang et al. (2000) bahwa faktor keganasan dari Aeromonas 

hydrophila diketahui menghasilkan haemolysin (hlyA), protease (oligopeptidase A), membrane 

luar protein (Omp) dan Histon protein (HU-2). 
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Pada pembesaran lele dengan aplikasi probiotik yang menghasilkan pertumbuhan, sintasan dan 

produksi yang lebih tinggi dari pembesaran lele tanpa aplikasi probiotik (Tabel 10) serta tidak 

terindikasi adanya serangan bakteri Aeromonas hydrophila menunjukkan bahwa probiotik Pato-

Aero 1 bekerja cukup baik dalam berkompetisi dengan patogen A. hydrophila sehingga perairan 

kolam pemeliharaan tidak atau sedikit mendapat gangguan patogen. Hal ini didukung oleh data 

hasil pengamatan populasi bakteri pada akhir pemeliharaan yang disajikan pada Tabel 9. 

Bacillussp sebagai probiotik dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas air melalui 

penyeimbangan populasi mikroba, mengurangi bakteri patogen serta meningkatkan kesehatan 

dan pertumbuhan hewan inang. Selain menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Vibrio yang dominan makaBacillus sp juga menghasilkan enzim yang dapat 

mendegradasi lendir dan biofilm yang dihasilkan oleh bakteri patogen (Moriarty, 1998 dalam 

Nurgana, 2005). Bacillus sp akan berkompetensi dengan bakteri patogen dalam mendapatkan 

nutrisi dan ruang permukaan dinding usus ikan atau udang. Dengan adanya persaingan ini, 

bakteri patogen terhambat pertumbuhannya tanpa sempat menghasilkan gen yang resisten 

(Nurgana,  2005). 

 

Secara sederhana, analisis keuntungan dari  pembesaran ikan lele di kolam seluas 35 m2 (7x5 m) 

disajikan pada Tabel 11. Dengan menggunakan probiotik pada pembesaran ikan lele di kolam 

seluas 35 m
2
, pembudidaya dapat memperoleh keuntungan dari usahanya rata-rata Rp. 549.990-

641.640 per siklus (1,5 bulan). Sedangkan tanpa menggunakan probiotik pembudidaya lele 

mengalami kerugian sebesar Rp. 266.774 – 314.500. 

 

Tabel 11. Keuntungan yang diperoleh para pembudidaya kooperator  

dari hasil pemeliharaan lele dengan penerapan teknologi budidaya lele  

melalui aplikasi probiotik di Desa Putatnutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor 

No. 

Kolam 

Kooperator* 

 

Lama 

Pemeliharaan 

(hari) 

Produksi/ 

petak   

(kg) 

Biaya 

produksi  

(Rp) 

Hasil 

penjualan 

(Rp) 

Keuntungan

/ siklus (Rp) 

1. A 47 382,6 4.134.230 4.782.500 648.270 

2. B 47 361,7 3.971.260 4.521.250 549.990 

3. C 47 381,2 4.123.360 4.765.000 641.640 

4. D 47 367,5 4.016.500 4.593.750 577.250 

5. E 47 165,0 2.212.000 1.897.500 - 314.500 

6. F 47 177,9 3.312.620 2.045.850 - 266.774 

*Kolam A, B, C dan D dengan aplikasi probiotik; Kolam E dan F tanpa aplikasi probiotik. 
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6. FOTO DAN SPESIFIKASI : 

 

 
 

Indikasi: Probiotik Bacillus cereus (PATO-AERO 1 P23) merupakan probiotik untuk pencegahan 

penyakit Motile Aeromonad Septicemia pada ikan air tawar terutama ikan lele. 

Komposisi: Probiotik mengandung 10
11

 cfu/ml sel utuh (whole cell) bakteri Bacillus cereus 

yang merupakan isolat lokal terseleksi, Saline dan molase 1% sebagai pelarut dan filler. 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI : 

Tujuan penerapan teknologi ini adalah dapat memproduksi benih patin siam (Pangasianodon 
hypophthalmus) yang berkualitas baik dan efisien tanpa menggunakan cacing tubifex sp. 
Ketersediaan cacing Tubifex sp sangattergantung terhadap cuaca dan jumlahnya juga 

terbatas. Manfaat penerapan teknologi ini yaitu benih patin siam dapat diproduksi dalam 

jumlah yang besar dan di daerah daerah dimana cacing Tubifex sp sulit diperoleh. Selain itu, 

benih yang dihasilkan dari teknologi ini lebih berkualitas karena larva mendapatkan pakan 

alami yang cukup dan juga sudah beradaptasi dengan lingkungan kolam.  

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI  

1. Larva patin siam umur 7 hari adalah larva yang telah dipelihara di dalam hatchery 

selama 7 hari. 

2. Pemeliharaan larva adalah kegiatan memproduksi larva patin umur 7 hari yang 

dilakukan dalam hatchery. 

3. Pendederan adalah kegiatan pemeliharaan larva umur 7 hari sampai ukuran siap tebar 

(1,5 - 3 inci)  yang dilakukan di dalam kolam. 

4. Sintasan adalah persentase jumlah ikan yang hidup pada saat panen dari jumlah ikan 

yang ditebar, dinyatakan dalam persen. 

5. Artemia adalah jenis zooplankton air laut yang dijual dalam bentuk cyste. 

6. Tubifex adalah cacing kecil seukuran rambut berwarna kemerahan dengan panjang 

sekitar 1-3 cm, dengan tubuh berwarna merah kecoklatan dengan ruas-ruas. Tubifex 

di Indonesia dikenal dengan nama cacing sutra atau cacing rambut atau cacing darah. 

7. Teknologi lama (sebelumnya) adalah teknologi produksi benih patin siam yang 

menggunakan wadah akuarium/bak yang ditempatkan di dalam ruangan atau semi 

outdoor. 
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3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS 

1. Persaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Persyaratan teknis agar teknologi ini dapat dilakukan yaitu para pembenih harus memiliki 

kolam dengan sumber air yang layak. Sumber air yang layak yaitu jumlahnya relatif banyak 

dengan kualitas yang sesuai untuk pemeliharaan patin siam. Ukuran kolam yang dapat 

digunakan bervariasi. Ukuran kolam yang digunakan di BPBAT Jambi yaitu 30 x 50 m2 dengan 

kedalaman air 1,8 m dan kolam yang lain berukuran 15 x 15 m2 dengan kedalaman air 1,2 m. 

Kolam yang akan digunakan untuk penerapan teknologi ini harus kedap agar pakan alami 

dapat tumbuh dengan optimal. Kisaran suhu air kolam yang layak yaitu 26-32 
o
C. Kolam 

pendederan harus diberi aerasi yang cukup. Oleh karena itu penerapan teknologi ini 

membutuhkan listrik.  

 

Tabel 1. Kualitas air media pemeliharaan larva patin di kolam (SNI : 01- 6483.4 – 2000) 

No. Parameter Satuan Kisaran 

1 Suhu oC 26-31 

2 Oksigen terlarut (DO) mg/l >  5 

3 pH  6,5-8,5 

4 Kesadahan mg/l  

 

2. Uraian secara lengkap dan detail SOP 

a.  Gambaran/uraian/rincian teknologi 

Larva patin siam dari umur 0 sampai 7 hari dipelihara di dalam hatchery. Pakan yang 

diberikan yaitu naupli artemia. Selanjutnya larva dipelihara di dalam kolam. Larva 

sampai umur 12 hari memakan pakan alami yang ada di dalam kolam seperti moina, 

cacing, jentik nyamuk dan lainnya. Pada umur 10-12 hari larva/benih sudah dapat 

memakan pakan buatan. Oleh karena itu pada saat larva ditebar, pakan alami di kolam 

harus sudah tersedia dalam jumlah yang relatif banyak. Agar pakan alami di dalam 

kolam tumbuh dengan optimal, maka persiapan kolam yang akan digunakan untuk 

pemeliharaan larva patin siam umur 7 hari harus dilakukan dengan baik.  

 

b.  Cara penerapan teknologi  

1.  Tahapan pemeliharaan larva sampai umur 7 hari di hatchery yaitu : 

a. Larva dipelihara di dalam hatchery. 

b. Persiapan wadah pemeliharaan larva meliputi sterilisasi alat dan wadah, 

pengecekan instalasi air, aerasi dan listrik. 

c. Pengisian air dilakukan minimal 2 hari sebelum larva dimasukkan dan 

diaerasi dengan kuat untuk meningkatkan oksigen terlarut dan menguapkan 

gas yang tidak diinginkan. Air pemeliharaan larva diberi garam krosok 

dengan dosis 2 gram/liter air (2 ppt). 



178 

 

d. Padat  tebar larva  yaitu 60 –80 ekor/liter 

e. Pemberian pakan artemia dilakukan sesuai dengan SNI 01-6483.4-2000 

dengan frekuensi pemberian pakan 5 kali dalam waktu 24 jam.  

f. Pergantian air dilakukan sesuai dengan SNI 01-6483.4-2000 atau sesuai 

kondisi air pemeliharaan 

g. Penyiponan sisa pakan atau kotoran dilakukan setiap hari mulai hari ke dua, 

dilakukan minimal satu kali sehari. 

h. Suhu media pemeliharaan dipertahankan pada kisaran 28-30
o
C dengan cara 

menutup rapat ruangan pemeliharaan larva dan pemasangan lampu atau 

pemanas/heater 

i. Pada hari ke tujuh, larva dipanen dan selanjutnya dipindahkan ke dalam 

kolam yang sudah disiapkan terlebih dahulu.  

j. Sebaiknya larva dipanen dengan cara mengurangi air pada wadah 

pemeliharaan dan kemudian larva yang masih bersama air dituang ke dalam 

baskom. Selanjutnya larva ditebar ke kolam pendederan. 

k. Apabila wadah pemeliharaan larva tidak dapat dituang, pemanenan larva 

dapat menggunakan serok halus dengan hati-hati.  

l. Sebelum ditebar ke dalam kolam, larva dihitung dengan cara menghitung 

secara manual beberapa wadah pemeliharaan. Dengan demikian akan 

diketahui sintasan pemeliharaan larva umur 7 hari. Sehingga diketahui 

jumlah larva umur 7 hari yang dipanen dan ditebarkan ke dalam kolam.  

m. Penebaran larva ke dalam kolam sebaiknya dilakukan pada pagi hari agar 

suhu air kolam tidak jauh berbeda dengan suhu air di dalam hatchery 

sehingga tidak meneyebabkan larva stres. 

 

2.  Persiapan kolam pendederan 

Persiapan kolam yang tepat sangat menentukan keberhasilan pemeliharaan larva 

patin di kolam. Dua hal yang harus diperhatikan dalam persiapan kolam yang akan 

digunakan untuk pemeliharaan larva patin siam. Yang pertama yaitu 

menghilangkan predator larva atau paling tidak meminimalisir keberadaan 

predator. Predator yang paling banyak dijumpai yaitu seperti kini-kini (larva 

capung), Notonecta sp, kodok, ikan liar, belut, ular dan lain-lain. Bila disekitar 

kolam banyak predator besar seperti kodok, ular atau biawak, maka kolam 

pendederan harus dipagar. Sedangkan untuk menghindari predator seperti kini-kini 

(larva capung), Notonecta, ucrit maka upaya yang harus dilakukan adalah 

penyesuaian antara persiapan kolam dengan waktu penebaran larva. Sebaiknya 

waktu antara penebaran larva dengan pengisian kolam berkisar antara 3-4 hari. 

Dengan demikian predator belum banyak di dalam kolam pemeliharaan larva. Yang 

ke dua yaitu menumbuhkan pakan alami seperti moina, cacing chironomus, jentik 

nyamuk sebanyak mungkin. Pakan alami inilah yang akan dimanfaatkan oleh larva 

sebelum dapat mengkonsumsi pakan buatan. Oleh karena itu, pakan alami harus 

sudah tersedia di kolam pada saat larva ditebar. Larva patin sudah mulai dapat 
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memakan pakan buatan sekitar umur 10-12 hari. Adapun langkah – langkah dalam 

persiapan kolam yang akan digunakan untuk pemeliharaan larva patin siam umur 7 

hari yaitu sebagai berikut :  

 

Hari ke Kegiatan 

- 6  Pengeringan kolam 

 Membuang ikan-ikan liar 

 Pembalikan tanah dasar kolam 

 Pengapuran dengan cara menebar kapur keseluruh permukaan 

kolam. Kapur yang digunakan adalah kapur tohor dengan dosis 300 

- 400 g/m2. 

 Pemupukan dengan menggunakan kotoran ayam yang kering dan 

bahan mengandung protein seperti tepung ikan BS, ampas tahu, 

ampas kecap dan lain-lain. Dosis kotoran ayam : 100 – 150 g/m2; 

tepung ikan BS : 50 – 60 g/m2; ampas tahu/kecap: 300 – 400 g/m2. 

Apabila sudah menggunakan tepung ikan BS tidak perlu menggukan 

ampas tahu/kecap, begitu juga sebaliknya.  

 Kotoran ayam dan bahan yang mengandung protein ditumpuk  

pada sisi – sisi kolam. 

 Kolam pendederan harus diberi aerasi yang cukup. 

 Ukuran kolam yang digunakan di BPBAT Jambi untuk kegiatan 

pendederan larva patin umur 7 hari yaitu luasan 225 m2 – 500 m2 

dengan kedalaman air berkisar antara 1 m – 1,5 m. 

- 5  Pengisian air ke dalam kolam  

 Air yang masuk ke dalam kolam harus disaring agar predator tidak 

masuk ke kolam.  

 Ketinggian air berkisar antara 60 – 150 cm.  

 Air yang digunakan adalah air yang masih baik yaitu relatif jernih, 

tidak mengandung bahan organik, parameter kualitas air kolam 

pada kisaran yang layak bagi pemeliharaan larva ikan patin siam 

(Tabel 1:SNI : 01- 6483.4 – 2000) 

 Pengisian air sebaiknya selesai dilakukan maksimal selama 2 hari 

 Setelah permukaan air sampai pada ketinggian yang dinginkan, 

hentikan pengisian air. Jangan dilakukan flow through terhadap 

kolam setelah persiapan kolam karena akan membuang pupuk 

keluar kolam.  

- 4  Bila memungkinkan dilakukan penebaran moina sebagai bibit 

(starter) 

 Jumlah moina yang ditebar secukupnya. Semakin banyak moina 

yang ditebar, semakin cepat moina akan tumbuh. 

- 3         Monitoring kelimpahan moina dan pakan alami yang lain 



180 

 

- 2  Monitoring kualitas air dan kelimpahan moina 

 Pengadukan pupuk yang ditempatkan disisi-sisi kolam. Tujuannya 

adalah agar bahan organik tersebut larut ke dalam air dan dapat 

dimakan oleh moina   

- 1  Monitoring kelimpahan moina dan pakan alami yang lain 

 Periksa keadaan aerasi yang telah terpasang 

 0  Penebaran larva ikan patin umur 7 hari 

 Penebaran dilakukan pada pagi hari 

 Padat tebar larva yaitu 400 – 500 ekor/m2 

 

3.  Kegiatan yang dilakukan dalam pemeliharaan larva di kolam yaitu : 

 Penebaran tepung pellet pada hari kedua setelah penebaran larva dengan 

tujuan untuk memberi makan moina sehingga dapat terus tumbuh dan juga 

membiasakan larva dengan pakan buatan. 

 Penebaran tepung pellet ke sekeliling kolam dilakukan sampai hari ke 10-12 

setelah penebaran. 

 Penebaran tepung pellet dilakukan sekeliling kolam. Penebaran tepung 

pellet dilakukan 2-3 kali per hari. Jumlah tepung pelet untuk sekali 

penebaran yaitu sekitar 2-3 gr/m2. 

 Pada hari ke 6 setelah penebaran, biasanya larva sudah berukuran ¾ inci 

dan sudah mulai memakan pakan buatan 

 Apabila larva sudah mulai dapat memakan pakan buatan, tempatkan tepung 

pellet disuatu wadah dibagian pojok kolam. Tujuannya adalah untuk 

mengajari benih berkumpul disatu titik sehingga memudahkan dalam 

pemberikan pakan. 

 Biasanya larva sudah mulai berkumpul pada satu titik pada hari ke 15 dari 

penebaran larva.  

 Pemberian pakan buatan (pellet) dilakukan secara ad satiation. Ukuran 

pakan buatan yang diberikan disesuaikan dengan bukaan mulut benih. 

Kandungan protein dari pakan yang diberikan minimal 30%. 

 Waktu pemanenan disesuaikan dengan ukuran benih yang dibutuhkan oleh 

pasar. Biasanya setelah satu bulan, ukuran benih sudah mencapai 1,5-2,5 

inci. 

 Pemanenan dilakukan dengan cara menjaring benih yang telah berkumpul di 

salah satu sudut kolam. Dengan demikian dapat mengurangi resiko benih 

lecet. Selanjutnya benih dipindahkan ke bak pemberokan untuk sortasi dan 

distribusi.  
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3. Uraian dan jumlah kaji terap yang sudah dilakukan dibeberapa daerah beserta 

hasilnya 

Kegiatan kaji terap sebagian besar dilakukan di BPBAT Sungai Gelam. Kegiatan produksi 

benih dengan teknologi ini sudah dilakukan sejak tahun 2011. Pada tahun 2013 sebanyak 10 

siklus dengan sintasan rata-rata sebesar62,25 ± 24,89%, panjang standar rerata 6,26 ± 0,24 

cm dan bobot tubuh rerata 3,11 ± 0.45 g. Sintasan pada musim kemarau relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan musim hujan. Hal ini disebabkan kualitas air relatif lebih buruk pada 

musim kemarau dibandingkan musim hunjan. Kaji terap pernah dilakukan di Balai Benih 

Ikan Karmeo di Desa Karmeo, Kec. Batin IV, Kab. Batanghari pada tahun 2009. Sintasan 

benih sekitar 40%. Hal ini diduga disebabkan larva umur 7 yang digunakan di datangkan dari 

BPBAT Jambi dengan perjalanan darat sekitar 3 (tiga) jam sehingga larva dalam kondisi 

relatif lemah.   

 

 
4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI  

1. Uraian tentang teknologi  

Teknologi ini merupakan modifikasi dari teknologi yang sudah ada. Sebelumnya kegiatan 

pendederan larva/benih patin siam di kolam sudah pernah dilakukan namun ukuran larva 

yang ditebar lebih besar yaitu umur 15-20 hari dengan ukuran sekitar ¾ inci. Untuk 

memproduksi benih patin siam ukuran ¾ inci di dalam hatchery harus menggunakan cacing 

Tubifex sp. (cacing rambut) sebagai salah satu pakan larva yang harus ada. Namun karena 

semakin bertambahnya jumlah pembenih ikan di propinsi Jambi, maka semakin sulit untuk 

mendapatkan cacing Tubufex sp., selain itu keberadaan cacing Tubufex sp. sangat tergantung 

pada cuaca. Pada saat hujan, sulit untuk mencari cacing. Begitu juga pada musim kemarau 

sangat sulit untuk mencari cacing Tubifex sp. karena banyak parit yang kering. Oleh karena 

itu, jumlah benih patin yang diproduksi sangat tergantung terhadap jumlah cacing Tubifex sp. 

yang tersedia.   
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Gambar 1. Data sintasan rerata dan persentasi ukuran benih yang dipanen dengan menerapkan 

teknologi yang dianjurkan selama 10 siklus di BPBAT Jambi tahun 2013 
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2. Uraian tentang keberhasillan teknologi  

Keunggulan teknologi ini adalah tidak menggunakan cacing rambut (Tubifex sp.) sebagai 

salah satu pakan dalam memproduksi benih patin siam. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan teknologi ini dapat memproduksi benih patin siam tanpa dibatasi oleh 

ketersediaan cacing rambut (Tubifex sp.). Dengan teknologi ini, benih patin siam dapat 

diproduksi dimana saja. Sedangkan bila menggunakan teknologi lama, umumnya para 

pembenih patin siam berada di kota atau disekitar kota dimana banyak tersedia cacing 

Tubifex sp. 

 

Keunggulan lain dari teknologi ini adalah dapat mempersingkat waktu pemeliharaan benih. 

Untuk mencapai ukuran rerata 2,5 inci hanya membutuhkan waktu sekitar 37 hari 

dibandingkan teknologi lama yang membutuhkan waktu sekita 52 hari.  

Penggunaan teknologi ini memberikan keunggulan pada penurunan biaya produksi karena 

tidak menggunakan cacing rambut yang relatif mahal dan lebih mudah dalam pengerjaannya 

karena pemeliharaan larva di dalam hatchery relatif singkat dibandingkan teknologi lama.  

 

Kualitas benih yang dihasilkan dengan teknologi ini sangat baik karena pada stadia awal 

mendapatkan pakan alami yang cukup dan beragam sehingga perkembangan saluran cerna 

berkembang dengan sempurna. Selain itu, karena benih di dederkan di kolam, maka benih 

sudah beradaptasi dengan lingkuangan tempat pemeliharaan selanjutnya yang umumnya 

menggunakan sistem outdoor.  

 

3. Mudah diterapkan  

Teknologi ini sangat mudah diterapkan dalam sistem usaha perikanan karena semua 

persyaratan yang dibutuhkan mudah didapatkan. Selain itu benih ikan patin siam pasti 

dibutuhkan oleh pembudidaya karena kebutuhan ikan selalu meningkat dari tahun ke tahun.  

 

4. Ramah lingkungan 

Teknologi ini relatif ramah lingkungan karena semua bahan baku yang digunakan dalam 

produksi benih tidak mengandung bahan yang berbahaya.  

 

5. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN 

DAN WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN  

1. Gambaran/uraian lokasi dan waktu penelitian, pengkajian, pengembangan, 

penerapan dilakukan 

Kegiatan pengembangan penerapan teknologi ini dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Air 

tawar Jambi (BPBAT Jambi). Balai Perikanan Budiaya Air Tawar Jambi berlokasi di Desa 

Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi. Terletak 

pada koordinat 01o 44’ 34,4” LS, 103o 45’ 00,9” BT dan 35 m DPL. Kolam yang digunakan 

dalam kegiatan ini adalah kolam dengan pematang tembok, tanah dasar lumpur hitam 

berpasir. Untuk pengeringan kolam menggunakan pompa. Sumber air yang digunakan di 

BPBAT Jambi adalah air yang berasal dari rawa yang ada disekitar lokasi kemudian ditampung 
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di dalam waduk. Warna air coklat kehitaman dengan pH 5,5-6, DO 3-5 ppm, kesadahan 18-30 

ppm dan suhu 26-32
o
C. Kegiatan pengkajian dan pengembangan dilakukan dari tahun 2007-

2010. BPBAT Jambi telah menerapkan teknologi ini dari tahun 2011 sampai sekarang dalam 

memproduksi benih patin siam kelas benih sebar untuk didistribusikan ke masyarakat. Dalam 

satu tahun, BPBAT Jambi rata-rata memproduksi benih sebar patin siam ukuran 1,5-3 inci 

sebanyak 1.200.000 ekor.  

 

2. Lokasi wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi  

Teknologi ini dapat diterapkan pada daerah yang dapat dibuat kolam dengan sumber air 

yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, kisaran suhu air pada 

daerah yang akan diterapkan teknologi ini yaitu 26-31
o
C mengingat ikan patin siam tumbuh 

dengan baik pada suhu tersebut. Oleh karena itu, teknologi ini tidak dapat diterapkan pada 

daerah pegunungan dimana suhu air di bawah 26oC. 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Dampak negatif dari teknologi ini sampai sekarang belum ada dan juga belum terpikirkan 

ditemukan potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan lainnya.  

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

Perhitungan biaya produksi diasumsikan untuk memelihara larva patin siam umur 0 hari 

sebanyak 200.000 ekor dengan menggunakan teknologi lama dan teknologi yang diusulkan 

pada kolam dengan luas 225 m2. Harga dari semua biaya produksi berdasarkan harga di 

Propinsi Jambi pada tahun 2013.  

 

Tabel 2. Analisa usaha produksi benih patin siam dengan teknologi yang dianjurkan 

No Uraian 

Nilai 

Teknologi lama 
Teknologi 

yang diusulkan 

1. Biaya produksi   

 

a Larva umur 1 hari 200.000 @ Rp 7,- 1.400.000,- 1.400.000,- 

b Artemia 2 klg @ 600.000,- 1.200.000,- 1.200.000,- 

c Cacing rambut (tubifex sp) 100 ctg @ 12.000,- 1.200.000,- - 

d Listrik 400.000,- 200.000,- 

e Pupuk kandang 3 krg @ Rp. 10.000,- - 30.000,- 

f Tepung ikan BS 10 kg @ Rp. 5.000,-  50.000,- 

g Kapur tohor 10 krg @ 5.000,- - 50.000,- 

h Pakan buatan ( 20 kg @ 14.000 + 120 kg @ 7.000 ) 1.120.000,- 1.120.000,- 

i Tenaga kerja 2 org* @ 1.000.000,- 4.000.000,- 3.000.000,- 

j Total 9.320.000,- 7.050.000,- 
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2. 
Penjualan benih ukuran 1,5-2 inci : @ Rp. 180,- 

Sintasan hidup benih 40% 

200.000 x 40% 

x 180 

= 14.400.000 

200.000 x 40% 

x 180  

= 14.400.000 

3. Keuntungan (penjualan – biaya produksi) Rp. 5.080.000 Rp. 7.950.000 

4. Biaya produksi per ekor (Rp) 116,5 88.125 

Keterangan : 

  * Satu siklus untuk teknologi lama 2 bulan, sedangkan teknologi yang diusulkan 1,5 bulan. 

     Luasan kolam yang digunakan 225 m
2
. 

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Komponen yang diimpor dalam memproduksi benih patin siam baik menggunakan teknologi 

lama maupun teknologi yang diusulkan yaitu kista artemia. Oleh karena itu, apabila 

dipersentasikan terhadap biaya produksi maka komponen dalam negeri untuk teknologi 

yang diusulkan sebesar 83%.    

 

9. FOTO DAN SPESIFIKASI 

 

  
Gambar 1. Wadah pemeliharaan larva umur 0-7 hari di dalam hatchery 

 

  
Gambar 2. Pengeringan dan pengapuran kolam 

 

 

Gambar 3. Penempatkan pupuk 
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Gambar 4. Benih patin siam berkumpul pada salah satu sudut kolam saat pemberian pakan 

 

  
Gambar 5. Larva patin siam umur 24 jam Gambar 6. benih patin ukuran 2,5 inci 

 

 
                                  A                                     B                                        C                                     D 

Gambar 7. Contoh predator yang paling banyak ditemukan pada kolam pendederan ikan patin siam. 

 A: larva capung (kini-kini); B: ucrit; C: katak; D: Notonecta sp 

 

 
E 

 
F 

Gambar 8. Contoh pakan alami yang paling banyak ditemukan di kolam. E: moina sp; F: jentik nyamuk 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tujuan : Meningkatkan kelangsungan hidup ikan patin budidaya (peningkatan produksi) dengan 

peningkatan sistem kekebalan spesifik terhadap bakteri Edwardsiella ictaluri. 
Manfaat : Mendapatkan cara pencegahan penyakit Enteric Septicemia (ESC) yang disebabkan 

oleh bakteri Edwardsilella ictaluri pada ikan patin sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan 

pendapatan pembudidaya ikan patin. 

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI 

 Vaksin : suatu produk biologis dari kuman atau komponen kuman yang telah dilemahkan 

atau dimatikan sehingga dapat merangsang timbulnya kekebalan tubuh spesifik secara 

aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin tidak menimbulkan dampak negatif berupa 

timbulnya jenis patogen yang resisten dan tidak menyebabkan akumulasi dalam tubuh 

(Ellis, 1988; Pasaribu, 1983). 

 Vaksinasi : kegiatan pemberian vaksin ke dalam tubuh ikan, agar memiliki kekebalan tubuh 

yang bersifat spesifik (Alifuddin, 2002). Mekanisme kerja vaksin dengan cara 

mempengaruhi respon imun (kebal) yaitu sel-sel memori yang bersifat melindungi dan 

telah terbentuk sebelumnya (Ellis, 1988).  

 

3. RINCIAN DAN APLIKASI/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN 

3.1 Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Bakteri yang digunakan adalah isolat E. ictalurii, yang telah diidentifikasi dan diuji 

patogenisitasnya. Bakteri E. ictaluri diisolasi dan dibiakkan pada media Brain Heart infusion 
(BHI) agar.  Inaktifasi bakteri dilakukan dengan menggunakan formalin 0,5% (formalin killed 
bacteria) selama 2x24 jam.  Selanjutnya dilakukan pemanenan dengan sentrifuse 3.000 rpm 

selama 10 menit dan dibilas dengan PBS pH 7,2 sebanyak dua kali kemudian disimpan dalam 
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larutan PBS pH 7.2. Vaksin ini diproduksi dalam dua bentuk sediaan yaitu bentuk freeze dry 

(pellet beku kering) dan larutan. 

 

Aplikasi vaksin dapat dilakukan melalui tiga metode yaitu: penyuntikan, perendaman, dan 

oral. Metode penyuntikan dilakukan pada ikan berukuran 5-8 cm, 8-12 cm, dan induk/calon 

induk. Metode perendaman dilakukan pada benih ukuran 2-3 cm hingga 3-5 cm. Metode oral 

(pemberian melalui pakan) dilakukan pada ikan yang telah ditebar untuk pembesaran. 

 

Persyaratan Teknis Produksi Vaksin: 

a) Peralatan dan ruangan harus steril. 

b) Pengendalian terhadap kemurnian isolat. 

Persyaratan Penyimpanan Vaksin: Suhu penyimpanan 4˚C. 

Persyaratan Teknis Vaksinasi: 

a) Ikan: harus dalam keadaan sehat. 

b) Suhu air: 28-29˚C (mempengaruhi penyerapan vaksin oleh tubuh). 

 

3.2  Detail Standar Operasional Prosedur 

A. Asal master seed (isolat) strain Edwardsiella ictaluri isolat lokal Indonesia 

Pada tahun 2002, kematian masal pada budidaya ikan patin Pangasianodon 

hypopthalmus terjadi di Jambi, Sumatera, Indonesia. Penyebab kematian adalah bakteri 

Edwardsiella ictaluri dan kumulatif mortalitas mencapai hingga 100% (Yuasa dkk., 2003). 

Infeksi E. ictaluri biasanya terjadi pada ukuran kecil (0,2 g) sampai dengan ukuran 

konsumsi (300 g) selama periode musim hujan dari bulan Maret hingga Mei.  Gejala 

klinis infeksi bakteri E. ictaluri pada budidaya ikan patin sebagai berikut  :  

 

  
Gambar 1. Hemoragi disekitar anus  

dan mulut 

Gambar 2. Terdapatnya bintik putih  

pada limpa 

 

  
Gambar 3. Olesan limpa pada preparat  

yang diwarnai dengan Giemsa 

Gambar 4. Pewarnaan Gram pada  

Bakteri E.ictaluri 
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Gambar 5. Grafik Kumulatif mortalitas tiap jenis ikan yang diinfeksi suntik  

dengan volume bakteri 0.1 ml kepadatan  2.6 x 108 sel/ml 

 

 
Gambar 6. Kumulatif mortalitas tiap jenis ikan yang diinfeksi suntik 

 dengan volume bakteri 0.1 ml kepadatan of 2.6 x 106 sel/ml 

 

Dari grafik terlihat: Patin siam (Striped catfish) memperlihatkan gejala klinis dengan 

kematian 100%. Ikan patin jambal, baung (green catfish), lele (walking catfish), dan 

ikan nila tidak memperlihatkan gejala klinis akan tetapi bakteri E. ictaluri dapat diisolasi 

dari ikan-ikan terdapat tersebut. Bakteri tidak dapat direisolasi dari ikan mas (common 

carp) dan ikan tambakan (kissing gouramy). Sehingga patogenitas bakteri E. ictaluri 

sebagai berikut: ikan Patin siam mati 100% dengan gejala klinis, Patin jambal dan ikan 

lele mati 90-100% tanpa gejala klinis, Ikan baung dan ikan Nila mati 20-70% tanpa 

gejala klinis, ikan mas dan ikan tambakan tidak terjadi kematian dan tidak ditemukan 

gejala klinis. 
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Strain bakteri Edwardsiella ictaluri yang digunakan merupakan isolat lokal. Bakteri 

diisolasi dari ikan patin (Pangasianodon hypopthalmus) dengan tanda klinis terserang 

penyakit “Enteric Septicaemia of Catfish (ESC)” menggunakan medium BHI. Bakteri 

tersebut telah dikarakterisasi dan diidentifikasi dengan uji morfologi, fisiologi dan 

biokimia (Validasi Metode Uji Bakteri Edwardsiella ictaluri. 2012; dan Yuasa et al., 2003) 

dan diuji PCR dengan primer spesifik  (Williams et al., 2008). Hasil uji tersebut disajikan 

pada Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3. 

 

B. Uji Sterilisasi terhadap working seed (isolat) 

1. Mc Conkey   : positif 

2. Fungi    : negatif 

3. Bakteri lain dengan medium umum : negatif 

 

C. Uji  Kepadatan Bakterin/vaksin 

Kepadatan vaksin diuji dengan spektrofotometer dan TPC dengan hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 1.  Macam antigen dan kepadatan bakteri 

No. Macam Antigen Kode Isolat Jenis 
Kepadatan Antigen 

TPC 

1 Edwardsiella ictaluri JF 69 (1) Bakteri 109 

2 Edwardsiella ictaluri JF 69 (2) Bakteri 109 

 

D. Uji Identifikasi 

Berdasarkan uji morfologi, fisiologi, dan biokimia antigen diidentifikasi sebagai 

Edwardsiella ictaluri (Validasi metode Uji  Bakteri Edwardsiella ictaluri, 2012; Yuasa dkk., 

2003; Williams et al, 2008) (Tabel 3). 

 

E. Uji Potensi 

Uji potensi dilakukan dengan metode direct agglutination test untuk mengetahui 

antibodi yang diproduksi oleh ikan uji setelah vaksinasi dengan antigen tersebut.  

Vaksinasi pada ikan dilakukan baik skala laboratorium maupun uji lapang.  Ikan mampu 

memproduksi antibodi saat diuji agglutinasi dengan bakteri Edwardsiella ictaluri sejak 

hari pertama paska vaksinasi.  Hasil uji potensi  vaksin pada skala laboratorium dan 

lapangan disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Uji titer antibody ikan vaksin dan tidak divaksin di Musi Rawas, Propinsi 

Sumatera Selatan tanggal 16 Desember 2010 (vaksinasi tanggal 6 Oktober 2010) 

Perlakuan Nilai 

Ikan vaksin 28 

Ikan Tidak divaksin 2
2
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Gambar 7. Persiapan sampling Gambar 8. Pengambilan darah 

 

Tabel 2.  Derajat kematian dan relative percent survival (RPS) ikan kontrol  

dan ikan vaksin, kegiatan vaksinasi ikan patin yang dipelihara  

di Sungai Batanghari setelah 130 hari pemeliharaan. 

Perlakuan 

Dosis vaksin 

Uji Lapang 

Jumlah % Mortalitas RPS1 

Kontrol 1.500 4,47 62,64 

Ikan Vaksinasi : 

Penyuntikan 

0,1 mL/ikan (108 sel/ml) 

dan 

Booster melalui pakan 

1.500 1,67 

1 Relative Percent Survival (Amend, 1981) 

 

Tabel 3. Karakter isolate bakteri 

Parameter Biokimia Karakter 

Bentuk  Batang 

Gram Ryu Gram - 

McConkey + 

TSIA tegak acid 

TSIA miring alkaline 

H2S - 

Morfologibakteri Batang 

Katalase + 

Oksidase - 

Indol - 

MR + 

Citrat - 

Urease - 



193 

 

OF F 

DNase - 

Gelatin - 

Glucosa + 

Laktosa - 

sukrosa - 

Maltosa + 

Arabinosa - 

 

4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI 

Pengembangan vaksin anti Edwardsiella ictaluri untuk mengatasi penyakit Enteric septicemia of 

Catfish (ESC) pada ikan patin memiliki keunggulan teknologi yaitu isolat yang digunakan berasal 

dari isolat lokal, homolog dan memiliki patogenitas tinggi sehingga memiliki kesesuaian dengan 

budidaya ikan patin yang berkembang di propinsi Jambi dan daerah lainnya yang juga 

mengembangkan budidaya ikan patin.  Dengan penggunaan isolat lokal untuk pengembangan 

vaksin berarti kita juga tidak memasukkan organisme lain dengan penggunaan vaksin dari 

luar/impor. 

 

5. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN/PENGKAJIAN/PENGEMBANGAN/DAERAH YANG 

DIREKOMENDASIKAN 

Pengkajian pengembangan vaksin ikan air tawar dilakukan di Balai Budidaya Air Tawar Jambi.  Uji 

multilokasi pengembangan vaksin juga telah dilaksanakan di propinsi Riau dan Propinsi Sumatera 

Selatan. Direkomendasikan untuk melakukan uji multilokasi di sentra-sentra budidaya ikan patin 

yang ada di pulau Jawa dan Kalimantan. 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Dampak negatif yang ditimbulkan dengan penggunaan vaksin ini hampir tidak ada, dan juga tidak 

membahayakan manusia. 

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL 

Biaya yang digunakan untuk memproduksi vaksin ini cukup murah yaitu sekitar Rp 250.000 

(duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk vaksinasi 15.000 (lima belas ribu) ekor benih ikan patin 

atau untuk 5.000 (lima ribu) ekor induk ikan patin. Komponen biaya terbesar hanya dari 

penggunaan media seperti agar (BHI atau TSA). Sedangkan untuk komponen biaya lainnya, 

seperti penggunaan formalin, listrik, dan peralatan sangat kecil. Biaya ini akan jauh lebih murah 

apabila vaksin ini bisa diproduksi secara masal di pabrik. Dengan penggunaan vaksin Edwardsiella 

ictaluri dapat menekan kematian ikan patin hingga  85% selama masa pemeliharaan. 

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Vaksin ini berasal dari isolat lokal, dengan komponen dalam negeri 30 % dalam memproduksinya. 
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9. FOTO DAN SPESIFIKASI 

 

  
Penyiapan media kultur dan media uji bakteri Isolasi bakteri dari internal organ ikan terinfeksi 

ke media agar yang telah dipersiapkan 

 

  
Produksi Masal bakteri pada media agar cair 

selama 2 hari. 

Proses inaktivasi bakteri dengan formalin 0,5 % 

selama 2 hari. 

 

  
Panen bakteri yang telah diinaktivasi (1). Panen bakteri yang telah diinaktivasi (2). 
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Pencucian formalin pada bakterin dengan PBS Aplikasi vaksin yang dihasilkan dengan metode 

perendaman 

 

  
Vaksin Freeze Dry kemasan pabrik Vaksin cair jika di produksi di laboratorium 

 

  
Isolat bakteri Edwardsiella ictaluri Vaksinasi dengan penyuntikan 

 

 
Vaksinasi dengan perendaman 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tujuan penerapan teknologi ini adalah untuk menekan biaya produksi benih dan 

mengurangi waktu pemeliharaan, meningkatkan pendapatan dan mempercepat siklus 

produksibenih ikan gurami. Pendederan ikan gurami biasanya dilakukan setelah 

pemeliharaan larva dihatchery (akuarium) sampai umur 12 hari, sebelum di tebar untuk 

tahap pendederan I. Metode tersebut sangat tergantung dengan ketersediaan pakan alami 

berupa artemia (impor) dan cacing tubifek yang didapat dari alam. Persiapan kolam yang 

baik dan memanfaatkan limbah organik kotoran ayam kering untuk menumbuhkan Moina 
sp di kolam dapat menguarngi alokasi belanja pakan alami larva, penebaran bisa dipercepat 

dan hasil akhir lebih menguntungkan. Manfaat penerapan teknologi ini dapat diaplikasikan 

oleh petani ikan yang memiliki kolam untuk meningkatkan pendapatan, memperpendek 

siklus produksi benih dan dapat mengurangi nilai impor artemia karena dapat digantikan  

oleh Moina sp. 

2. PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI 

Artemia  : Jenis zooplankton air laut (udang renik) yang dijual dalam kemasan bentuk 

cyste (telur) 

Tubifek  : Jenis cacing kelas oligachaeta yang tumbuh subur di air yang mengalir dan 

mengandung bahan organik tinggi 

Moina  :  jenis zooplankton ikan air tawar 

 

3. APLIKASI/PERSYARATAN TEKNIS 

3.1.  Larva ikan gurami memiliki pencernaan yang belum sempurna untuk mencerna 

pakan buatan, sehingga pakan alami berupa artemia dan cacing tubifex menjadi 

pilihan utama bagi pembudidaya. Menghadirkan pakan alami sebagai pengganti 

artemia dan tubifek adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Pakan alami 
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yang digunakan adalah Moina sp. Standar produksi benih ikan gurami kelas benih 

sebar menyebutkan bahwa tahap pendederan I dapat dilakukan di kolam, atau 

wadah terkontrol seperti akuarium atau bak kayu. Namun untuk penerapan 

metode tersebut dibutuhkan kolam dengan dasar tanah sebagai wadah 

pendederan benih. Karena interaksi langsung dengan tanah dapat memberi variasi 

makanan bagi larva.  

3.2. Perbedaan wadah pendederan memberikan ruang pendekatan metode yang 

variatif dan bisa berpengaruh pada biaya produksi yang ditimbulkan. Keuntungan 

usaha produksi benih ikan gurami dapat ditingkatkan dengan mengurangi beban 

biaya produksi, memperpendek siklus produksi, dan penerapan teknik yang baik 

untuk meningkatkan pertumbuhan.  

a.  Pengeluaran belanja pakan alami berupa artemia dan tubifek dapat ditiadakan 

dengan menghadirkan pakan alami yang lebih murah dan kuantitas yang 

memadahi. Nilai protein tubifek (57,0%) dan artemia (58,58%) memang lebih 

tinggi dari pakan alami moina (37,38%), namun pada kondisi di kolam dengan 

dasar tanah, ragam makanan lebih bervariasi dan tersedia dalam jumlah yang 

cukup dapat memberikan dampak pertumbuhan yang lebih baik. Larva gurami 

hasil penetasan pada aquarium/ wadah fiber dengan ketinggian air 20-25 cm pada 

kisaran suhu 29-30
0
C. Proses penetasan berlangsung selama 7 hari sampai kuning 

telur habis. Selama proses penetasan telur yang tidak menetas segera dikeluarkan 

dari wadah untuk mengindari kontaminasi bakteri dan jamur. Pada umur 7 hari 

larva sudah membutuhkan asupan makanan berupa pakan alami, yang ditandai 

dengan larva menyebar dan berenang aktif, saat itulah waktu yang tepat untuk 

menebar larva di kolam pendederan. Pada metode konvensional larva tetap 

dipelihara sampai ukuran benih yaitu umur 12 hari. Selama pemeliharaan larva 

diberi pakan artemia sebanyak 3-4 kali sehari sampai hari ke-9. Selanjutnya larva 

diberi pakan cacing tubifek dengan cara ad-libitum, sampai organ tubuh sempurna 

(12 hari), kemudian ditebar di kolam. Metode ini dianggap tidak efektif karena 

larva gurami umur 7 hari sudah mampu beradaptasi dan aktif mencari pakan alami 

di lingkungan kolam, sehingga pemberian pakan artemia dan tubifek dapat 

ditiadakan. 

b. Untuk menerapkan metode pendederan benih gurami berbiaya rendah 

dibutuhkan ketepatan tahap persiapan dan pengolahan kolam pendederan. 

Pengolahan kolam harus dilakukan 1 hari sebelum proses penetasan telur gurami. 

Kolam pendederan terlebih dahulu diolah dengan membalik lumpur kolam, 

menambahkan kapur tohor sebanyak 50-100 gr/m
2
 dan pupuk organik sebanyak 

±500 gr/m
2
. Setelah pengolahan kolam diisi air 30-50 cm dibiarkan tergenang 3 

hari, kemudian ditambah sampai 70 cm. Pada hari keempat kolam seluas 250 m
2
 

diberikan inokulan Moina sp sebanyak 1-2 kg. Perkembangan moina dapat 

dipantau secara visual dengan indikasi adanya pergerakan jasad renik berwarna 

kemerahan pada badan air, dan bisa ditangkap dengan serok benih yang rapat. 

Pada hari ketujuh kolam sudah siap ditebar larva gurami. Pakan buatan mulai 
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diberikan pada hari ke tiga setelah penebaran berupa tepung pellet protein 30-

32% diberikan 2-3 kali/hari sebanyak 10% bobot tubuh, dengan cara menaburkan 

di tepi kolam. Selama 1 satu minggu tidak ada pergantian air, untuk menjaga 

pakan alami tidak mengalir keluar kolam. Peningkatan jumlah pakan yang 

diberikan disesuaikan tiap minggu berdasarkan peningkatan bobot biomassa. 

Untuk mengurangi resiko serangan hama, kolam diberi naungan berupa pelapah 

kelapa kering pada tiap sisi kolam. Benih dapat dipanen pada usia benih 30-40 hari 

dengan variasi ukuran 2-4 cm dan 4-6 cm. 

 

Tabel 1. Jadwal persiapan kolam dan pemeliharaan larva 

Hari ke- Kegiatan Persiapan Kolam Kegiatan Pemeliharan Larva 

0 Pengeringan kolam, pembersihan 

predator dan kompetitor. 

Persiapan wadah penetasan telur/ 

pemeliharaan larva. 

1 Pengolahan kolam dan pengapuran; 

50 gr/m2 dan dibiarkan dasar kolam 

dijemur. 

Pemisahan telur, dari sarang dan 

memulai penetasan. 

2 Pemupukan: 

Kotoran ayam kering ; ±500 gr/m2 

Pemasukan air setinggi 30 -50 cm 

Telur mulai menetas, yang tidak 

menetas mulai terlihat. 

3 Penambahan air 20-30 cm, hingga 

ketinggian air 50 -80 cm. 

Larva terlihat bergerombol, tubuh 

berkembang. 

4 Pemasukan inokulan moina, merata 

di sekeliling kolam. 

Larva responsif terhadap gerakan dari 

luar.  

5 Biarkan moina berkembang biak. Sebagian larva mulai menyebar dan 

terlihat mencari makanan. 

6 Monitoring kelimpahan, pengecekan 

secara visual, tambahkan volume air 

jika over populasi, atau dibuang 

sebagian. 

Cadangan kuning telur mulai menipis, 

larva menyebar dan berenang aktif. 

7 Kolam siap ditebar benih gurami. Larva bisa ditebar di kolam pada pagi 

hari. 

 

c. Kaji terap yang dilakukan masih di area perkolaman BPBAT Jambi berupa pilot 

project yang dikaji dan dievaluasi terus-menerus sejak tahun 2011, sampai tahun 

2013. Hasil pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 Pada tahun 2010-2011, dilakukan pengujian pendederan umur larva 6 hari, 12 hari 

dan 21 hari di kolam. Pendederan sampai umur 40 hari menunjukkan bahwa umur 

tebar 12 hari menghasilkan nilai kelangsungan hidup lebih baik daripada umur 

tebar 6 hari. Pengolahan kolam yang kurang baik juga merupakan salah satu 

penyebab rendahnya nilai kelangsungan hidup, ikan-ikan liar yang bersifat 

karnivora seperti gabus dan betutu bisa menjadi predator bagi larva gurami. Data 

pendederan tahun 2010 dengan umur tebar 21 hari menghasilkan nilai rerata 

kelangsungan hidup 82%, tidak berbeda jauh dengan umur tebar 12 hari (80%).  
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Gambar  1. Grafik sintasan pada kegiatan kajian umur tebar efektif tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar  2. Grafik pertumbuhan bobot mutlak tubuh pada kajian umur tebar efektif  

 

Dengan asumsi menghitung biaya pakan pada masing-masing perlakuan diketahui 

bahwa biaya pakan umur tebar 6 hari lebih kecil dibandingkan umur tebar 12 hari 

maupun 21 hari (Tabel 2). Biaya produksi masing-masing umur tebar benih 

berbeda sesuai alokasi pakan yang diberikan karena biaya lainnya diasumsikan 

sama. Benih umur tebar 12 hari menunjukan hasil akhir yang paling 

menguntungkan dibandingkan umur tebar 6 dan 21 hari. Komponen biaya pakan 

termurah pada benih umur tebar 6 hari karena tanpa artemia dan tubifex, 

sedangkan biaya pakan termahal adalah umur tebar 21 hari. Biaya terbesar adalah 

pengeluaran untuk pakan tubifex karena di lokasi kegiatan berlangsung 1 kg 

tubifex bisa mencapai Rp. 75.000 /kg. Umur tebar 12 hari dianggap sebagai biaya 

medium karena tanpa tubifex.  
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Gambar  3.  Pertumbuhan panjang total pada kajian umur tebar efektif tahun 2011 

 

Dengan asumsi menghitung biaya pakan pada masing-masing perlakuan diketahui 

bahwa biaya pakan umur tebar 6 hari lebih kecil dibandingkan umur tebar 12 hari 

maupun 21 hari (Tabel 2). Biaya produksi masing-masing umur tebar benih 

berbeda sesuai alokasi pakan yang diberikan karena biaya lainnya diasumsikan 

sama. Benih umur tebar 12 hari menunjukan hasil akhir yang paling 

menguntungkan dibandingkan umur tebar 6 dan 21 hari. Komponen biaya pakan 

termurah pada benih umur tebar 6 hari karena tanpa artemia dan tubifex, 

sedangkan biaya pakan termahal adalah umur tebar 21 hari. Biaya terbesar adalah 

pengeluaran untuk pakan tubifex karena di lokasi kegiatan berlangsung 1 kg 

tubifex bisa mencapai Rp. 75.000 /kg. Umur tebar 12 hari dianggap sebagai biaya 

medium karena tanpa tubifex.  

 

Tabel 2. Biaya operasional produksi benih ikan gurami pada pendederan di kolam 

dengan umur tebar benih 6 hari, 12 hari dan 21 hari. 

Item Biaya 
Umur Tebar 

6 Hari 12 Hari 21 hari 

Pupuk (1.000/kg) 24.000 24.000 24.000 

Kapur (1.500/kg) 2.500 2.500 2.500 

Artemia (400.000/kg) - 14.000 14.000 

Moina (50.000/kg) 25.000 25.000 25.000 

Tubifex (75.000/kg) - - 270.000 

Tepung Pelet (6.000/kg) 12.000 12.000 - 

Crumble (6.000/kg) 25.000 25.000 25.000 

Jumlah 88.500 102.500 360.500 
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Komponen biaya moina adalah pembelian inokulan sebagai starter moina di 

kolam. Penerimaan hasil panen tertinggi diperoleh dari penebaran benih umur 12 

hari sebesar Rp. 1.096.000,- dan terendah pada  penebaran benih 6 hari sebesar 

Rp. 301.500. Sementara penebaran benih umur 21 hari berada diantara keduanya 

dengan nilai Rp. 869.500,- (Tabel 3). Pengeluaran biaya pakan bisa ditekan dengan 

substitusi pakan alami lain seperti artemia tergantikan oleh Moina, dan Tubifex 

tergantikan oleh jentik nyamuk. Namun berdasarkan pengalaman di lapangan 

walupun belum didukung data yang valid, penggantian pakan tersebut sangat 

mempengaruhi pertumbuhan benih pada saat pemeliharaan di akuarium. 

 

Tabel 3. Hasil produksi benih ikan gurami pada pendederan di kolam dengan umur 

tebar benih 6 hari, 12 hari dan 21 hari. 

Uraian 6 Hari 12 Hari 21 hari 

Tebar (ekor) 3.000 3.000 3.000 

SR (%) 26 80 82 

Panen (ekor) 780 2.397 2.460 

Nilai Penjualan (Rp) 390.000 1.198.500 1.230.000 

Biaya Pakan (Rp) 88.500 102.500 360.500 

Hasil Panen (Rp) 301.500 1.096.000 869.500 

 

Pada tahun 2012 dan 2013 dilakukan pengujian dengan 3 ulangan didapatkan 

hasil bahwa Hasil pengamatan dan pengukuran pertumbuhan benih menunjukan 

bahwa terdapat perbedaan daya tumbuh dari dua perlakuan tersebut. Benih 

gurami yang ditebar lebih awal umur 7 hari relatif lebih cepat dari benih Umur 12 

hari, baik rerata pertumbuhan bobot maupun panjang tubuh. Larva U-7 tumbuh 

lebih cepat karna lebih awal beradaptasi dengan lingkungan dan kesempatan 

mendapatkan pasokan nutrisi yang lebih variatif. Walaupun kandungan protein 

artemia dan tubifek lebih tinggi dari Moina sp yang terdapat di kolam 

pendederan, input nutrien bagi benih selama kurun 5 hari di kolam juga 

mendapatkan pasokan dari jasad renik lain, baik jenis plankton, jentik nyamuk 

maupun bahan makanan lainnya.  

 

 
Gambar 4. Grafik rerata pertumbuhan mutlak bobot tubuh  

pada metode pendederan dengan umur penebaran 7 hari dan 12 hari. 
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Gambar 5. Grafik pertumbuhan mutlak panjang total pada metode pendederan 

dengan umur penebaran 7 hari dan 12 hari. 

 

Keunggulan pertumbuhan U-7 tidak diringi keberhasilan nilai sintasan pada 3 

ulangan yang dilakukan. Rerata nilai sintasan U-7 adalah 68% sedangakan U-12 

mencapai 87%, namun demikian dibandingkan dengan nilai sintasan SNI produksi 

benih gurami sebesar 60%, pendederan U-7 masih diatas batas minimum nilai 

sintasan yang dipersyaratkan. Selain faktor daya tahan tubuh benih terhadap 

faktor kimia dan kualitas air, sintasan benih dapat dipengaruhi oleh kuantitas dan 

jenis hama yang terdapat dikolam seperti larva capung, ucrit dan keberadaan 

notonecta. Benih umur 12 hari sudah mampu berenang dengan akitif untuk 

menghindari kejaran hama, sehingga nilai sintasan bisa lebih baik. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Grafik rerata sintasan pendederan  

dengan umur penebaran 7 hari dan 12 hari. 
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 Parameter lain yang dianalisa dari perbedaan metode umur tebar adalah variasi 

ukuran benih yang dipanen. Pada usia benih 49 hari dihasilkan 2 ukuran, yaitu 2-4 

cm dan 4-6 cm. Penebaran U-7 menghasilkan ukuran 4-6 cm lebih banyak dengan 

komposisi 92,1% dan ukuran 2-4 cm 7,9% sedangkan U-12 menghasilakan ukuran 

4-6 cm sebesar 29.9% dan 2-4 cm 70,1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik komposisi ukuran benih hasil panen. 

 

 Perbedaan tersebut berdampak langsung terhadap margin usaha dan efisiensi 

produksi karena harga jual yang berbeda. Dengan demikian walaupun nilai 

sintasan lebih rendah, namun hasil akhir produksi U-7 lebih menguntungkan 

karena pengaruh perbedaan komposisi panen benih. 

 

 Penebaran larva gurami umur 7 hari di kolam dapat dilakukan dengan persiapan 

kolam yang baik, dan dukungan penumbuhan pakan alami di kolam akan 

memberikan dampak positif bagi pertumbuhan benih gurami. Pakan alami di 

kolam berupa plankton sangat fluktuatif tergantung kondisi air dan lingkungan. 

Varian plankton yang ditemukan adalah Scenedesmus, Chlorella, Rotifera, Moina, 

Navicula, Coelastrum, Tetraedron, Pseudostaurastum, Coenochloris, 

Merismopedia, Crococcus, Pediastrum, Cyclop, Naupli dan Melosira. Pada 

pengujian penebaran U-7 dan U-12 terdapat perbedaan dominasi plankton, pada 

dua masa tersebut. Pada tabulasi data hasil pengamatan populasi plankton, 

Scenedesmus mendominasi pada awal kolam terisi air, diikuti chlorella, rotifera 

dan Moina sp. Pada tahap selanjutnya sampai ke 12 komposisi  dominasi Chlorella, 

Scenedesmus, Crococcus, Tetraedron, sedangkan Moina tergeser pada posisi 

dibawah 1%.  
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Gambar 8. Grafik komposisi dan dominasi plankton (cut off 1%)  

pada 7 hari pasca pengolahan kolam. 

 

 
Gambar 9. Grafik komposisi dan dominasi plankton (cut off 1%)  

pada 12 hari pasca pengolahan kolam. 

 

Dengan demikian penebaran pada umur kolam 7 hari pasca pengolahan 

bersamaan dengan kondisi benih siap makan diturunkan dikolam merupakan 

kondisi ideal, dimana kondisi kola sangat baik untuk penyediaan pakan alami 

dikolam. Namun pertumbuhan pakan alami tersebut juga dibarengi dengan 

tumbuhnya populasi hama dan predator air, sehingga dapat mempengaruhi SR. 

Metode tersebut memberikan nilai efisiensi pada proses produksi benih gurami 

yaitu efisiensi biaya variabel, efisiensi waktu dengan memperpendek siklus 

sehingga bisa menambah siklus dalam 1 tahun dan bisa meningkatkan keuntungan 

usaha. Dengan melakukan perbaikan tahap pengolahan kolam, maka nilai 

pertumbuhan dan sintasan larva umur 7 hari mampu ditingkatkan, dan lebih 

menguntungkan.  
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4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI 

Metode pendederan benih ikan gurami di kolam tanah dengan umur larva lebih dini (7 hari) 

memiliki keunggulan dalam kecepatan tumbuh jika dibandingkan dengan metode 

pendederan konvensional. Biaya produksi bisa ditekan, dengan mengurangi biaya pakan 

alami tahap larva. Siklus produksi juga bisa lebih cepat dengan komposisi hasil akhir lebih 

banyak yang berukuran lebih besar (4-6 cm). 

 

5. LOKASI PENELITIAN/PENGKAJIAN/DAERAH REKOMENDASI 

Penelitian dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi. Teknologi ini 

direkomendasikan pada daerah-daerah yang memiliki lokasi perkolaman yang relatif panas 

untuk memudahkan penumbuhan pakan alami Moina sp.  

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Kemungkinan dampak negatif penggunaan metode ini adalah belum diuji dan diterapkan 

pada wadah kolam semen atau bak terpal sehingga belum bisa diterpkan oleh pendeder 

yang tidak memiliki kolam tanah.  

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL 

Metode ini memberikan nilai efisiensi pada proses produksi benih gurami yaitu efisiensi 

biaya variabel, efisiensi waktu dengan memperpendek siklus sehingga bisa menambah 

siklus dalam 1 tahun dan bisa meningkatkan keuntungan usaha. Analisis ekonomi 

menunjukan dari nilai BEP, B/C ratio dan PP penebaran benih umur 7 hari lebih 

menguntungkan dibandingkan penebaran umur 12 hari. Namun demikian, untuk 

menghasilkan keuntungan perlu upaya perlu diupayakan perbaikan untuk peningkatan nilai 

sintasan. 

 

A. Analisa Usaha Pendederan Umur Tebar 7 Hari 

I. Biaya Tetap (investasi) 
    

No Uraian Vol Sat Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Sewa Kolam 250 m2 1 Tahun 500.000 500.000 

2 Mini Hatchery 1 Paket 6.000.000 6.000.000 

 
Sub Total 

   
6.500.000 

II. Biaya Variabel / Operasional (1 siklus) 
 

No Uraian Vol Sat Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Telur Gurami 35.000 butir 50 1.750.000 

2 Pakan Benih (tepung) 30 Kg 8.000 240.000 

3 Pakan Benih Protein 40 30 kg 18.000 540.000 

4 Moina hidup (starter) 1 kg 50.000 50.000 

5 Pupuk Organik 50 kg 3.000 150.000 

6 Kapur Tohor 25 kg 2.500 62.500 
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7 Listrik 1 Siklus 150.000 150.000 

8 Tenaga kerja 1 Siklus 1.000.000 1.000.000 

9 Obat-Obatan 1 Siklus 300.000 300.000 

10 Penyusutan Investasi 1 Siklus 1.300.000 1.300.000 

 
Sub Total 

   
5.542.500 

III. Penerimaan (1 siklus) 
    

No Uraian Vol Sat Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Benih Ukuran 4-6 7.500 ekor 1.000 7.500.000 

2 Benih Ukuran 2-4 7.500 ekor 500 3.750.000 

 
Sub Total 15.000 

  
11.250.000 

IV. Pendapatan (5 siklus/ 1 tahun) 
   

No Uraian Vol Sat Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Benih Ukuran 4-6 45.000 ekor 1.000 45.000.000 

2 Benih Ukuran 2-4 45.000 ekor 500 22.500.000 

 
Sub Total 90.000 

  
67.500.000 

V. Keuntungan per Siklus 
    

 
Pendapatan - Biaya Operasional 

 
= 5.707.500 

VI. Keuntungan dalam 1 tahun (6 siklus) 
   

 
Total Pendapatan - Total Biaya Operasional = 39.787.500 

VII. Break Even Point 
    

 
Harga satuan produksi benih (Rp) 

   

 
Total biaya oprasional / Total Produksi = 358 

 
Volume produksi benih(Ekor) 

   

 
Total biaya oprasional / Harga per ekor = 36.950 

VIII. Benefit / Cost ratio (B/C ratio) 
   

 
Total Pendapatan / Total Pengeluaran = 2,44 

IX. Payback Period (Tahun) 
    

 
Total Investasi 1 tahun / Total Keuntungan = 0,16 

  

B. Analisa Usaha Pendederan Umur Tebar 12 Hari 

I. Biaya Tetap (investasi) 
    

No Uraian Vol Sat Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Sewa Kolam 250 m2 1 Tahun 500.000 500.000 

2 Mini Hatchery 1 Paket 6.000.000 6.000.000 

 
Sub Total 

   
6.500.000 

II. Biaya Variabel / Operasional (1 siklus) 
   

No Uraian Vol Sat Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Telur Gurami 35.000 butir 50 1.750.000 

2 Pakan Benih (tepung) Prot 32 20 Kg 8.000 160.000 
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3 Pakan Benih Protein 40 30 kg 18.000 540.000 

4 Moina hidup (starter) 3 kg 50.000 150.000 

5 Artemia 0,3 kaleng 600.000 180.000 

6 Cacing Tubifek 10 Canting 13.000 130.000 

7 Garam 8 Kg 10.000 80.000 

8 Pupuk Organik 50 kg 3.000 150.000 

9 Kapur Tohor 25 kg 2.500 62.500 

10 Listrik 1 Siklus 200.000 200.000 

11 Tenaga kerja 1 Siklus 1.500.000 1.500.000 

12 Penyusutan Investasi 1 Siklus 812.500 812.500 

 
Sub Total 

   
5.715.000 

III. Penerimaan (1 siklus) 
    

No Uraian Vol Sat Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Benih Ukuran 4-6 5.000 ekor 1.000 5.000.000 

2 Benih Ukuran 2-4 10.000 ekor 500 5.000.000 

 
Sub Total 15.000 

  
10.000.000 

IV. Pendapatan (8 siklus/ 1 tahun) 
   

No Uraian Vol Sat Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Benih Ukuran 4-6 25.000 ekor 1.000 25.000.000 

2 Benih Ukuran 2-4 50.000 ekor 500 25.000.000 

 
Sub Total 75.000 

  
50.000.000 

V. Keuntungan per Siklus 
    

 
Pendapatan - Biaya Operasional = 4.285.000 

VI. Keuntungan dalam 1 tahun (5 siklus) 
   

 
Total Pendapatan - Total Biaya Operasional = 21.425.000 

VII. Break Even Point 
    

 
Harga satuan produksi benih (Rp/ ekor) 

  

 
Total biaya oprasional / Total Produksi = 381 

 
Volume produksi benih (Ekor) 

   

 
Total biaya oprasional / Harga per ekor = 40.821 

VIII. Benefit / Cost ratio (B/C ratio) 
   

 
Total Pendapatan / Total Pengeluaran = 1,75 

IX. Payback Period (Tahun) 
    

 
Total Investasi 1 tahun / Total Keuntungan = 0,30 

 

 

8. 

 

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

100% komponen berasal dari dalam negeri. 
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9. FOTO KEGIATAN 

Foto telur, penetasan dan pemeliharaan larva gurami batanghari: 

      
Foto larva sipa tebar dan pengolahan kolam pendederan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto pemanenan pemberian pakan dan benih gurami hasil pendederan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto pemanenan benih gurami hasil pendederan: 
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DESKRIPSI/GAMBARAN UMUM  

 
1. Pendahuluan 

Ikan gurami merupakan salah satu komoditas unggulan pada budidaya air tawar, 

sehingga banyak dibudidayakan oleh para pembudidaya saat ini. Salah satu masalah 

utama yang dihadapi para pembudidaya adalah rendahnya laju produksi budidaya. 

Produksi ikan gurami dari daerah Jawa Barat kurang lebih baru mencapai 35 ribu ton, 

sehingga untuk kebutuhan konsumsi, masih diperlukan sekitar 11 ribu ton ikan per 

tahun (Statistik Nilai Tukar Petani Jawa Barat 2008-2012). 

 

Kasus kematian akibat infeksi bakteri Mycobacterium fortuitum menjadi salah satu 

penghambat keberhasilan produksi budidaya ikan gurami. Penyakit tersebut 

mengakibatkan kerugian ekonomi dan menurunkan kualitas produk ikan gurami yang 

dihasilkan. Bakteri Mycobacterium fortuitum merupakan patogen yang dapat 

menyerang jenis ikan air tawar maupun laut. Tingkat infeksi dalam suatu populasi dapat 

bervariasi dari 10 hingga 100% (Irianto, 2005). Bakteri Mycobacterium spp dikenal 

sebagai penyebab penyakit mycobacteriosis atau fish tuberculosis. Menurut Rukmono 

(2010) penyakit mycobacteriosis dapat menyebabkan kematian 20 – 80% dari total 

populasi pada budidaya ikan gurami. Mycobacteriosis merupakan jenis penyakit kronis 

yang progresif. Memerlukan waktu lama untuk menunjukkan gejala klinis antara lain 

ikan lemah, pembengkakan pada kulit, mata menonjol (exopthalmia), lesi, dan borok 

pada tubuh ikan (Purwaningsih et al., 2009). 

 
M. fortuitum sering resisten terhadap antibiotik tetapi mungkin peka terhadap amikasin, 

doksisiklin, sefoksitin, eritromisin atau rimfasin walaupun pada realisasi pengobatannya 

memberikan hasil yang bervariasi dan kurang maksimal (Jawetz, 1996). Berdasarkan 

data penelitian di India, kejadian tuberkulosis pada manusia sudah menunjukkan 

resistensi terhadap isoniazid, rifampicin, inhethionamide, streptomisin, fluoroquinolone, 

pyrazinamide dan ethambutol. Oleh karena itu perlu dicari solusi alternatif untuk 
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mencegah mycobacteriosis dengan cara yang efektif, aman dan ramah lingkungan, salah 

satunya adalah dengan vaksinasi, yaitu melalui pembekalan imun spesifik dengan 

pemberian vaksin M. fortuitum yang diharapkan dapat mencegah timbulnya infeksi  

penyakit tersebut pada budidaya ikan gurami. 

 

Vaksinasi merupakan upaya untuk meningkatkan respon imun terhadap patogen 

tertentu yang berdasarkan pada dua elemen imunitas adaptif yaitu spesifitas dan 

memori. Antigen yang digunakan sebagai vaksin dapat berupa organisme hidup yang 

masih ganas atau sudah dilemahkan, organisme utuh yang dimatikan, fragmen 

subseluler dan antigen permukaaan sel, toksin yang diinaktifkan, rekombinan DNA dan 

anti – idiotipe.  

 

Intensifikasi pada perikanan budidaya akan memicu penurunan kualitas perairan dan 

penurunan daya tahan tubuh ikan, sehingga menjadi lebih peka (rentan) terhadap 

penyakit. Selama ini, teknik pengendalian penyakit pada budidaya ikan lebih 

mengandalkan pada penggunaan bahan kimia/obat/antibiotik. Tindakan pencegahan 

merupakan langkah paling ideal untuk pengendalian penyakit pada perikanan budidaya. 

Strategi pencegahan penyakit secara dini yang diyakini lebih prospektif dan efektif 

adalah melalui vaksinasi. 

 

Pengembangan vaksin Mycobacterium fortuitum untuk pencegahan penyakit 

mycobacteriosis pada ikan gurami di Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air 

Tawar (BPPBAT) telah dimulai sejak tahun 2009. Saat ini telah diperoleh isolat kandidat, 

teknologi produksi skala laboratorium, serta potensi dari vaksin tersebut untuk 

pencegahan penyakit pada ikan air tawar. Dalam rangka pemanfaatan jenis vaksin 

tersebut di masyarakat, beberapa informasi teknis yang terkait dengan standarisasi 

vaksin tersebut harus diketahui dengan jelas sehingga dapat diterima secara ilmiah, 

hukum dan memenuhi standar produk vaksin.  

 

Pencegahan penyakit mycobacteriosis akibat infeksi M. fortuitum dengan metode 

vaksinasi belum menunjukkan hasil yang optimal. Beberapa kajian mengenai penelitian 

vaksin M. fortuitum yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang bervariasi. Bangkit 

(2011) menyatakan vaksin sediaan broth dengan dosis 107 cfu mampu menginduksi 

respon kekebalan spesifik ikan gurami dengan nilai kelangsungan hidup relatif 80% dan  

tingkat gejala klinis ringan setelah diuji tantang. Vaksin M. fortuitum sediaan produk 

ekstraseluler (ECP) dengan dosis rendam 10
9
 cfu memberikan pengaruh dalam 

merangsang sistem imun ikan gurami dengan nilai kelangsungan hidup relatif sebesar 

80,02%. Dilaporkan juga oleh Chen et al. (1997) bahwa produk ektraseluler 

Mycobacterium sp. mengandung protein 14-65 kDa yang bersifat toksik terhadap ikan 

rainbow trout dan nila yang diinjeksi dengan ECP sebanyak 400 µg secara intramuskular. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Chen et al 1997 terlihat bahwa ikan nila yang 



214 

 

divaksinasi dengan produk ECP menunjukkan peningkatan jumlah nitroblue tetrazolium 

(NBT) dan aktivitas lisosim pada hari ke empat pasca vaksinasi. 

 

Kecenderungan global terhadap produk perikanan budidaya menuntut beberapa 

persyaratan yang ketat terhadap: (1) isu lingkungan hidup, (2) budidaya perikanan 

berkelanjutan (sustainable aquaculture), (3) Food Safety & Food Security, (4) Quality 

Assurance, (5) residu antibiotik, (6) tidak memodifikasi genetika biota (GMO), (7) 

ecolabelling, (8) Animal Welfare, dan (9) ketertelusuran (traceability). 

 

Pencegahan merupakan langkah paling ideal untuk pengendalian penyakit pada 

budidaya ikan, langkah tersebut meliputi aktivitas: menghindari stress, pengendalian 

kualitas air, serta mengurangi terpaparnya ikan terhadap patogen melalui desinfeksi dan 

sanitasi yang terprogram dengan baik. Strategi pencegahan penyakit potensial secara 

dini yang sudah diyakini cukup efektif adalah melalui vaksinasi. 

 

Keberhasilan program vaksinasi tersebut telah terlihat dari beberapa indikator yaitu (1) 

menurunnya tingkat mortalitas ikan budidaya akibat infeksi patogen potensial, (2) 

menurunnya penggunaan antibiotik pada budidaya ikan, dan (3) menurunnya daya 

resistensi beberapa jenis patogen terhadap antibiotik. Sedangkan dampak langsung dari 

program vaksinasi pada perikanan budidaya adalah peningkatan produksi yang nyata 

sebagai akibat dari penurunan mortalitas ikan akibat penyakit. 

 

2. Pembuatan Vaksin 

Preparasi sediaan vaksin menggunakan isolat kode 31 hasil penelitian sebelumnya. 

Sebanyak 0,2 ml bakteri M. fortuitum dikultur ke dalam 1 petri media Sauton agar 

dengan inkubasi selama 72 jam pada suhu 37°C. Sebanyak 3 petri kultur M. fortuitum 

disuspensikan ke dalam 10 ml PBS steril pH 7,4. Inaktifasi dilakukan dengan sonikasi 

sebanyak 3 kali dengan waktu 4 menit dan interval 1 menit  dan dilanjutkan dengan 

menggunakan neutral buffer formalin 3% selama 24 jam. Proses yang demikian 

menghasilkan sediaan vaksin sel utuh (whole cell). Isolat 31 merupakan hasil penapisan 

(screening) bertingkat dari koleksi isolat bakteri sejenis yang didasarkan pada 3 (tiga) 

kriteria, yaitu (1). Nilai patogenisitas tertinggi yang ditentukan dari nilai LD50 terhadap 

inang rentan, (2). Memiliki potensi imunogenik yang baik (protektif dan berlangsung 

lama) berdasarkan hasil pengukuran kadar titer antibodi spesifik dan uji tantang, serta 

(3). Mampu bereaksi silang terhadap beberapa bakteri sejenis yang berasal dari lokasi 

dan inang yang berbeda. 

 

Sebelum digunakan pada setiap kali proses pembuatan vaksin, seed bakteri terlebih 

dahulu dilakukan uji Koch’s Postulate, yaitu dengan cara menginfeksikan secara buatan 

terhadap ikan model; selanjutnya dilakukan isolasi, purifikasi dan karakterisasi ulang. Uji 

Koch’s Postulate dilakukan sebanyak dua kali. Seed bakteri yang telah melewati proses 
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uji Koch’s Postulate, selanjutnya siap untuk digunakan sebagai working seed bakteri 

dalam proses pembuatan vaksin, yang diberi nama MycofortyVac (Gambar 1). 

 

Gambar 1. Proses pembuatan vaksin MycofortyVac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

APLIKASI TEKNIS  

MycofortyVac dapat diberikan melalui 3 (tiga) cara, yaitu perendaman, pencampuran dengan 

pakan dan suntik. 

(1) Perendaman dalam larutan vaksin selama 15–30 menit. Teknik ini sangat ideal untuk 

ikan ukuran benih. Perendaman dapat dilakukan dalam bak beton/fiber glass/ akuarium 

atau ember plastik. Dosis yang digunakan adalah 100 ml vaksin untuk 1.000 liter air atau 

1 ml vaksin untuk setiap 10 liter air. Air bekas rendaman pertama, masih dapat 

digunakan sekali lagi untuk tujuan yang sama, asalkan digunakan dengan segera (tidak 

lebih dari 2 jam).   

Master seed 

Dicuci dengan saline steril sebanyak 3 kali melalui sentrifugasi dingin (4oC) masing-
masing selama 10 menit pada 5.000 rpm 

Inaktifasi dengan Neutral Buffer Formalin 3%, disimpan pada suhu 4oC  24 jam 

Pemanenan sistem kering, efisiensi grazing rate >99% 

Inkubasi pada suhu 37±1oC selama ± 72  jam 

Sediaan bakteri sebanyak 0,2 ml diinokulasikan dalam media tumbuh di cawan petri, 
dan diratakan pada seluruh permukaannya 

Panenan bakteri dari 3 cawan petri dimasukkan dalam 10 ml PBS steril (konsentrasi 
bakteri 1011 cfu/ml) suhu ruang (23-25oC) 

 

 

 

 

 

Vaksin dikemas dalam botol volume 100 ml, disimpan dalam suhu 4-8
o
C, dengan 

masa kadaluarsa: 1 tahun 

Vaksin diencerkan dengan PBS steril hingga stok solusi menjadi 100 ml  dengan 

konsentrasi bakteri 1010 cfu/ml 
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(2) Melalui pakan ikan (pellet). Teknik ini cocok untuk ikan yang sudah dipelihara di 

kolam/jaring atau sebagai vaksinasi ulang (booster). Vaksin diencerkan terlebih dahulu 

dengan air bersih, kemudian dimasukkan ke dalam alat semprot. Larutan vaksin tersebut 

disemprotkan ke pakan secara merata, pakan kemudian dikering-anginkan dan 

selanjutnya segera diberikan kepada ikan. Dosis yang diberikan adalah 2-3 ml/kg bobot 

tubuh ikan. Pemberian vaksin dilakukan selama 5-7 hari berturut-turut. 

 

(3) Melalui penyuntikan. Teknik ini terutama untuk ikan yang berukuran lebih dari 5 

gram/ekor atau calon induk. Dosis vaksin yang diberikan adalah 0,1 ml/ekor. 

Penyuntikan dapat dilakukan melalui rongga perut (intra peritoneal) atau dimasukkan ke 

otot/daging (intra muscular) dengan sudut kemiringan jarum suntik 30 derajat. 

 

KEUNGGULAN TEKNOLOGI  

1. Telah memiliki nomor register dari HKI, Vaksin MycofortyVac  No. P00201401523. 

2. Sedang dalam proses untuk register vaksin melalui Ditjen Budidaya KKP. 

3. Vaksin MycofortiVac mampu menginduksi respon kebal spesifik (antibodi) pada ikan. 

Antibodi tersebut mulai bekerja 1-2 minggu pasca vaksinasi, dan proteksi berlangsung 

selama 3-4 bulan. Untuk meningkatkan kadar antibodi serta periode proteksi hingga 

lebih dari 4 bulan, perlu dilakukan vaksinasi ulang (booster) yang diberikan 2-3 bulan 

dari saat vaksinasi pertama.  

 

     
Gambar 2.  Nilai titer antibodi ikan gurami yang divaksin dengan MycofortyVac 

 

Titer antibodi mencerminkan kemampuan tubuh ikan terhadap infeksi bakteri melalui 

respons imun spesifik (Gambar 2). Semakin tinggi nilai titer maka diharapkan 

kemampuan perlindungan terhadap infeksi juga menjadi tinggi. Antibodi yang beredar 

dalam sirkulasi akan menetralisasi molekul antifagositik dan eksotoksin lainnya yang 

diproduksi bakteri. 
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4. Potensi vaksin dalam meningkatkan kelangsungan hidup ikan gurami 

Tingkat kelangsungan hidup gurami yang divaksin lebih tinggi dari perlakuan ikan 

gurami yang tidak divaksin. Berdasarkan nilai SR maka sediaan vaksin mampu 

merangsang respon imun spesifik dan non spesifik pada ikan gurami serta efektif 

memberikan level proteksi yang lebih baik. Pemaparan antigen dalam tubuh ikan 

dalam dosis yang tepat dapat merangsang imunitas secara optimal dan efektif. 

 

Tabel 1 . Potensi vaksin Mycobacterium fortuitum pada ikan gurami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analisis usaha penggunaan vaksin MycofortyVac 

Perhitungan analisis usaha budidaya ikan gurami menggunakan vaksin MycofortyVac 

adalah seperti tertera pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Analisis usaha budidaya ikan gurami menggunakan vaksin MycofortiVac 

No Uraian Volume Satuan 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah (Rp) 

(Vaksinasi) 

Jumlah (Rp) 

(Tanpa 

Vaksinasi) 

I INVESTASI       

 Sewa Lahan 500 m2 per thn 1 tahun 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 Peralatan perikanan 1 set 
 

500.000 500.000 

 Jumlah  
   

1.500.000  1.500.000  

II BIAYA VARIABEL  
     

 Benih (silet)  7.500 ekor 2.250  16.875.000  16.875.000  

 Pakan (vaksinasi)  173 Bal/30kg 211.000 36.503.000  -  

 Pakan (tanpa vaksinasi)  125 Bal/30kg 211.000  -  26.375.000  

 Tenaga kerja (2 orang)  16 OB 300.000 4.800.000  4.800.000  

 Vaksin  1 botol 60.000 60.000  -  

 Vaksin Booster  2 botol 60.000  120.000  -  

 Jumlah  
   

58.358.000  48.050.000  

No batch 
Kelangsungan hidup (%) 

Vaksin Kontrol 

1 80,33 60,67 

2 83,33 60,67 

3 80,33 66,67 

4 80,33 60,67 

5 73,33 60,67 

6 83,33 66,67 
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No Uraian Volume Satuan 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah (Rp) 

(Vaksinasi) 

Jumlah (Rp) 

(Tanpa 

Vaksinasi) 

III BIAYA TETAP  
     

 Penyusutan 
     

 Sewa lahan 1 tahun 
 

1.000.000 1.000.000 

 Peralatan perikanan 1 set 
 

165.000 165.000 

 Bunga Bank (12% per tahun) 

(Jumlah lI+III x 12%)    
7.182.960  5.946.000  

 Jumlah 
   

8.347.960  7.111.000  

 Jumlah Biaya II+III  
   

66.705.960  55.161.000  

IV PENDAPATAN  
     

 Ikan konsumsi (vaksinasi)  2.813 kg 30.000 84.390.000  -  

 
 

5.625 ekor 
   

 Ikan konsumsi (tanpa vaksinasi)  2.063 kg 30.000  -  61.890.000  

 
 

4.125 ekor 
   

V KEUNTUNGAN  
     

 Periode  1 siklus 
 

17.684.040  6.729.000  

 

WILAYAH PENGEMBANGAN  

Aplikasi vaksin MycofortyVac tahun 2013 dilakukan di 3 lokasi kelompok budidaya ikan di 

Purwokerto yaitu Mandiri Jaya Makmur, Minasari, dan Sekar Jati. Lokasi uji terletak di Kecamatan 

Singosari (7 lokasi), Purwosari (1 lokasi), Pagaralang (2 lokasi). Kegiatan tersebut bekerjasama 

dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas. Vaksinasi dilakukan pada saat 

benih berumur minimal 3 minggu. Vaksinasi dilakukan dengan cara perendaman sesuai dengan 

SPO yang telah ada. Benih kemudian dipindahkan ke air bersih dan diberi aerasi selama 24 jam 

sebelum ditebar di kolam terpal. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi vaksin Mycobacterium 

fortuitum pada ikan gurami ukuran benih melalui aplikasi priming rendam dan booster melalui 

pakan sangat menggembirakan dengan tingkat kelangsungan hidup berkisar 80-90%. 

 

Pembudidaya sangat merasakan dampak positif dari ikan gurami yang divaksin karena 

menunjukkan ketahanan yang sangat baik ketika melewati musim yang kurang baik (pancaroba). 

Hal ini sebagai bukti bahwa vaksin bekerja secara optimal dalam memberikan perlindungan pada 

ikan terhadap infeksi penyakit tertentu. 

 

Aplikasi vaksin Mycobacterium fortuitum pada ukuran 20-25 g yang dilakukan di kelompok 

pembudidaya ikan di daerah Purwasari, Purwokerto juga menunjukkan hasil yang sangat 

memuaskan dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 83,33% dan relative percent survival 

(RPS) sebesar 60,67%. Menurut Ellis (1988) vaksin dikatakan efektif apabila memiliki nilai RPS 

≥60%. 
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Gambar 3. Kegiatan uji aplikasi lapang di Kabupaten Banyumas – Jawa Tengah 

 

FOTO DAN SPESIFIKASI  

Indikasi: MycofortyVac merupakan vaksin inaktif bakteri Mycobacterium fortuitum isolat 31 

untuk pencegahan penyakit mycobacteriosis pada ikan Gurami.  

Komposisi: MycofortyVac mengandung 1010 cfu/ml sel utuh (whole cell) bakteri M. fortuitum 

isolat 31 yang merupakan isolat lokal terseleksi dengan Phosphate Buffered Saline (PBS) sebagai 

pelarut.     
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DESKRIPSI TEKNOLOGI  

 

1. Tujuan dan Manfaat Penerapan Teknologi  

Intensifikasi budidaya udang galah merupakan rangkaian kegiatan budidaya udang galah 

dengan padat tebar tinggi sebagai upaya memberikan nilai lebih bagi masyarakat dan 

menjandikan budidaya lebih efektif dan efisien. 

Tujuan  :  Menghasilkan teknik budidaya yang efektif dan menguntungkan.  

Manfaat  : Teknologi intensifikasi ini mampu dilakukan dipetakan lahan yang tidak 

terlalu besar  sehingga masyarakat  mampu melakukan usaha ini dengan 

hasil yang maksimal. 

Kegunaan : Mendongkrak produksi udang galah nasional serta memberikan alternatif 

usaha bagi masyarakat. 

 

2. Pengertian/Istilah/Definisi 

Budidaya intensif adalah budidaya dengan tingkat penebaran tinggi (>20 ekor/m2); 

produktivitas >5.000 kg/ha/tahun; pemberian pakan dengan nutrisi lengkap; pergantian air 

tinggi; penggunaan aerasi secara kontinu; dilakukan kontrol terhadap predator/kompetitor, 

kualitas air dan kesehatan udang. 

 

3. Rincian dan Aplikasi Teknis/Persyaratan Teknis  

3.1  Persyaratan Teknis Penerapan teknologi 

Budidaya udang galah intensif menggunakan sistem aerasi kincir dan blower secara 

terus menerus untuk mensuplai oksigen terlarut yang dibutuhkan udang pada 

kepadatan tinggi. Sehingga budidaya intensif hanya bisa dilakukan di tempat yang 

sudah terjangkau Pembangkit Tenaga Listrik untuk menggerakkan alat-alat listrik 

tersebut. 
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3.2  Standar Prosedur Operasional 

Kegiatan produksi udang galah mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO) 

Pembesaran Udang Galah (BBPBAT Sukabumi, 2012). 

1) Persiapan Kolam 

a. Rendam selter dengan larutan kapur 1.000 ppm selama 1 hari. 

b. Pasang pipa outlet, siram seluruh permukaan kolam dengan larutan kaporit 

1.000 ppm dan diamkan selama 1 hari. 

c. Keringkan kolam  dan jemur di terik matahari selama 1 hari.  

d. Pasang pipa outlet, selter dan  kincir/blower. 

e. Kolam siap digunakan. 

2) Persiapan Air 

a. Tutup outlet dengan pipa paralon dengan ketinggian pipa 1,5 m. 

b. Pasang pipa outlet sebagai pipa penyiponan dengan ketinggian sama dengan 

pipa pembuangan. 

c. Isi kolam dengan air  sampai ketinggian air 1,0-1,5 m.  

d. Saring air yang masuk ke dalam kolam dengan jaring agar kotoran dan 

predator tidak masuk ke dalam kolam pemeliharaan. 

e. Hidupkan kincir/aerasi 24 jam nonstop untuk menjaga kualitas DO agar selalu 

dalam kisaran optimal. 

f. Tutup kembali inlet apabila volume air sudah mencapai ketentuan yang 

dipersyaratkan. 

3) Persiapan Benih 

a. Pemilihan benih ukuran tokolan 2, ukuran harus seragam dan kondisinya 

harus sehat. 

b. Penebaran benih dengan kepadatan 50 ekor/m2 pada budidaya dengan 

menggunakan kincir dan 30 ekor/m2 pada budidaya dengan menggunakan 

blower. 

c. Penimbangan bibit untuk mendapatkan total bobot biomassa agar dapat 

menentukan kebutuhan pakan yang dibutuhkan. 

4) Pengelolaan Pakan 

a. Pakan yang diberikan berupa pakan komersial berbentuk pellet ukuran 3-4mm 

dengan kandungan protein 30%. 

b. Pakan diberikan dengan berat 3-5% dari total biomass/hari berlaku surut 

sebanyak 3 kali/hari yaitu pukul 08.00; 12.00; dan 16.00. 

c. Karena udang lebih aktif pada malam hari, sehingga pakan lebih banyak 

diberikan pada malam hari yaitu 60%, sedangkan pagi dan siang hari masing-

masing 30% dan 10%. 

d. Setiap pemberian pakan, periksa apakah pakan sebelumnya tersisa atau tidak. 

Jika tersisa berarti persentase pakan harus dikurangi, namun apabila habis 

maka persentase pakan harus ditambah. Hal diatas bisa dilakukan dengan 

pemberian anco sebagai kontrlol pakan. 
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5) Pengukuran (sampling) 

a. Sampling dilakukan 2 minggu sekali dengan parameter yang diukur adalah: 

panjang dan berat udang sebanyak 30 ekor. 

b. Pengukuran kualitas air dilakukan setiap hari meliputi Suhu, pH dan DO 

(oksigen terlarut).  

c. Pengukuran SR, laju pertumbuhan dan FCR dilakukan pada akhir 

pemeliharaan. 

6) Panen  

a. Pemanenan dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit, untuk 

menghindari udang stres. 

b. Sebelum pemanenan persiapkan terlebih dahulu wadah penampungan 

berupa waring, pasang didekat kolam yang sedang dipanen dan tempatkan di 

dekat pintu masuk air (inlet). 

c. Surutkan kolam secara perlahan agar udang tidak mengalami stres. 

d. Alirkan air dengan debit yg kecil setelah air kolam hamper habis. 

e. Lakukan pemanenan dimulai dari kobakan dan menuju kearah inlet kolam, 

agar air tidak keruh. 

f. Penyamplingan untuk mendapatkan ukuran yang seragam sesuai dengan 

permintaan pasar. 

g. Pemanenan dilakukan setelah udang berukuran 30-40g/ekor, dengan lama 

pemeliharaan sekitar  105 hari. 

 

Untuk mendapatan benih tokolan yang berukuran relatif seragam perlu 

mempertimbangkan jumlah juvenil yang ditebar saat produksi tokolan. Rata-rata 

kelangsungan hidup proses pentokolan selama 75 hari adalah 60%.  Dari tokolan yang 

hidup, 25% masuk dalam kelompok kecil, 50% masuk ke dalam kelompok sedang 

(tokolan 1) dan 25% lagi masuk ke dalam kelompok besar (tokolan 2). Standar 

prosedur operasional produksi tokolan adalah sebagai berikut:  

1) Persiapan Kolam 

a. Rendam selter dengan larutan kapur 1.000 ppm selama 1 hari. 

b. Pasang pipa outlet, siram seluruh permukaan kolam dengan larutan kaporit 

1.000 ppm dan diamkan selama 1 hari. 

c. Keringkan kolam  dan jemur di terik matahari selama 1 hari. 

d. Pasang pipa outlet, selter dan  blower (jika diperlukan). 

e. Kolam siap digunakan. 

2) Persiapan Air 

a. Tutup outlet dengan pipa paralon dengan ketinggian pipa 1,5 m. 

b. Pasang pipa outlet sebagai pipa penyiponan dengan ketinggian sama dengan 

pipa pembuangan. 

c. Isi kolam dengan air  sampai ketinggian air 1,0-1,5 m.  

d. Saring air yang masuk ke dalam kolam dengan jaring agar kotoran dan 

predator tidak masuk ke dalam kolam pemeliharaan. 
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e. Hidupkan kincir/blower (jika diperlukan) selama 24 jam nonstop untuk 

menjaga kualitas DO agar selalu dalam kisaran optimal. 

f. Tutup kembali inlet apabila volume air sudah mencapai ketentuan yang 

dipersyaratkan. 

3) Persiapan Benih  

a. Benih yang ditebar berupa juvenil yang berukuran relatif seragam dan 

kondisinya sehat. 

b. Penebaran juvenil dengan kepadatan 100 ekor/m
2
, sebaiknya pada pagi hari 

saat suhu air kolam dingin. 

c. Bobot rata-rata juvenil yang ditebar adalah 0,006 g, data ini dibutuhkan  untuk 

mendapatkan total bobot biomassa agar dapat menentukan pakan yang 

dibutuhkan. 

4) Pengelolaan Pakan 

a. Pakan yang diberikan berupa pakan komersial berbentuk cramble (no 1) 

dengan kandungan protein >35%. 

b. Pakan diberikan dengan berat 10-40% dari total biomass/hari berlaku surut 

sebanyak 3 kali/hari yaitu pukul 08.00; 12.00; dan 16.00. 

c. Karena udang lebih aktif pada malam hari, sehingga pakan lebih banyak 

diberikan pada malam hari yaitu 60%, sedangkan pagi dan siang hari masing-

masing 30% dan 10%. 

5) Pengukuran (sampling) 

a. Sampling dilakukan 2 minggu sekali dengan parameter yang diukur adalah: 

panjang dan berat udang sebanyak 30 ekor. 

b. Pengukuran kualitas air dilakukan setiap hari meliputi Suhu, pH dan DO 

(oksigen terlarut).  

c. Pengukuran SR, laju pertumbuhan dan FCR dilakukan pada akhir 

pemeliharaan. 

6) Panen  

a. Pemanenan dilakukan pada pagi hari untuk menghindari udang stres. 

b. Sebelum pemanenan persiapkan terlebih dahulu wadah penampungan 

berupa waring, pasang didekat kolam yang sedang dipanen dan tempatkan di 

dekat pintu masuk air (inlet). 

c. Surutkan kolam secara perlahan agar udang tidak mengalami stres. 

d. Alirkan air dengan debit yg kecil setelah air kolam hampir habis. 

e. Lakukan pemanenan dimulai dari kobakan dan menuju kearah inlet kolam, 

agar air tidak keruh. 

f. Pemilahan untuk mendapatkan ukuran yang seragam. 

g. Pemanenan dilakukan setelah benih udang berukuran rata-rata 5 g dengan 

lama pemeliharaan sekitar 75 hari. 
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3.3  Hasil Kegiatan Kaji Terap 

Kegiatan pembesaran intensif dilakukan dengan penambahan kincir/blower, probiotik 

dan selter pada kolam terpal.  Hasil kegiatan pembesaran udang galah dengan 

teknologi intensif disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Data hasil kegiatan budidaya udang galah intensif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Keunggulan teknologi 

Teknologi budidaya udang galah secara intensif dengan menggunakan blower dan kincir 

merupakan teknik untuk memperbaiki daya dukung dalam budidaya udang galah. Budidaya 

udang galah sistem semi intensif untuk suplay oksigennya bergantung pada aliran sungai 

sehingga debit dan kontinuitas untuk selalu mensuplai oksigen yang tinggi seperti pada 

budidaya intensif tidak bisa dilakukan. Pada saat musim penghujan debit air akan tinggi 

sedangkan pada saat musim kemarau debit air akan rendah. Sistem budidaya intensif 

mudah diterapkan dan sangat memungkinkan dilakukan secara berkelanjutan.  

 

Keunggulan budidaya udang galah intensif yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk 

mengembangkannya adalah: 

1)  Udang galah asli strain Indonesia dan banyak tersebar di wilayah indonesia. 

2)  Komoditas air tawar yang memiliki nilai jual mahal. 

3)  Jaminan panen tinggi karena penyakit belum terlalu kompleks. 

4)  Teknologi pemijahan sudah dikuasai. 

5)  Termasuk komoditas ekspor dan permintaan pasar tinggi. 

6) Memberikan keuntungan yang besar dengan modal yang tidak terlalu besar. 

 

Parameter 
Kolam dengan aerasi 

Kincir Blower 

Luas (m2) 600 600 

Padat Tebar (ekor/m2) 50  30 

Jumlah Tebar (ekor) 30.000 18.000 

Pakan (% BBM) 3-5 3-5 

Tebar 

Panjang standar (cm) 5,0 5,0 

Bobot (g/ekor) 6,0 6,0 

Biomassa (kg) 180,0 108,0 

Panen 

Biomassa (kg) 655,0 460,0 

FCR 2,06 1,78 
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Berikut adalah perbandingan hasil budidaya intensif (lebih dari sama dengan 30 ekor/m2) 

dengan budidaya semi intensif (kurang dari sama dengan 20 ekor/m
2
). 

 

Tabel 2.  Perbandingan hasil budidaya intensif dan semi intensif 

Kepadatan (ekor/m2) SR(%) FCR SGR (%) Produksi  (kg/ha) 

10 78,47 1,57 2,66 2.500 

20 74,50 1,78 2,11 5.000 

30 74,00 1,87 1,87 7.600 

50 72,72 2,06 1,54 11.600 

 

Dari hasil pengukuran kualitas air, budidaya intensif udang galah merupakan budidaya yang 

ramah terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran kualitas air seperti 

terlihat pada Tabel 3. Selama proses pembesaran udang galah, data kualitas air yang 

didapatkan menunjukkan bahwa kondisi perairan tersebut masih layak untuk proses 

pembesaran udang galah. 

 

Tabel 3.  Data Parameter Kualitas Air Selama Pembesaran Udang Galah 

Parameter Kualitas Air Kisaran Nilai 

Suhu (oC) 23,5-32,0 

Oksigen terlarut (mg/L) 3,62- 5,59 

Karbondioksida (mg/L) 5,97-14,66 

pH 6,58-6,84 

Alkalinitas (mgCaCO3/L) 52,8-74,4 

Amonia (mg/L) 0,1-0,36 

NO2 (mg/L) 0,033-0,065 

 

5. Waktu dan Lokasi Pengkajian 

Pengkajian dilakukan dari tahun 2011 sampai sekarang. Pengembangan dan penerapan 

teknologi budidaya udang galah intensif dilakukan di perkolaman Balai Besar 

Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Jln. Selabintana no.37, Sukabumi, 

Provinsi Jawa Barat. 

 



228 

 

 
Gambar 1. Lokasi pengujian di BBPBAT Sukabumi 

 

Beberapa daerah yang telah melakukan budidaya udang galah dengan kepadatan hingga 20 

ekor/m2 adalah Ciamis dan Garut, dan sangat memungkinkan untuk dilakukan peningkatan 

hingga kepadatan 30-50 ekor/m2.  

 

6. Kemungkinan Dampak Negatif 

Tidak terdapat indikasi bahwa budidaya intensif udang galah ini memberikan dampak 

negatif, selama mengikuti standar prosedur operasional Cara Budidaya Ikan yang Baik 

(CBIB). Hal ini dapat dilihat dari hasil pengecekean kualitas air selama proses budidaya 

berlangsung. 

 

7. Kelayakan Finansial dan Analisa Usaha 

 

7.1   Analisa usaha pada kepadatan 50 ekor/m2 

Analisa usaha pembesaran udang galah dengan kepadatan 50 ekor/m
2
 dengan 

menggunakan aerasi kincir diperhitungkan selama 3,5 bulan  per periode : 

a) Kelangsungan hidup :  70% 

b) Ukuran kolam :  600m2 

c) Padat penebaran  :  50ekor/m2 

d) Jumlah benih  :  30.000 ekor 

e) FCR   :  2 
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A. Biaya 

1. Biaya Investasi (biaya tetap) 

No Jenis Volume Harga (Rp) 
Penyusutan 1 

periode (10%) 

1 Kolam terpal 1 unit 35.000.000 3.500.000 

2 1 set alat produksi 1 unit 2.000.000 200.000 

3 Kincir 2 unit 8.000.000 800.000 

4 INVENTER 1 unit 3.000.000 300.000 

Jumlah 48.000.000 4.800.000 

 

2. Biaya Operasional (biaya variable) 

a. Pakan 1.400 kg @ Rp. 9.000,- Rp.     12.600.000,- 

b. Bibit 30.000 ekor @ Rp. 250,- Rp.       7.500.000,- 

c. Tenaga kerja 1 orang @ Rp. 700.000,-  x 3,5 bln  Rp.       2.450.000,- 

d. Shelter Rp.       1.000.000,- 

e. Listrik Rp.       2.100.000,- 

f. Obat-obatan Rp.           700.000,- 

Jumlah Rp.     24.250.000,- 

 

3. Biaya Total 

Biaya total = Biaya tetap + Biaya operasional 

 = Rp. 4.800.000,- + Rp. 24.250.000,- 

 = Rp. 29.050.000,- 

Biaya variabel/kg = Biaya variable / Jumlah produksi 

 = Rp. 24.250.000,- / 700 kg 

 = Rp. 34.642,- 

B. Penerimaan dan Laba 

1. Penerimaan  

Penerimaan  = Volume produksi x Harga jual 

 = 700 kg x Rp. 70.000,- 

 = Rp. 49.000.000,- 

2. Laba 

Laba operasional = Penerimaan – Biaya operasional 

  = Rp. 49.000.000,- – Rp. 24.250.000,- 

  = Rp. 24.750.000,- 

Laba per periode = Penerimaan – Biaya total 

  = Rp. 49.000.000,- – Rp. 29.050.000,- 

  = Rp. 19.950.000,- 

Laba per tahun = Laba per periode x 3 periode 

  = Rp. 19.950.000,- x 3  

  = Rp. 59.850.000,- 
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C. Analisa Kelayakan Usaha 

1. Cash flow = Laba bersih per tahun + Modal investasi 

  = Rp. 59.850.000,- + Rp. 48.000.000,- 

  = Rp. 107.850.000,- 

 Artinya, arus uang yang keluar masuk pada usaha pembesaran Udang Galah ini 

senilai Rp. 107.850.000,- per tahun. 

 

2. RC Ratio  

R/C  = Total pendapatan 

 Total biaya 

  = Rp. 49.000.000,- 

 Rp. 29.050.000,- 

  = Rp. 1,68 

Artinya, besar nilai R/C ratio 1,68,- berarti setiap 1,- rupiah biaya yang dikeluarkan 

akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 1,68. 

 

3. Payback period (PP)  

PP = Total investasi 

 Laba usaha 

  = Rp.  48.000.000,- 

 Rp.  59.850.000,- 

  = 0,80 

Artinya, besarnya nilai payback 0,80 berarti dalam jangka waktu 0,80 tahun modal 

usaha yang diinvestasikan pada usaha pembesaran udang galah ini akan kembali. 

 

4. Break Event Point (BEP)  

- BEP Harga Produksi =    __Biaya total___ 

                                  Jumlah produksi 

 =    Rp. 29.050.000,- 

        700 kg 

 =    41.500,- 

Artinya, nilai BEP harga produk 41.500,- berarti titik impas pada usaha pembesaran 

udang galah ini akan tercapai dengan harga jual udang galah/kg  Rp. 41.500,- 

 

- BEP volume produksi =     __Biaya total__ 

     Harga jual/unit  

 =     Rp. 29.050.000,- 

     Rp. 70.000,-  

 =      415 kg 

Artinya, nilai BEP volume produksi 415 kg berarti titik impas pada usaha 

pembesaran Udang Galah ini akan tercapai pada saat produksi udang galah terjual 

sebanyak 415kg. 
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7.2   Analisa usaha pada kepadatan 30 ekor/m2 

Analisa usaha pembesaran udang galah dengan kepadatan 30 ekor/m
2
 dengan 

menggunakan aerasi blower diperhitungkan selama 3,5 bulan  per periode : 

a)     Kelangsungan hidup :  75% 

b) Ukuran kolam :  600 m
2
 

c) Padat penebaran  :  30 ekor/m2 

d) Jumlah benih  :  30.000 ekor 

e) FCR   :  1,9 

 

A. Biaya 

1. Biaya Investasi (biaya tetap) 

No Jenis Volume Harga (Rp) 
Usia 

(tahun) 

Penyusutan 1 

periode (10%) 

1 Kolam terpal 1 unit 35.000.000 1 3.500.000 

2 1 set alat produksi 1 unit 2.000,000 1 200.000 

3 Blower 2 unit 7.000.000 1 700.000 

4 Pipa 1 unit 2.000.000 1 200.000 

Jumlah 46.000,000   4.600.000 

 

2. Biaya Operasional (biaya variable) 

a. Pakan 800 kg @ Rp. 9.000,- Rp.       7.200.000,- 

b. Bibit 18.000 ekor @ Rp. 250,- Rp.       4.500.000,- 

c. Tenaga kerja 1 orang @ Rp. 700.000,- x 3,5 bln  Rp.       2.450.000,- 

d. Shelter Rp.       1.000.000,- 

e. Listrik Rp.          300.000,- 

f. Obat-obatan Rp.          700.000,- 

Jumlah Rp.    16.150.000,- 

 

3. Biaya Total 

Biaya total = Biaya tetap + Biaya operasional 

 = Rp. 4.600.000,-+ Rp. 16.150.000,- 

 = Rp. 20.750.000,- 

Biaya variabel/kg = Biaya variable / Jumlah produksi 

 = Rp. 20.750.000,-/ 460 kg 

 = Rp. 45.109,- 

 

B. Penerimaan dan Laba 

1. Penerimaan  

Penerimaan  = Volume produksi x Harga jual 

 = 460 kg x Rp. 70.000,- 

 = Rp. 32.200.000,- 
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2. Laba 

Laba operasional = Penerimaan – Biaya operasional 

  = Rp. 32.200.000,- – Rp. 16.150.000,- 

  = Rp. 16.050.000,- 

Laba per periode = Penerimaan – Biaya total 

  = Rp. 32.200.000,- – Rp. Rp. 20.750.000,- 

  = Rp. 11.450.000,- 

Laba per tahun = Laba per periode x 3 periode 

  = Rp. 11.450.000,- x 3  

  = Rp. 34.350.000,- 

 

C. Analisa Kelayakan Usaha 

1. Cash flow = Laba bersih per tahun + Modal investasi 

  = Rp. 34.350.000,- + Rp. 46.000.000,- 

  = Rp. 80.350.000,- 

Artinya, arus uang yang keluar masuk pada usaha pembesaran udang galah ini 

senilai Rp. 80.350.000,- per tahun. 

 

2. RC Ratio  

R/C  =  Total pendapatan 

    Total biaya 

  =  Rp. 32.200.000,- 

    Rp. 20.750.000,- 

  =  Rp. 1,55 

Artinya, besar nilai R/C ratio 1,55 berarti setiap 1,- rupiah biaya yang dikeluarkan 

akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 1,55 

 

3. Payback period (PP)  

PP =  Total investasi 

    Laba usaha 

  =  Rp.  46.000.000,- 

    Rp.  34.350.000,- 

  =  1,34 

Artinya, besarnya nilai payback 1,34 berarti dalam jangka waktu 1,34 tahun modal 

usaha yang diinvestasikan pada usaha pembesaran udang galah ini akan kembali. 

 

4. Break Event Point (BEP)  

- BEP Harga Produksi =    __Biaya total___ 

                                                       Jumlah produksi 

                           =    Rp. 20.750.000,- 

        460 kg 

 =    45.100,- 
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Artinya, nilai BEP harga produk 45.100,- berarti titik impas pada usaha pembesaran 

udang galah ini akan tercapai dengan harga jual udang galah/kg  Rp. 45.100,- 

 

- BEP volume produksi =     __Biaya total__ 

     Harga jual/unit  

 =     Rp. 20.750.000,- 

     Rp. 70.000,-  

 =     296 kg 

Artinya, nilai BEP volume produksi 296 kg berarti titik impas pada usaha 

pembesaran udang galah ini akan tercapai pada saat produksi udang galah terjual 

sebanyak 296kg. 

 

8. Tingkat komponen dalam negeri 

Tabel 4. material yang digunakan dalam budidaya udang galah intensif 

Bahan Produk 

Kincir/blower Luar negeri 

inventer Luar negeri 

probiotik Dalam negeri 

selter Dalam negeri 

 

9. Foto dan spesifikasi 

 

 
 

 
 

 

 

Gambar 2.  Produk Kincir 

Gambar 3.  Blower 
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Gambar 4.  Kolam pemeliharaan 

Gambar 5.  Shelter 

Gambar  6.  Pemanenan 

Gambar 7.  Pengangkutan 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI  

Teknologi produksi benih udang windu unggul melalui aplikasi probiotik  bertujuan 

menghasilkan benih berukuran seragam, tumbuh cepat, dan bebas WSSV yang dalam proses 

produksinya tanpa pemakaian antibiotik. Aplikasi teknologi ini di panti perbenihan 

diharapkan menghasilkan benur windu unggul yang dapat memenuhi kebutuhan 

pembudidaya secara tepat mutu, jumlah, harga, ukuran, waktu, dan tempat.  

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI 

- Benih udang windu unggul adalah benih udang windu bebas White Spot Syndrome Virus 

(WSSV) mulai dari induk, stadia post larva-4 (PL-4) sampai post larva-12 (PL-12), 

ukurannya seragam, tumbuh cepat dan dalam proses produksinya hanya menggunakan 

probiotik tanpa antibiotik. 

- Probiotik Alteromonas sp. BY-9 adalah probiotik yang ditemukan oleh tim peneliti 

Bioteknologi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut (BBPPBL) Gondol 

dan sudah mendapatkan paten sejak 21 Januari 2001.  

- Probiotik BC adalah Probiotik berbahan dasar bakteri Bacillus cereus (BC) yang juga 

ditemukan oleh tim peneliti Bioteknologi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Budidaya Laut (BBPPBL) Gondol dan saat ini masih dalam proses administrasi di Dirjen 

HKI. 

 

3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNISYANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN 

1. Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Mengingat bahwa teknologi produksi benih udang windu unggul merupakan salah satu 

dari serangkaian teknologi produksi benih di hatchery, maka keberhasilan penerapan 

teknologi ini sangat tergantung pada segala aspek ketersediaan sarana dan prasarana 
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unit perbenihan seperti pemilihan lokasi,  desain perbenihan, pengolahan air, 

biosekuriti, penanganan induk, pemeliharaan larva serta panen dan transportasi benih.  

 

2. Uraikan secara lengkap dan detail SOP, mencakup: 

a. Gambaran/uraian/rincian teknologi 

Penyediaan induk dan benih unggul merupakan faktor penting dan strategis untuk 

dapat menggerakkan kembali seluruh potensi perikanan budidaya. Tersedianya benih 

unggul bagi pembudidaya merupakan kunci utama di dalam menunjang 

keberlanjutan produksi perikanan budidaya.  Salah satu persyaratan benih unggul 

yang dianggap dapat meningkatkan kinerja pertambakan udang adalah penggunaan 

benur Spesific Pathogen Free (SPF). Teknologi produksi benur SPF seperti yang 

dikemukakan di atas telah dilakukan di Instalasi Pembenihan Udang Windu (IPUW), 

Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau dengan hasil yang positif. 

Oleh karena itu, teknologi produksi benur udang windu SPF tersebut perlu 

disosialisasikan dan disebar luaskan, terutama pada hatchery yang selama ini 

memproduksi benur udang windu. 

b. Jenis dan cara apliksi probiotik 

- Probiotik yang digunakan adalah probiotik dari strain Alteromonas sp. BY-9 dan 

Bacillus cereus (BC). 

- Probiotik Alteromonas sp. BY-9 dan Bacillus cereus (BC) berbentuk cairan dan 

dapat diperbanyak menggunakan biakan murni 10 ml untuk dikembangkan pada 

media kultur volume 5 l.   

- Aplikasi probiotik untuk produksi benih udang windu dimulai pada stadia zoea 

sampai mysis-3 setiap pagi hari setelah pergantian air media budidaya dengan 

dosis masing-masing 500 ml per ton dengan kepadatan probiotik 106cfu/mL. 

- Stadia zoea dan mysis 3 membutuhkan waktu masing-masing 3 hari, sedangkan 

proses perbanyakan probiotik membutuhkan waktu 3-4 hari, sehingga praktis 

penyediaan probiotik pada setiap siklus adalah 9-10 hari. 

- Standar operasional (SOP) kultur probiotik mengikuti Metode Gogami dan Maeda 

(1992) dalam Haryanti dkk. (2002). 

- SOP kultur probiotik. Media kultur bakteri probiotik terdiri atas campuran antara 

bacto peptone, bacto malt-extract, bacto yeast-extract, dan bacto soytone 

dengan kadar masing-masing 0,05 %; 0,1 %; 0,05 %, dan 0,1 % dalam air laut steril 

dengan pH 7,6 dan suhu 25 oC.  Isolat Alteromonas sp. BY-9 yang dibiakkan dalam 

agar miring disuspensikan dalam 10 ml air laut steril dengan jarum ose. Suspensi 

bakteri tersebut kemudian diinokulasikan lebih lanjut sebanyak 2,5 mL ke dalam 

50 mL media tumbuh baru dan diinokulasikan selama 48 jam pada suhu 25 
o
C.  

Kepadatan bakteri probiotik pada volume 50 mL berkisar antara 3-5 x 10
11

 

cfu/mL. Bakteri yang telah tumbuh dalam volume ini merupakan inokulan bagi 

media biakan berikutnya dengan volume yang lebih besar.  Untuk mendapatkan 

biakan bakteri dengan volume 5 L diperlukan inokulan bakteri sebanyak 10 mL 

dan diinokulasi selama 48 jam pada suhu 25 oC.  Selama inkubasi juga diberi 
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aerasi yang telah melalui filter 0,20 mm.  Dari volume tersebut biakan 

Alteromonas sp. BY-9 sudah dapat digunakan untuk inokulasi dalam media 

pemeliharaan larva udang.  

c. Cara penerapan teknologi yang diurut mulai persiapan sampai panen 

- Penanganan induk: induk yang digunakan berasal dari sumber induk yang 

berkualitas baik dan ditangani secara baik mulai dari pengangkutan sampai ke 

lokasi perbenihan, seleksi fisik dan uji PCR. 

- Pematangan gonad: ablasi dengan pemotongan salah satu bola mata, pemberian 

pakan berupa pakan segar (cumi, kekerangan dan cacing) sebanyak 15-20% bobot 

total udang. 

- Pemijahan dan panen telur: bak pemijahan berbentuk kerucut volume 200 l.  

Induk yang sudah matang gonad dimasukkan kedalam bak dengan air yang sudah 

ditreatmen dengan EDTA dosis 200 ppm. Induk-induk yang sudah memijah 

dipindah kembali ke bak pematangan induk, sedangkan telur yang dipijahkan 

dipanen untuk ditetaskan lebih lanjut. 

- Penetasan telur dan panen nauplius: bak penetasan telur berbentuk kerucut 

volume 200 liter. Telur yang sudah dipanen dicuci dengan menggunakan air 

mengalir, selanjutnya dipindahkan ke bak penetasan. Umumnya telur-telur akan 

menetas setelah 18-24 jam di bak penetasan dan dipanen pada sore harinya. 

Prosedur penetasan telur dan panen nauplius seperti terlihat di Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Proses penetasan telur dan panen nauplius 

 

- Pemeliharaan nauplius: setelah dibuahi, telur udang windu akan menetas dalam 

jangka waktu 18-24 jam tergantung suhu dan oksigen. Perbedaan suhu 4
0
C (28 

dan 320C) dapat berakibat penundaan penetasan sampai 6 jam dan kekurangan 

oksigen dapat mengakibatkan larva cacat atau telur tidak menetas. Benih udang 

yang baru menetas, mengalami beberapa kali perubahan bentuk sebelum mirip 

secara morfologis dengan udang dewasa (Gambar 2). Perubahan stadia dan 

substadia larva udang (metamorfosis) menunjukkan perubahan morfologi yang 

berakibat pada perubahan cara makan, jenis makanan dan ukurannya. 
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Gambar 2. Stadia nauplii dengan penampilan organ tubuh lengkap. 

 

- Pemeliharaan zoea: Tahap berikutnya adalah Zoea yang melalui 3 tahap. Zoea 

mudah dikenali dengan gerakan majunya dan perkembangan rostrumnya 

(Gambar 3). Zoea memakan fitoplankton terutama diatom sebagai sumber 

asupan biosilikat. Pada stadia zoea 3, aplikasi probiotik mulai dilakukan sampai 

akhir fase mysis.  Fase ini dicirikan dengan gerakannya yang melentik dan 

munculnya kaki renang. Pada tahap ini larva masih tetap membutuhkan diatom 

dengan jumlah yang lebih banyak. Untuk mendapatkan perkembangan zoea yang 

baik dianjurkan menggunakan pakan Chaetoceros sp sejak nauplius sampai zoea 

akhir. Perlu dihindari penggunakan Skeletonema sp kalau memungkinkan. 

 

 
Gambar 3.  Stadia zoea yang menunjukkan kondisi prima. 

 

- Pemeliharaan mysis: Stadia mysis ini mengalami proses metamorphose selama 6 

kali yaitu mysis 1 sampai mysis 6. Pada tahap akhir ini larva udang sudah 

menunjukkan bentuk yang sudah mirip dengan larva udang post larva (PL) 

(Gambar 4). Pada stadia ini penggunaan pakan Skeletonema sp sudah dianjurkan 

sampai memasuki Pl 4. Sistem pemeliharaan pada stadia ini pakan perlu menjadi 

perhatian utama. Artemia sudah harus diberikan, demikian pula pakan alami lain 

seperti Skeletonema sp dan pakan tambahan lainnya sesuai kebiasaan pada 

setiap hatchery. 

 

 
Gambar 4.  Stadia mysis yang menunjukkan kondisi yang prima. 
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- Pemeliharaan Post larva (Pl): Stadia PL memiliki tahapan perkembangan setiap 

yaitu mulai PL-1 sampai siap di panen setelah mencapai minimal PL-12.  Selama 

proses pemeliharaan larva tersebut, pakan yang diberikanan berupa artemia dan 

pakan tambahan serta tetap ditambahkan algae sebagai peneduh. Selama stadia 

PL pergantian air dilakukan jika kualitas airnya cenderung jelek. Pengamatan 

kesehatan larva pada stadia ini sangat penting, bahkan pada stadia Pl 4 harus 

dilakukan pengamatan pathogen, terutama WSSV dengan PCR. Pengamatan 

kesehatan larva menggunakan PCR dilakukan lagi minimal pada Pl 12.   

- Panen benur: Panen benur dilakukan minimal ukuran Pl-12 dengan cara 

menyeser saat air bak masih banyak dan menyurutkan air melalui pipa 

pembuangan sambil dilengkapi saringan panen. Selanjutnya benur ditampung 

dalam bak yang sudah disiapkan sebelumnya. Sampling benur untuk setiap 

kantong dilakukan dengan takaran yang sudah disiapkan dan disesuaikan dengan 

ukuran Pl yang akan diangkut (Gambar 5) 

 

 
Gambar 5. Panen larva yang siap diditribusikan ke petambak. 

 

3. Uraian dan jumlah kaji terap yang sudah dilakukan dibeberapa daerah beserta hasilnya 

- Tahap pengembangan produksi benih unggul dari tahun 2012-2013, telah dilakukan 

uji pemeliharaan di Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat pada tambak 

masyarakat dan berhasil panen dengan produksi 350-670 kg/ha, sedangkan bibit dari 

hathcery lain yang digunakan di hamparan tersebut tidak sampai panen.   

- Di sulawesi Selatan pemanfaatan bibit hasil pengembangan, juga telah diujicoba di 

tambak masyarakat pada kegiatan Iptekmas di Kabupaten Barru. Padat tebar yang 

diaplikasikan adalah 30 ekor/m2,ukuran panen 20-35 ekor/kg selama 120 hari 

dengan produksi rata-rata 2.800 kg/ha. Di Kabupaten Takalar hasil ujicoba 

pemeliharaan di tambak dengan kepadatan 15.000 ekor/ha dapat menghasilkan 530 

kg udang ukuran 25-30 ekor/kg selama 120 hari. 
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4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI  

1. Teknologi ini merupakan modifikasi dari teknologi yang sudah ada dengan perbaikan 

pada sistem penanganan induk, pemeliharaan larva (menggunakan probiotik) dan sistim 

biosekuriti.  

2. Teknologi ini dapat menghasilkan post larva 12 (Pl-12) yang lebih seragam dengan 

tingkat kelangsungan hidup dari nauplius > 40 %.  

3. Teknologi ini sangat mudah dilakukan, tetapi dengan persyaratan sarana dan prasarana 

yang memadai, sumber daya manusia yang disiplin dan telaten, serta penerapan 

biosekuriti yang ketat.  

4. Benih udang windu unggul ini ramah lingkungan, karena dalam proses produksinya 

tanpa pemakaian antibiotik.  

 

5. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, 

PENERAPANDAN WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN  

1. Penelitian ini dilakukan di Instalasi Pembenihan Udang Windu (IPUW) Balai Penelitian 

dan Pengembangan Budidaya Air Payau yang berlokasi di Kabupaten Barru. Penelitian 

dimulai pada tahun 2009-2010, pengkajiannya dari tahun 2011-2012 dan pengembangan 

tahun 2013 sampai sekarang. 

2. Lokasi yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi ini adalah wilayah yang 

memiliki panti perbenihan seperti di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

1. Biakan murni dan produksi massal probiotik harus tersedia secara kontinyu, karena 

kegagalan proses penyiapan dan produksi massal probiotik akan berdampak pada 

menurunnya kualitas larva yang dihasilkan.  

2. Produksi massal probiotik harus dijamin tidak terkontaminasi dengan organisme 

pathogen atau yang bersifat merugikan, karena dapat berdampat pada keberhasilan 

produksi larva yang dihasilkan bahkan dapat menyebabkan kematian massal larva 

sebelum di panen.  

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

Tabel 2. Analisis usaha produksi benih unggul dengan aplikasi probiotik 

(di Instalasi Pembenihan Udang Windu tahun 2013). 

Uraian Kebutuhan Vol Satuan 
Harga 

satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 

Biaya Investasi (Untuk satu tahun) (A1) 1 1 Siklus 197.000.000 197.000.000 

- Bak karantina 

- Bak pematangan induk 

- Bak peneluran/pemijahan 

- Bak pemeliharaan larva 

- Peralatan pakan alami 

- Peralatan probiotik  

4 

2 

10 

6 

1 

1 

3 

10 

250 

10 

1 

1 

ton 

ton 

liter 

ton 

paket 

paket 

20.000.000 

10.000.000 

1.500.000 

10.000.000 

20.000.000 

2.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

2.000.000 
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Biaya Operasional (A2)        247.500.000 

- Biaya pemeliharaan 

- Induk udang windu 

- Pakan induk 

- Kaporit/cholorin 

- Pakan buatan (larva) 

- Pakan alami 

- Media kultur probiotik 

- Artemia 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

250 

5 

1 

1 

1 

1 

25 

siklus 

pasang 

paket 

paket 

paket 

paket 

paket 

paket 

10.000.000      

350.000 

10.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

600.000 

 50.000.000        

87.500.000 

50.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

10.000.000  

5.000.000 

15.000.000 

Biaya produksi per siklus (A) A1 + A2 197.000.000 + 247.500.000  444.500.000 

Penerimaan (B) 5 23.037.500 ekor 22 506.825.000 

Laba  operasional (B-A)  506.825.000 – 444.500.000 62.325.000 

Laba Operasional dalam satu tahun 62.325.000 

Rasio antara Penerimaan dan Biaya = R/C = 506.825.000/444.500.000 1,14 

   R/C 1,14> 1  Layak Usaha (Bisa dikembangkan di unit perbenihan) 

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Semua bahan dalam penerapan produksi benih udang windu unggul ini merupakan produk 

dalam negeri, kecuali untuk pakan buatan untuk pemeliharaan larva yang masih diimpor.  

 

9. FOTO DAN SPESIFIKASI 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI : 

Pentokolan adalah satu segmen kegiatan antara fase benih (dari panti pembenihan) dan 

pembesaran di tambak. Kegiatan ini dilakukan dalam kawasan (klaster) budidaya sebagai 

upaya perbaikan dengan sistem pentokolan yang sudah ada sebelumnya dengan tujuan : 

a. Menyediakan tokolan udang yang berkualitas (mengikuti kaidah CBIB) untuk 

kegiatan pembesaran pada kawasan tambak sekitarnya. 

b. Memperpendek akses pendistribusian tokolan ke pembudidaya, sehingga resiko 

kematian akibat transportasi dapat dieliminasi. 

c. Penyediaan tokolan pada kawasan (klaster), sekaligus menjadi proses adaptasi 

benih dengan lingkungan pembesaran. 

d. Membangun kesadaran untuk menebar secara serentak dengan sumber benih yang 

sama sehingga mencegah resiko kematian dini. 

Manfaat dari kegitan ini adalah memudahkan akses benih berkualitas bagi kelompok 

pembudidaya dalam satu kawasan klaster budidaya sehingga jaminan keberhasilan pada 

tingkat pembesaran lebih tinggi.  

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI 

Bahan Aditif  : Zat atau nutrien tertentu yang ditambahkan pada pakan untuk 

meningkatkan  nafsu makan, imunitas dan kecernaan pakan. 

Biosekuriti     : Seperangkat alat dan atau bahan yang digunakan untuk mencegah masuk 

dan keluarnya patogen dari media budidaya 

Tokolan  : Benih udang windu yang bentuk morfologinya seperti udang dewasa, 

mempunyai ukuran dan umur tertentu (Pl 21-40) serta mampu 

menyesuaikan dengan lingkungan tambak. 
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Kluster        : Suatu kawasan atau hamparan budidaya yang dikelola dengan manajemen 

yang sama pada suatu kelompok pembudidaya yang dibatasi oleh sungai, 

saluran dan atau jalan. 

 

3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNISYANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN 

1. Persaratan Teknis Penerapan Teknologi 

a. Terdapat kelompok pembudidaya dengan ketersediaan lahan pada satu kawasan 

(klaster). 

b. Terdapat unit pentokolan yang berada dalam kawasan (klaster) tambak yang 

mengikuti kaidah CBIB. 

 

2. Uraian lengkap dan detail SOP, mencakup: 

a. Gambaran/uraian/rincian teknologi. 

Kegiatan pentokolan merupakan usaha pembesaran lanjutan dari benih yang 

dihasilkan dari panti pembenihan ke petakan tambak yang  berada pada kawasan 

pembesaran udang selama 2-3 minggu. Benih yang digunakan (Pl 12-15) dinyatakan 

negatif terhadap virus terutama WSSV yang dibuktikan dengan sertifikat dari 

lembaga/instansi yang kompeten. Petak pentokolan yang digunakan telah 

dipersiapkan mulai dari persiapan lahan, penyediaan air media yang dilengkapi 

dengan fasilitas biosekuriti dan mengacu pada Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). 

Produksi tokolan selanjutnya digunakan oleh pembudidaya yang berada pada satu 

kawasan (klaster) sehingga dapat ditebar secara serentak dalam waktu yang 

bersamaan. Melalui sistem ini, pembudidaya dapat memperoleh tokolan dalam 

jumlah yang cukup serta kualitas yang lebih baik, sehingga jaminan keberhasilan 

selama pembesaran lebih tinggi. 

 

b. Cara penerapan teknologi yang diurut mulai persiapan sampai aplikasi 

Desain dan Konstruksi: Petak tambak dibuat sedemikian rupa sehingga kedap air. 

Umumnya petakan pentokolan berbentuk persegi panjang (50-200 m
2
) sehingga 

memudahkan untuk panen. Dasar tambak idealnya lebih tinggi dengan saluran 

sehingga proses pengeringan lebih sempurna. Di sekeliling pematang tambak 

dilengkapi dengan pagar terbuat dari waring hitam untuk mencegah masuknya 

hewan lain yang berpotensi menjadi pemangsa atau vektor penyakit. 

 

Persiapan lahan: (1) Persiapan tambak memegang peranan penting karena 

berpengaruh terhadap kualitas air media dan pada akhirnya mempengaruhi 

pertumbuhan dan sintasan kultivan. Kegiatan ini diawali dengan pengeringan 

tambak untuk mengoksidasi bahan organik. Proses ini berlangsung hingga tanah 

tambak retak-retak. (2) Pengeringan juga berfungsi untuk eradikasi hama dan 

penyakit yang efisien. (3) Pemberantasan hama seperti siput dilakukan 

menggunakan crustasid dengan dosis 0.5-1.0 ppm,sesuai yang direkomendasikan 
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oleh DJPB. (4) Pengapuran diperlukan untuk memperbaiki kondisi pH tanah 

sehingga nilai pH >6. Jenis kapur yang digunakan dapat berupa kapur pertanian atau 

dolomit dengan dosis berkisar 500-1.000 kg/ha. 

 

Penyediaan air media: Pengisian air dengan menggunakan saringan berlapis berupa 

kasa nyamuk dan petakan diisi hingga kedalaman air minimal 60 cm. Langkah 

selanjutnya adalah penyediaan pakan alami melalui stimulasi pupuk menggunakan  

Urea dan TSP dengan dosis masing-masing 100 dan 50 kg/Ha. 

 

Penebaran dan pemeliharaan: Benur Pl 12 (bersertifikat) ditebar dengan kepadatan 

500-1.000 ekor/m
2
 dan dipelihara selama 2-3 minggu. Benih bersertifikat artinya 

benih yang akan digunakan telah melalui proses pengecekan secara laboratorium 

dan dinyatakan negatif dari jenis virus tertentu terutama WSSV yaitu virus 

penyebab penyakit bercak putih. Penebaran benih dilakukan secara perlahan 

melalui adaptasi terhadap suhu dan salinitas. Selama pemeliharaan diberi pakan 

dalam bentuk remahan dengan dosis 200 g /100.000 ekor benur. Pakan diberikan 

pada pagi dan sore hari. Penambahan jumlah pakan sekitar 10-20 gram per hari 

sesuai dengan respon udang. Kondisi kualitas air ideal meliputi suhu (28-32 oC), 

salinitas (20-30 ppt), pH (7,5-8,5), Kelarutan oksigen (>3 ppm). Pergantian air 

dilakukan jika terjadi perubahan kondisi air di tambak seperti: terjadi hujan, warna 

berubah menjadi pekat dan udang tampak mengambang. Persentase pergantian air 

berkisar 20-50% dan dilakukan secara perlahan untuk menghindari stres. 

 

Panen dan distribusi: Usia panen berkisar 2-3 minggu pemeliharaan. Panen 

dilakukan pada pagi atau sore hari untuk menghindari suhu tinggi. Hasil panen 

ditampung dalam hapa atau bak fiber sebelum dikemas. Kemasan panen berupa 

kantong plastik berisi 2 liter air laut. Rasio air dan oksigen 2:1 dengan jumlah 1.000 

ekor/kantong. 

 

3. Uraian dan jumlah kaji terap yang sudah dilakukan dibeberapa daerah beserta hasilnya. 

Kegiatan ini mulai diperkenalkan sejak tahun 2011 di wilayah pesisir timur Aceh. Dua 

tahun kemudian, teknologi ini diperkenalkan di wilayah pesisir barat Aceh. Di wilayah 

pesisir timur lebih banyak dilakukan oleh karena merupakan kawasan pertambakan 

terluas  di Propinsi Aceh. Sebagai contoh kegiatan diseminasi pentokolan udang windu di 

pesisir timur Aceh telah berjalan pada 13 lokasi (Tabel 1) dan pesisir barat Aceh pada 3 

lokasi (Tabel 2) .  
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Tabel 1.  Produksi dan penyerapan tokolan di pesisir timur Aceh 

No Lokasi Diseminasi 

Produksi 

tokolan/ 

lokasi 

Pembeli 

Penyerapan 

tokolan/ 

pembudidaya/

tahun 

Klasifikasi 

penyerapan* 

 

1 

 

Desa Pasi Ie Leubeu Kec. 

Kembang Tanjong Kab. 

Pidie 

 

375,000 

 

34 

 

11,029 

 

Cukup baik 

2 Desa Meuraksa Kec. 

Meureudu Kab. Pidie 

Jaya 

1,495,000 26 57,500 Baik 

3 Desa Meurah Dua, Kec. 

Meureudu Kab. Pidie 

Jaya 

- - - Buruk 

4 Desa Lhong Reng Kec. 

Trienggadeng Kab. Pidie 

Jaya 

- - - Buruk 

5 Desa Seuneubok 

Seumawe Kec. 

Peulimbang Kab. Bireun 

280,000 12 23,333 Baik 

6 Desa Engking Barat Kec. 

Samalanga Kab. Bireun 

- - - Buruk 

7 Desa Puuk Kec. 

Samudera Kab. Aceh 

Utara 

1,200,000 18 66,667 Sangat baik 

8 Desa Jambo Mesjid Kab. 

Blang Mangat Kab. Aceh 

Utara 

752,000 14 53,714 Baik 

9 Desa Glumpang Umpung 

Unoe Kec. Tanah Jambo 

Aye Kab. Aceh Utara 

- - - Buruk 

10 Desa Teupin Mamplam 

Kec. Simpang Ulim Kab. 

Aceh Timur 

1,500,000 13 115,385 Sangat baik 

11 Desa Gampong Baro Kec. 

Julok Aceh Timur 

2,670,000 14 190,714 Sanga tbaik 

12 Desa Cot Keh Kec. 

Peureulak Kota Kab. Ceh 

Timur 

- - - Buruk 

13 Desa sungai Pauh Kec. 

Langsa Barat Kota Langsa 

 

2,680,000 12 223,333 Sangat baik 

 
Total 10,952,000 143 92,709 Sangat baik 
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Tabel 2.  Produksi dan penyerapan tokolan di pesisir barat Aceh 

No Lokasi Diseminasi 
Produksi 

tokolan/petani 
Pembeli 

Tokolan/petani/ 

tahun 
Klasifikasi* 

1 Subang, Kuala Unga, 

Aceh Jaya 

1.400.000 20 70.000 Sangat baik 

2 Lhok Bubon, 

Samatiga, Aceh Barat 

70.000 5 14.000 Cukup baik 

3 Sejahter, Manggeng, 

Aceh Barat Daya 

112.500 7 16.071 Cukup baik 

  Total 1.582.500 32 33.357 

 *) Kurang (<10.000); Cukup baik (10.000-20.000); Baik (20.000-60.000); dan Sangat baik (>60.000) 

 

Dari lokasi tersebut, dalam waktu 3 tahun berhasil membina pembudidaya hingga ada 

kemandirian dalam usaha pentokolan ini. Sebagai contoh adalah lokasi di Desa Gampong 

Baro, Kec. Juluk telah beroperasi sebanyak 8 siklus dengan tren produksi tokolan yang 

terus meningkat (Gambar 1). 

 
Gambar 1. Tren perkembangan produksi tokolan di Kec. Juluk, Aceh Timur. 

 

4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI  

1. Uraian tentang teknologi yang baru atau modifikasi 

Kegiatan pentokolan sudah dilakukan sebelum inovasi diperkenalkan. Hanya saja dalam 

praktek pentokolan sebelumnya, pembudidaya menggunakan benur tanpa 

memperhatikan status kesehatan benih. Disamping itu, jarak tempuh yang lebih lama 

dari panti benih ke petak  pembesaran menyebabkan banyak benur yang mati pada awal 

pemeliharaan. Kesadaran untuk menerapkan CBIB melalui benih yang bersertifikat serta 

penerapan biosekuriti selama produksi tokolan dan pembesaran menjadi faktor kunci 

usaha ini.  

2. Uraian tentang keberhasillan teknologi (efisien, ekonomis dan layak) dibandingkan 

dengan teknologi yang sudah ada.  
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Parameter keberhasilan dari usaha ini tidak hanya terlihat pada jumlah serapan tokolan 

yang terus meningkat, akan tetapi juga ditentukan oleh keberhasilan di tingkat 

pembudidaya. Untuk mengukur keberhasilan ini, digunakan indikator rasio jumlah 

tokolan yang ditebar untuk setiap satu kilogram udang yang dihasilkan. Dari sejumlah 

informasi di lapangan, diketahui bahwa untuk menghasilkan 1 kg udang diperlukan 

tokolan sebanyak 200 ekor. Melalui pendekatan ini, maka produksi tokolan secara insitu 

di kawasan/klaster budidaya dapat diukur tingkat keberhasilannya (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Produksi udang windu di tambak dari benih hasil pentokolan 

No. 
Jumlah tokolan 

(ekor) 

Umur 

pemeliharaan (hari) 
Panen (kg) 

Kebutuhan 

tokolan per kg 

produksi 

Klasifikasi 

1 25.000 60 150 167 cukup baik 

2 10.000 75 130 77 Baik 

3 15.500 80 150 103 cukup baik 

4 25.000 60 280 89 Baik 

5 20.000 92 350 57 Baik 

6 20.000 118 440 45 sangat baik 

7 29.000 60 125 232 Buruk 

8 10.500 77 90 117 cukup baik 

9 25.000 62 120 208 Buruk 

10 10.000 65 80 125 cukup baik 

11 10.000 60 75 133 cukup baik 

 

 
Gambar 2.  Hubungan antara jumlah tokolan yang ditebar dengan produksi udang 
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3. Mudah diterapkan dalam sistem usaha  

Pada prinsipnya usaha pentokolan sangat mudah untuk diaplikasikan. Hanya diperlukan 

komitmen dari pembudidaya untuk melakukan dua hal yaitu kesediaan untuk 

berkelompok dan menerapkan prinsip-prinsip CBIB. 

 

4. Ramah lingkungan 

Semua bahan yang digunakan untuk kegiatan pentokolan baik berupa pakan, pupuk, 

aditif, desinfektan dinyatakan aman dan tidak merusak lingkungan. 

 

 

5. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, 

PENERAPANDAN WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN: 

1. Gambaran/uraian lokasi dan waktu penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan 

dilakukan 

Keterpurukan budidaya udang di Aceh dipicu oleh dua hal, yaitu (1) kasus serangan 

penyakit yang telah mewabah di Indonesia bahkan di dunia oleh serangan virus 

penyebab bercak putih (WSSV) dan (2) kerusakan fasilitas tambak oleh tragedi tsunami 

tahun 2004. Trauma untuk bangkit dari usaha ini menjadi momok yang menghantui para 

petambak. Kasus gagal panen (hingga umur satu bulan) banyak terjadi ketimbang sukses 

produksi. Segmentasi kegiatan pentokolan melalui penggunaan benih berkualitas serta 

penerapan CBIB diharapkan dapat menjadi pemutus rantai penyakit yang sering dialami 

oleh pembudidaya. Aceh Timur dengan luas lahan hampir separuh (±17.000 Ha) dari 

kawasan pertambakan di Aceh menjadi strategis untuk dilakukan kajian ini.   

2. Lokasi wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi  

Kec. Julok, Kab. Aceh Timur merupakan salah satu kecamatan yang memiliki tambak idle 

yang luas yaitu sekitar 8.000 Ha. Tambak ini merupakan bekas tambak udang intensif 

yang ditinggalkan oleh perusahaan pada masa konflik di Aceh. Meskipun dari segi 

kelayakan lahan budidaya, sumber air, serta pengalaman pembudidaya, lokasi ini sangat 

ideal untuk ditumbuhkembangkan. 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Selama komitmen pembudidaya (produsen tokolan dan pembudidaya pembesaran) untuk 

tetap menjaga kualitas benih (termasuk menggunakan benih ukuran relatif besar) serta 

kesadaran untuk menerapkan CBIB, maka dampak negatif dapat dieliminasi. Sebaliknya, 

penggunaan benih yang tidak mengikuti standar dan persiapan lahan yang tidak optimal 

serta pengelolaan media budidaya yang kurang baik, akan berdampak buruk terhadap 

produksi baik sercara perseorangan maupun pada kawasan yang bersangkutan. 

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

Gambaran/uraian penerapan teknologi ditinjau dari aspek ekonomis: biaya produksi dan 

keuntungan. 
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Berikut ini gambaran operasional usaha pentokolan pada luasan 200 m2. Item biaya untuk 

pembuatan tambak dan kebutuhan biaya modal lainnya tidak dimasukkan dalam 

perhitungan ini. 

 

1. Biaya Operasional 

Benur  150.000 ekor x Rp. 12   =  1.800.000  

 Pakan  1 sak x Rp 180.000    =     180.000  

 Kapur  100 kg x Rp. 1.500    =     150.000 

 Pupuk  2 kg x Rp. 10.000,-    =       20.000  

      

Artemia  0,25 kg x Rp. 500.000   =     125.000 

Kaporit  10 kg x Rp. 20.000    =     200.000  

Plastik + Oksigen 100 x Rp. 1000    =     100.000 

Biaya panen 1  paket x Rp. 200.000   =     200.000 

       Jumlah =  2.775.000 

 

2. Produksi 

Sintasan benih 80%  (0,8 x 150.000 = 120.000 ekor) 

Harga tokolan  120.000 x Rp. 35   =   4.200.000 

 

3. Keuntungan 

Keuntungan untuk 1 petak tokolan (luas 200 m2) 

Rp. 4.200.000 – Rp. 2.775.000    =   1.425.000 

 

Secara ekonomis usaha ini menguntungkan. Pentokol umumnya memiliki lebih dari 5 petak 

tambak. Dengan demikian potensi penghasilan sangat fantastis dalam waktu yang sangat 

singkat yaitu 2-3 minggu. Dalam satu tahun usaha ini dapat dioperasionalkan 6-8 siklus. 

Dengan demikian usaha pentokolan mempunyai 3 keuntungan sekaligus, yaitu: (1) sebagai 

sumber pendapatan bagi pentokol, (2) mampu menyediakan benih berkualitas untuk usaha 

pembesaran, dan (3) menjamin kelangsungan produksi di tingkat pembesaran.  

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Seluruh material produksi yang digunakan dalam penerapan teknologi ini mengandalkan 

produk dalam negeri 

 

9. FOTO DAN SPESIFIKASI 

Dilampirkan foto/dokumentasi dan uraiannya serta spesifikasi teknologi yang diusulkan 
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Aktivitas Keterangan 

 

Sosialisasi kegiatan pentokolan pada 

kawasan (klaster) budidaya dengan 

menerapkan CBIB kepada kelompok 

pembudidaya 

 

Rekonstruksi tambak pentokolan dengan 

luasan 50 - 200 m2. Seluruh budget untuk 

keperluan ini disediakan oleh BPBAP Ujung 

Batee, Aceh. 

 

Model petak pentokolan. Beberapa unit 

petakan dalam satu petakan yang besar. 

Model ini juga dikenal sebagai multi ponds 

 

Satu unit pentokolan yang dilengkapi dengan 

fasilitas biosekuriti yang dikelolah oleh 

kelompok pembudidaya 
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Penebaran benih untuk kegiatan pentokolan. 

Kegiatan diseminasi pentokolan ini 

melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan. 

 

Panen tokolan dan selanjutnya siap ditebar 

di petak pembesaran. 

 

Hasil panen dengan mudah dibawa ke petak 

pembesaran. Jarak bukan masalah karena 

berada dalam klaster. 

 

Temu lapang dengan melibatkan berbagai 

stake holder dan sekaligus menambah 

kemampuan teknis pembudidaya. 
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Contoh leaflet sebagai petunjuk atau 

informasi praktis untuk kegiatan budidaya 

udang. 

 

Pengawalan SOP yang ketat oleh staf BPBAP 

Ujung Batee, Aceh terhadap pelaksanaan 

diseminasi pentokolan 

 

Terbukti dengan penyediaan tokolan 

bermutu dan penerapan CBIB termasuk pada 

level pembesaran,maka pembudidaya dapat 

panen. 
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Unit Eselon I
Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan 

 

Satuan Kerja 
BAPPL – STP (Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan – Sekolah Tinggi Perikanan) 

 

Alamat 
Jl. STP Raya, Karangtanu 

Desa Banten, Kecamatan Kasemen 
Kota Serang, Provinsi Banten 

42191 
 

Kategori Teknologi 
Budidaya 

 

Masa Pembuatan 
Masa Pengkajian tahun 2009-2010 

Masa Pengembangan tahun 2011-2012 
Masa Penerapan tahun 2012-sekarang 

 

Tim Penemu 
Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi. M.Sc. 

Suharyadi, S.St.Pi., M.Si. 
Sinar Pagi, S.St.Pi., M.Si. 

Sri Budiani, A.Pi., MM. 
Margono, S.St.Pi. 

 

Kontak Person 
Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi. M.Sc. 

haerurahayu@yahoo.com 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI  

Tujuan dari inovasi teknologi BUSMETIK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

komunitas pembudidaya udang kelas menengah - kecil dan menumbuhkan wirausahawan 

muda. Manfaat teknologi ini adalah membantu meningkatkan produksi udang dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat terutama bagi pembudidaya udang kelas menengah 

kecil, serta teknologi ini berguna sebagai media pembelajaran dan penyuluhan kepada 

masyarakat. 

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI  

BUSMETIK adalah akronim dari Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik. Teknologi ini 

merupakan inovasi budidaya udang (intensif) yang memanfaatkan lahan marginal dalam 

ukuran kecil melalui pendekatan : 

 Teknis 

 Ekonomi 

 Sosial 

 Lingkungan 

Plastik yang digunakan pada busmetik ini adalah plastik HDPE (High Density Poly 
Ethylene), yaitu bahan plastik polietilena yang memiliki sifat bahan lebih kuat, keras, dan 

lebih tahan terhadap berbagai kondisi cuaca 

 

3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNISYANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN 

1. Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 
 Ketersedian Wadah yang mampu menampung media budidaya 

 Ketersedian Media (air laut) yang sesuai persyaratan hidup udang baik aspek fisika, 

kimia dan biologi 
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 Ketersediaan Biota (udang) yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan 

standardisasi mutu benih, dan  

 Lingkungan Budidaya sebagai ekosistem lingkungan pertambakan yang mampu 

memperbaiki buangan limbah air dari kegiatan budidaya 

 

2. Uraian lengkap dan detail SOP 

a. Gambaran/uraian/rincian teknologi 

Teknologi ini merupakan salah satu inovasi teknologi budidaya udang intensif yang 

dikembangkan di Bagian Adminitrasi Pelatihan Perikanan Lapangan – Sekolah Tinggi 

Perikanan (BAPPL-STP) Serang, berdasarkan prinsip-prinsip budidaya yang efektif, 

efisien dan menguntungkan secara finansial serta berwawasan lingkungan 

(sustainable). Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengelolaan tambak 

dengan teknologi ini sebagai berikut:    

 Memanfaatkan lahan tambak marginal dengan luasan kecil (≤1.000 m2). 

 Tambak dilapisi bahan plastik HDPE (high density polyethelene) untuk menampung 

air supaya tidak rembes dan bersentuhan dengan tanah tambak. 

 Menggunakan sistem budidaya semi tertutup dengan tingkatan budidaya intensif. 

 Tidak menggunakan senyawa kimia/obat obatan yang berbahaya, dan antibiotik. 

 Tetap menjaga keseimbangan mikrobiologis dengan memanfaatkan aktifitas 

probiotik pada petakan selama pemeliharaan serta melakukan penanaman 

mangrove/vegetasi di sekeliling kawasan budidaya sebagai filter biologi secara 

alamiah. 

 Menerapkan prinsip biosekuritas yaitu melakukan tindakan pencegahan masuknya 

organisme pathogen baik secara langsung maupun melalui perantara inang ke 

dalam petakan budidaya. 

 Menebar benih (udang) yang sehat sesuai standar mutu (SNI) 

Untuk memenuhi persyaratan di atas  maka  unit tambak terdiri dari :  

 Saluran pengairan (sumber air pasok).  

 Unit tandon (terdiri dari petak pengendapan dan petak sterilisasi).   

 Petak pemeliharaan udang. 

 Petak biofilter/pengolah limbah air tambak. 

 

Desain dan Tata Letak Tambak  

Lokasi dan Jenis lahan 

Pembangunan tambak BUSMETIK selain memanfaatkan bekas tambak dapat pula  memanfaatkan 

lahan marginal (tidak termanfaatkan) seperti misalnya rawa-rawa, lahan pasir, lahan pirit atau 

gambut dengan menggunakan plastik HDPEatau sejenisnya sebagai konstruksi pelapis untuk 

penampung air. 

 

Bentuk Petakan  

Bentuk petakan tambak BUSMETIK adalah bujur sangkar atau persegi panjang dengan  luas ideal 

600-1.000 m2 serta kedalaman air pemeliharaan 90-110 cm. Sisa lahan dengan petakan tidak 
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beraturan dapat dimanfaatkan sebagai tandon untuk efisiensi lahan. Dimensi pematang 

disesuaikan dengan struktur, tekstur  tanah, dan kedalaman air tambak. Sedangkan dimensi 

saluran  mempertimbangkan kebutuhan air, fenomena pasang surut lokal dan simpangan waktu.  

 

Filtrasi biologi/pengolah limbah berupa lahan di sekeliling petakan terutama saluran pemasukan 

dan pembuangan yang ditanami mangrove atau tanaman sejenis lainnya yang berfungsi sebagai 

filter biologi. 

 

Konstruksi kolam 

Konstruksi tambak BUSMETIK pada dasarnya sama dengan jenis tambak lain pada umumnya. 

Perbedaannya adalah pada tambak ini seluruh permukaan tanah dilapisi plastik HDPE ketebalan 

0,5 mm. Plastik tersebut memiliki ketahanan yang cukup lama (mencapai 10 tahun) dan dapat 

diperoleh secara mudah di pasaran dengan harga berkisar 22-26 ribu rupiah per m2 (tergantung 

kurs dolar). Cara pemasangan plastik tersebut juga cukup mudah, karena pihak pabrikan 

menyediakan teknisi untuk melakukan penyambungan plastik (welder) dengan biaya cukup 

murah yaitu 2-3 ribu rupiah per meter. Setelah tersambung seluruhnya, plastik digelar di atas 

permukaan tambak yang diawali dari pelapisan tanggul/pematang hingga ke petakan tambaknya. 

 

Pada bagian sisi dalam tambak dibuat“caren” atau saluran kecil dangkal dengan ukuran lebar 2 

meter dan panjang selebar kolam (Gambar 1). Caren atau saluran kecil tersebut dimaksudkan 

untuk memudahkan dalam pemanenan udang diakhir masa pemeliharaan.  

 

Pintu pengeluaran (outlet) air tambak dapat dibuat jika kondisi di lapangan memungkinkan 

ditinjau dari aspek gravitasi. Namun jika tidak memungkinkan secara teknis, tidak perlu 

dirisaukan, karena inovasi Busmetik dirancang dengan beberapa pertimbangan di antaranya: 1) 

didedikasikan untuk kelompok menengah-kecil sehingga dimensi dan konstruksi yang ada dibuat 

sesederhana mungkin agar dapat ditiru oleh kelompok pembudidaya tersebut. 2) dihindari 

terjadinya kebocoran pada pintu pembuangan. 3) penyiponan tidak dilakukan selama 

pemeliharaan (hanya dilakukan pada saat kondisi emergensi/insidential seperti produksi flok 

berlebih yang mengendap). Seluruh aktifitas budidaya untuk pengisian air pemeliharaan, dan 

pembuangan air menggunakan pompa dengan kapasitas outlet 2-4 inci. Hal tersebut 

dimungkinkan mengingat volume air yang relatif kecil (≤1.000 m
3
). 

               100 cm 

 

 

      120 cm             150 cm 

 

 

                             200 cm 

         300 cm       

                  30 meter  

Gambar 1. Konstruksi tambak busmetik 

 

plastik plastik 
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Pemasangan  Plastik 

Pemasangan  plastik  dilakukan setelah  konstruksi petakan selesai dibuat dengan tahapan 

sebagai berikut : 

1. Mengukur  kebutuhan plastik tiap petakan 

Untuk mendapatkan  luasan  plastik yang dibutuhkan dalam  petakan  pemeliharaan  

dilakukan pengukuran kontur petakan baik dari panjang maupun lebar petakan seperti 

pada gambar. 

 
Gambar 2. Cara mengukur kebutuhan plastik HDPE di tambak BUSMETIK 

 

Setelah dilakukan pengukuran akan diperoleh  kebutuhan plastik dalam  bentuk dimensi  

panjang x lebar. Data tersebut kemudian digunakan sebagai acuan pemotongan dan  

menyambung plastik 

 

2. Memotong  dan menyambung plastik 

Ukuran lebar standar plastik HDPE untuk ketebalan 0,5 mm adalah 7,1 m. Berdasarkan  

lebar standar tersebut, dilakukan pemotongan dan penyambungan seperti pada Gambar 

3. Adapun penyambungan dapat dilakukan di luar petakan maupun di dalam petakan 

dengan catatan kondisi petakan kering  dan rata. 

 
Gambar 3. Pemotongan dan arah penyambungan plastik 

7,1 m 
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3. Pemasangan  plastik di dalam  petakan pemeliharaan 

Pemasangan plastik dilakukan setelah penyambungan selesai. Sebelum pemasangan 

dipastikan kondisi dasar petakan kering dan bebas baik dari benda keras maupun tajam 

seperti batu, kayu,atau tonggak. Setelah dipastikan bersih dari benda diatas, maka 

plastik dapat langsung digelar dari ujung petakan. Pada tahapan ini diperlukan tenaga 

kerja yang cukup banyak ( sekitar 10 orang). 

4. Pengisian air dan perapihan plastik 

Setelah plastik terpasang simetris dengan petakan, dilakukan dengan pengisian air untuk 

meratakan dasar plastik sesuai dengan kontur petakan. Pengisian ini sangat dianjurkan  

sampai ketinggian maksimal, sehingga plastik tidak terlalu tegang yang mengakibatkan 

kerusakan pada plastik. Tahapan terakhir setelah pengisian air yaitu merapikan bagian 

atas pematang (Gambar 4). Kelebihan plastik di bagian atas pematang ditanam di dalam  

pematang tersebut sehingga menjadi rapih dan tidak terhempas angin. 

 

 
Gambar 4. Kondisi petakan setelah pengisian air dan perapihan  plastik 

 

b. Cara penerapan teknologi yang diurut mulai persiapan sampaiaplikasi 

Persiapan Pemeliharaan  

Persiapan pemeliharan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan produktivitas 

lahan, dengan mengeliminasi faktor-faktor yang tidak mendukung kelangsungan hidup udang dan 

mengoptimalkan beberapa faktor yang memberikan dukungan bagi pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup udang. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam persiapan 

pemeliharaan adalah sebagai berikut: 

 

Pengeringan wadah atau tambak 

 Pengeringan wadah bertujuan untuk membuang sisa air yang terdapat di dalam tambak 

setelah panen sehingga mempermudah proses pembersihan wadah serta mematikan 

seluruh organisme yang menempel pada wadah seperti lumut dan teritip. 
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 Pengeringan dilakukan dengan membuang air dari wadah budidaya ke saluran 

pembuangan.  

 Pengeringan air mengunakan bantuan pompa submersible (pompa celup).  

 Setelah kering wadah dijemur selama 1-2 hari dibawah sinar matahari untuk 

memudahkan dalam melepas teritip (biofouling) yang menempel. 

 

Pembersihan wadah 

 Tujuan pembersihan wadah yaitu melepaskan organisme yang menempel pada bagian 

permukaaan dinding dan dasar plastik setelah proses  pengeringan selesai.  

 Pembersihan dilakukan dengan sikat plastik untuk membersihkan lumut, sedangkan alat 

yang keras dan tumpul (seperti bilah bambu) untuk membersihan teritip (Gambar 5). 

 Waktu pembersihan sebaiknya dilakukan siang hari dimana kondisi plastik benar-benar 

kering sehingga organisme penempel mudah lepas. 

 Setelah seluruh organisme penempel terlepas dari permukaan wadah budidaya maka 

dilakukan pencucian dengan menggunakan air bersih. 

 Seluruh kotoran yang terkumpul dikeluarkan dari dalam wadah pemeliharaan.  

 Selanjutnya wadah budidaya dibilas kembali dengan air bersih. Sisa air bilasan yang ada 

dalam wadah dibuang menggunakan pompa. 

 Semprot/siram seluruh bagian wadah yang telah kering dengan larutan kaporit (untuk 

satu wadah luas 600 m2 dibutuhkan 7 kg kaporit) 

 Wadah dibiarkan kering dibawah sinar matahari. 

 

 
Gambar 5. Proses pembersihan wadah pemeliharaan 

 

Penerapan Biosekuriti  

 Biosekuriti merupakan pengamanan lingkungan budidaya terhadap masuk dan 

menyebarnya biota lain seperti hama, atau yang dapat menyebabkan penyakit.  

 Tujuan penerapan biosekuriti adalah mencegah masuknya agen pembawa penyakit 

seperti kepiting, ketam atau hama predator seperti ular dan lain-lain.  

 Penerapan biosekuriti di tambak BUSMETIK dilakukan dengan membuat pagar keliling 

tambak menggunakan plastik HDPE atau sejenisnya setinggi 50 cm (Gambar 6). 
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Gambar 6. Pemasangan pagar keliling tambak 

menggunakan plastik HDPE untuk biosekuriti tambak 

 

Persiapan Media Pemeliharaan  

Pengisian Media Pemeliharaan  

 Air media pemeliharaan diambil dari air tandon pengendapan yang sudah disterilkan 

 Proses pengisian air dengan menggunakan pompa.  

 Pada bagian ujung pipa pemasukan dipasang saringan dengan meshsize 1 mm sebanyak 

tiga lapis  untuk mencegah kotoran masuk ke dalam tambak. 

 Pengisian air dilakukan sampai penuh. 

Pemasangan kincir air 

 Pemasangan kincir dilakukan setelah media pemeliharaan dalam wadah budidaya siap. 

 Kincir air dipasang pada sudut kolam sesuai kebutuhan (estimasi 600 kg biomassa udang 

membutuhkan 1 unit kincir kapasitas 1 hp (horse power) (Gambar 7). 

 Pada bagian kedua sisi depan dan belakang kincir air diikat menggunakan tali PE 

(polyethelene) dengan diameter 10 mm, selanjutnya tali tersebut dibentangkan dan 

diikatkan dengan patok yang ada di pematang. 

 Sambungkan kabel kincir ke sumber listrik dengan magnetic kontaktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Posisi pemasangankincir air* 

(Keterangan: a. kincir air; b. tali penahan; c. arah arus air tambak,) 

* Jumlah kincir meningkat sesuaidengan biomassa udang yang dipelihara  

a b 

c 
a 
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Sterilisasi Air Pemeliharaan 

 Sterilisasai air atau media pemeliharaan dilakukan dengan maksud untuk membunuh 

segala macam organisme yang bersifat hama atau pathogen yang dapat mengganggu 

kegiatan budidaya.  

 Sterilisasi air media pemeliharaan dilakukan langsung di wadah pemeliharaan udang 

menggunakan kaporit teknis konsentrasi 60% dengan dosisminimal 50 mg/L (Gambar 8).  

 Sterilisasi dilakukan dengan melarutkan kaporit secara merata ke semua bagian media 

pemeliharaan. 

 Proses sterilisasi berlangsung 3-4 hari. 

 Selama sterilisasi kincir dihidupkan untuk mengaduk air dan mempercepat proses 

netralisir “chlorine” dari kaporit. 

 Pada hari ketiga pastikan kandungan chlorin telah netral diukur dengan menggunakan 

chlorin test (Gambar 9). 

 

 
Gambar 8. Proses sterilisasi media budidaya (air tambak) dengan kaporit. 

 

 
Gambar 9. Pengukuran cek kandungan chlorine air tambak. 
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Pemberian probiotik awal 

 Tahap selanjutnya setelah air media pemeliharaan steril dan netral adalah pemberian 

probiotik awal. 

 Probiotik yang digunakan adalah jenis Bacillus sp. yang berbentuk pelet (Gambar 10). 

 Pemberian probiotik ini dilakukan 3 hari berturut-turut sebelum penebaran benur. 

 Pemberian probiotik  dilakukan pada pagi hari (pukul 07.00). 

 Dosis probiotik  yang diberikan adalah 1 mg/L. 

 Probiotik dilarutkan dalam air, kemudian ditebar merata ke seluruh permukaan tambak. 

 
Gambar 10. Probiotik (bentuk pelet) setelah dilarutkan sebelum tebar. 

 

Pemeliharaan  

Tahapan pemeliharaan adalah tahapan budidaya mulai dari penebaran, pengelolaan pakan, 

monitoring pertumbuhan dan kesehatan udang, monitoring kualitas air sampai dengan panen.  

 

Penebaran benur 

 Sebelum benur ditebar terlebih dahulu dilakukan aklimatisasi benur terhadap suhu dan 

salinitas (Gambar 11).  

 Penebaran benur dilakukan pada saat kondisi cuaca teduh, yaitu pada pagi hari atau pada 

malam hari.  

 

 
 Gambar 11. Aklimatisasi suhu pada benur yang akan ditebar. 
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Pengelolaan pakan  

Waktu pemberian dan dosis pakan 

 Waktu dan frekuensi pemberian pakan sangat menentukan efektifitas pakan yang 

dimakan udang.  

 Dalam satu hari frekuensi pemberian pakan adalah lima (5) kali dengan pembagian 

waktu sebagai berikut: 

 

 Pukul  Dosis  (%) 

07.00 

12.00 

16.00 

21.00 

02.00*) 

20 

25 

25 

20 

10 

Total  100 

*) Pemberian pakan pada pukul 02.00 dilakukan untuk 

bersamaan dengan antisipasi faktor non teknis yang bersifat 

emergensi (pencurian dan mati lampu). 

 

Jenis pakan & cara pemberian pakan 

 Pakan yang diberikan mempunyai jenis dan ukuran yang berbeda tergantung stadia atau 

umur pemeliharaan udang (Tabel 1). 

 Tujuannya adalah supaya pakan dapat dimakan oleh udang seefektif mungkin. 

 

Tabel 1 Jenis pakan udangyang digunakan: 

No pakan Bentuk Keterangan 

# 0 

 

 

# 1 

 

# 2 

 

# 3s 

 

#3p 

Serbuk/powder 

 

 

Crumble/butiran kecil 

 

Pellet halus 

 

Pellet kecil 

 

Pellet besar 

Diberikan untuk benur yang baru tebar 

sampai umur pemeliharaan 15 hari 

(Gambar 12). 

Diberikan untuk benur/juvenil pada masa 

pemeliharaan umur 15 – 30 hari. 

Diberikan untuk udang umur pemeliharaan 

30 – 50 hari. 

Diberikan untuk udang yang berumur 

pemeliharaan 50 – 70 hari. 

Jenis pakan ini adalah ukuran pakan yang 

paling besar dan diberikan pada udang 

dengan umur pemeliharaan 70 hari sampai 

waktu panen. 

 

 Jenis pakan no #0 dan #1 sebelum ditebar terlebih dahulu ditimbang kemudian 

dilarutkan dalam air.  
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 Untuk jenis pakan no #2, #3s dan #3p cara pemberiannya adalah dengan menebar 

langsung ke tambak.  

 Semua pakan yang akan diberikan sebagai pakan udang setiap hari dicampur dengan 

vitamin C pada waktu pemberian pakan pagi hari jam 07.00, dengan cara vitamin C 

dicampur dengan perekat komersial atau putih telur.  

 Takaran vitamin C adalah 1 gram untuk 1 kg pakan dan perekat 4 gram untuk 1 kg 

pakan. Kedua bahan tersebut dilarutkan dalam air sebanyak 100 ml kemudian 

dicampur dengan pakan dan diaduk hingga merata. 

 Lima menit sebelum pemberian pakan, kincir air dimatikan terlebih dahulu dan 

dihidupkan kembali 15 menit setelah pemberian pakan.  

 Pemberian pakan dilakukan dengan cara menebar pakan secara merata ke seluruh 

bagian tambak. Tujuannya adalah agar semua udang mendapat bagian pakan yang 

sama sehingga pertumbuhannya seragam.  

 

 
Gambar 12. Penebaran pakan pada awal pemeliharan. 

 

Monitoring pertumbuhan  

 Tujuan monitoring pertumbuhan adalah untuk mengetahui bobot udang keseluruhan 

(biomassa) dalam tambak dan untuk menentukan jumlah pakan yang akan diberikan. 

 Monitoring pertumbuhan dilakukan setelah umur pemeliharaan udang lebih dari 45 hari. 

Monitoring dilakukan 10 hari sekali dengan cara sampling jala (Gambar 13). 

 

 
Gambar 13. Penebaran jala untuk monitoring pertumbuhan udang (sampling). 
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Monitoring kesehatan 

 Tujuan monitoring kesehatan adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan udang. 

 Pemantauan kesehatan udang selama pemeliharaan harus dilakukan setiap hari, Caranya 

adalah dengan berkeliling tambak sambil memperhatikan apakah ada tingkah laku udang 

yang berenang ke tepi pematang atau dengan mengambil sampel udang yang naik ke ancho 

(Gambar 14).  

 Secara umum yang diamati pada saat mengambil sampel udang di ancho adalah: 

- Kelengkapan anggota tubuh udang, apakah anggota tubuh udang yang naik di ancho 

kondisinya normal atau tidak normal seperti kaki jalan dan kaki renang putus, luka, kulit 

lunak, antena putus dan sebagainya.  

- Saluran pencernaan udang, apakah saluran pencernaan udang tersebut penuh atau 

kosong atau saluran pencernaan tampak sebagian terisi pakan dan sebagian kosong. 

- Nafsu makan udang dari pakan yang ada di ancho (tray yang digunakan untuk 

memonitor kondisi udang). Nafsu makan udang dapat diketahui salah satunya dari habis 

atau tidaknya sampel pakan yang diletakkan di ancho sesuai jumlah dan waktu yang 

ditentukan. 

- Ada tidaknya luka atau parasit yang ada di tubuh udang.  

 

 
Gambar 14. Pengamatan kesehatan udang dengan menggunakan ancho. 

 

Pengelolaan air 

 Tujuan pengelolaan air adalah untuk memastikan air media pemeliharaan tetap dalam 

kisaran optimal untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang.  

 

Monitoring kualitas air 

 Pengamatan kualitas air pemeliharaan harus dilakukan setiap hari, tujuannya adalah untuk 

mengetahui kondisi kualitas air dan pengaruhnya terhadap udang yang dipelihara. 

 Parameter kualitas air yang diukur adalah pH, suhu, salinitas, ammoniak, nitrit, nitrat, 

oksigen terlarut, kecerahan, dan ketinggian air (Tabel 2).  
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Tabel 2. Nilai kisaran masing-masing parameter air  

pada budidaya udang vaname di tambak BUSMETIK. 

 No Parameter Nilai Satuan  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Suhu  

Salinitas  

pH 

NH3 

Nitrit 

NO3 

Alkalinitas 

DO 

Kecerahan 

Tinggi air 

26-31 

15-35 

7-7,5 

0,1-0,2 

0,05-0,1 

0,1-1 

100-150 

3,5-4 

20-30 

90-110 

o
C 

ppt 

- 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L CaCO3 

mg/L 

cm 

cm  

 

Pemberian probiotik  

 Tujuan pemberian probiotik adalah untuk membantu proses dekomposisi dengan mengurai 

bahan organik yang ada di tambak.  

 Aplikasi probiotik selama pemeliharaan adalah setiap dua hari sekali dengan dosis probiotik 

1 ppm (Gambar 15). 

 Pemberian probiotik dilakukan pada waktu pagi hari yaitu pada pukul 07.00.  

 Jenis bakteri yang digunakan adalah Bacillus sp. 

 

 
Gambar 15. Aplikasi probiotik untuk perbaikan kualitas air. 

Pencatatan (recording) 

 Untuk mengetahui setiap aktifitas, perlakuan terhadap udang maupun media budidaya, 

maka dilakukan pencatatan dalam buku jurnal pemeliharaan.  

 Buku jurnal diisi setiap hari dengan setiap perlakuan apapun terhadap tambak selama 

pemeliharaan (Gambar 16).  

 Buku jurnal berisi tentang: 

- Deskripsi kolam dan estimasi produksi. 

- Tanggal kegiatan, umur pemeliharaan. 

- Jadwal dan jumlah pemberian pakan. 

- Hasil pengukuran kualitas air. 

- Hasil sampling pertumbuhan, biomassa, dan SR. 

- Kondisi kesehatan udang, 

- Keterangan perlakuan lain 
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 Pencatatan yang baik dari tiap kegiatan/kasus di tambak akan menjadi acuan dalam 

menentukan perlakuan terhadap udang maupun media jika terjadi kasus yang sama.  

 

 
Gambar 16. Buku monitoring pemeliharaan udang vaname. 

 

Panen dan pasca panen 

Persiapan peralatan panen 

 Tujuan persiapan panen adalah menyiapkan peralatan untuk kegiatan panen. Peralatan 

panen yang perlu disiapkan antara lain: 

- Jala dan jaring (trawl), yang akan digunakan sebagai alat tangkap. 

- Pompa air, digunakan untuk mengurangi / membuang air tambak. 

- Bak tampungan, untuk menampung hasil panen, bak tampungan ini diisi air sepertiga 

bagian dan diisi es balok seperempat bagian. 

- Meja sortir, digunakan untuk sortasi udang, untuk memisahkan udang dari kotoran. 

- Keranjang / basket, digunakan untuk mengangkat udang dari tambak menuju tempat 

penanganan, selain itu juga digunakan untuk proses sortasi dan penimbangan. 

- Timbangan, gunakan untuk menimbang udang hasil panen. 

 

Penurunan air media pemeliharaan 

 Penurunan air tambak sebagai media pemeliharaan bertujuan untuk mengurangi air sampai 

ketinggian tertentu.  

 Penurunan air dilakukan 6 jam sebelum panen.  

 Air media pemeliharaan dikurangi ketinggiannya hingga kedalamannya tinggal 40cm dengan 

menggunakan pompa air. 

 Selama penurunan air media kincir tetap dinyalakan. 

 

Pemanenan udang 

 Pemanenan udang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

- Membentangkan jaring panen di salah satu sisi tambak. 

- Menarik jaring panen secara perlahan dari satu sisi ke sisi tambak yang berlawanan, 

posisi bibir bawah jaring harus menempel pada dasar tambak (Gambar 17). 
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- Mengangkat / mengambil udang hasil tangkapan jaring dengan menggunakan 

keranjang / basket, 

- Membawa udang hasil tangkapan ke bak penampungan. 

 

 
Gambar 17. Proses pemanenan menggunakan  jaring trawl. 

 

Pasca panen 

Penampungan hasil panen 

 Hasil panen udang ditampung di bak penampungan yang telah diisi air dan es untuk 

menjaga rantai dingin agar kualitas udang tetap baik (Gambar 18).  

 Kemudian udang disortir/dipisahkan dari kotoran/benda selain udang, seperti teritip, 

trisipan, batu, kayu dan sebagainya.  

 Untuk budidaya di tambak plastik, hasil panen cenderung bersih karena tidak ada kontak 

antara media dan biota terhadap tanah.  

 Setelah disortir, udang dimasukkan ke dalam keranjang/basket dan ditiriskan beberapa saat. 

 

 
Gambar 18. Penampungan udang dengan air dingin 

menjaga kualitas udang 
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Pengelolaan Limbah 

Limbah dari petak pemeliharaan BUSMETIK tidak langsung dibuang keperairan umum tetapi 

dilakukan suatu treatment dengan mengalirkannya kepetakan bakau yang sengaja dikondisikan 

disekeliling petak pemeliharaan, agar air limbah buangan terserap oleh vegetasi mangrove. 

Adapun rasio luasan tambak dengan kawasan mangrove atau vegetasi sejenis adalah 20%.  Nilai 

tersebut masih dapat dioptimalkan berdasarkan kepada jenis, umur, kerapatan tegakan vegetasi 

serta densitas udang yang dipelihara. Kualitas air limbah paska treatment vegetasi mangrove 

cukup baik dibandingkan dengan kualitas air hasil monitoring di tambak (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Parameter kualitas air paska treatment vegetasi mangrove 

No Parameter Nilai Satuan  

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Suhu  

Salinitas  

pH 

NH3 

Nitrit 

NO3 

Alkalinitas 

DO 

28-31 

15-35 

7,5-8,4 

<0,1  

<0,05 

<0,1 

100-150 

3-3,5 

oC 

ppt 

- 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/l CaCO3 

ppm 

 

3. Uraian dan jumlah kaji terap yang sudah dilakukan dibeberapa daerah beserta 

hasilnya (Tabel 4 dan Gambar 18). 

 

Tabel 4. Hasil kaji terap tambak BUSMETIK di beberapa daerah. 

No 
Nama 

Daerah 
Hasil 

Padat 

Tebar 

(ekor/m2) 

Keterangan 

1 Ladong 

(Aceh) 

Siklus I  : 737 kg(size 57) 

Siklus II : 773 kg (size 60)  

Siklus III ( panen prematur) 

 

 

Siklus IV (sedang proses 

pemeliharaan) 

100 

100 

100
 

 

 

100 

1 Petak @ 600m2 

1 Petak @ 600m2 

SOP tidak diterapkan dengan 

baik (tidak melakukan sterilisasi 

air) 

1 Petak @ 600m
2

, Tebar tanggal 

29 Juni 2014 

2 Kota Agung 

(Lampung) 

Siklus I   : 1,5 Ton 

Siklus II (panen prematur) 

200 

100
 

1 Petak @ 600m2 

SOP tidak diterapkan dengan 

baik 

3 Tegal  Siklus I (sedang proses 

pemeliharaan) 

100 1 Petak @ 1.000m2, Tebar 

tanggal 14 Juni 2014 

4 Cilacap Siklus I (sedang proses 

pemeliharaan) 

230 2 petak @ 1.000m
2
, Tebar 

tanggal 22 Mei 2014 
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5 Pacitan Siklus I   : 5,5 Ton 

Siklus II : 4,7 Ton 

Siklus III (sedang proses 

Pemeliharaan) 

200 

100 

150 

3 Petak, @ 600 m2 

3 Petak, @ 600 m
2 

Tebar tanggal 12 Juli 2014 

6 Bone (Sulsel) Siklus I     : 7,8 Ton 

Siklus II    : 2,3 Ton 

Siklus III   : 8,25 Ton 

100 

100 

130 

3 Petak, @ 1.000 m2 

1 Petak, @ 1.000 m
2
 

3 Petak, @ 1.000 m2 

7 Kupang 

(NTT) 

 (data belum terrekap) - - 

8 Ambon  (data belum terrekap) - - 

9 Sorong  (data belum terrekap) - - 

10 Timor Leste Tahap Pembuatan - - 

 

 
Gambar 18. Daerah kaji terap tambak BUSMETIK 

 

4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI  
1. Uraian tentang teknologi yang baru atau modifikasi 

 Aspek Teknis 

a. Dapat diterapkan disemua tipe lokasi. 

b. Modifikasi dimensi wadah (dari ukuran besar >2.000 m
2
 menjadi 600 m

2
 dan            

1.000 m2). 

c. Menggunakan plastik (HDPE 0,5 mm) sebagai pelapis seluruh permukaan wadah 

budidaya. 

d. Mempersingkat waktu persiapan pemeliharaan (2-7 hari). 

e. Dapat diterapkan dengan padat tebar tinggi >200 m2. 

f. Mempersingkat periode pemeliharaan (100 hari). 

g. Meminimalisasi pergantian air. 

h. Mudah dalam pengelolaan karena ukuran wadah yang kecil (≤1.000 m2). 

i. Resiko kegagalan rendah. 
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 Aspek Ekonomi 

a. Biaya investasi cocok bagi pemodal menengah kecil (<Rp. 500jt/modul). 

b. Umur ekonomis  sarana budidaya (plastik HDPE) relatif lama (>10 th) sehingga 

mengurangi biaya tetap dalam perhitungan usaha. 

c. Biaya operasional cocok untuk pemodal menengah kecil. 

d. Meningkatkan kepercayaan Bank untuk memberikan pinjaman modal. 

e. Resiko kerugian usaha rendah. 

f. Margin usaha kompetitif (±50%). 

 

 Aspek Sosial 

a. Dapat melibatkan kelompok masyarakat kecil (melalui mekanisme 

pemberdayaan masyarakat). 

b. Masyarakat mudah mengadopsi teknologi busmetik. 

c. Menumbuhkan jiwa wirausaha. 

d. Sesuai dengan karakteristik kepemilikan lahan masyarakat yang cenderung 

kecil (<5.000m2). 

 

 Aspek Lingkungan 

a. Mempertahankan keseimbangan ekosistem melalui penumbuhan vegetasi 

mangrove di kawasan budidaya yang berfungsi sebagai biofilter. 

b. Umur teknis sarana produksi (Plastik Wadah Budidaya) lebih lama (>10 tahun) 

sehingga tidak menimbulkan limbah yang merusak lingkungan dalam jangka 

waktu pendek. 

c. Keberlanjutan kegiatan budidaya cukup tinggi. 

 

2. Uraian tentang keberhasillan teknologi (efieisen, ekonomis dan layak) dibandingkan 

dengan teknologi yang sudah ada 

 Efisien 

a. Efisiensi konsumsi pakan lebih rendah (FCR = 1,3). 

b. Efisiensi lahan lebih tinggi. 

c. Efisiensi media pemeliharaan lebih tinggi. 

 Ekonomi 

a. Margin usaha kompetitif (±100% dari modal). 

b. Produksifitas tinggi (mencapai 4 kg/m2 setara 40 ton/ha). 

c. Tingkat pengembalian modal lebih cepat (2 siklus). 

d. Tingkat perbandingan biaya dan pendapatan tinggi mencapai 1,9. 

e. Biaya produksi rendah (rasio biaya dan pendapatan mencapai 50%). 

 Kelayakan 

a. Teknologi dapat diadopsi di berbagai tempat. 

b. Teknologi ini berkelanjutan dan ramah lingkungan. 
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3. Mudah diterapkan dalam sistem usaha  

Inovasi Teknologi BUSMETIK secara ekologi mengedepankan keseimbangan ekosistem, 

secara sosial dapat diterima dimasyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja (pro 

job), mengurangi kemiskinan (pro poor), meningkatkan pertumbuhan (pro growth) 

melalui pemberdayaan masyarakat tanpa menimbulkan konflik sosial, secara ekonomis 

menguntungkan karena nilai investasi terjangkau untuk pembudidaya kelas menengah 

kecil, dan keuntungan yang diperoleh cukup tinggi sehingga periode pengembalian 

modal cepat. Secara teknis inovasi teknologi ini mudah diadopsi karena tidak 

memerlukan lahan yang luas dan mempermudah pengelolaannya. 

 

4. Ramah lingkungan 

Melalui Inovasi teknologi BUSMETIK dampak negatif dari limbah kegiatan budidaya 

dapat diminimalkan melalui vegetasi mangrove atau sejenisnya sehingga tidak 

merusak ekosistem perairan sekitar kawasan budidaya. Air tambak bekas 

pemeliharaan udang, tidak langsung di buang ke perairan terbuka (ke laut) namun 

dialirkan terlebih dahulu ke vegetasi mangrove. Selain itu dengan memanfaatkan 

vegetasi mangrove akan mendapatkan keuntungan tambahan yaitu pemanfaatan daun 

mangrove  sebagai sumber makanan binatang ruminansia, bunga mangrove dapat 

dimanfaatkan oleh lebah madu (mencari sari bunga) dan kawasan tersebut dapat 

dimanfaatkan dengan baik untuk budidaya  bandeng  yang mampu memanfaatkan 

kelebihan floc sebagai makanannya. Kegiatan tambahan tersebut sejalan dengan 

konsep ekonomi biru (blue economy) yang sedang diusung oleh KKP. 

 

5. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, 

PENERAPANDAN WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN  

4. Kajian teknologi ini dilaksanakan di pesisir pantai Teluk Banten tepatnya di Karangantu 

Desa Banten Lama, dimulai pada tahun 2009 dan telah didesiminasikan ke berbagai 

wilayah yaitu Ladong (Aceh), Kota Agung (Lampung), Tegal dan Cilacap (Jawa Tengah), 

Pacitan (Jawa Timur), Kupang (NTT), Bone (Sulsel), Sorong (Papua Barat), dan Kaltara  

(dalam proses) serta Timor Leste (dalam proses). 

5. Lokasi wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi yaitu wilayah pesisir 

pantai yang dapat dikonversi menjadi pertambakan dan lahan marginal di wilayah 

pesisir serta tambak-tambak intensif konvensional yang terbengkalai. 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Kemungkinan dampak negatif dari inovasi teknologi ini adalah, jika SOP Busmetik tidak 

dilakukan secara baik dan benar, maka akan terjadi kegagalan dalam proses pemeliharaan. 

Dampak terburuknya akan terjadi wabah penyakit udang di kawasan tersebut, terutama 

serangan virus akan kembali berkembang seperti beberapa dekade silam. Kemungkinan 

dampak negatif dari pemanfaatan lahan untuk pengolahan limbah yaitu adanya konflik 

kepentingan penggunaan lahan (alih fungsi lahan). Namun hal ini dapat diatasi apabila 

dilakukan pengelolaan budidaya berbasis kawasan, dimana instalasi pengolah limbah 
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tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti pengembangan ekowisata, 

budidaya silvofisheries dengan mengacu pada konsep ekonomi biru. Sedangkan apabila 

instalasi pengolah limbah tidak maksimal bekerja terdapat kemungkinan terjadi penyuburan 

(eutrofikasi) di perairan umum yang akan berdampak terhadap perubahan ekosistem, namun 

inovasi BUSMETIK ini sudah didesain dengan meminimalisasi pergantian air melalui aplikasi 

probiotik yang prima, sehingga dampak terhadap lingkungan relatif bisa ditekan. 

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

 

No Estimasi Busmetik 600 m2 )** 

1 Unit produksi 600 m2 

2 Siklus produksi 100 hari 

    3 siklus/tahun 

3 Padat tebar (ekor/m2) 200 

4 SR (%) 90% 

5 Size panen (ekor/kg) 60 

6 Target produksi (kg) 5.400 

7 Nilai konversi pakan 1,3 

8 Harga jual (Rp/kg)         63.000  

 

  

9 Biaya per siklus (Rp)   

   - Investasi (Rp) 253.220.000 

        - Penyusutan investasi (Rp/tahun) 44.647.500 

 

  

       - Penyusutan investasi (Rp/siklus) 14.882.500 

 

  

  - operasional 170.945.100 

 10 Hasil  per siklus (Rp) 340.200.000  

   margin (Rp) 169.254.900 

   B/C RATIO 1,99 

 

  

  PP 5,5 bulan   

11 biaya/kg (Rp)        31.657      50,25  %   

  margin/kg (Rp)        31.344  49,75  %  

)** 1 modul terdiri dari 3 petak pemeliharaan ukuran 600 m2  dan 1 petak tandon ukuran 600 m2 

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Komponen dalam negeri pada Busmetik sekitar 42% untuk biaya investasi, dan 99% untuk 

biaya operasional dengan rincian sebagai berikut:  

a. Instalasi listrik (kabel, lampu penerangan, magnetik kontaktor). 

b. Instalasi air (pipa, waring). 

c. Sarana pendukung lainnya ( jala tebar, tali temali, waring, timbangan). 

d. Bahan operasional (benur, pakan, sarana produksi lainnya). 
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9. FOTO DAN SPESIFIKASI 

Teknologi busmetik menggunakan pendekatan modul dengan luasan total 3.000 m
2
 yang 

terdiri dari : 

a. Petak pemeliharaan   : 3 unit @ 600m2 (60% dari total luasan modul). 

b. Tandon sterilisasi   : 1 unit @ 600m
2
 (20% dari total luasan modul). 

c. Kawasan pereduksi limbah budidaya (vegetasi mangrove): 600m2 (20% dari luas modul). 

 

 
A 

 
B 

Gambar 19. Petakan Busmetik 

A. Petak Busmetik 1 modul dan B. Petak Busmetik 

 

  

B 

C A 

A 

C 

A 

C 



277 

 

Unit Eselon I
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 

 

Satuan Kerja 
Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya air Payau 

 

Alamat 
Jl. Makmur Dg Sitakka no. 129 Maros 

Sulawesi Selatan, 90511 
Telp. (0411) 371544 
Fax. (0411) 371545 

litkanta@indosat.net.id 
 

Kategori Teknologi 
Budidaya Udang 

 

Masa Pembuatan 
2011-2014 

 

Tim Penemu 
Dr. Ir. Brata Pantjara, MP. 

Ir. Markus Mangampa 
Dr. Andi Parenrengi, M.Sc. 

Ir. Abdul Mansyur, MS. 
Hidayat Suryanto, S.Pi., M.Si. 

 

Kontak Person 
Dr. Ir. Brata Pantjara, MP. 

bpantjara@yahoo.com 
 

 

 

 

  



278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESKRIPSI TEKNOLOGI 
 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI : 

Tujuan penerapan teknologi adalah (1) mendapatkan teknologi budidaya udang secara 

multitropik terintegrasi dengan nila merah, kekerangan dan rumput laut; (2) meningkatkan 

produktivitas tambak (produksi udang  windu/vaname dan komoditas lainnya) pada sistem  

multitropik terintegrasi yang ramah lingkungan dan (3) mengurangi resiko kegagalan panen 

udang.   

Manfaat adalah (1) meningkatkan  dan menstabilkan kualitas air budidaya untuk budidaya 

udang/ikan, (2) menciptakan ekosistem dalam tambak yang seimbang.     

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI 

Pengertian Budidaya multitropik terintegrasi atau sering dikenal dengan Integrated 
Multitrophic Aquaculture (IMTA) adalah memelihara komoditas lebih dari satu komoditas, 

tetapi komoditas yang dibudidaya menempati tingkatan tropik yang berbeda terutama 

dalam rantai makanan. Pada budidaya udang intensif memerlukan jumlah pakan yang tinggi 

sehingga menyebabkan penumpukan limbah organik dalam tambak yang dapat menurunkan 

kualitas air terutama amonia dan nitrit dan menjadi senyawa toksik yang fatal bagi udang.  

Untuk itu, perlu upaya mengatasi permasalahan tersebut melalui budidaya terintegrasi 

beberapa komoditas yang tingkat tropiknya berbeda sehingga bisa memanfaatkan nutrien 

dari limbah dan kondisi kualitas air tetap stabil dan komoditas yang dibudidaya dapat 

tumbuh dan hidup dengan baik sehingga meningkatkan produktivitas tambak.     

 

Prinsip IMTA adalah pemanfaatan limbah organik dari sisa pakan dan nutrien hasil 

dekomposisi limbah organik dalam tambak. Udang windu/vaname dan ikan merupakan 

komoditas yang mempunyai nilai jual tinggi menempati tingkat tropik pertama karena 

menyisakan sisa pakan dan ekskresi yang menjadi limbah organik (partikel organik berukuran 

besar dan kecil) dan secara langsung maupun tidak langsung dimanfaatkan teripang atau 
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kekerangan. Selanjutnya hasil perombakan limbah tersebut menjadi nutrien  (NH4
+ dan NO3

-) 

dan terlarut dalam air yangdimanfaatkan oleh rumput laut dan plankton. Dengan demikian, 

terjadi aliran dalam  rantai makanan dan ekosistem dalam tambak dapat berlangsung seperti 

ekosistem yang ada di alam sehingga udang sebagai komoditas utama dapat tumbuh dengan 

baik, demikian pula dengan komoditas lainnya karena masing-masing mendapatkan 

makanan yang sesuai dengan nutrisinya.  

 

3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNISYANG DAPAT 

DIPERTANGGUNG JAWABKAN 

3.1 Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Teknologi IMTA dapat dilakukan di tambak semi intensif, intensif atau tambak idle bekas 

tambak intensif dan masih didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, terdapat 

akses jalan dan listrik dan mudah mendapatkan komoditas yang akan dikembangkan. 

 

3.2 Uraian secara lengkap dan detail SOP 

a. Gambaran/uraian/rincian teknologi 

Budidaya udang intensif dengan penebaran tinggi memerlukan sejumlah pakan yang tinggi, 

namun tidak semua pakan yang diberikan dimanfaatkan oleh udang atau ikan. Diperkirakan 

sekitar 15% pakan yang diberikan tidak termakan, sedangkan ±85% yang termakan 

digunakan untuk pertumbuhan, menghasilkan faeces, moulting dan sekresi yang terbuang di 

lingkungan tambak budidaya sehingga menjadi limbah organik yang dapat menurunkan 

kualitas air tambak terutama amonia dan nitrit yang pada konsentrasi tertentu dapat 

meracuni udang/ikan budidaya. Salah satu upaya mengurangi beban limbah pada budidaya 

udang intensif adalah budidaya terintegrasi yang dikenal dengan Integrated Multitrophic 

Aquaculture (IMTA).       

 

b. Cara penerapan teknologi yang diurut mulai persiapan sampai aplikasi 

Persiapan Budidaya 

Pada tambak beton dan plastik persiapannya lebih mudah untuk menghindari rembesan dan 

terlarutnya senyawa toksik dari pematang terutama pada musim hujan. Namun demikian 

pada tambak tanah, perlu perbaikan dasar tanah dan pematang yang bocor atau rembesan 

di celah pematang.       

 

Perbaikan tanah dasar meliputi pengolahan tanah, pengeringan, pembilasan, pengapuran, 

pemupukan. Pengeringan dasar tambak dilakukan setelah pengolahan tanah. Lama 

pengeringan tergantung pada kondisi cuaca. Pada saat terik matahari, pengeringan tanah 

berlangsung 5-10 hari, tetapi pada saat mendung dan hujan pengeringan bisa lebih dari dua 

minggu. Pengeringan tanah dapat meningkatkan nilai redoks tanah. Bila redoks bernilai 

positif berarti terjadi pengeringan yang baik atau telah terjadi  proses mineralisasi bahan 

organik.   
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Pemberantasan hama (terutama trisipan, kepiting dan udang/ikan liar) yang paling efektif 

adalah melalui pengeringan tambak secara sempurna. Pemberantasan hama ikan dapat 

dilakukan dengan menggunakan saponindengan dosis 10-15 ppm (30-75 kg/ha) atau 

tergantung kondisi hama dalam tambak. Penggunaan kapur hidrat dan kapur oksida juga 

dapat berfungsi untuk memberantas hama udang liar. Pengapuran tanah bertujuan untuk 

meningkatkan pH tanah. Jenis kapur yang digunakan adalah dolomit yang dosisnya 

ditentukan berdasarkan nilai pH tanah dan tekstur tanah. Pupuk anorganik diperlukan untuk 

menumbuhkan rumput laut dan pakan alami pada awal pemeliharaan. Jenis pupuk anorganik  

adalah urea dan SP-36 yang dosisnya untuk urea (100-200 kg/ha) dan SP-36 (75-150 kg/ha) 

atau dosisnya ditentukan berdasarkan pada kondisi kesuburan tambak. Penggunaan pupuk 

organik tidak disarankan pada IMTA karena bahan organik dari sisa pakan cukup tersedia.  

 

Udang windu (Penaeus monodon) atau vaname (Litopenaeus vaname) yang ditebar 

berukuran Post Larva (PL-12) atau ukuran tokolan. Padat penebaran udang windu dan 

vaname disesuaikan dengan sistem teknologi (semi intensif atau intensif) serta komoditas 

lainnya (nila merah, teripang, kekerangan dan rumput laut) disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi komoditas pada budidaya udang intensif dan semi intensif sistem IMTA 

Komoditas 
Padat penebaran komoditas pada IMTA 

Intensif Semi Intensif 

1. Udang windu (ekor/ha) 100.000-300.000 - 50.000-80.000 - 

2. Udang vaname (ekor/ha) - 500.000-1.250.000 - 200.000-400.000 

3. Nila merah  (ekor/ha) 2.000-4.000 2.000-4.000 2.000-4.000 2.000-4.000 

4. Kekerangan  (ind./ha) 5.000-10.000 5.000-15.000 5.000-10.000 5.000-10.000 

5. Rumput laut (kg/ha) 1.000-2.000 1.000-2.000 1.000-2.000 1.000-2.000 

 

Gelondongan nila merah yang ditebar sebaiknya berukuran lebih dari 2-3 cm.  Hapa yang 

digunakan disesuaikan dengan keinginan dan biasanya ukuran hapa 4x4x1,2 m
3
, 5x5x1,2 m

3
 

atau 5x4x1,2 m3dengan kepadatan ±500 ekor/hapa. Setiap petakan bisa dipasang 4-5 hapa 

dan ditempatkan sebaiknya berjarak 10-20 m dari dekat sudut tambak. Untuk memudahkan 

pengontrolan dan pemberian pakan sebaiknya dipasang jembatan dari pematang ke hapa, 

sedangkan satu hapa ditempatkan dibagian tengah atau sedikit agak ketengah. Namun 

demikian, jumlah dan posisi hapa bisa diatur sesuai dengan ukuran dan bentuk tambak atau 

ruang yang masih kosong diantara kincir air yang terpasang. Demikian pula dengan 

komoditas  kekerangan dan rumput laut.  Kerang yang dipilih harus mampu hidup di tambak, 

seperti  tiram bakau (Crassostreairedalaei, Saccostreacucullata) dan jenis kerang lainnya 

adalah kerang bakau (Geolenia coaxan)dan kerang dara (Anadaragranossa). Kekerangan 

yang ditebar berukuran agak besar atau lebar cangkang 3-6 cm. Kekerangan ditebar di atas 

rak bambu/waring dengan kepadatan 5.000-15.000 ind/ha yang menempati sekitar 2,5-7,5% 

dari luasan tambak (20-30 individu/m2). Apabila memungkinkan di lokasi tambak mudah 
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memperoleh teripang, sebaiknya komoditas ini digunakan dengan padat penebaran 500-

1.000 ind/ha. Padat penebaran rumput laut (Gracillaria sp) adalah 1.000-2.000 kg/hadan 

pemeliharaannya ditambak dengan metode tebar, dasar maupun tali panjang (longline). 

 

Kualitas dan kuantitas air tambak menentukan keberhasilan produksi udang.  Penambahan 

atau pergantian air dapat dilakukan bila kondisi salinitas tinggi atau kualitas air kurang baik 

yang dicirikan dengan warna air terlalu jernih atau hijau pekat. Sisa pakan atau kotoran 

udang/ikan di tambak mulai tampak pada setelah umur 30 hari pemeliharaan. Kualitas air 

yang baik untuk budidaya udang, antara lain suhu 25-30
o
C, salinitas 5-35 ppt (optimal 10-30 

ppt), kecerahan air 20-30 cm, pH 7,5-8,5, oksigen 4-8 ppm, TSS <80 ppm.  Selain itu, perlu 

pemantauan terhadap parameter kualitas air lainnya seperti bahan organik, amonia dan 

nitrit. Kandungan bahan organik dalam air >150 ppm menunjukkan kualitas air sudah mulai 

menurun. Kisaran amonia yang baik untuk udang adalah <0,1 ppm (toleransi 0,1-0,5 ppm) 

dan nitrit <0,1 ppm (toleransi 0,1-0,5 ppm) dan bebas bahan pencemar. Untuk 

menumbuhkan plankton dan rumput laut pada budidaya udang sistem IMTA juga diperlukan 

nitrat dan posfat.  Hasil Pengukuran kualitas air pada budidaya udang windu dan vaname 

sistem IMTA disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Pengukuran kualitas air pada budidaya udang windu  

dan vaname intensif sistem IMTA 

Parameter  Satuan 
Udang 

windu vaname 

1. Bahan organik 

total (BOT) 

Kisaran       

Rata-rata    
ppm 

17,2704-49,906 

39,160±10,7461 

15,326-61,350 

38,374± 14,0821 

2. Amonia ,NH3
-N 

Kisaran       

Rata-rata    
ppm 

0,044-0,492 

0,193±0,1310 

0,008-0,484 

0,162±0,1406 

3. Nitrit, NO2
- 

Kisaran       

Rata-rata    
ppm 

0,037-0,191 

0,099±0,0573 

0,017-0,107 

0,059±0,0315 

4. Nitrat, NO3
- 

Kisaran       

Rata-rata    ppm 
0,092-1,294 

0,523±0,452 

0,072-1,518 

0,349±0,4566 

5. Posfat, PO4
2-

 
Kisaran       

Rata-rata    
ppm 

0,032-0,837 

0,370±0,2988 

0,018-1,040 

0,352±0,2897 

 

3.3 Uraian dan jumlah kaji terap yang sudah dilakukan dibeberapa daerah beserta 

hasilnya 

Kaji terap telah dilakukan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dan Kabupaten Takalar, 

Sulawesi Selatan. Hasil budidaya udang sistem IMTA di tambak Masyarakat, Kabupaten 

Mamuju, Sulawesi Barat selama 80 hari pemeliharaan adalah sebagai berikut; panen udang 

windu intensif 907,6 kg atau 2.269 kg/ha dan nila merah 240 g/ekor dan vaname intensif 

1.556 kg atau 4.447,55 kg/ha dan nila merah 264 g/ekor. Pada studi yang dilakukan di 

Kabupaten  Mamuju sintasan tiram mencapai 35-50%, dan rumput laut kerdil karena salinitas 

mencapai  lebih dari 39 ppt. 
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Hasil studi di Kabupaten Takalar, pertumbuhan udang udang windu selama 95 hari 

pemeliharaan mencapai berat rata-rata 15,4 g/ekor dan SR 50,68 %; produksi 945 kg/petak 

atau 2.362,5 kg/ha (RKP=1,32), sedangkan vaname 11,36 g/ekor dan SR 71,26 %; produksi 

1.488 kg/petak atau 3.720 kg/ha (RKP1,06). Ukuran berat nila merah yang ditebar adalah 2,6 

g/ekor dan pada akhir penelitian berat nila merah mencapai 144,8-161,0 g/ekor dengan 

sintasan ±25%. Diduga rendahnya pertumbuhan nila merah selama budidaya disebabkan 

kondisi salinitas air yang terus meningkat (>40 ppt) hingga menjelang panen dengan produksi  

mencapai 383,720 -426,65 kg/petak.   

 

Pertumbuhan tiram Saccostrea cucullata (tanpa cangkang) mencapai kisaran 0,6-1,2 g/ekor.  

Jenis tiram Crassostrea iredalei banyak ditemukan mati di dasar tambak. Pada akhir 

penelitian 98% didominasi oleh tiram S. cucullata dan diperoleh sintasan pada petakan 

windu (58,1%) dan petakan vaname (62,0%). Rendahnya sintasan tiram disebabkan 

pengaruh salinitas yang terus meningkat selama pemeliharaan yang mencapai lebih dari 35 

ppt. Keberadaan tiram memberi kontribusi terhadap perbaikan kualitas air karena sumber 

makanannya terdiri dari fitoplankton, bakteri, jamur, flagelata, zat organik terlarut, detritus 

yang berada di lumpur  yang diserap bersama-sama lumpur organik dan zat organik. 

 

4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI : 

4.1 Uraian tentang teknologi yang baru atau modifikasi 

Keunggulan dalam budidaya udang sistem IMTA adalah mengurangi limbah budidaya 

tambak, menciptakan kondisi lingkungan yang sehat selama berlangsungnya budidaya,  

menstabilkan  kualitas air, mengurangi resiko kegagalan panen udang, ramah lingkungan 

dan berkelanjutan.    

 

4.2 Uraian tentang keberhasilan teknologi 

Budidaya udang sistem multitropik terintegrasi dapat menghambat berkembangnya 

pathogen dalam tambak sehingga mengurangi udang terserang penyakit dan kematian 

secara masal.  Budidaya udang intensif sistem IMTA lebih efisien karena limbah pakan dan 

hasil metabolit dari udang digunakan sebagai rantai makanan komoditas lainnnya  sehingga 

limbah dalam tambak menurun dan kualitas air menjadi stabil. Secara ekonomis budidaya 

udang sistem IMTA lebih menguntungkan karena dapat menciptakan kondisi lingkungan 

tambak yang ramah lingkungan dan udang dapat dipanen (resiko kegagalan budidaya udang 

dapat ditekan). 

 

4.3 Mudah diterapkan dalam sistem usaha  

Secara umum teknologi IMTA ditambak dapat diterapkan dalam sistem usaha yang  

berkelanjutan pada budidaya udang intensif.  

 

4.4 Ramah lingkungan 

Teknologi IMTA lebih sesuai bila komoditas utama dipelihara secara intensif dengan jumlah 

pakan dan limbah organik cukup tinggi. Teknologi ini juga dapat mengurangi dampak limbah 
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tambak udang intensif (cemaran) keluar, karena beban limbah didalam tambak sebagian 

telah terdekomposisi dan dimanfaatkan kekerangan dan rumput laut sehingga kestabilan 

kualitas air dapat dipertahankan dan air yang keluar mempunyai beban limbah yang kecil.   

 

5. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN 

DAN WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN  

 

5.1 Gambaran/uraian lokasi dan waktu penelitian, pengkajian, pengembangan, 

penerapan dilakukan 

Sama halnya dengan budidaya udang lainnya, persyaratan lokasi yang baik untuk 

keberhasilan budidaya udang sistem IMTA meliputi:   

- Posisi pelataran  tambak sebaiknya di atas permukaan laut  atau daerah supratidal. 

- Mempunyai sumber air laut dan tawar yang kualitasnya baik dan kuantitasnya 

memadai. 

- Lokasi budidaya bukan daerah  banjir musiman maupun tahunan. 

- Sumber air bebas dari bahan pencemar (jauh dari daerah industri maupun rumah 

tangga).  

- Tambak harus dilengkapi dengan saluran air pemasukan (inlet) dan pengeluaran 

(outlet) yang lancar.  

- Lokasi tambak bukan di tanah gambut atau tanah sulfat masam. 

- Pada tambak semen/beton dan plastik tidak memerlukan persiapan seperti tambak 

tanah. Persyaratan tekstur tanah berperanan penting dalam kekokohan pematang dan 

kesuburan tanah.   

 

5.2 Lokasi wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi  

Teknologi IMTA dapat dilakukan di semua lokasi yang didukung infrastruktur dan sarana 

serta prasarana yang memadai untuk budidaya udang intensif atau pada tambak yang 

kondisi kualitas sumber airnya mulai menurun. 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

- Apabila tidak ada sumber air dan saluran irigasi, diperlukan biaya tambahan terutama 

untuk pengisian air tambak dengan pembelian pompa dan  bahan bakar pompa. 

- Listrik mati/padam menyebabkan kincir air mati sehingga oksigen dalam  tambak rendah 

yang mengakibatkan udang/ikan stress dan dapat berakibat fatal pada kematian. Perlu 

menyediakan genset  untuk mengantisipasi listrik padam. 

- Salinitas tinggi (>35 ppt) dan fluktuasi suhu air yang mendadak pada saat berlangsungnya 

budidaya, karena dapat menyebabkan udang/ikan stress dan pertumbuhan udang 

(windu/vaname), nila merah menjadi lambat serta kematian pada kekerangan dan rumput 

laut karena terjadi cekaman yang tinggi.  
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7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

Kebutuhan biaya operasional pada budidaya udang windu dan vaname yang dikelola secara 

intensif tergolong cukup tinggi, karena selama pemeliharaannya memerlukan biaya untuk 

pembelian pakan dan bahan bakar minyak untuk menghidupkan kincir air dan penggunaan 

pompa air.   

Analisis usaha budidaya udang intensif sistem integrated multitrophic aquaculture (IMTA) 

pada luasan petakan 4.200 m2 di tambak masyarakat Kabupaten Mamuju dengan komoditas 

utama udang windu yang diintegrasikan dengan nila merah, kekerangan dan rumput laut 

memerlukan biaya variabel sebesar Rp. 37.683.500,-; penerimaan Rp. 51.825.000;  

keuntungan Rp 15.347.750,- per siklus/petak atau Rp. 36.542.262,- per siklus/hektar; BC 

rasio 1,43  (Tabel 3).  

 

Tabel 3 . Analisis usaha budidaya udang windu intensif sistem integrated multitrophic  

Aquaculture (IMTA), di Kab. Mamuju, Sulawesi Barat (luas tambak 4.200 m2) 

  Volume Satuan Harga satuan (Rp)  Jumlah (Rp)  

Biaya Variabel(per siklus) 

-  Benih udang 

-  Benih nila merah  

-  Pakan udang 

-  Pakan ikan 

-  Urea 

-  SP36 

-  Dolomit 

-  BBM 

-  Upah Jaga 1 orangx 4 bl 

120.000 

2.500 

1.235 

747 

75 

75 

1.000 

300 

 4 

  

Ekor 

Ekor 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

L 

orang 

50 

250 

12.500 

5.500 

2.500 

3.000 

1.500 

7.000 

1.500.000 

37.683.500    

6.000.000  

      625.000  

  15.437.500  

    4.108.500  

      187.500  

        225.000  

     1.500.000  

     2.100.000  

     6.000.000  

Penerimaan 

- Produksi udang, Panen 1                                                       

- Produksi udang, Panen 2 

- Produksi nila merah 

795,6 

112 

355 

kg 

kg 

kg 

 

50.000 

60.000 

15.000 

  51.825.000  

39.780.000  

      6.720.000  

      5.325.000 

Laba persiklus  

B/C rasio     

 

   

   

   

    15.641.500 

                1,43   

 

Pada budidaya udang vaname memerlukan biaya variabel sebesar Rp. 49.712.750; 

penerimaan Rp. 78.810.000, keuntungan Rp. 29.097.250,- per siklus (3.675 m
2
) atau Rp. 

79.176.190,- per siklus/hektar; BC rasio 1,59  (Tabel 4). Keuntungan dari tiram dan rumput 

laut belum diperhitungkan dalam analisis biaya dalam kegiatan ini, karena masih digunakan 

untuk kegiatan selanjutnya. Budidaya udang windu/vaname intensif dengan sistem 

integrated multitrophic aquaculture (IMTA) dilakukan di ITP-BPPBAP Takalar pada luasan 

tambak 4.000 m
2
. Keuntungan tertinggi pada kegiatan yang dilakukan diperoleh pada petak  

budidaya udang vaname intensif yang diintegrasikan dengan nila merah, kekerangan dan  

rumput laut memerlukan biaya operasional sebesar Rp. 33.647.000; penerimaan Rp. 

58.479.000; keuntungan Rp. 24.832.000/siklus/petak atau Rp. 62.080.000/siklus/ha; BC rasio 

1,74 (Tabel 5).   



285 

 

Tabel 4.  Analisis usaha budidaya udang vaname intensif  sistem integrated Multitrophic 

Aquaculture (IMTA), di Kab. Mamuju, Sulawesi Barat (luas tambak 3.675 m
2
). 

 
Volume Satuan Harga satuan (Rp) Jumlah (Rp) 

Biaya Variabel (per  siklus) 

-  Benih udang 

-  Benih nila merah  

-  Pakan udang 

-  Pakan ikan 

-  Urea 

-  SP36 

-  BBM 

-  Dolomit 

-  Upah Jaga 1 orang x 4 bl 

210.000 

2.500 

1.911 

758 

75 

75 

300 

1.000 

4  

Ekor 

Ekor 

kg 

kg 

kg 

kg 

L 

kg 

orang 

50 

250 

12.500 

5.500 

2.500 

3.000 

7.000 

1.500 

1.500.000  

  49.712.750  

    11.025.000  

         618.750  

    23.887.500  

      4.169.000  

         187.500  

         225.000  

      2.100.000  

      1.500.000  

   6.000.000  

Penerimaan 

-  Produksi udang, panen 1 

-  Produksi udang, panen 2 

-  Produksi nila merah 

1256,6 

300 

384,2 

Kg 

Kg 

kg 

45.000 

55.000 

15.000 

78.810.000  

56.547.000  

    16.500.000  

      5.763.000 

Laba per siklus  

B/C rasio  

 

 

 

  29.097.250 

                1,59  

 

Tabel 5. Analisis usaha budidaya vaname intensif  sistem integrated Multitrophic Aquaculture 

(IMTA), di Kab. Takalar, Sulawesi Selatan (Luas tambak 4.000 m2). 

 
Volume Satuan Harga satuan (Rp) Jumlah (Rp) 

Biaya  operasional  (per  siklus) 

-  Benih udang 

-  Benih nila merah  

-  Pakan udang 

-  Pakan ikan 

-  Urea 

-  SP36 

-  Dolomit 

 

200.000 

2.400 

1.555 

854 

75 

75 

1.000 

Ekor 

Ekor 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

35 

250 

12.500 

5.500 

2.500 

3.000 

1.500 

      33.647.000  

      7.000.000  

         600.000  

   19.437.500  

      4.697.000  

         187.500  

         225.000  

      1.500.000  

Penerimaan 

-  Produksi udang  

-  Produksi nila merah 

 

1.488 

426.6 

  

kg 

kg 

35.000 

15.000 

   58.479.000  

52.080.000  

      6.399.000 

Laba per siklus  

 B/C rasio   

 

   

   

   

   24.832.000 

                1,74  

 

Pada budidaya udang windu intensif yang diintegrasikan dengan nila merah, kekerangan 

dan rumput laut memerlukan biaya operasional sebesar Rp. 23.293.500,-; penerimaan Rp. 

36.940.000,-; keuntungan Rp. 13.647.000,-/siklus/petak atau Rp 34.117.500,-/siklus/ha; BC 

rasio 1,59  (Tabel 6).    
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Tabel  6. Analisis usaha budidaya udang windu intensif  sistem integrated Multitrophic 

Aquaculture (IMTA), di Kab. Takalar, Sulawesi Selatan (Luas tambak 4.000 m
2
) 

 
Volume Satuan Harga satuan (Rp) Jumlah (Rp) 

Biaya Variabel  (per siklus) 

-  Benih udang 

-  Benih nila merah  

-  Pakan udang 

-  Pakan ikan 

-  Urea 

-  SP36 

-  Dolomit 

48.000 

2.400 

1.248 

750 

75 

75 

1.000 

Ekor 

Ekor 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

22 

250 

12.500 

5.500 

2.500 

3.000 

1.500 

   23.293.500  

      1.056.000  

         600.000  

   15.600.000  

      4.125.000  

         187.500  

         225.000  

      1.500.000  

Penerimaan 

-  Produksi udang  

-  Produksi nila merah 

 

945 

383,7 

  

kg 

kg 

 

33.000 

15.000 

   36.940.500  

    31.185.000  

      5.755.500 

Laba per siklus 

B/C rasio   

 

  

  

 

13.647.000  

                1,59  

 

Tingginya biaya pada budidaya udang vaname disebabkan padat penebarannya yang lebih 

tinggi dibandingkan udang windu sehingga jumlah pakan yang diperlukan juga cukup tinggi.  

Selain itu, pada saat panen, harga jual udang vaname cukup stabil dibandingkan udang windu. 

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Kandungan material produksi pada budidaya udang sistem IMTA semuanya berasal dari 

dalam negeri, namun  bahan pakan pelet (tepung ikan) dari pabrikan biasanya masih impor. 

 

9. FOTO DAN SPESIFIKASI 

  

 
Gambar 1.  Kegiatan budidaya udang sistem IMTA di Instalasi Tambak Percobaan, Balai 

Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau, Takalar, Sulawesi Selatan. 

 

 
Gambar 2.  Kegiatan budidaya udang sistem IMTA di tambak masyarakat,  

Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI  
 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tujuan dari penerapan teknologi produksi Fitoplankton Pasta (Nannochloropsis sp.) yaitu 

menyediakan fitoplankton berkepadatan tinggi dalam bentuk pasta dan mudah 

penyimpanannya.  Manfaat fitoplankton pasta yaitu sebagai alternatif pakan alami 

zooplankton pada saat kematian fitoplankton pada skala missal pada pembenihan ikan laut 

dan sebagai bahan kajian pembuatan biofuel.  

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI   

1. Pasta Nannochloropsis sp. adalah sediaan/suspensi semi padat yang mengandung 

konsentrasi bahan padat yang tinggi sekitar 30-70%, berbentuk larutan kental karena 

karena mengandung lebih banyak bahan padat.  

2. Fitoplankton adalah komponen plankton autotrof. Autotrof adalah organisme yang 

mampu menyediakan/mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dari 

bahan anorganik dengan bantuan energi seperti sinar matahari dan kimia. Komponen 

autotrof berfungsi sebagai produsen. 

 

3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN 

1. Persyaratan teknis penerapan teknologi: ada sumber air laut/tawar, bibit fitoplankton 

Nannochloropsis sp., pupuk pertanian dan bahan koagulan 

2. Detail SOP, mencakup:  

a. Gambaran/uraian/rincianteknologi 

Dimulai dari proses kultur Nannochloropsis sp. secara massal – proses pengendapan 

dengan bahan koagulan – proses pengendapan – proses penyiphonan – proses 

pembilasan dengan air tawar – proses penyaringan – proses pengepakan – 

penyimpanan – hingga penggunaannya sebagai pakan alternatif/atau penggunaan 

lainnya. 



289 

 

b. Cara penerapan teknologi yang diurut mulai persiapan sampai aplikasi;  

1. Kultur fitoplankton Nannochloropsis sp. dilakukan pada skala misal dalam bak 

volume 1 m2. Bibit berasal dari culture skala semi massal (intermediate), dengan 

kepadatan awal (stater) 5-6 juta sel/ml. 

2. Pemupukan dilakukan dengan pupuk pertanianya itu Urea 30 ppm, ZA 30 ppm 

dan TSP 10 ppm.  Pada saat musim penghujan dosis dikurangi menjadi Urea : ZA : 

TSP = 30 : 20 : 10 ppm dan pada musim panas Urea : ZA : TSP = 40 : 30 : 10 ppm. 

Pemupukan hanya dilakukan satu kali saat awal kultur. Data kepadatan 

fitoplankton berfluktuasi dari pemeliharaan hari kesatu sampai keenam (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Kepadatan Nannochloropsissp dari awal kultur, fase exponensial sampai fase 

declining (kematian/penurunan) 

No. Hari ke (kepadatan x 10
6
sel/ml ) 

 1 2 3 4 5 6 

1. 5,6 9,7 13,8 18,3 18,1 17,4 

 

Pada hari ke 2 kultur kepadatan mencapai 9-10 juta, hari ke 3 kultur mencapai 13-

14 juta dan pada hari ke 4 (siap dipanen) telah mencapai 16-20 juta.  

3. Pada ke 4 hari kultur (pada fase puncak) dilakukan proses koagulasi fitoplankton 

dengan memasukkan bahan koagulan fitoplankton yaitu NaOH atau soda api. 

Dosis NaOH yang digunakan 100-150 ppm, Kristal NaOH dilarutkan dengan air 

tawar lalu dituangkan secara merata di bak kultur Nannochloropsis sp. sambil 

diaduk kuat secara merata ±10 menit. 

4. Dilakukan proses pengendapan selama5- 6 jam. 

5. Dilakukan proses penyiphonan Nannochloropsis sp. yang telah mengendap di 

dasar bak (10 % dari volume total). 

6. Dilakukan pembilasan endapan tersebut dengan air tawar sebanyak 3 kali dan 

diendapkan kembali. 

7. Terakhir dilakukan penyaringan dengan menggunakan kain saring (kain satin) 

selama 24 jam sehingga mendapatkan pasta Nannochloropsis sp. yang siap 

digunakan. Pasta dikemas dalam wadah sederhana (gelas plastic atau kantong 

plastik) yang kedap udara dan disimpan dalam refrigerator. 

 

Dari kultur fitoplankton segar di bak 1 ton  sampai proses penyaringan mampu 

menghasilkan pasta Nannochloropsis sp sebanyak ±1 kg. Sebagai pakan rotifer, 100-

200 gr pasta Nannochloropsis sp dapat digunakan untuk rotifer dengan kepadatan 

20-30 ind/ml di bak volume 10 ton.  

Pasta Nannochloropsis sp. juga digunakan sebagai bahan penelitian pembuatan 

biofuel oleh IPB, Lemigas, Balai Besar Litbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi 

KP serta penelitian mahasiswa.  
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3. Hasil produksi pasta fitoplankton Nannochlorpsis sp. telah dikaji pemanfaatannya mulai 

tahun 2002 dan diterapkan di masyarakat mulai tahun 2005 baik di sekitar Lampung dan 

luar Lampung. Di sekitar Lampung pasta digunakan oleh para petambak untuk memicu 

pertumbuhan awal fitoplankton. Sedangkan diluar Lampung telah dimanfaatkan oleh 

Lemigas dan Balitbang KP Jakarta sebagai bahan baku Biodiesel serta digunakan juga 

sebagai bahan untuk penelitian dari mahasiswa/i di Yogyakarta, Riau, Palembang, 

Bandung dan Jakarta.  

  

4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI: 

1. Teknologi pembuatan pasta Nannochloropsis sp. pada skala massal merupakan 

pengembangan dari hasil perekayasa yang sudah ada, dan dimodifikasi dengan 

melakukan pengujian pada bahan koagulan dan dosisnya untuk bias diterapkan pada 

skala massal. 

2. Teknologi pembuatan pasta fitoplankton Nanochloropsis sp. telah berhasil dilakukan 

pada skala massal dan bisa diterapkan pada jenis fitoplankton yang lain, mudah 

penggunaannya. Hasilnya berupa konsentrat tinggi sehingga penggunaan dan 

penyimpanan bias lebih mudah dan efisien. Proses pembuatannya sangat ekonomis 

karena tidak butuh sarana yang besar atau lahan yang luas.  

3. Teknologi pembuatan pasta fitoplankton Nannochloropsis sp. mudah diterapkan dalam 

sistem usaha kelautan dan perikanan secara berkelanjutan sesuai dengan daerah 

pengembangannya. 

 

5. WAKTU DAN LOKASI PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPANDAN 

WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN:  

1. Lokasi pengembangan produksi pasta fitoplnakton Nannochloropsis sp. dilakukan di Balai 

Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung; waktu produksi dilakukan pertama kali 

pada tahun 2002 sampai saat ini.  

2. Produksi pasta fitoplankton Nannochloropsis sp bisa dilaksanakan di lokasi yang mudah 

mendapatkan air laut, meskipun pada lokasi/tempat yang terbatas. 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF  

Kemungkinan dari penggunaan produk ini bila tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan 

maka akan mengakibatkan penurunan kualitas air di media pemeliharaan zooplankton. 

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA  

Dari biaya produksi kultur massal fitoplankton Nannochloropsis sp pada bak volume 1 ton 

yaitu sebesar Rp. 100.000,- (estimasi dari bibit, pupuk dan bahan koagulan yang digunakan) 

mendapatkan pasta Nannochloropsis sp sebanyak 1 kg seharga Rp. 225.000,- (harga 

Nannochloropsis sp. pada bak volume 1 ton ditambah harga tenaga kerja pada proses 

pembuatan pasta Nanno adalah harga jual pasta Nanno yang telah disetujui Kepala BBPBL) 

(Tabel 2 s/d tabel 7). 
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Tabel 2. Rincian investasi pembuatan pasta Nannochloropsis sp. 

NO URAIAN 
HARGA 

SATUAN (Rp) 

TOTAL 

HARGA (Rp) 

UJI 

EKONOMIS  

( Th ) 

PENYUSUTAN 

PER TAHUN 

(Rp) 

 

1. 

 

Tanah 50 m2  

 

100.000 

 

5.000.000 

 

 

 

- 

2. Bibit Nanno15  (@ 1 ton) 100.000 1.500.000  - 

3. Bak fiber 1 ton (15 bh) 3.000.000 4.500.000 10 450.000 

4. Akuarium 100 liter (4 buah) 200.000 800.000 5 160.000 

5. Peralatan kerja 1 paket 500.000 500.000  - 

6. Pompa Air Laut 1/2“, 1 bh 350.000 350.000 5 70.000 

7. Hi-Blow, 1 buah 2.000.000 2.000.000 10 200.000 

8. Instalasi Air Laut 1 Unit 3.000.000 3.000.000 10 300.000 

9. Instalasi Air Tawar 1 Unit  1.000.000 1.000.000 10 100.000 

10. Genset 750 watt 1 Unit  3.000.000 3.000.000 5 600.000 

11. Refrigerator        2.000.000 2.000.000 10 200.000 

Total 23.650.000  2.080.000 

    

Tabel 3. Biaya tetap (fixed cost) per tahun, tahun I 

NO URAIAN NILAI (Rp) 

1. Penyusutan Investasi  2.080.000,- 

2. Gaji Teknisi 1 Orang, Rp. 700.000,- /bulan/orang 8.400.000,- 

Total 10.480.000,- 

  

Tabel  4. Biaya variabel ( variabel cost ) tahun I (48 siklus) 

NO URAIAN NILAI (Rp) 

1. Pupuk (urea 3 zak, ZA 3 zak dan TSP 1 zak) 2.090.000,- 

2. Pembelian bibit Nanno Rp. 20.000,- /bak x 12 bulan 240.000- 

3. Pupuk Alga 1 Paket  3.000.000,- 

4. Solar (100 x 6.500,-) 650.000,- 

5. 

6. 

Oli (10 liter x 17.000,-) 

NaOH ( 72 kg x 19.000,-) 

170.000,- 

1.368.000,- 

Total 7.518.000,- 

 

Tabel 5. Biaya produksi tahun I (48 siklus) 

No Uraian Biaya Jumlah (Rp) 

1. Total Biaya tetap 10.480.000 

2. Total Biaya Variabel 7.518.000 

 Biaya Produksi 17.998.000 

 

Tabel 6.  Output produksi (pendapatan tahun I) 

NO URAIAN HARGA SATUAN /kg TOTAL NILAI (Rp.) 

1. Pasta Nanno 48 x 5 kg 225..000,- 54.000.000,- 

 Total  54.000.000,- 
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Tabel  7. Profit margin produksi tahun I 

No. Uraian Jumlah (Rp) 

1. Output Produksi (Pendapatan tahun I) 54.000.000 

2. Biaya Produksi 17.998.000 

 Laba kotor 36.002.000 

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI  

100 % menggunakan material yang ada dan diproduksi di dalam negeri. 

1. Sodium Hidroksida (NaOH) digunakan sebagai basa berasal dari PT. Asahimas Chemical 

(PT.  ASC) dengan merk dagang caustic soda dengan konsentrasi 48%. 

2. Nannochloropsis sp. merupakan hasil kultur BBPBL Lampung. 

3. Pompa transfer (submersible pump) berasal dari produksi dalam negeri seperti Shimitzu 

ataupun merk Jepang yang diproduksi dalam negeri seperti Panasonic dan Sanyo. 

4. Bak fiber/bak semen volume 1 ton buatan lokal. 

5. Perlengkapan kerja; ember, gayung, blender, pengaduk, selang, akuarium semua produk 

lokal. 

 

9. FOTO DAN SPESIFIKASI  

Foto kultur fitoplankton sampai volume 1 ton (siap untuk dibuat pasta Nannochloropsis sp.). 

  
 

Kultur fitoplankton dalam bak 

volume 3 liter 

Kultur dalam bak volume 

100 liter 

Kultur dalam bak volume 1 ton 

Foto pembuatan Pasta Nannochloropsis sp. 

                                 
       1. kultur Nanno umur 4 hari 2. Penambahan NaOH dan pengadukan   3. Proses Pengendapan 

                                 
              4. Proses penyiponan             5. Proses pembilasan                    6. Proses pengendapan 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI  

Tujuan : 

- Meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi pengelola/teknisi HSRT tentang 

pentingnya telur dan benih bandeng berkualitas baik sehingga mampu mendukung 

peningkatan produksi budidaya dan mampu memenuhi pangsa pasar ekspor.  

- HSRT mampu berperan sebagai sumber utama penghasil benih berkualitas baik secara 

kontinyu, sehingga mampu memperbaiki citra buruk rendahnya kualitas benih bandeng 

produk HSRT di lingkungan pembudidaya tambak. 

 

Manfaat : 

- Kualitas telur yang baik yang ditandai dengan tingginya persentase fertilitas telur akan 

menghasilkan benih yang berkualitas baik pula dan berdampak positif terhadap 

peningkatan harga di tingkat produsen, sehingga harga benih stabil dan pada gilirannya 

dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya HSRT 

- Penyebarluasan informasi tentang teknik produksi benih bandeng berkualitas baik,  

merupakan tugas dan tanggung jawab bersama baik produsen, pembudidaya, pelaku 

bisnis maupun instansi terkait secara nasional 

 

2. PENGERTIAN / ISTILAH / DEFINISI  

Dalam pembenihan ikan bandeng, pengertian hatchery dapat diklasifikasikan kedalam 2 kategori 

yaitu hatchery lengkap (HL) dan hatchery sepenggal (HS). HL adalah hatchery yang melakukan 

kegiatan perbenihan mulai dari penanganan induk, pematangan gonad, pemeliharaan larva, 

kultur pakan alami sampai produksi benih. Sedangkan HS adalah hatchery yang hanya melakukan 

sebagian dari kegiatan perbenihan yakni pemeliharaan larva, kultur pakan alami dan produksi 

benih. Telur diperoleh dari HL. Adapun HSRT (hatchery skala rumah tangga) adalah hatchery 
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sepenggal yang operasionalnya hanya memanfaatkan halaman rumah dan merupakan kegiatan 

sampingan keluarga.  

 

Secara universal para pengelola HSRT menyebut benih yang berkualitas baik sebagai benih 

“super” yaitu benih yang mempunyai kriteria memenuhi standar ekspor diantaranya adalah 

ukuran benih saat panen relatif seragam dengan panjang total 12-14 mm, gerak renang aktif, 

melawan arus mengitari dinding wadah dan responsif terhadap hentakan, serta secara 

mikroskopis terlihat susunan tulang belakang yang kokoh. Benih yang demikian biasanya 

diperoleh setelah dipelihara selama minimal 16 hari. 

 

Molase dari tetes tebu adalah limbah dari industri pembuatan gula tebu (Saccharum 

officinarum), yang berwarna coklat kehitaman dan berupa cairan kental. Molase merupakan hasil 

samping dari proses pemisahan kristal gula yang diketahui banyak mengandung unsur karbon 

(37%), sukrosa (31%), beberapa jenis asam amino dan mineral (32%), yang kesemuanya dapat 

berperan dalam menjaga kesuburan dan menstabilkan kualitas air (Suastuti, 1998). Bahan-bahan 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki lingkungan pemeliharaan larva bandeng 

(Nasukha dan Aslianti, 2012).  

 

3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS  

3.1. Persaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Hatchery yang digunakan untuk produksi benih bandeng biasanya bersifat multi spesies (kerapu 

dan bandeng) yang sistem operasionalnya disesuaikan dengan kebutuhan pangsa pasar. 

Beberapa persaratan dalam penentuan lokasi / tata letak hatchery antara lain: 

a. Hatchery harus berada di daerah yang mudah mendapatkan air laut bersih secara terus 

menerus. 

b. Hatchery harus jauh dari sungai agar terbebas dari bahaya erosi dan banjir akibat  luapan air 

saat terjadi hujan deras maupun pasang tertinggi laut, serta terlindung dari badai. 

c. Tanah harus mampu menahan bobot bangunan tangki lebih dari 5 m3/m2. 

d. Elevasi lahan dapat menjamin aliran air buangan secara sempurna sehingga tidak ada 

genangan dan ramah lingkungan. 

e. Hatchery harus terhindar dari polusi baik limbah industri maupun buangan rumah tangga 

sehingga terbebas dari pencemaran. 

f. Air tawar harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup untuk menjaga kebersihan dan 

higienitas peralatan ataupun sarana yang digunakan. 

g. Sudah terpasang instalasi listrik dan siap pakai selama 24 jam baik dari PLN ataupun dari 

generator dan diletakkan jauh dari fasilitas operasional produksi benih.  

h. Pembangkit udara (blower) diletakkan di tempat yang tidak mengganggu proses produksi 

benih dan ketenangan kerja. 

i. Harus tersedia sarana transportasi yang mendukung operasional produksi benih. 
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Hatchery Lengkap 
(produsen telur 

bandeng) 

HSRT (Produksi 
benih pola CPIB)  

HSRT (Produksi 
benih pola CPIB)  

HSRT (Produksi 
benih pola CPIB)  

HSRT (Produksi 
benih pola CPIB) 

 

● Benih bandeng berkualitas baik TL 12-14 mm 
● Tubuh transparan 
● Gerak renang aktif, melawan arus dan respon 

terhadap hentakan 
● Umur panen minimal 16 hari  

● Secara laboratoris tulang belakang kokoh 

Distribusi telur 

3.2.a. Gambaran/Uraian/rincian teknologi 

Penerapan teknik produksi benih ikan bandeng berkualitas baik di HSRT, dilakukan berdasarkan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku (tahun 2013) dengan menerapkan pola cara 

pembenihan ikan yang baik (CPIB) yakni seperti tertera pada Diagram 1 dan Tabel 1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Pola pelaksanaan produksi benih ikan bandeng berkualitas baik di HSRT. 

 

Tabel 1. Teknik produksi benih ikan bandeng berkualitas baik dengan memanfaatkan tetes tebu 

sebagai inovasi dalam manajemen pemeliharaan larva yang telah diaplikasikan di HSRT 

Parameter  Persaratan / Perlakuan 

TELUR :  

- Fertilitas 

- Desinfeksi 

- Padat tebar (optimal) 

 

: 

: 

: 

 

≥ 80 %  

Iodine, 50 ppm 20 menit  

100.000 – 150.000 butir/bak 

LARVA : 

- Wadah  

- Lingkungan pemeliharaan 

- Pakan alami 

- Pakan buatan Farmpro 

- Ganti air 

 

: 

: 

: 

: 

: 

 

Bak beton warna kuning, outdoor (6 -10 m
3
) 

Tetes tebu 2 ppm  

Rotifera (5-30 ind./mL) 

Mulai D-10 sebanyak 2-6 gr/m3   

Mulai D-10, bertahap 20-100% 

PANEN :  

- Umur 

- Kelangsungan hidup 

- Panjang Total 

- Bentuk morfologi 

- Tulang belakang 

- Gerak renang 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

16 -18 hari 

86 - 89% 

12,6 -14,5 mm 

proporsional 

kokoh, jumlah segmen 44 - 45 ruas 

aktif mengitari dinding wadah, melawan arus, responsif  

terhadap hentakan 
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3.2.b. Cara penerapan teknologi   

- Penanganan induk 

Induk-induk bandeng yang dimiliki HL sebagai penghasil telur umumnya dipelihara secara 

terkontrol pada bak-bak beton berkapasitas 100 m3. Dalam pemeliharaannya induk-induk 

tersebut diberi ransum pakan komersial berupa pellet kering yang telah ditingkatkan nutrisinya 

(diperkaya) dengan cara menambahkan bahan aditif seperti tertera pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Komposisi bahan pengkaya pakan induk bandeng (Astuti, dkk. 2012) 

Bahan Pengkaya Jumlah 

Lesitin 6% 

Minyak cumi 2% 

Minyak ikan 1% 

Minyak jagung 3% 

Vitamin C 50 mg/kg pakan 

Vitamin E 25 mg/kg pakan 

 

Secara teknis pencampuran bahan pengkaya dilakukan hingga homogen dengan menggunakan 

mixer, selanjutnya dicampurkan merata kedalam pakan komersial pellet kering secara manual 

dengan menggunakan tangan. Pakan yang telah diperkaya tersebut dikering-anginkan dengan 

cara disebarkan ke-lembaran plastik sehingga butiran pelet tidak saling menumpuk satu dengan 

yang lainnya (Gambar 1). Pakan yang telah kering disimpan di tempat yang sejuk dengan sirkulasi 

udara yang baik. Pencampuran pakan dengan bahan pengkaya dilakukan setiap 5-7 hari, agar 

sirkulasi pakan sebagai ransum induk berlangsung lebih cepat, sehingga tumbuhnya jamur pada 

pakan dapat dihindari. Ransum pakan diberikan 3-4 kali sehari sedikit demi sedikit (ad libitum) 

dan dihentikan apabila respon ikan sudah berkurang.  

 

 

- Penanganan Telur 

Telur bandeng yang digunakan untuk produksi benih di HSRT adalah hasil pemijahan induk-induk 

bandeng di HL. Telur-telur yang baru dipanen dari egg colector (Gambar 2) dipindahkan ke dalam 

bak inkubasi (bak fiber 100 Liter) dan diberi aerasi berkekuatan sedang selama ± 30 menit. 

Gb 1. Pencampuran bahan pengkaya sesuai formulasi (A), pencampuran bahan pengkaya kedalam 

pakan komersial pellet kering (B) dan pellet hasil pencampuran dikering-anginkan (C) 

A B C 
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Setelah aerasi dihentikan dipilih telur-telur yang fertil dengan tingkat pembuahan (fertilitas) ≥ 

80%. Telur yang fertil berwarna bening transparan dan mengapung / melayang merata di seluruh 

badan air dalam bak inkubasi, sedangkan telur-telur yang tidak dibuahi berwarna putih keruh 

mengendap di dasar wadah, segera dibuang dengan cara disipon (Gambar 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya telur-telur yang fertil dikemas sesuai takaran/kepadatan tertentu (100.000-150.000 

butir), dimasukkan kedalam kantong plastik (30x60 cm) dan diisi oksigen sampai 2/3 bagian dari 

volume plastik (Gambar 4). Telur-telur tersebut dijual dan didistribusikan ke HSRT yang 

memerlukannya. Sesampainya di HSRT telur di-desinfeksi dengan menggunakan Iodine 50 ppm 

selama 20 menit (Afifah, dkk. 2011) (Gambar 5), kemudian dipindahkan ke-dalam bak 

pemeliharaan larva yang berkapasitas  6 - 10 m3 dan berada di luar ruangan (outdoor). Bak yang 

digunakan mempunyai spesifikasi yaitu dinding bagian dalam di-cat warna kuning (light chrome 

yellow) dengan kisaran panjang gelombang 578-596 micrometer (Ahmad, et al. 1994). Kepadatan 

optimal telur yang ditebar adalah 100.000 – 150.000 butir/bak. Hal ini disesuaikan dengan jumlah 

pakan alami (Nannochloropsis spp dan rotifera) yang mampu disediakan HSRT melalui kultur 

masal dengan pola panen harian. Bak pemeliharaan larva telah dilengkapi dengan sistim aerasi 

yang diatur merata di seluruh bagian wadah. Setelah 24 jam, pada kisaran suhu air 28-30 oC telur 

akan menetas dan segera dihitung daya tetasnya. Selanjutnya aerasi dimatikan sesaat dan 

cangkang telur yang mengendap di dasar wadah dibersihkan dengan cara disipon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 3. Telur bandeng yang tidak 

dibuahi segera disipon 

Gb 2. Telur bandeng yang baru 

dipanen dari egg collector 

colector 

Gb 4.  Telur bandeng siap 

didistribusikan ke HSRT 

Gb 5.  Desinfeksi telur 

menggunakan Iodin 
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- Manajemen pemeliharaan larva (pakan dan lingkungan) 

Rotifer adalah pakan alami utama dalam pemeliharaan larva bandeng. Oleh karenanya kultur 

masal pakan alami harus dilakukan lebih dini ( 2 minggu) sebelum penebaran telur hingga 

mencapai kepadatan optimal dan stabil. Selama pemeliharaan larva, rotifer diberikan sesuai 

perkembangan larva dengan jumlah optimal dan bertahap (5-30 ind./mL) mulai hari ke-dua 

setelah telur menetas (D2) hingga menjelang panen (Diagram 2). Adapun pakan buatan komersial 

berupa tepung (powder) (Gambar 6), diberikan mulai hari ke-10 hingga menjelang panen, hanya 

sebagai asupan untuk melengkapi kebutuhan karbohidrat guna mendukung pertumbuhan larva. 

Sedangkan Nannochloropsis dan tetes tebu dosis 2 ppm (Aslianti, et al. 2012) diberikan mulai hari 

ke-2 (D2). Nannochloropsis selain berfungsi sebagai pakan rotifer juga sebagai penyeimbang 

lingkungan pemeliharaan (greenwater). Adapun pergantian air selama pemeliharaan larva 

dilakukan secara bertahap sebanyak 20%-100% mulai hari ke-10 hingga menjelang panen. 

 

Manajemen pemeliharaan 

larva  

Hari setelah menetas 

1   2   3   4   5                10                15                20 

- Nannochloropsis 

- Tetes tebu 

- Rotifer 

- Pakan buatan komersial 

- Pergantian air 20-100% 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                      xxxxxxxxxxxxxxxx              

                                      xxxxxxxxxxxxxxxx 

Diagram 2. Diagram manajemen pemeliharaan larva bandeng berkualitas baik di HSRT 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

- Penyediaan pakan alami (Nannochloropsis dan rotifer) 

Nannochloropsis oculata adalah jenis phytoplankton yang berukuran 2-4 mikron yang merupakan 

pakan rotifera dan dalam pemeliharaan larva berfungsi sebagai peneduh (green water). Kultur 

massal Nannochloropsis dilakukan dengan menggunakan bak yang berkapasitas mulai 500 liter 

(bak fiber) sampai 10 m3 (bak beton) dan berada di luar ruangan sehingga mendapat sinar 

matahari langsung yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Bak diisi air laut yang 

bersalinitas 28-30 ppt dan telah disaring melalui filter bag, kemudian disucihamakan 

menggunakan klorin (50-100 gr/m3) selama 24 jam dengan aerasi kuat. Esok harinya air 

dinetralkan dengan sodium thiosulfat sebanyak setengah dosis klorin, selanjutnya diberi pupuk 

komersial a.l : urea (15-30 gr/m3); TSP (15-30 gr/m3); ZA (100-150 gr/m3), dan EDTA (10-20 

Gb 6. Pakan buatan komersial 

(powder) 



300 

 

gr/m3). Inokulum Nannochloropsis dari kultur murni (laboratorium) dengan kepadatan 15-20 juta 

sel/mL dituang kedalam air media yang sudah dipupuk dengan perbandingan 1 : 10 bagian. 

Dengan aerasi yang kuat dan sinar matahari cukup, dalam waktu 5-7 hari kepadatan 

Nannochloropsis dapat mencapai  10 juta sel/mL. Secara bertahap kultur massal dapat 

dikembangkan dengan cara yang sama ke-dalam bak dengan volume lebih besar sesuai 

kebutuhan (Gambar 7). 

 

Rotifer (Brachionus rotundiformis) adalah jenis zooplankton yang berukuran 80-100 mikron (type 

S) biasa digunakan sebagai pakan larva bandeng. Kultur rotifer dilakukan di luar ruangan tetapi 

tidak terkena sinar matahari langsung (bak berada di bawah atap transparan/fiber sebagai 

peneduh). Tahapan kultur bisa dimulai dari volume 1 m3 sampai 10 m3. Bak diisi Nannochloropsis 

setengah bagian dan diinokulasi dengan rotifer (kepadatan 20-30 ind./mL) hingga volume bak 

terisi 2/3 bagian. Setelah 2-3 hari kepadatan rotifer mencapai 80-100 ind./mL, selanjutnya 

kedalam bak ditambahkan Nannochloropsis hingga volume bak penuh. Setelah 2-3 hari rotifer 

bisa dipanen secara bertahap. Panen dilakukan dengan cara menyurutkan volume air melalui 

lubang pembuangan di dasar wadah dan ditampung dengan menggunakan saringan khusus 

rotifer (plankton net ukuran 20 mikron) (Gambar 8). Rotifer yang dipanen dapat langsung 

diberikan sebagai ransum pakan larva bandeng. Panen rotifer dapat dilakukan sebagian ataupun 

panen total. Jika dipanen sebagian maka ke-dalam bak rotifer setelah dipanen ditambahkan 

Nannochloropsis hingga volume bak penuh. Setelah 2-3 hari dilakukan panen kembali, begitu 

seterusnya hingga 3-4 kali panen, dan selanjutnya rotifer bisa dipanen seluruhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Panen benih 

Panen benih dilakukan setelah larva berumur minimal 16 hari, dengan asumsi bahwa 

perkembangan tulang belakang sudah cukup kuat sehingga dapat mengurangi resiko kematian 

saat dilakukan panen. Secara morfologi benih siap dipanen jika gerak renang aktif mengitari 

dinding wadah, melawan arus, dan respon terhadap hentakan. Ukuran benih relatif seragam 

dengan kisaran panjang total 12-14 mm. Berdasarkan pengamatan mikroskopis tulang belakang 

sampel yang telah diwarnai sesuai metode Potthof (1984), terlihat kokoh dan berada pada fase 

transisi/peralihan dari tulang rawan (cartilage) yang ditandai dengan warna biru tua, menjadi 

tulang keras (bone) yang berwarna merah (Gambar 9). Panen benih diawali dengan menurunkan 

ketinggian air pemeliharaan hingga setinggi 30 cm. Dengan cara menggiring menggunakan jaring 

Gb 7. Kultur masal Nannochloropsis Gb 8. Panen Rotifer (B. rotundiformis) 
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kasa, dan dengan menggunakan serok, benih ditampung pada waskom berwarna putih (vol. 20 

liter) (Gambar 10). Selanjutnya menghitung benih secara manual sebanyak 1.000-2.500 ekor dan 

ditempatkan pada wadah (waskom putih vol. 3 liter), yang akan digunakan sebagai dasar 

penghitungan benih secara sampling. Dengan demikian dapat diketahui hasil panen total dari 

setiap bak pemeliharaan. Benih dihitung dengan satuan “rean” yang identik dengan 5.500 ekor, 

selanjutnya benih dipacking dan dikirim sesuai pesanan (lokal ataupun ekspor) (Gambar 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Pengkajian dan penerapan teknologi ` 

Penerapan teknologi produksi benih ikan bandeng berkualitas baik telah dilakukan pada tahun 

2012 pada satu unit HSRT di desa Musi, dan pada tahun 2013 teknik tersebut diterapkan dalam 

bentuk diseminasi pada 5 unit HSRT yang berlokasi di Bali Utara tepatnya di desa Banyupoh, 

Penyabangan, Musi, Sanggalangit dan desa Gerokgak yang semuanya termasuk wilayah 

kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng, Provinsi Bali. Tujuan diseminasi adalah teradopsinya teknik 

produksi benih bandeng berkualitas baik di HSRT sehingga HSRT mampu berperan sebagai 

sumber pasok benih yang utama dalam mendukung kegiatan budidaya untuk meningkatkan 

produksinya. Kegiatan ini dilakukan seiring dengan berkembangnya issue di masyarakat 

petambak (2010-2012) bahwa benih produk hatchery (khususnya Bali Utara) tumbuh lambat 

setelah dibudidayakan di tambak. Manajemen pemeliharaan larva berdasarkan SOP 2013 dan 

pola CPIB meliputi: 

 

1. Penggunaan iodin sebagai desinfektan telur untuk mengantisipasi terinfeksinya telur oleh 

parasit/jamur yang dapat menghambat perkembangan embrio sehingga mempengaruhi 

daya tetasnya.  

Gb 10.  Panen benih dengan cara menggiring dan ditampung dalam  

waskom berwarna putih 20 liter 

Gb 11. Packing benih bandeng 

sesuai tujuan pasar 

Gb. 9. Performansi tulang belakang benih saat panen umur 16-18 hari 
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2. Pemanfaatan tetes tebu yang merupakan limbah proses produksi gula tebu sebagai inovasi 

untuk stimulan dalam media pemeliharaan larva dan berperan sebagai penyeimbang serta 

meningkatkan kesuburan lingkungan, sehingga mendukung pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup larva.  

3. Dalam pelaksanaan diseminasi masing-masing HSRT melakukan 3 siklus produksi, dimana 

setiap siklus menggunakan 3 buah bak beton outdoor kapasitas 6 m3 dengan kepadatan 

tebar telur optimal 100.000 – 150.000 butir/bak dan masa pemeliharaan larva minimal 

sampai berumur 16 hari. Kelangsungan hidup benih yang dihasilkan masing-masing HSRT 

mencapai kisaran 86,53-89,39% dengan jumlah total benih hasil panen setiap HSRT (3 

siklus) sebesar 112-130 rean (1 rean = 5.500 ekor benih) atau sekitar 14 rean/bak. Ukuran 

benih relatif seragam dan proporsional dengan kisaran panjang total 12,6-14,5 mm 

(Gambar 12). Kualitas benih termasuk kategori baik sesuai standar ekspor. Postur tulang 

belakang normal bersegmen 44-45 ruas dan berada pada fase transisi tulang rawan 

(cartilage) ke tulang keras (bone). Hal ini menunjukkan keberhasilan yang meningkat 

dimana sebelum menggunakan tetes tebu hasil produksi hanya mencapai 9-10 rean/bak 

dengan kisaran panjang total 9-11 mm. Keberhasilan diseminasi tersebut membawa 

dampak positif bagi pengelola HSRT dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Buleleng-Singaraja berupaya memprakarsai dan mewujudkan sertifikasi benih bagi HSRT 

yang berhasil memproduksi benih berkualitas ekspor.  

 

      

     

 

 

 

 

 

 

         

 

4. Benih bandeng produk HSRT hasil terapan dan diseminasi juga telah diujicoba untuk 

dibesarkan di tambak Jawa Timur yaitu di Kab. Lamongan, Gresik, dan Sidoardjo dalam 

kegiatan IPTEKMAS tahun 2012 dan 2013. Di Kab. Lamongan budidaya bandeng dengan 

menggunakan benih berkualitas baik produk HSRT, dalam waktu 32 hari panjang total 

benih mencapai 2 inchi (4-5 cm) dan mencapai 10-12 cm dalam waktu 2 bulan (Gambar 

13). Demikian juga budidaya bandeng di Kab. Gresik dengan menggunakan benih 

terseleksi dapat mencapai bobot 3-4 ekor/kg dalam waktu pemeliharaan 4 bulan (Gambar 

14), dan di Sidoardjo kelangsungan hidup benih yang ditebar mencapai 87-90% pada umur 

3-4 bulan. 

5. Dengan keberhasilan tersebut HSRT dinilai mampu mengadopsi teknik produksi benih 

berkualitas baik dan sekaligus mampu memperbaiki citra buruk rendahnya kualitas benih 

produk hatchery di lingkungan petani tambak. 

Gb. 12. Benih bandeng hasil panen dengan ukuran yang 

seragam dan proporsional 
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6. Sebagai tindak lanjut pada tahun 2014 ini penyebarluasan informasi tentang produksi 

benih bandeng berkualitas baik sesuai standar ekspor dalam bentuk diseminasi dilakukan 

di Kab. Gresik - Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Peternakan Kab. Gresik yang bertujuan untuk mempercepat rantai produksi budidaya 

bandeng mengingat Gresik merupakan daerah sentra produksi bandeng di Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI: 

Penambahan bahan pengkaya pada ransum pakan induk memberikan pengaruh yang cukup baik 

terhadap peningkatan produksi telur dan frekuensi pemijahan, yakni berturut-turut sebesar 56%-

102% dan 8-16 kali/bulan (sebelumnya hanya 4-11 kali/bulan). Demikian juga tingkat fertilitas 

telur sebelum pakan diperkaya hanya mencapai 71-72%, dan setelah pakan diperkaya fertilitas 

telur meningkat mencapai 77-80%. Akan halnya penggunaan tetes tebu sebagai inovasi/stimulan 

terhadap lingkungan pemeliharaan larva bandeng memberikan dampak yang positif sebagai 

berikut :  

1.  Tetes tebu mengandung 48-56% gula (molase) dan unsur-unsur mikro (trace element) 

seperti cobalt, boron, iodium, tembaga, mangan, seng dan juga vitamin serta pigmen 

yang sangat penting bagi kehidupan organisme perairan (Saputra, 2008). Selanjutnya 

dikatakan Suastuti (1998) bahwa kandungan utama molase tetes tebu terdiri dari karbon 

(37%), sukrosa (31%) dan beberapa jenis asam amino serta mineral (32%). Karbon 

merupakan salah satu unsur hara mikro penyusun senyawa-senyawa organik yang 

berperan sebagai bahan utama (nutrient) dalam proses fotosistesa oleh fitoplankton 

perairan (Round 1970 dalam Hendrajat dan Mangampa, 2007) yang dapat dikonversi 

menjadi protein bioflok (klekap) dan selanjutnya dapat digunakan sebagai substitusi 

pakan bagi organisme perairan. Oleh karenanya unsur karbon mempunyai peran yang 

sangat penting dalam menjaga kesuburan dan menstabilkan kualitas air pada media 

pemeliharaan larva. Secara visual, media pemeliharaan yang diberi penambahan molase 

tetes tebu terlihat berwarna lebih hijau-kecokelatan. Hal ini menunjukkan bahwa media 

pemeliharaan tersebut mempunyai kandungan bahan organik maupun anorganik lebih 

tinggi daripada media pemeliharaan yang tidak menggunakan molase tetes tebu yang 

terlihat berwarna lebih bening 

Gb 13.  Hasil Budidaya bandeng di 

Kab.  Lamongan, Jawa Timur (ukuran 

umpan) 

Gb 14.  Hasil Budidaya bandeng di 

Kab.  Gresik, Jawa Timur (ukuran 

konsumsi) 
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2.  Tetes tebu selain harganya terjangkau juga mudah didapat karena tersedia secara 

komersial di pasaran. Penggunaannya dalam media pemeliharaan larva mampu berperan 

sebagai molase/klekap/biofloc dan merupakan pakan alami yang sesuai bagi larva 

bandeng sehingga mendukung pertumbuhan dan meningkatkan kelangsungan hidup 

larva. 

3.  Dari segi kondisi dan analisis teknis dapat dijelaskan pada Tabel 3 berikut : 

 

Tabel 3. Kondisi dan analisis teknis produksi benih bandeng yang menggunakan  

tetes tebu dan yang tanpa tetes tebu dalam media pemeliharaan larva. 

No Kegiatan Dengan tetes tebu Tanpa tetes tebu 

1 Perlakuan telur Fertilitas telur harus diseleksi Fertilitas telur tidak diseleksi 

2 Desinfeksi Iodine Dilakukan Tidak dilakukan 

3 Kepadatan tebar telur Optimal (100.000 -150.000 butir/bak) Maximal (300.000 butir/bak) 

4 Pasok pakan alami Mencukupi sesuai perkembangan 

larva 

Tidak mencukupi, Seringkali 

kekurangan 

5 Pakan buatan 

Farmpro 

Diberikan sesuai perkembangan larva Dipercepat pada umur 5-7 hari 

6 Panen Dilakukan sekali panen minimal pada 

D16, ukuran relatif seragam 

Dilakukan pada D14 dan 

bertahap (gradding), timbul 

klasifikasi A, B, C dst. 

7 Kelangsungan hidup 86-89% 60-63% 

8 Produksi benih 13-14 rean/bak 9-10 rean/bak 

9 Panjang total Kisaran 12,6 -14,5 mm  Kisaran 9 - 11 mm 

10 Performansi Proporsional, melawan arus, gerak 

renang aktif dan respon terhadap 

hentakan 

Cenderung lemah dan banyak 

mati saat dilakukan panen 

11 Kondisi tulang 

belakang 

Transisi antara tulang rawan dan 

tulang keras sehingga lebih kuat 

Masih berbentuk tulang rawan, 

cenderung lemah 

12 B/C ratio 2,18 (layak dikembangkan karena 

menguntungkan) 

1 (berada pada titik impas 

bahkan cenderung merugi) 

13 Setelah 

dibudidayakan di 

tambak 

Dalam pemeliharaan 32 hari 

mencapai TL 4-5 cm; Dalam waktu 2 

bulan mencapai TL 10 -12 cm (ukuran 

umpan), dan setelah 4 bulan 

mencapai ukuran konsumsi 3-4 

ekor/kg 

Seringkali tumbuh 

lambat/kerdil. Dalam 

pemeliharaan selama 10-12 

bulan masih ditemukan ukuran 

8 ekor/kg. 

 

5. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN 

DAN WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN  

1. Gambaran/uraian lokasi dan waktu penelitian, pengkajian, pengembangan, 

penerapan 

Keberhasilan penerapan teknologi produksi benih ikan bandeng berkualitas baik di HSRT 

Bali Utara melalui kegiatan Diseminasi tahun 2013 dengan lima HSRT yang terpilih 

sebagai hatchery percontohan dan dengan dukungan instansi terkait (Dinas Kelautan 
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dan Perikanan setempat), diharapkan teknologi tersebut dapat menyebar ke seluruh 

HSRT yang ada di Bali (lebih dari 2.000 unit) sehingga sertifikasi benih berkualitas baik 

segera terealisasi.  

 

2. Lokasi wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi  

Hingga saat ini Bali Utara masih merupakan sumber utama pasok benih bandeng di 

Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Dengan semakin tingginya permintaan benih baik 

untuk pasok lokal maupun ekspor sebagai akibat banyaknya lahan budidaya/tambak 

dengan pola budidaya yang intensif, dan juga seiring dengan meningkatnya permintaan 

bandeng konsumsi maupun umpan tuna, maka diharapkan sentra-sentra produksi benih 

bisa menyebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga memperpendek rantai produksi 

budidaya dan tidak hanya tergantung terhadap Bali. Sentra-sentra produksi benih bisa 

direncanakan di daerah sentra produksi bandeng seperti daerah Gresik, Lamongan dan 

Sidoarjo (Jawa Timur), Jepara (Jawa Tengah), Karawang (Jawa Barat) dan Kab. Baru 

(Sulawesi Selatan). 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

1. Hingga saat ini produksi telur bandeng masih terpusat di Bali, sehingga aplikasinya di 

daerah lain (luar Bali) memerlukan transportasi. Dalam transportasi telur perlu 

persiapan yang matang untuk diantisipasi sedemikian rupa agar telur tidak menetas 

sebelum sampai di lokasi pembenihan. 

2. Kualitas telur dengan tingkat fertilitas 80% tidak selalu tersedia pada HL karena banyak 

dipengaruhi oleh jumlah dan kondisi induk, pakan induk serta perubahan musim 

pemijahan. 

3. Penyediaan pakan alami sebagai pakan utama selama pemeliharaan larva sangat 

tergantung pada kondisi cuaca. Kurangnya pasokan pakan alami juga munculnya 

berbagai mikroorganisme patogen saat terjadi hujan (kontaminasi) perlu diantisipasi 

dengan meningkatkan kebersihan lingkungan, peralatan/sarana maupun hieginitas 

tenaga pelaksana/teknisi hatchery.  

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

 

Tabel 4. Analisis usaha pembenihan ikan bandeng  

berkualitas baik di HSRT dengan 3 siklus produksi 

No Kegiatan Produksi benih 

1 Rerata Total produksi setiap HSRT (3 siklus)  120 rean x 5500 ekor = 660.000 ekor 

2 Rerata harga jual per ekor (Rp) 14  

3 Pendapatan (Rp) 9.240.000  

4 Biaya operasional (Rp) 

a. Telur bandeng           

b. Rotifer                      

c. Pakan buatan             

d. Tetes tebu                  

 

                       900.000 

                       100.000 

                         75.000 

                         15.000 
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e. Pupuk                        

f. Iodine                          

g. Listrik per bulan        

    Sub total                 

h.Tenaga kerja 20%   

i. Sewa tanah 10%     

Total                           

                       150.000 

                         25.000 

                       200.000 

                    1.465.000 

                    1.848.000  

                       924.000  

                    4.237.000  

5 Keuntungan (Rp)                            5.003.000  

6 Biaya produksi per ekor (Rp)  6,42  

7 B/C ratio  2,18  

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Sebagian besar (95%) komponen yang digunakan dalam operasional produksi benih ikan 

bandeng berasal dari dalam negeri yang terdiri dari : 

- Sarana pembenihan antara lain material bak beton (untuk pemeliharaan induk, larva, 

kultur pakan alami), pipa PVC, pipa aerasi, batu aerasi, stop kran, saringan air, saringan 

rotifer, serokan benih, ember dan gayung untuk panen, kantong plastik, sterofoam 

packing. 

- Pakan buatan komersial, bahan pengkaya pakan, dan pupuk kultur pakan alami (Urea, 

TSP, ZA, FeCl3, iodine, tetes tebu) semuanya adalah produk dalam negeri/buatan 

Indonesia. 

- 5% terdiri dari barang impor antara lain Pompa air (dab) dan generator (gen-set). 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1.  TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 

 Tujuan teknologi ini yaitu menghasilkan paket teknologi pembenihan Bawal Bintang yang 

adaptif dan aplikatif dan melakukan sosialisasi serta transfer teknologi, sehingga hasilnya 

dapat diaplikasikan oleh masyarakat. Manfaatnya yaitu menyediakan benih ikan bawal 

bintang melalui usaha pembenihan yang dilakukan masyarakat. 

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH DEFINISI 

 Ikan Bawal Bintang adalah jenis ikan yang secara taksonomi merupakan spesies 

Trachinotus blochii, Lacepede, yang hidup di perairan tropis Indo-Pasifik. 

 Induk ikan adalah ikan dewasa yang siap dipijahkan, dan diperoleh dari hasil 

tangkapan di aIamatau dari hasil budidaya. 

 Fekunditas adalah jumlah telur yang dihasilkan setiap kilogram induk. 

 Manipulasi hormonal adalah upaya perangsangan pematangan gonad dan atau 

pemijahan induk ikan dengan menggunakan hormon. 

 Benih adalah ikan kecil yang telah menyerupai ikan dewasa. 

 Bak pemeliharaan larva adalah tempat untuk memelihara larva ikan. 

 Sintasan adalah persentase jumlah ikan yang hidup pada saat panen dibandingkan 

dengan jumlah ikan yang ditebar. 

 Grading adalah suatu cara untuk memisahkan ikan berdasarkan ukuran. 

 Panen yaitu kegiatan pengambilan hasil budidaya. 

 

3. RINCIAN DAN APALIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN: 

 3.1. Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi dalam pembenihan Bawal Bintang, yaitu: 

 Pemilihan lokasi yang sesuai dengan CPIB (bebas banjir dan pengikisan daerah, 

bebas dari pencemaran, jauh dari lokasi budidaya, mudah dijangkau dan 

memiliki sarana dan prasarana penunjang). 
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 Sumber air harus tersedia sepanjang tahun dan memiliki persyaratan sesuai 

dengan SNI yang ada. 

 Memiliki fasilitas yang memadai untuk kegiatan pembenihan Bawal Bintang. 

 Memiliki tenaga kerja yang kompeten. 

 

 3.2. Uraian Secara Lengkap dan Detail SOP, mencangkup: 

a.  Teknologi pembenihan Bawal Bintang ini dilakukan selama kurang lebih 55 hari. 

Dimulai dengan pemijahan, penetasan telur, penebaran larva, pendederan 

hingga pemanenan (Gambar 1) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram prosedur pembenihan ikan bawal bintang 

Persiapan Peralatan Kerja dan 
Media Pemeliharaan Larva 

Manajemen Pemeliharaan 
Larva 

Penebaran Larva D1 

-  Pengelolaan Pakan 
-  Pengelolaan Kualitas Air 
-  Pengendalian Kesehatan 

dan Lingkungan 

Grading/Panen/Sampling 
Post-Larva (Benih) 

Persiapan Peralatan Kerja dan 
Media Pemeliharaan Benih 

Manajemen Pemeliharaan 
Benih 

Penebaran Benih 

-  Pengelolaan Pakan 
-  Pengelolaan Kualitas Air 
-  Pengendalian Kesehatan 

dan Lingkungan 

Grading dan Sampling 

Benih 

Panen Benih 
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  b.  Cara penerapanteknologi yang diurut mulai persiapan sampai aplikasi. 

1. Pengelolaan Induk 

Induk yang digunakan berasal dari hasil seleksi di Balai Budidaya Laut Batam. Induk 

terseleksi yaitu induk yang unggul dalam pertumbuhan, sehat dan tidak cacat. Induk 

ikan Bawal Bintang berukuran 1,2 Kg sampai dengan 2,5 Kg. Induk ikan betina 

cenderung lebih besar dari pada induk jantan. Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa induk ikan Bawal Bintang mulai matang gonad setelah umur 2 tahun. Induk 

ikan Bawal Bintang dipelihara dalam Keramba Jaring Apung (KJA) berukuran minimal 

3X3X3 meter. Pakan yang diberikan merupakan kombinasi ikan rucah, pellet, cumi-

cumi udang rebon dan beberapa suplemen pakan. Jadwal pemberian jenis pakan 

diberikan dari hari Senin sampai dengan Sabtu (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Dosis dan jadwal pemberian pakan induk ikan bawal bintang 

Hari Pakan 

Senin  Rucah + pelet mix + Vit E 

Selasa  Rucah + pelet mix + Multivitamin 

Rabu  Rucah + pelet mix + Vitamin C 

Kamis  Rucah + pelet mix 

Jumat  Rucah + pelet mix 

Sabtu  Pelet mix + Cumi-cumi 

Minggu  Libur  

 

Keberhasilan pemijahan sangat ditentukan oleh tingkat kematangan gonad. 

Pemilihan induk yang siap memijah dilakukan dengan dua cara yaitu dengan metode 

kanulasi untuk induk betina dan striping untuk induk jatan. Telur yang sudah siap 

memijah berdiameter 450-550 mikron, sedangkan sperma yang baik untuk siap 

dipijahkan adalah berwarna putih kental. Pemilihan induk merupakan langkah 

pertama untuk mengetahui apakah status induk benar-benar siap untuk dipijahkan. 

Induk-induk ikan Bawal Bintang terpilih di Balai Budidaya Laut Batam telah dapat 

memijah sepanjang waktu tanpa harus tergantung pada siklus bulan, sebagaimana 

umumnya siklus pemijahan ikan laut. Ciri-ciri induk yang siap dipijahkan dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Ciri-ciri induk yang siap dipijahkan 

Induk Jantan Induk Betina 

- Berbentuk pipih ramping dan 

berukuran lebih kecil dari induk 

betina 

- Berat tubuh kurang dari 2 kg 

- Keluar sperma apabila 

dilakukan striping 

- Bentuk tubuh lebih gemuk dan 

lebih besar 

- Warna lebih cerah dan 

urogenitalnya lebih merekah 

- Berat tubuh lebih dari 2 kg 

- Perut mengembang dan ukuran 

telur mencapai 500 mikron 
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Wadah pemijahan yang digunakan adalah bak bulat dengan ukuran minimum 8 m3 

baik berbahan fiberglass atau beton. Bak pemijahan dilengkapi dengan sistem air 

mengalir, sistem aerasi dan sistem pemanenan telur. Pemijahan dilakukan 

mengunakan teknik pemijahan rangsangan hormonal. Hormon yang digunakan 

adalah HCG (Hormon Choironic Gonadotropin) dan LH-Rha (Leutunizing Releasing 

Hormon). Keduanya merupakn jenis hormon sex steroid berkadar molekul 

karbohidrat tinggi (glikoprotein) yang dapat merangsang pelepasan-pelepasan 

hormon-hormon kelamin sehingga memacu kematangan sel-sel kelamin dan juga 

pemijahan. Rangsangan hormonal menggunakan suntikan HCG (Hormon Choironic 

Gonadotropin) dengan dosis 250 IU/kg bobot tubuh induk penyuntikan hari pertama 

dan 500 IU/kg bobot tubuh induk pada penyuntikan ke dua setelah 24 jam 

penyuntikan pertama. Penyuntikan hormon LH-Rha, cukup dilakukan satu kali saja 

dengan dosis 0,05 mg/kg bobot tubuh induk. Penyuntikan dilakukan secara 

intramuscular di daerah gurat sisi dekat pangkal sirip punggung. Telur yang dihasilkan 

memiliki fekunditas 60-70% dengan ukuran telur 800-850 mikron. Telur yang sudah 

dipanen dihitung mengunakan metode sampling untuk mengetahui jumlah total telur 

yang dihasilkan oleh induk. 

 

Pemanenan telur dilakukan pada pagi hari atau jika telur telah mengalami 

perkembangan embrio fase grastula, sehingga telur cukup kuat untuk dipindahkan. 

Panen telur dilakukan dengan cara mengalirkan media pemeliharaan yang berisi telur 

kedalam bak penampung telur yang sudah dilengkapi dengan saringan (egg colletor). 

Pengambilan telur yang tidak dibuahi dengan cara mematikan aerasi dari wadah 

penampung telur. Telur bawal bintang yang terbuahi berwarna bening transparan 

dan terapung dipermukaan air sedangkan telur yang tidak menetas akan mengedap 

di dasar wadah, berwarna putih susu. Telur yang telah dikumpulkan selanjutnya 

ditetaskan dalam bak inkubasi telur. Umumnya hasil pemijahan induk ikan Bawal 

Bintang di Balai Budidaya Laut Batam mempunyai derajat fekunditas sebesar 70–90% 

dan derajat tetas sebesar 70-90%. 

 

2 Pemeliharaan Larva 

Bak larva dan seluruh perlengkapan pemeliharaan sebelum digunakan harus bersih, 

bebas penyakit dan parasit. Sterilisasi ini dilakukan dengan cara menyikat permukaan 

bak dan perendaman dengan larutan khlorin selama 2 jam.  Sebelum digunakan, bak 

terlebih dahulu harus dibilas untuk menghilangkan bau khlorin. 

 

Padat tebar benih merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan usaha 

pembenihan. Padat tebar berkaitan erat dengan pertumbuhan dan angka 

kelulushidupan. Apabila kepadatan terlalu tinggi pertumbuhannya lambat akibat 

adanya persaingan ruang, oksigen, dan pakan. Seiring dengan bertambahnya ukuran 

dan berat ikan, maka padat penebaran harus dikurangi secara bertahap. Setelah 

larva yang menetas (ditandai bentuk larva telah lurus sempurna) dihitung dalam bak 
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penetasan, selanjutnya larva ditebarkan ke dalam bak pemeliharaan dengan 

kepadatan 10-20 ekor/liter. Penebaran sebaiknya dilakukan pada pagi hari ketika 

suhu air tidak terlalu tinggi. Cara penebaran adalah dengan memindahkan larva dari 

bak penetasan menggunakan ember, dan kemudian ditebar merata diseluruh 

permukaan media pemeliharaan. Untuk menghilangkan stres larva akibat perbedaan 

suhu media penetasan dengan suhu media pemeliharaan, dilakukan aklimatisasi 

terlebih dahulu. Aklimatisasi dilakukan dengan menyamakan terlebih dahulu suhu 

media penetasan dan pemeliharaan. 

 

Pemberian pakan alami dengan rotifera (Brachionus plicatilis) dilakukan pada saat 

kuning telur pada larva akan habis, yaitu pada hari ke tiga.  Pada hari ini mulut larva 

Bawal Bintang sudah mulai terbuka dan telah mulai beradaptasi dengan makanan 

dari luar. Pakan alami selanjutnya adalah naupli artemia (Artemia salina) yang 

diberikan saat umur larva 12 hari (apabila diperlukan). Saat larva berumur 15 hari 

sampai hari ke 20 artemia yang digunakan adalah artemia setengah dewasa. Pakan 

buatan (pellet) untuk larva Ikan Bawal Bintang diberikan sedini mungkin yaitu mulai 

umur 10 hari (D10). Pakan pellet awal  berukuran sekitar 200 mikron. Ukuran pellet 

yang diberikan selanjutnya disesuaikan dengan bukaan mulut larva, dengan dosis 

yang diberikan sampai kenyang. Pemberian pellet lebih dini akan membantu 

mengurangi ketergantungan pakan terhadap rotifera dan artemia. Hal ini akan 

menguntungkan secara ekonomis dan memperbaiki kualitas benih, karena pakan 

buatan mempunyai kualitas dan kuantitas yang baik. Frekuensi pemberian pellet 

adalah empat kali sehari dengan menggunakan alat pemberian pakan otomatis 

(automatic feeder) yang dapat diatur frekuensinya. 

 

Pengaturan jenis, ukuran, frekuensi pemberian pakan yang disesuaikan dengan 

ukuran larva menjadi kunci dalam keberhasilan pemeliharaan larva (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Jenis dan ukuran pakan larva ikan bawal bintang. 

Jenis Pakan Jumlah Ukuran Waktu Frekuensi 

Phytoplankton 

(Nannochloropsis sp) 

 

5 × 103/ml 
   5-20 μm D3–14 1 kali/hari 

Rotifer 

(Brachionus plicatilis) 
5-10/ml 100-175 μm D3–14 4 kali/hari 

Brine shrimp Nauplii 

(Artemia salina) 
0,5-1/ml      250 μm D15–22 2-3 kali/hari 

Pakan pellet Sesuai kebutuhan 300-500 μm D10-18 4 kali/hari 

Pakan pellet Sesuai kebutuhan 500-800 μm D18-22 4 kali/hari 

 

Pengelolaan air pemeliharaan mutlak diperlukan guna menjaga kualitas air yang 

digunakan. Pengelolaan yang dilakukan adalah dengan mengganti air pemeliharaan 
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pada umur 5 hari sampai 10 hari sebanyak 25% tiap harinya. Saat umur larva 10-20 

hari penggantian air adalah sebanyak 50% tiap hari dan larva umur 20-30 hari 

dilakukan pergantian air sebanyak 75% per harinya. Untuk menjaga agar kadar 

amoniak dalam bak pemeliharaan tetap pada syarat yang ditentukan, perlu 

ditambahkan Nannochloropsis. Kepadatan Nannochloropsis  adalah 5 X 10
5
 sel/ml.  

Selain berfungsi seperti tersebut diatas Nannochloropsis berfungsi juga sebagai 

pakan rotifera dalam bak pemeliharaan. Pembersihan dasar bak pemeliharaan dari 

sisa telur yang tidak menetas, pakan alami yang mati ataupun endapan dari air laut 

dilakukan dengan cara menyiphon secara periodik. Penyiphonan pertama dilakukan 

pada D-2 untuk membuang sisa telur yang tidak menetas dan cangkang telur hasil 

tetasan. Setelah itu penyiphonan dilakukan 2 hari sekali. Untuk umur larva 

selanjutnya penyiphonan dilakukan tiap hari. 

 

3 Pendederan 

Pendederan dilakukan dalam bak yang terbuat dari beton atau fiberglass, berbentuk 

persegi panjang atau bulat. Volume bak berkisar antara 1-6 ton. Sebelum digunakan 

bak terlebih dahulu disterilkan dengan disinfektan. Bak pendederan dilengkapi 

dengan sistem air mengalir 24 jam dan sistem aerasi yang cukup. Penebaran benih 

sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Aklimatisasi perlu dilakukan karena 

mungkin terdapat perbedaan suhu dan salinitas antara tempat asal benih atau media 

transportasi dengan kondisi air tempat pendederan. Padat penebaran untuk masa 

pendederan disesuaikan dengan ukuran benih. Padat penebaran awal pendederan 

adalah 1.500 ekor/m3 dengan ukuran benih ± 2 cm atau berumur sekitar 22-25 hari. 

 

Pemilihan jenis pakan harus didasarkan pada kemauan ikan untuk memangsa pakan 

yang diberikan, kualitas, nutrisi, dan nilai ekonomisnya. Pakan yang diberikan dapat 

berupa ikan rucah segar atau pakan buatan (pellet). Besarnya pakan disesuaikan 

dengan bukaan mulut ikan. Ikan Bawal Bintang cenderung bersifat omnivora, dimana 

berbagai jenis pakan akan dimangsa, namun yang paling baik adalah pemberian 

pakan buatan. Pakan buatan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan 

pakan rucah, karena selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitasnya terjamin 

dan kandungan nutrisinya telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan ikan. Frekuensi 

dan waktu pemberian pakan yang tepat perlu diperhatikan agar menghasilkan 

pertumbuhan dan angka kelulushidupan yang baik serta penggunaan pakan yang 

efisien. Hal ini berhubungan dengan kecepatan pencernaan dan pemakaian energi. 

Pada tahap awal pemeliharaan pemberian pakan dilakukan sesering mungkin atau 

minimal 4-6 kali sehari atau sampai ikan kenyang benar. Apabila ikan sudah tumbuh 

lebih besar pemberian pakan dapat dilakukan 2 kali sehari. 

 

Pengelolaan media air pemeliharaan terutama menjaga kualitas air media yang baik 

sehingga ikan dapat tumbuh dengan optimal. Salah satu caranya yaitu dengan 

perawatan wadah  pemeliharaan secara kontinyu. Pembersihan dasar bak dapat 
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dilakukan dengan penyiphonan.  Penyiphonan dilakukan setiap pagi dan sore setelah 

pemberian pakan. Untuk menjaga kualitas air tetap baik pada masa pendederan 

diterapkan sistem air mengalir 24 jam dengan pergantian air sebayak minimal 200%. 

 

Sebagian besar ikan laut termasuk jenis karnivora dan kanibalisme menjadi sifat 

dasar ikan jenis ini. Kanibalisme akan menonjol apabila tejadi perbedaan ukuran 

serta kekurangan pakan. Ikan yang lebih besar selalu akan memangsa yang kecil 

sehingga ikan yang kecil selalu takut dan kalah dalam mengambil pakan. Keadaan ini 

akan menyebabkan terjadinya banyak kematian akibat kanibalisme dan kekurangan 

mendapat pakan. Selain itu, ikan yang besar akan terus bertambah besar sedangkan 

yang kecil sulit menjadi besar sehingga terjadi variasi ukuran. Walaupun ikan Bawal 

Bintang cenderung tidak kanibal, namun perbedaan ukuran yang besar dapat 

menyebabkan kematian pada larva/benih yang kecil akibat digigit oleh larva/benih 

yang lebih besar.Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan penyeragaman ukuran 

(grading). Grading sering dilakukan pada akhir pembenihan atau awal masa 

pendederan dan seterusnya dilakukan setiap terlihat ada perbedaan ukuran yang 

dipelihara. Masa pemeliharaan benih ikan Bawal Bintang pada fase pendederan 

berkisar antara 10 hari sampai dengan 30 hari dan benih yang siap tebar di KJA 

dipanen mulai ukuran 2,5 cm sampai dengan 5 cm. 

 

4 Pengamatan Benih 

Pengamatan benih yang dilakukan meliputi pengamatan kesehatan benih, tingkat 

kelulusan hidup, pertumbuhan dan abnormalitas. Kesehatan ikan diamati dengan 

melihat kondisi larva dan benih yaitu warna benih, cara berenang dan nafsu 

makannya. Tingkat kelulusan hidup benih ikan Bawal Bintang dihitung dengan 

menghitung jumlah akhir panen dibagi jumlah benih yang ditebar, sedangkan 

pertumbuhan di amati dengan mengukur panjang benih setiap lima (5) hari dan 

abnormalitas dihitung dengan membandingkan jumlah ikan cacat dibandingkan 

jumlah keseluruhan panen.  

 

Tingkat kelulusan hidup pada produksi benih ikan Bawal Bintang berkisar antara 20-

40% sampai dengan ukuran benih 2,5-3 cm. Sedangkan tingkat abnormalitas rata-

rata selama pemeliharaan maksimumsebesar 5%. Panjang benih ikan Bawal Bintang 

dapat mencapai 25,2 mm setelah pemeliharaan 30 hari (Tabel 4, Gambar 1). 

 

Tabel 4. Ukuran panjang benih menurut umurnya. 

Umur Benih (hari) Panjang (mm) 

D-1 2.55 

D-4 2.81 

D-7 4.54 
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Gambar 1. Panjang benih ikan Bawal Bintang menurut umur pemeliharaannya. 

 

4. Pengelolaan Kesehatan 

Prinsip manajemen kesehatan ikan melibatkan 3 komponen utama yaitu: inang 

(ikan), patogen (bibit penyakit) dan lingkungan. Apabila keseimbangan ketiga 

komponen ini bisa dipertahankan maka permasalahan penyakit tidak akan muncul. 

Menekan kasus penyakit sampai titik nol memang mustahil untuk dilakukan. Tetapi 

meminimalkan terjadinya penyakit tergantung dari kondisi pengelolaan kesehatan 

ikan di masing masing unit usaha itu sendiri. 

 

Kerugian yang ditimbulkan akibat serangan penyakit akan sangat besar apabila 

terlambat penanganannya. Diagnosa yang cepat di lapangan dan akurat di 

laboratorium harus cepat dilakukan apabila wabah penyakit sudah terjadi agar bisa 

menentukan treatment apa yang harus dilakukan dalam mengatasinya. Apabila 

terjadi bias/kesalahan dalam pendeteksian gejala penyakit maka treatment akan 

menjadi sia-sia bahkan akan memperparah kondisi ikan yang sakit. Cara terbaik 

untuk mengantisipasi agar hal diatas tidak terjadi adalah menggunakan prinsip “Lebih 

Baik Mencegah Daripada Mengobati“. 

 

D-10 5.18 

D-13 7.90 
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D-22 19.30 
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Benih ikan Bawal Bintang termasuk jenis yang cukup tahan terhadap penyakit. 

Tindakan pencegahan yang harus dilakukan agar benih dapat tumbuh optimal dan 

tidak terserang penyakit cukup sederhana. Pengelolaan kualitas air yang baik, pakan 

yang cukup dan kepadatan benih yang tepat akan menghasilkan benih yang sehat 

dan bermutu. 

 

Usaha mencegah serangan penyakit juga dilaksanakan dengan vaksinasi. Vaksinasi 

dilakukan pada dua tahap, tahap pertama secara perendaman saat benih ikan 

berukuran <2,5 cm dan penyuntikan pada saat ikan berukuran >10 gr. Vaksin 

perendaman yang digunakan adalah Vibrio polyvalen, sedangkan untuk vaksin 

penyuntikan yang digunakan adalah Vibrio polyvalen, Strepsi, dan Timar. 

 

 3.3. Uraian dan jumlah kaji terap yang sudah dilakukan di beberapa daerah beserta 

hasilnya. 

  Jumlah yang sudah menerapkan teknologi pembenihan bawal Bintang yaitu di BBIP 

Pengujan, BBBL Lampung, BBAP Situbondo dan BBL Lombok, PT. Suri Tani Pemuka di 

Bali, dan beberapa hatchery di Lampung 

 

4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI : 

 4.1. Uraian tentang teknologi yang baru atau modifikasi. 

1. Induk dapat dipijahkan sepanjang waktu, tanpa bergantung dari siklus bulan. 

Tidak seperti pada jenis-jenis ikan laut lainnya, yaitu pemijahan sangat 

tergantung pada siklus bulan (baik bulan purnama maupun bulan gelap), ikan 

Bawal Bintang dapat dipijahkan sepanjang waktu tanpa melihat siklus bulan. 

2. Pemberian pellet mulai umur 10 hari tanpa penggunaan artemia 

Ikan Bawal Bintang sudah dapat diberi pakan buatan mulai umur 10 hari, dan 

pada umur 15 hari sudah dapat mengkonsumsi pakan buatan sepenuhnya.  

Dengan demikian penggunaan artemia dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan 

sama sekali. 

3. Larva ikan Bawal Bintang dapat dipelihara dalam bak pemeliharaan dengan 

ukuran, volume dan warna yang sangat variatif 

Beberapa ikan laut memerlukan spesifikasi bak pemeliharaan yang khas, tidak 

demikian halnya dengan larva ikan Bawal Bintang. Larva ikan Bawal Bintang 

dapat dipelihara dalam berbagai bentuk bak, warna bak (biru, kuning atau abu-

abu) dan ukuran baik yang variatif mulai 3x3 m. 

 

 4.2 Uraian tentang keberhasilan  

1. Tingkat kelulusan hidup benih yang cukup tinggi 20-40% (ukuran panen 5 cm) 

dibandingkan dengan jenis ikan laut lainnya. 

2. Adaptif terhadap pakan buatan. 
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Benih ikanBawal Bintang sangat adaptif terhadap pakan buatan, mulai umur 10 

hari benih sudah sangat responsif terhadap pakan buatan dan pada umur 15 

hari benih telah sepenuhnya lepas dari pakan hidup. 

3. Ukuran panen yang cepat. 

Umur sekitar 50 hari benih dapat dipanen untuk dipelihara pada pembesaran di 

KJA, hal ini sulit dilakukan pada jenis komoditas laut yang lainnya. 

4. Minim kanibalisme. 

Adaptasi pakan yang baik mengurangi sifat kanibalisme benih, benih. Benih 

Bawal Bintang yang dibudidayakan sangat sedikit kanibalismenya dibandingkan 

dengan jenis ikan laut lainnya. 

5. Tahan terhadap perubahan lingkungan. 

Benih ikan Bawal Bintang relatif lebih tahan terhadap perubahan lingkungan 

pemeliharaan. Fluktuasi perubahan suhu dapat ditolerir sampai dengan 4oC dan 

salinitas dapat ditolerir antara 19-34 ppt. 

 

 4.3. Mudah diterapkan dalam sistem usaha  

1)  Ikan bawal bintang banyak diminati oleh masyarakat dan harganya terjangkau. 

2) Teknologi Pembesaran budidaya ikan bawal bintang sangat mudah dikuasai 

dengan margin yang ekonomis. 

3) Mampu mentolerir perubahan salinitas mulai dari 19-34 ppt sehingga areal 

budidayanya cukup luas mulai dari perairan payau hingga ke perairan laut. 

4) Dapat dibudidayakan dalam kolam tambak maupun di Keramba Jaring. 

5) Secara ekologi budidaya ikan bawal bintang tidak membahayakan ekosistem 

karena bukan merupakan top predator. 

6) Ikan bawal bintang bukan merupakan salah satu jenis yang dilarang 

dikembangkan. 

 

 4.4. Ramah lingkungan  

 Seluruh proses dan sistem budidaya mengacu pada cara berbudidaya ikan yang baik. Cara 

memelihara atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang 

diupayakan dapat terkontrol.  Jaminan keamanan pangan dari budidaya diberikan  dengan 

menjaga sanitasi pembudiyaan, pakan, dan obat ikan serta bahan kimia dan biologis, agar 

tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. 

 

5. WAKTU DAN LOKASI PENGKAJIAN, PENGEMBANAGAN, PENERAPAN DAN 

WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIAKAN : 

 5.1. Lokasi pengembangan dan penerapan pembenihan ikan Bawal Bintang dilakukan  di 

Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung dan Provinsi DKI Jakarta. Waktu 

pengembangan dan penerapan dimulai dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. 

 5.2. Persyaratan lokasi budidaya sesuai CBIB. 

1) Peruntukanlokasi : sesuai dengan RUTRD/RUTRW. 
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2) Letak : di pantai untuk memudahkan perolehan sumber air  laut; 

pantai tidak terlalu landai dengan kondisi dasar laut yang 

tidak berlumpur; mudah dijangkau untuk memperlancar 

transportasi,  bebas banjir. 

3) Sumber air laut : bersih tidak tercemar, salinitas ≥28 g/L; tersedia 

sepanjang waktu 

4) Sumber air tawar : tersedia, atau sumber air payau dengan salinitas ≤5 g/L. 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

 1) Introduksi dari ikan Bawal Bintang pada lokasi baru mungkin bisa menyebabkan 

merubah keragaman genetik ekosistem di perairan.  

2) Apabila pemberdayaan masyarakat lokal tidak optimal (sebagian besar masyarakat 

lokal tidak terlibat) dalam pengembangannya dapat menyebabkan kecemburuan 

sosial. 

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA. 

 Perhitungan Usaha 

Ada lima siklus produksi yang memungkinkan per tahun untuk mendederkan ikan Bawal 

Bintang. Penghitungan modal dan pengembalian berikut ini didasarkan asumsi-asumsi 

sebagai berikut: 

 5 siklus produksi per tahun (setiap siklus kultur 45 hari). 

 1 pekerja penuh waktu. 

 6 bak pemeliharaan benih 5 m3. 

 Laju depresiasi 10% per tahun. 

 Bunga bank adalah 10% per tahun. 

 Sintasan (SR) 80%. 

 Harga benih panen ukuran 7 cm = Rp. 3.000,-  

 Padat penebaran per bak 3.000 ekor benih ukuran 2-3 cm. 

 Semua modal usaha dipinjam dari bank. 

 

Modal usaha 

Modal usaha untuk hatchery pendederan meliputi komponen sebagai berikut : 

Modal Investasi Rp. 

Bak pemeliharaan + filter beratap 24.000.000 

Pompa air laut 4.000.000 

Pompa celup 1.500.000 

Blower 2.500.000 

Generator 15.000.000 

Sistem air 1.000.000 

Lainnya  2.000.000 

Total Biaya 50.000.000 
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Keuntungan dan kehilangan 

Komponen ini merupakan pendapatan dari penjualan benih Bawal Bintang dikurangi 

dengan semua biaya operasional dan bukan operasional. 

 

Biaya operasional Rp. 

Benih 18.000 ekor X 5 siklus X Rp. 1.000 90.000.000 

Pakan buatan 15.000.000 

Listrik 5.000.000 

Tenaga kerja 12.000.000 

Lainnya  3.000.000 

Biaya non operasional  

Depresi (Modal Usaha X 10%) 5.000.000 

Bunga Bank 10% 5.000.000 

Total Biaya 135.000.000 

Pendapatan  

72.000 benih X Rp. 3.000 216.000.000 

Keuntungan  

Pendapatan-Total Biaya 81.000.000 

 

Periode Pembayaran Kembali (PP)  = (50.000.000/81.000.000) X 12 bulan 

 = 7,4 bulan 

 

Periode Pembayaran Kembali (PP) untuk produksi benih ikan Bawal Bintang pada hatchery 

skala kecil pendederan yang didasarkan pada perhitungan di atas adalah 7,4 bulan, berarti 

dapat sepenuhnya kembali dalam 8 bulan. Asumsi dalam perhitungan ini, pengoperasian 

hatchery berjalan lancar dan harga benih serta biaya pengeluaran tetap stabil selama 

periode ini. 

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

 Teknologi pembenihan ikan Bawal Bintang sebagian besar (sekitar 70%) menggunakan 

komponen dalam negeri. Komponen dari luar negeri yang di gunakan hanya meliputi 

pakan pellet awal dan artemia. 

 

9. FOTO DAN SPESIFIKASI 

 

   

  
Benih siap tebar Larva baru menetas 



320 

 

        

 

          

 

          

 

          

 

          

 
 

  

Automatic feeder Pemilahan ukuran (grading) dengan 

menggunakan alat grading 

Benih siap tebar dalam  
bak pemeliharaan 

Benih yang dipelihara dengan pemberian 
pakan buatan 

   Perkembangan telur yang fertil Induk jantan dan betina yang akan dipijahkan 

Telur baru menetas  Bak pemeliharaan larva dan benih 

Pengecekan kematangan gonad 

induk 

Penyuntikan induk dengan hormon 
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DISKRIPSI TEKNOLOGI 

 

 1. TUJUAN DAN MANFAAT 

 Menghasilkan paket teknologi Pembesaran Bawal Bintang yang adaptif dan aplikatif, serta 

melakukan sosialisasi dan transfer teknologi, sehingga hasilnya dapat diaplikasikan oleh 

masyarakat. Manfaat budidaya ikan bawal bintang di keramba jaring apung yaitu 

menghasilkan produksi budidaya laut dalam bentuk ikan hidup, ikan segar dan dalam 

bentuk olahan (fillet) ikan. 

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH DEFINISI 

 Ikan Bawal Bintang: adalah jenis ikan yang secara taxonomi merupakan spesies 

Trachinotus blochii, Lacepede yang hidup di perairan tropis indo-Pasifik. 

 Benih siap tebar: adalah ikan yang siap ditebar di KJA.  

 Ikan konsumsi: ikan yang berukuran konsumsi. 

 Grading: adalah suatu cara untuk memisahkan ikan berdasarkan ukuran. 

 Panen: kegiatan pengambilan hasil budidaya 

 Sintasan: persentase jumlah ikan yang hidup pada saat panen dibandingkan ikan yang 

ditebar.   

 Wadah budidaya adalah tempat untuk memelihara ikan. 

 Pelengkap pakan (feed supplement) adalah bahan berasal dari nabati, hewani, 

dan/atau kimia yang memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai komposisi pakan. 

 Imbuhan pakan (feed additive) adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat 

dalam pakan yang tujuan pemakaianya terutama sebagai pemacu pertumbuhan ikan. 

 Pengamanan Biologi (Biosecurity) adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari 

kontaminasi patogen akibat transmisi jasad dan jasad pembawa patogen dari luar 

dengan cara-cara tidak merusak lingkungan. 
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3. RINCIAN DAN APLIKASI  TEKNIS/PERSYARATAN  TEKNIS YANG DAPAT DI 

PERTANGGUNG JAWABKAN  

3.1. Persyaratan teknis Penerapan teknologi : 

Sebelum melakukan usaha pembesaran ikan laut, perlu dilakukan pemilihan lokasi terlebih 

dahulu karena hal ini merupakan faktor terpenting dan sangat menentukan dalam 

keberhasilan kegiatan tersebut. Pemilihan lokasi yang tidak tepat dapat berpengaruh 

terhadap tingkat keberhasilan usaha dan dapat berakibat fatal apabila tidak 

mempertimbangkan faktor teknis dan non teknis serta persyaratan umum lainnya. Lokasi 

yang bermasalah dengan tingkat resiko yang tinggi serta tidak memenuhi persyaratan 

ekologis sebaiknya dihindari. 

 

Lokasi yang memenuhi persyaratan secara teknis akan mampu membantu kesinambungan 

usaha dan target produksi. Dalam memilih lokasi yang tepat, ada tiga faktor yang perlu 

diperhatikan, yaitu persyaratan umum, persyaratan sosial ekonomis dan persyaratan 

kualitas air (parameter fisika dan kimia). Untuk memilih lokasi budidaya yang baik, 

beberapa pengaruh faktor lingkungan terhadap budidaya laut harus diketahui 

3.1.1 Pemilihan Lokasi  

a. Persyaratan Umum 

Beberapa persyaratan umum dalam pemilihan lokasi yang baik adalah sebagai berikut : 

1. Kedalaman Perairan 

Kedalaman perairan ideal untuk usaha pembenihan dan pembesaran ikan Ikan Bawal 

Bintang adalah 5-15 meter. Perairan yang terlalu dangkal, kurang dari 5 meter, dapat 

mempengaruhi kualitas air karena dimungkinkan adanya polutan berasal dari limbah 

hasil budidaya atau limbah lainnya. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi kualitas air 

lingkungan budidaya.   

2. Terlindung dari Angin, Gelombang Besar, Erosi dan Banjir 

Perairan terbuka yang selalu menerima hempasan gelombang besar dan angin yang kuat 

tidak disarankan sebagai lokasi budidaya. Lokasi demikian dapat merusak konstruksi 

sarana budidaya (rakit) dan dapat mengganggu aktifitas budidaya seperti pemberian 

pakan. Tinggi gelombang yang disarankan untuk budidaya Ikan Bawal Bintang tidak lebih 

dari 0,5-1,0 meter. Selain itu lokasi lahan juga terlindung serta bebas dari erosi dan 

banjir akibat pasang naik maupun luapan sungai pada musim penghujan. Tanah harus 

memiliki kemampuan menahan bobot bangunan tanki berisi penuh air di atas 5 ton/m2. 

3.  Jauh dari Limbah Pencemaran 

Lokasi jauh dari limbah buangan seperti limbah industri, pertanian, rumah tangga, dan 

limbah tambak sangat dianjurkan. Lokasi yang mengandung limbah dapat 

mempengaruhi kualitas air sehingga kelangsungan budidaya Ikan Bawal Bintang tidak 

berjalan dengan baik. Limbah rumah tangga biasanya dapat menyebabkan tingginya 

konsentrasi bakteri di perairan. Limbah industri dapat menyebabkan tingginya 

konsentrasi logam berat. Sementara limbah tambak dapat meningkatkan kesuburan 

perairan sehingga organisme penempel seperti teritip dan kerang-kerangan tumbuh 

subur, yang organisme akan menutupi jaring. 
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4. Dekat Sumber Pakan 

Lokasi harus dekat dengan sumber pakan karena pakan merupakan kunci keberhasilan 

budidaya Ikan Bawal Bintang. Daerah penangkapan ikan yang menggunakan lift-net atau 

bagan merupakan lokasi terbaik karena pakan berupa ikan segar mudah diperoleh dan 

murah. 

5. Dekat Sarana Dan Prasarana Transportasi  

Lokasi yang dekat dengan sarana dan prasarana transportasi berupa jalan darat  menuju 

lokasi perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi budidaya karena dapat membantu 

dan memudahkan pengangkutan benih dan hasil panen ke pasar. 

6. Keamanan 

Keamanan lokasi yang kurang terjamin sebaiknya dihindarkan. Bila dipaksakan untuk 

dipilih, dilokasi ini akan sering terjadi pencurian. Akibatnya, produksi yang diharapkan 

tidak bisa tercapai, namun hanya diperoleh kerugian. 

b.   Persyaratan Sosial Ekonomis 

Beberapa persyaratan yang berkaitan dengan sosial ekonomis perikanan budidaya 

adalah : 

1. Lokasi tersebut mudah dicapai dan tidak terlalu jauh dari daerah pemasaran. 

2. Status tanah harus jelas untuk pemantapan investasi. 

3. Perencanaan pengembangan wilayah perlu diperhatikan untuk menghindari 

terjadinya benturan penggunaan lahan dengan kegiatan lainnya. 

4. Usaha ini dapat memberikan manfaat kepada msyarakat sekitar. 

c. Persyaratan Kualitas Air 

Beberapa persyaratan kualitas air yang perlu diperhatikan antara lain kualitas fisik air 

dan kualitas kimia air. 

1. Kualitas Fisik Air 

Kualitas fisik air yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi terbaik untuk budidaya 

Ikan Bawal Bintang antara lain kecepatan arus air, kecerahan air dan suhu. 

Kecepatan Arus Air 

Kecepatan arus yang ideal untuk budidaya Ikan Bawal Bintang antara 20-40 

cm/detik. Kuatnya arus dapat menyebabkan bergesernya posisi rakit.  

Sebaliknya, arus air yang terlalu kecil dapat mengurangi pertukaran air keluar 

masuk jaring.  Hal ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan oksigen terlarut 

dan penyakit, terutama parasit akan mudah menyerang Ikan Bawal Bintang. 

 

Kecerahan Air 

Kecerahan perairan merupakan salah satu indikator untuk menentukan lokasi.  

Perairan dengan tingkat kecerahan sangat tinggi (jernih) sangat baik sebagai 

lokasi budidaya. Sebaliknya, perairan dengan tingkat kecerahan sangat rendah  

menandakan tingkat bahan organik terlarut sangat tinggi. Perairan demikian 

dikatagorikan cukup subur dan tidak baik digunakan. Perairan yang sangat 

subur akan mempercepat perkembangan organisme penempel seperti lumut, 

cacing dan kerang-kerangan. Selain itu jaring akan cepat kotor. Kecerahan 
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perairan yang cocok untuk budidaya Ikan Bawal Bintang adalah 2-10 mg/L 

(untuk partikel > 1 mikron) dan 2-3 mg/L (untuk partikel < 1 mikron). 

 

Suhu 

Perairan laut cenderung bersuhu konstan. Perubahan suhu yang tinggi dalam 

suatu perairan laut akan mempengaruhi proses metabolisme, aktivitas tubuh, 

dan syaraf ikan. Suhu optimal untuk pertumbuhan Ikan Bawal Bintang antara 

28-32 °C. 

 

2. Kualitas Kimia Air 

Kualitas kimia air biasanya menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi. Hal ini 

disebabkan kualitas air erat kaitannya dengan ikan yang akan dipelihara. Untuk itulah, 

kualitas kimia air perlu diketahui sebelum lokasi budidaya ditentukan. Beberapa 

parameter kualitas kimia air adalah sebagai berikut : 

Salinitas (Kadar Garam) 

Fluktuasi salinitas dapat mempengaruhi pertumbuhan dan nafsu makan ikan.    

Adapun salinitas yang ideal untuk budidaya Ikan Bawal Bintang adalah 29-32 

‰. 

 

Derajat Keasaman (pH) 

Tolok ukur untuk menentukan kondisi suatu perairan adalah pH (derajat 

keasaman). Suatu perairan yang memiliki pH rendah dapat mengakibatkan 

aktivitas pertumbuhan menurun atau ikan menjadi lemah serta lebih mudah 

terinfeksi penyakit dan biasanya diikuti dengan tingginya tingkat kematian.  

Ikan Bawal Bintang akan sangat baik bila dipelihara pada air laut dengan pH 6,8-

8,4. 

 

Oksigen Terlarut 

Konsentrasi dan ketersediaan oksigen terlarut (DO) dalam air sangat 

dibutuhkan ikan dan organisme air lainnya untuk hidup. Konsentrasi oksigen 

dalam air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan konversi pakan serta daya 

dukung perairan. Ikan Bawal Bintang dapat hidup layak dalam karamba jaring 

apung dengan konsentrasi oksigen terlarut 5,0-7,0 ppm. 

 

 3.2. Uraian secara lengkap dan Detail SOP, mencakup: 

 a. Gambaran/Uraian/Rincian  teknologi 

 Pembesaran benih merupakan proses pemeliharaan benih ikan bawal bintang dari ukuran 

panjang total (TL) 5 cm hingga mencapai ukuran komsumsi (400-500 gram per ekor). 

Pemeliharaan dilakukan di Keramba jaring Apung (KJA) mulai dari persiapan KJA hingga 

panen (Gambar 1). 
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Gambar 1. Diagram prosedur pembesaran ikan bawal bintang 

 

  b.  Cara penerapan teknologi  yang diurut mulai persiapan sampai aplikasi  

Beberapa hal yang menjadi perhatian pada cara penerapan teknologi atau proses 

budidaya ikan Bawal Bintang di KJA yaitu sumber benih, keramba jaring apung dan 

jaring, penebaran benih, pakan dan pemberian pakan, pengelolaan wadah 

pemeliharaan, sampling, pemilahan ukuran, monitoring kondisi ikan dan 

lingkungan, penyakit ikan dan pemanenan. 

 

1  Sumber Benih 

Ketersediaan benih bukan merupakan suatu masalah karena benih sudah berhasil 

diproduksi secara massal dan kontinyu (bukan tergantung musim) di Balai 

Perikanan Budidaya Laut Batam. Harga benih ukuran siap tebar 5-6 cm adalah Rp. 

2.000,-/ekor. 

 

Dalam satu siklus pemijahan ikan dapat dihasilkan benih sebanyak 100-120.000 

ekor benih siap tebar (5 cm) dan dalam 1 tahun dapat berproduksi sebanyak 6-7 

siklus  

Persiapan KJA dan jaring 

Penebaran benih 

Aklimatisasi 

Padat tebar 

Pemeliharaan ikan 
 
 
 
 

Pakan 

Sampling dan Grading  

Pengendalian  kesehatan 
dan Lingkungan 

Panen 

Kualitas Air 

Jaring 
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Pemilahan benih merupakan faktor penting dalam memulai usaha budidaya ikan 

secara umum. Benih yang digunakan pada fase pendederan dan penggelondongan 

dapat berasal dari tangkapan alam atau hasil pembenihan. Benih hasil tangkapan 

alam mempunyai banyak kelemahan yaitu tidak seragam, jumlah dan waktunya 

tidak dapat ditentukan, sering terdapat luka akibat penangkapan dan transportasi. 

Sedangkan benih yang berasal dari panti benih (hatchery) mempunyai beberapa 

keunggulan karena ukurannya seragam serta kualitas dan kuantitas dapat terjamin. 

 

Untuk mengatasi kurangnya ketersediaan benih dapat dilakukan dengan 

membangun hatchery skala kecil dan skala rumah tangga (HSRT). Keberadaan HSRT 

sangat startegis karena dapat dijalankan dengan biaya investasi yang kecil dan 

menjadi mata pencaharian alternatif bagi penduduk di kawasan pesisir.  

 

Benih yang ditebar hendaknya sudah divaksin, ukuran seragam dan tidak cacat. 

Kualitas benih sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan dan penggunaan vaksin 

dapat meningkatkan angka kelulushidupan. Vaksinasi dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu melalui perendaman benih bawal bintang yang berukuran dibawah 10 

cm dan cara penyuntikan untuk benih berukuran di atas 10 cm. Vaksin yang 

digunakan untuk benih bawal bintang adalah vaksin vibrio polyvalen. 

 

Beberapa kriteria benih Bawal Bintang yang berkualitas antara lain: 

1. Warna putih keperakan, cerah dan tidak pucat. 

2. Bentuk tubuh proporsional antara kepala dan badan, serta tidak cacat 

seperti: tutup insang tidak lengkap atau terbuka dan sirip tidak lengkap. 

3. Gerakan aktif, lincah dan bergerombol. 

4. Tidak terserang penyakit. 

5. Mempunyai respon yang baik terhadap pakan. 

 

2.  Keramba Jaring Apung 

Pendederan dan penggelondongan dapat juga dilakukan dalam Keramba Jaring 

Apung (KJA) ukuran wadah 3x1,2x1,5 m. Keramba seukuran ini akan memudahkan 

dalam pengontrolan, grading dan pemeliharaan. Selain itu, penggunaan keramba 

lebih efektif dan mengurangi kanibalisme. Ukuran mata/jaring harus disesuaikan 

dengan ukuran benih agar benih ikan tidak lolos (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Hubungan antara ukuran benih dengan mata jaring keramba. 

No. Ukuran Benih (cm) Ukuran Mata Jaring satuan 

1 3 - 5 2 mm 

2 5 - 7 ½ inchi 

3 7 - 9 ¾ inchi 
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3.  Penebaran Benih 

Penebaran Benih sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Aklimatisasi perlu 

dilakukan karena adanya perbedaan suhu dan salinitas antara daerah asal benih 

atau media transportasi dengan kondisi air tempat pemeliharaan. 

 

Apabila sistem transportasi dengan menggunakan kantong plastik, maka 

aklimatisasi dilakukan dengan membuka kantong plastik sedikit demi sedikit. 

Biarkan kantong mengapung selama 10 menit diatas air pemeliharaan. Setelah 

suhu dan salinitas air di kantong benih dengan air tempat penebaran benih hampir 

sama, maka benih dapat ditebarkan. 

 

Padat tebar benih merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan usaha 

pendederan dan penggelondongan. Padat tebar berkaitan erat dengan 

pertumbuhan dan angka kelulushidupan. Apabila kepadatan terlalu tinggi 

pertumbuhan lambat akibat adanya persaingan ruang, oksigen, dan pakan. Seiring 

dengan bertambahnya ukuran dan berat ikan, maka penebaran harus dikurangi 

secara bertahap (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Padat tebar benih pada pembesaran bawal bintang. 

FASEPEMELIHARAAN 
BERAT BENIH 

( GRAM) 

PANJANG BENIH 

( CM ) 

PADAT TEBAR 

( EKOR/M3) 

 10-15 5-7 60-65 

Penggelondongan 20-40 7-10 55-60 

 50-100 10-15 50-55 

Pembesaran >100 - 45-50 

 

4.  Pakan dan Pemberian Pakan 

Pemilihan jenis pakan ikan bawal bintang harus didasarkan pada kemauan ikan 

untuk memangsa pakan yang diberikan, kualitas, nutrisi dan nilai ekonomisnya. 

Pakan yang diberikan dalam pemeliharaan ikan bawal bintang adalah pakan pellet 

komersial yang ukurannya disesuaikan dengan besar bukaan mulut ikan. Saat ini 

pakan komersial dari pabrikan yang diberikan mengandung protein 37% dan lemak 

9%. 

 

Frekuensi dan waktu pemberian pakan yang tepat perlu diperhatikan agar 

mengahasilkan pertumbuhan dan angka kelulushidupan yang baik serta 

penggunaan pakan yang efisien. Hal ini berhubungan dengan kecepatan 

pencernaan dan pemakaian energi. Pada tahap awal pemeliharaan pemberian 

pakan dilakukan sesering mungkin yaitu minimal 4-6 kali sehari atau sampai ikan 

kenyang benar. Apabila ikan sudah tumbuh lebih besar pemberian pakan dapat 

dilakukan dua kali sehari (Tabel 3). 
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Penambahan multivitamin pada pakan ikan laut dapat menambah kekebalan tubuh 

ikan, mempercepat pertumbuhan, mencegah terjadinya pembengkokan badan, 

dan memepertinggi angka kelulushidupan. Pemberian multivitamin juga dapat 

meningkatkan kesehatan ikan sehingga warna tubuh lebih cerah dan gerakan lebih 

agresif. Dosis pemberian vitamin atau multivitamin dan mineral mix adalah 1-2% 

dari berat pakan atau ±2 g/kg pakan dan diberikan 2 kali setiap 1 minggu. 

 

Vitamin C dapat ditambahkan untuk melengkapi multivitamin. Vitamin C adalah 

tergolong vitamin yang larut dalam air dan mudah rusak sehingga disarankan 

pemberian vitamin C pada pakan dilakukan sesaat sebelum pemberian pakan. Dosis 

pemberian Vitamin C adalah 2 gram/Kg berat pakan dan diberikan 2 kali seminggu. 

 

Penentuan jumlah pakan harian harus diperhatikan karena berhubungan dengan 

pertumbuhan, biaya produksi dan lingkungan. Penghitungannya berdasarkan  berat 

biomassa ikan dikali dengan dosis pemberian pakan. Jumlah pakan sangat erat 

kaitannya dengan suhu perairan. Pada suhu yang rendah ikan kurang bernafsu 

makan. Jumlah pakan meningkat seiring dengan peningkatan temperatur dan 

menurun sesuai dengan peningkatan ukuran ikan.  

 

Untuk menciptakan industri perikanan budidaya pakan harus tersedia sepanjang 

waktu, bermutu baik dan murah. Untuk menyediakan pakan yang murah, salah 

satu caranya adalah dengan membangun pabrik pakan yang dekat dengan  sentra 

budidaya. Selama ini pakan dipasok dari Surabaya dan Medan sehingga ada 

tambahan biaya transportasi yang tinggi. 

 

Tabel 3. Cara pemberian pakan (pelet) menurut ukuran ikan bawal bintang. 

No 
Ukuran ikan 

(gr) 

Ukuran 

butiran 

pelet 

(mm) 

Frekuensi 

pembenihan 

pakan perhari 

(kali) 

Dosis 

(% berat biomass/ 

hari) 

1 3 1 4 7 

2 10 2 4 7 

3 50 4 2 6 

4 100 5 2 4 

5 200 6 2 3 

6 300 7-10 2 3 

 

5. Pengelolaan Wadah Pemeliharaan 

Wadah yang digunakan selama proses produksi berupa keramba jaring apung 

sesuai SNI 01-7222-2006, yang ukuran mata jaringnya disesuaikan dengan ukuran 

ikan (Tabel 4). Pengelolaan kualitas air dilakukan agar ikan dapat tumbuh dengan 

optimal. Salah satu caranya yaitu dengan perawatan dan pengontrolan waring dan 
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jaring secara kontinyu. Media pemeliharaan yang kotor dapat menghambat 

pertumbuhan ikan dan menimbulkan penyakit. Penggantian jaring/waring 

dilakukan apabila sudah terlihat kotor. Kadar kekotoran jaring tergantung pada 

kondisi perairan setempat dan ukuran jaring/waring. Waring/jaring yang berukuran 

8 mm akan kotor setelah 2 minggu, sedangkan ukuran 25 mm akan kotor setelah 

lebih dari 2 minggu dan ukuran 38 mm akan kotor setelah 2 bulan. 

 

Tabel 4. Hubungan antara ukuran ikan, wadah pemeliharaan  

dan mata waring/jaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggantian dan pembersihan waring/jaring selama masa pemeliharaan mutlak 

dilakukan. Waring/jaring yang kotor akibat penempelan lumpur atau biota 

penempel, seperti: berbagai jenis kerang, teritip, dan tumbuh-tumbuhan.  Kalau hal 

ini dibiarkan dapat menghambat pertumbuhan bawal bintang dan menimbulkan 

penyakit. Jaring yang kotor sebaiknya dijemur kemudian disemprot atau 

dibersihkan agar dapat dipergunakan kembali. Sebelum digunakan kembali 

waring/jaring perlu diperiksa sehingga apabila ada kerusakan atau putusnya tali 

jaring dapat diperbaiki. 

 

Bagian penting dalam manajemen budidaya ikan dengan keramba jaring apung 

adalah menjaga kebersihan wadah terutama dari lumpur dan organisme penempel. 

Jaring yang kotor dapat menyebabkan penurunan kualitas air karena menghambat 

volume air dan kecepatan arus yang masuk ke dalam keramba sehingga kandungan 

oksigen dalam wadah pemeliharaan tidak dapat memenuhi kebutuhan okasigen 

ikan. Akibatnya ikan akan terganggu pertumbuhannya dan rentan terhadap 

serangan penyakit  

 

Penggantian jaring tergantung pada ukuran mata jaring yang dipergunakan (Tabel 

5). Semakin kecil ukuran mata jaring akan semakin sering ganti jaring. Biasanya 

antara 1 minggu sekali hingga 2 bulan sekali. Penggunaan anti biofouling 

(organisme penempel pada jaring) dapat memperlama waktu penggantian jaring.  

 

 

No 
Ukuran ikan 

(cm) 

Jenis dan ukuran wadah 

minimal (m) 

Ukuran mata 

waring/jaring 

1 3 Waring; 1,5x3,0x1,2 2 mm 

2 5 Jaring; 3,0x3,0x3,0 0,5 inchi 

3 10 Jaring; 3,0x3,0x3,0 0,75 inchi 

4 ≥15 Jaring; 3,0x3,0x3,0 1,25 inchi 
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Tabel 5.Frekuensi penggantian jaring berdasarkan ukuran mata jaring 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Sampling 

Untuk mengetahui pertumbuhan, menentukan dosis pakan dan angka 

kelulushidupan ikan dilakukan sampling. Sampling ikan dilakukan sebulan sekali 

dengan mengambil ikan secara acak sebanyak 10% dari jumlah ikan yang ada. Pada 

saat sampling dilakukan perhitungan, pengukuran panjang dan beratnya. Pada 

waktu sampling ikan dibius terlebih dahulu untuk memudahkan pengukuran dan 

penimbangan ikan. Dari hasil sampling kita dapat menentukan padat tebar, jumlah 

pakan, ukuran wadah dan ukuran mata jaring. 

 

Pengambilan sampel ikan dilaksanakan secara teratur untuk mengetahui berat 

rata-rata ikan dalam satu kantong jaring apung.  Dengan adanya pengambilan 

sampel akan diketahui pertumbuhan, berat biomassa total, penentuan jumlah 

pakan harian dan waktu grading. Pelaksanaan sampling dilakukan setiap 2 minggu 

sekali pada ukuran ikan dibawah 50 g dan sebulan sekali untuk ukuran ikan diatas 

50 g. 

 

7.  Pemilahan Ukuran 

Ikan Bawal Bintang tergolong ikan yang sangat aktif makan. Sifat aktif ini 

mengakibatkan persaingan mendapatkan pakan sangat besar dan ikan sehat akan 

tumbuh lebih cepat. Apabila terjadi variasi ukuran maka ikan yang kecil akan 

bersaing makanan dengan ikan yang besar sehingga pertumbuhannya terganggu. 

Oleh karena itu dalam pemeliharaannya perlu dilakukan pemilahan atau 

penyeragaman ukuran. Dengan demikian pada satu waring atau jaring hanya 

dipelihara ikan yang satu ukuran. 

 

Penyeragaman ukuran pada awal pemeliharaan dilakukan minimal dua minggu 

sekali atau kalau sudah terlihat adanya variasi ukuran dalam satu wadah 

pemeliharaan. Pemilahan ukuran dapat dilakukan dengan cara mengangkat waring 

atau jaring, kemudian ikan yang ada di dalamnya dipilih dan dikelompokkan sesuai 

ukurannya. Ikan yang sudah dikelompokkan, dipelihara kembali dalam satu wadah. 

No Wadah pemeliharaan Penggantian Jaring 

1 Waring ukuran mata waring 2 mm 1 x seminggu 

2 Jaring ukuran mata jaring 0,75 inchi 1 x sebulan 

 3 Jaring ukuran mata jaring 1 inchi 

4 Jaring ukuran mata jaring 1,5 inchi 
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Gambar 1. Pemilahan ukuran untuk mendapatkan ukuran ikan seragam  

dalam  pembesaran bawal bintang 

 

Aktifitas grading sangat penting untuk mendukung keberhasilan budidaya ikan. 

Tujuan grading adalah untuk menyeragamkan ukuran ikan, menghindari 

kanibalisme sehingga mencapai pertumbuhan yang optimal. Semakin kecil ukuran 

ikan pemilahan ukuran dilakukan lebih sering dibandingkan ukuran ikan yang lebih 

besar. Pada grading ikan yang masih kecil biasanya akan didapatkan ukuran ikan 

yang besar 25%, ukuran sedang 50% dan ukuran kecil 25%. Sedangkan pada grading 

ikan yang lebih besar akan diperoleh ikan yang besar 50% dan yang lebih kecil 50%.  

Grading  dilakukan setiap 2 minggu sekali pada ukuran ikan dibawah 50 g, 1 bulan 

sekali untuk ukuran ikan 50-200 g dan 2 bulan sekali untuk ukuran ikan diatas 200 

g.  

 

8. Monitoring Kondisi Ikan Dan Lingkungan 

Monitoring kesehatan untuk ikan bawal bintang dan lingkungan sesuai dengan 

Tabel 6. 

Tabel 6. Frekuensi kegiatan monitoring kesehatan ikan dan  

parameter yang dimonitor. 

No Parameter 
Frekuensi 

(minimal) 

1 

Kualitas air, Suhu, pH, Salinitas, 

kecerahan, Kecepatan arus, oksigen 

terlarut, bahan organik terlarut 

 

Setiap hari 

Setiap minggu 

2 Respon pakan Setiap hari 

3 Pertumbuhan ikan 
2 minggu sekali dan 1 bulan 

sekali 

4 

Kesehatan ikan 

Visual  

Laboratorium 

 

Setiap hari 

Setiap bulan 
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Data hasil monitoring dianalisis untuk digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan 

kualitas air, kesehatan, dan pemberian pakan serta untuk perencanaan dalam 

pemeliharaan selanjutnya. Setelah monitoring dilakukan kemudian dicatat/direkam 

sehingga terdapat dokumentasi yang lengkap dan dapat dijadikan bahan 

penelusuran. 

 

9.  Penyakit 

1. Pencegahan Penyakit. 

Penanganan serangan penyakit pada ikan diupayakan sedini mungkin agar 

cepat dilakukan tindakan-tindakan pencegahannya. Hal yang paling 

penting yaitu menjaga kondisi tubuh ikan agar selalu dalam kondisi baik. 

Kualitas pakan yang diberikan harus benar-benar terjaga. Pakan rucah 

yang diberikan haruslah pakan yang masih segar dan masih layak untuk 

dikonsumsi ikan. Pakan formula/pellet harus tidak berjamur agar tidak 

terjadi malnutrisi pada ikan. Selain itu pemberian suplemen pada pakan 

berupa vitamin dan mineral, juga antibiotik (Enro, OTC, dan lain-lain) yang 

direkomendasikan oleh pemerintah dengan dosis dan penggunaan yang 

benar dirasakan dapat memberikan kontribusi yang baik untuk ketahanan 

tubuh ikan dan juga bagi pertumbuhanya. Kebersihan lingkungan budidaya 

juga harus senantiasa terjaga. Jaring-jaring yang sudah kotor harus segera 

diganti yang bersih karena dapat menjadi sumber penyakit. 

Pencegahan terhadap terserangnya penyakit pada ikan Bawal Bintang 

dapat dilakukan melalui vaksinasi dan jenis vaksin yang digunakan adalah 

vaksin vibrio polyvalen. Vaksinasi dapat dilakukan dengan 2 cara :  

1. Melalui perendaman, untuk benih Bawal Bintang yang berukuran 

2,5-5 cm.  Dosis setiap ampul berisi 60 ml vaksin vibrio polyvalen 

dicampurkan dengan air laut sebanyak 10 liter dapat digunakan 

untuk melakukan perendaman benih sebanyak 14.000 ekor 

selama 15-30 menit. Perendaman vaksin ini dapat dilakukan 

berkali-kali sampai 14.000 ekor. 

2. Melalui penyuntikan, untuk benih berukuran minimum 10 cm, 

dengan dosis 0,1 ml/ekor dan penyuntikan dilakukan pada 

intraperitonial dalam rongga perut   

Pengobatan secara berkala untuk pencegahan penyakit juga dapat 

dilakukan 1-2 minggu sekali. Waktunya disesuaikan dengan penggantian 

jaring yang kotor. Sehingga ikan tidak terlalu stress akibat penanganan 

yang terlalu sering. Dalam hal ini biasanya dilakukan perendaman dengan 

air tawar yang dicampur dengan obat-obatan (Acriflavine, Gold 100 atau 

Elbazyn) yang diberikan dengan dosis rendah, 1-2 ppm. Lama perendaman 

5-10 menit. Hal ini untuk mencegah penyakit yang menyerang lewat luka 

akibat penanganan, dan juga untuk melepaskan parasit dan kutu-kutu 

yang menempel pada tubuh ikan. 
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2. Pengobatan Penyakit 

Penyakit yang menyerang pada ikan Bawal Bintang biasanya yaitu penyakit 

yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri dilingkungan budidaya biasanya 

menempel pada bagian jaring, tumbuhan, partikel dalam air, berenang 

bebas dalam air. Penyakit ini biasanya menyerang tubuh, sirip dan mata. 

Bakteri yang paling sering ditemui adalah jenis vibriosis. 

Gejala: 

- Luka pada bagian ekor dengan kulit terkelupas berwarna putih 

- Terputusnya ekor pada bagian belakang tubuh ikan 

- Pendarahan dibawah kulit 

- Borok di tubuh 

- Warna tubuh pucat 

- Mata buram/putih susu 

- Mata menunjol tanpa atau dengan pendarahan 

Sumber Infeksi Bakteri: 

- Stress karena kepadatan, mutu pakan dan kondisi air kurang baik. 

- Infeksi parasit 

- Polusi bahan organik dan sirkulasi air yang kurang memadai. 

- Stress karena penangkapan dan pakan  

- Luka fisik karena pengangkutan 

Pengobatan: 

- Perendaman dalam acriflavin 100 ppm selama satu menit. 

- Perendaman nitrofurazone 15 ppm sekurang-kurangnya 4 jam 

- Perendaman neomycinsulfate 50 ppm selama 4 jam 

- Perendaman air tawar selama 15 menit 

Selain penyakit yang disebabkan oleh bakteri, pada pemeliharaan ikan 

Bawal Bintang ini juga biasa terjadi penyakit yang disebabkan oleh jamur 

dengan gejala organ yang terinfeksi adalah urat daging dan organ dalam. 

Organ yang terinfeksi ber-spot putih dengan diameter mencapai 2 mm. 

Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu dengan perendaman dalam 

acriflavine dosis 5-10 ppm, 5-10 menit selama 3-5 hari berturut-turut. 

Selain itu juga ada penyakit yang disebabkan oleh parasit. Parasit adalah 

organisme yang menumpang hidup pada binatang (inang) hidup yang 

menyebabkan penyakit pada inang. Parasit yang sering menyerang antara 

lain Protozoa seperti Cryptocaryon sp. dan Tricodina sp. dan Metazoa 

seperti kutu ikan Monogenia, cacing Trematoda. Tindakan pengobatannya 

dapat dilakukan dengan cara ikan sakit direndam dalam air laut yang 

sudah diberi larutan formalin selama 5-7 hari. Dosisnya 25 ppm, dan juga 

dengan perendaman air tawar selama 10-15 menit, 3-5 hari berturut-

turut. 
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10.  Pemanenan 

Karena ikan yang mau dijual dalam keadaan hidup dan harus sampai kepada 

konsumen dengan kondisi sehat tanpa cacat, maka perlu adanya persiapan yang 

matang baik dalam pengemasan/packing maupun persiapan sebelum pemanenan 

dan pengangkutan.  

 

Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari karena pada saat 

tersebut suhu relatif rendah. Dengan suhu rendah diharapkan dapat mengurangi 

stress selama pemanenan. Penggunaan alat panen yang benar sangat menentukan 

mutu ikan yang dipanen. Alat panen yang digunakan untuk benih ikan berupa serok 

halus yang terbuat dari screen net maupun kain yang halus. Serok yang kasar dapat 

menimbulkan luka pada ikan sehingga dapat menyebabkan ikan stress dan mudah 

terserang penyakit. Sedangkan serok yang digunakan untuk ikan berukuran 

konsumsi (>500 gram) dapat terbuat dari bahan jaring yang halus (Gambar 2). 

 

 
Gambar 2. Kegiatan Pemanenan Ikan Bawal Bintang  

 

Pemanenan benih ikan dilakukan dengan cara menurunkan air dalam bak, 

kemudian ikan diserok dan ditampung dalam wadah atau keranjang yang 

diletakkan di atas permukaan air dalam bak. Selanjutnya ikan digrading/dipilah 

berdasarkan ukuran panjang dari permintaan pembeli, kemudian dilakukan 

sampling untuk mengetahui estimasi jumlahnya. Panen ikan size berukuran pada 

karamba jaring apung dilakukan dengan menaikkan jaring ke permukaan air, 

kemudian jaring dibagi dua bagian dengan menyusupkan kayu pada bagian bawah 

jaring, selanjutnya dilakukan pemilahan ukuran berat. 

 

3.3. Uraian  dan jumlah kaji terap yang sudah dilakukan beberapa daerah beserta 

hasilnya 

Jumlah yang sudah menerapkan teknologi pembesaran bawal Bintang berjumlah 10 

daerah yang terdiri dari : Kota Batam, Bintan, Tanjung Balai Karimun, Lingga, Pulau Seribu, 

Meranti, Lampung, Bali, Karawang, Anambas. 

Dari hasil pengamatan monitoring pada beberapa kelompok pembudidaya di Batam 

(Pulau Tiang Wangkang, Nongsa dan jembatan 6 Barelang), diperoleh informasi bahwa 
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jumlah personil masing-masing kelompok berjumlah 10 orang mendapatkan bantuan 

benih Bawal Bintang ukuran 5-7 cm sebanyak 1.000 ekor. Selama pemeliharaan 6-7 bulan 

diperoleh hasil ikan konsumsi ukuran 400-500 gr dengan angka kelulushidupan sebesar 

82%. 

 

Kendala yang dihadapi selama pemeliharaan adalah ikan terserang penyakit baik parasit 

seperti kutu air dan cacing insang maupun luka pada sirip dan ekor, yang disebabkan oleh 

bakteri. Disarankan dilakukan perendaman ikan dengan air tawar secara rutin, untuk ikan 

berukuran dibawah 50 gr setiap 15 hari selama 10-15 menit dan untuk ikan berukuran 

diatas 50 gr dilakukan perendaman setiap 1 bulan. Pengobatan untuk ikan yang terserang 

penyakit (luka) dilakukan perendaman dengan air tawar + Agriflavin 100 ppm selama ± 2-3 

menit atau dengan cara dioleskan.  

    

4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI : 

 4.1. Uraian tentang teknologi yang baru atau modifikasi. 

 Ikan Bawal Bintang merupakan salah satu spesies yang mempunyai beberapa keunggulan 

yaitu antara lain: 

1. Tidak bersifat kanibal. 

2. Pada ukuran 4-5 cm sudah dapat dipelihara di KJA. 

3. Lebih tahan terhadap penyakit sehingga SR yang dihasilkan lebih tinggi. 

4. Masa pemeliharaan (panen) cukup cepat (± 6 bulan). 

5. Dapat dipelihara dengan padat tebar yang tinggi. 

6. Harga bersaing dan dapat dipelihara pada kawasan offshore. 

7. Pakan dengan pellet sehingga ketersediaan terjamin. 

 

 Aplikasi Penambahan Protein Rekombinan Pada Pakan 

Aplikasi penerapan teknologi terbaru pada budidaya ikan Bawal Bintang di KJA adalah 

apikasi penambahan protein rekombinan pada pakan dengan tujuan mempercepat 

pertumbuhan, SR dan menekan FCR sehingga akan mempercepat waktu panen.  

 

Dari hasil pengamatan pada budidaya Bawal Bintang dengan penambahan protein 

rekombinan 5 mg/kg pakan selama 5,5 bulan menghasilkan ukuran panen lebih besar 

(459,48 gram) (Tabel 6). 

 

Tabel 6. Performasi ikan dengan pemberian pakan ditambah protein rekombinan  

selama pemeliharaan 5,5 bulan. 

Parameter Pengamatan Ikan Bawal Bintang Uji Ikan Bawal Bintang kontrol 

Padat Penebaran 

Ekor/3x3x3m (50 ekor/m
3
)  

1.000 1.000 

Berat awal (gram/ekor) 10,20 10,20 

Berat Akhir (gram/ekor) 459,48 350,26 
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Pertambahan Berat 449,28 340,06 

FCR (Frrd Convertion Rate) 1 : 1,857 1 : 22 

SR/Survival Rate (%) 93,84 82,73 

 

Dari hasil pengamatan selama 5,5 bulan dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan ikan 

Bawal Bintang di KJA dengan penambahan protein rekombinan mendapatkan hasil yang 

lebih baik dibandingkan perlakuan tanpa pemberian protein rekombinan baik dilihat dari 

pertumbuhan, SR maupun FCR. Selain itu pemeliharaan ikan Bawal Bintang di KJA dengan 

penambahan protein rekombinan pada pakan dapat memperpendek waktu pemeliharaan 

dari 7 bulan menjadi 5,5-6 bulan. 

 

Protein rekombinan yang digunakan sudah dipasarkan bebas dengan merk dagang 

Minagrow, yang merupakan hasil kerjasama antara DJPB dan IPB Bogor. Komposisi RELGH 

(100%) berfungsi untuk memacu pertumbuhan ikan dan udang. Produk protein 

rekombinan ini bisa dibeli di BBPBAT Sukabumi dan BPBAT Jambi.  

 

4.2 Formulasi Pakan Ikan Bawal Bintang 

Keberhasilan teknologi yang sudah dicapai pada pembesaran ikan Bawal Bintang di KJA 

adalah menyusun formulasi pakan Bawal Bintang untuk mendapatkan komposisi pakan 

pellet yang tepat dan ekonomis. 

 

Ikan Bawal Bintang merupakan ikan hasil introduksi dari Taiwan yang mempunyai prospek 

pemasaran yang menjanjikan. Ikan jenis ini bersifat omnivora (pemakan segala) dan tidak 

bersifat kanibalisme sehingga dalam pakannya terdapat perimbangan antara bahan nabati 

dan hewani. Selain itu ikan Bawal Bintang merupakan salah satu komoditas yang tergolong 

sebagai perenang cepat yang aktif, selalu berputar-putar pada media pemeliharaan, 

sehingga dalam pakannya membutuhkan kandungan lemak yang cukup tinggi untuk 

menggantikan energi/kalori yang dikeluarkan untuk penrgerakannya.  

 

Berdasarkan sifat-sifat tersebut diatas maka Balai Perikanan Budidaya Laut Batam 

menyusun formulasi pakan untuk pembesaran ikan Bawal Bintang dengan kandungan 

protein 37%, lemak 11%. Pakan Bawal Bintang yang sebelumnya diberikan adalah pakan 

ikan Baramundi (Kakap Putih) dengan kandungan protein 42%, lemak 8% yang harganya 

relatif mahal. Untuk itu perlu dicari alternatif pakan pellet yang harganya lebih ekonomis 

dengan kandungan nutrisi tetap sesuai untuk pertumbuhan ikan Bawal Bintang, sehingga 

biaya produksi dapat ditekan. Untuk mendapatkan produk pakan dengan kandungan 

protein 37% tersebut pada tahun 2010 BBL Batam melakukan kerjasama dengan pabrik 

pakan (PT Matahari Sakti) dan sampai saat ini produksi pakan tersebut digunakan sebagai 

pakan komersil untuk budidaya ikan Bawal Bintang di KJA. 

Dari hasil pengamatan pada pembesaran ikan Bawal Bintang dengan pemberian pakan 

dengan kandungan protein 37% dan 42% selama 2,5 bulan dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Performasi ikan Bawal Bintang yang diberi pakan dengan protein 37% dan 42% 

selama pemeliharaan 2,5 bulan 

Parameter 

Pengamatan 

Pakan Pellet 

Protein 37% 

Pakan Pellet 

Protein 42% 

Padat Tebar Ekor/jaring 3x3x3m  

(50 ekor/m
3
) 

1.000 1.000 

Berat awal (gr/ekor) 160 163 

Berat akhir(gr/ekor) 460 436 

ADG (gr/ekor) 4 3,6 

Pertambahan berat (gr/ekor) 300 272,7 

FCR 1 : 2,45 1 : 2,42 

Survival rate (%) 93,5 95 

 

Dari hasil pengamatan selama 3 bulan pemeliharaan ikan Bawal Bintang di KJA dengan 

pemberian pakan kandungan protein 37% dan 42% dapat disimpulkan bahwa dilihat dari 

pertumbuhan, SR, dan FCR yang dihasilkan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata. Namun dilihat secara ekonomi pemberian pakan dengan kandungan protein 37% 

lebih menguntungkan karena harganya jauh lebih murah (terjangkau) masyarakat 

pembudidaya karena harga pakan sangat ditentukan oleh kandungan proteinnya. Dengan 

demikian pemberian pakan dengan kandungan protein 37% merupakan komposisi yang 

tepat dan lebih ekonomis sehingga dapat menguntungkan masyarakat pembudidaya.  

 

Dilihat dari nilai FCR yang dihasilkan pada pembesaran ikan bawal bintang di KJA selama 

ini masih terlalu tinggi (2,2-2,4) dan untuk mencapai FCR 1,8-2,0 langkah-langkah yang 

harus dilakukan adalah:  

1. Perbaikan manajemen pemberian pakan agar pemberian pakan lebih efektif 

(tidak ada yang terbuang), baik dosis maupun cara pemberian pakan yang 

benar. Sebelum pakan diberikan, harus ditimbang terlebih dahulu sesuai 

dengan dosis yang telah ditentukan. Cara pemberian pakan dengan cara 

menebar pakan (pelet) pada media pemeliharaan. Penebaran pakan lakukan 

lagi apabila pemberian pakan sebelumnya sudah habis dan pemberian pakan 

dihentikan apabila nafsu makan sudah menurun atau berkurang.  

2. Perubahan tipe pakan yang diberikan dari sebelumnya slow sinking berubah 

menjadi floating. Bertujuan agar semua pakan yang diberikan termanfaatkan 

lebih efektif dan lebih terkontrol. Untuk menghindari agar pakan yang diberikan 

tidak keluar dari jaring pemeliharaan dilakukan pemasangan waring hitam 

mengelilingi jaring yang menempel pada permukaan air. 

3. Penambahan suplemen pada pakan yang diberikan untuk pembesaran ikan 

bawal bintang di karamba jaring apung, seperti protein rekombinan dan 

probiotik yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ikan sehingga dapat 

menekan FCR menjadi 1,8. 
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 4.3. Mudah diterapkan dalam sistem usaha  

  1)  Ikan bawal bintang banyak diminati oleh masyarakat dan harganya terjangkau. 

  2) Teknologi Pembesaran budidaya ikan bawal bintang sudah dikuasai. 

3) Mampu mentolerir perubahan salinitas mulai dari 19-34 ppt sehingga areal 

budidayanya cukup luas mulai dari perairan payau hingga ke perairan laut. 

4) Secara ekologi budidaya ikan bawal bintang tidak membahayakan ekosistem. 

5) Ikan bawal bintang bukan merupakan salah satu jenis yang dilarang 

dikembangkan. 

 

 4.4. Ramah linkungan 

 Seluruh proses dan sistem budidaya mengacu pada cara berbudidaya ikan yang baik.  Cara 

memelihara atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang 

diupayakan dapat terkontrol. Jaminan keamanan pangan dari budidaya dilakukan dengan 

memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta biologis, yang tidak 

menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. 

 

5. WAKTU DAN LOKASI PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN DAN 

WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN : 

 5.1. Gambaran/uraian lokasi dan waktu pengkajian, pengembanagan dan penerapan 

dilakukan 

Tabel 8. Lokasi pengkajian dan tahun pelaksanaannya. 

No LOKASI  PEMBESARAN BAWAL BINTANG TAHUN KEGIATAN 

1 Tiangwangkang (Batam) 2009, 2010, 2011 

2 Pulau Buluh (Batam) 2010 

3 Pulau Panjang (Batam) 2010, 2011 

4 Moro (karimun) 2012 

5 Lingga 2012 

6 Mantang (Bintan) 2011 

  

5.2. Lokasi wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi. 

Wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi meliputi Provinsi 

Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta dengan persyaratan sebagai 

berikut. 

1) Unit usaha budidaya berada pada lingkungan yang sesuai dimana resiko keamanan 

pangan dari bahaya kimiawi, biologis dan fisik tidak ada. 

2) Perairan lokasi unit budidaya seharusnya berkualitas baik dan terhindar dari 

potensi bahaya keamanan pangan. 

3) Unit budidaya dibuat dengan tata letak dan desain yang dapat meminimalkan 

resiko kontaminan. 

4) Area KJA bebas dari sampah dan limbah budidaya lain dikelola dan dibuang 

dengan baik. 
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6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

 Apabila terjadi introduksi dari species ikan baru yang dapat menyebabkan keragaman 

genetik ekosistem. 

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

  

 ANALISA USAHA PEMBESARAN BAWAL BINTANG (Trachinotus blochii) 

DI KERAMBA JARING APUNG 

1.  ANALISA USAHA PEMBESARAN IKAN BAWAL BINTANG DI KJA DENGAN BAHAN KAYU. 

Perhitungan biaya dan kelayakan pada usaha pembesaran Bawal Bintang di KJA ini 

disesuaikan dengan harga-harga yang ada di Batam, dan untuk memudahkan perhitungan 

maka digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:  

 Pemeliharaan dimulai dari benih berukuran 5 cm. 

 Lama pemeliharaan 6 bulan. 

 Tingkat kelulushidupan yaitu 90%. 

 Jumlah benih 4000 ekor, harga benih Rp. 2800/ekor, dan harga jual Rp. 60.000/kg. 

 FCR 1:2 dengan harga  pakan pellet  Rp. 16.500/kg. 

 

Biaya Investasi 

Uraian Jumlah 
Harga satuan Nilai JUE Penyusutan 

(Rp. 000) (Rp. 000) (Tahun) (Rp. 000) 

Pembuatan KJA 

Kayu balok 3”x4” (buah) 15 75 1,125 3 375 

Pelampung drum (buah) 20 100 2.000 4 500 

Tali PE 6 mm (Gulung) 1 90 90 3 30 

Baut 8” (Buah) 36 5 180 3 60 

Kayu 2”x2” (Buah) 30 15 450 3 150 

Papan pijakan (Buah) 24 25 600 3 200 

Paku (Buah) 10 15 150 3 50 

Tali jangkar (Kg) 35 16 560 4 140 

Jangkar (Buah) 4 100 400 4 100 

Upah pembuatan (Unit) 1 500 500   

B. Pembuatan jaring 

Jaring ½” 3x3x3 (Unit) 4 800 3.200 4 800 

Jaring ¾ “ 3x3x3 M (unit)   6 800 4.800 4 1200 

C. Col Box (Buah) 1 700 700 4 175 

D. Sampan (Buah) 1 1.500 1.500 4 375 

TOTAL 16.255  4.155 

Contigencies (Biaya Lain-lain)                       = 10%  dari total Investasi 

  = 10% x Rp. 16.255.000,- 

  = Rp. 1.625.500,- 
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Total Biaya Investasi  = Rp. 16.255.000,- + Rp. 1.625.500,- 

 = Rp. 17.880.500,- 

 

Biaya Opresional 

Biaya tetap 

 Nilai (Rp) 

Perawatan 10% dari Investasi 1.788.050 

Penyusutan 4.155.000 

Gaji pegawai 1 orang x 6 Bulan x Rp. 1.000.000,- 6.000.000 

Jumlah  11.943.050 

 

Biaya tak tetap 

Uraian Nilai (Rp) 

Benih 4.000 x Rp. 2.800,- 11.200.000 

Pakan 3.240 kg x Rp. 16.500,- 53.460.000 

Peralatan kerja 1 paket 1.000.000 

Vitamin obat-obatan 500.000 

Jumlah  66.160.000 

Total  Biaya Operasional       = Biaya tetap + Biaya tidak tetap 

    = Rp. 11.943.050,- + Rp. 66.160.000,- 

    = Rp. 78.103.050,- 

 

Perhitungan Rugi Laba 

Analisa Rugi-Laba (Per tahun) Jumlah (Rp) 

a. Total Biaya Operasional 
78.103.050 

Biaya tetap + Biaya tidak tetap 

b. Penerima 
97.200.000 

4000 ekor x 90% x 0,45 kg x Rp. 60.000,- 

c. Laba bersih  
19.096.950 

Total Penerimaan – Total Biaya 

d. Net Cash Flow 
23.251.950 

Laba bersih + Penyusutan 

 

Analisa titik impas (Break Even Point) 

   Biaya Tetap 

1. BEP (Unit)  =   

Harga Jual 

78.103.050 

BEP (Unit) =  

     60.000 

  = 1.301,7 kg 
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Artinya : Titik balik modal akan tercapai pada volume produksi sebanyak 1.301,7 kg. 

 

     Biaya tetap 

2. BEP (Rp) =  

Total Produksi 

 78.103.050 

   =  

     1.620 

   = Rp. 48.211,- 

Artinya : Titik modal akan tercapai pada harga jual Rp. 48.211,- 

 

Perbandingan manfaat dan Biaya (Benefit Cost Ratio) 

      Total Penerimaan 

B/C Ratio = 

 Total Biaya Operasional 

              97.200.000 

  =  

           78.103.050 

  = 1,2 >1         = Layak 

 

2.  ANALISA USAHA BUDIDAYA PEMBESARAN BAWAL BINTANG DENGAN KJA BAHAN 

HDPE. 

Biaya Investasi 

    No  URAIAN  VOL  SATUAN  HARGA SATUAN TOTAL  

1 KJA HDPE (4x4 m, 4 lubang) 1 Set  135.000.000    135.000.000  

2 Rumah Jaga dan Gudang 1 Pkt    15.000.000      15.000.000  

3 Blower dan Intalasi 1 Pkt      2.000.000        2.000.000  

4 Peralatan Kerja 1 Paket      1.000.000        1.000.000  

  JUMLAH         153.000.000  

      Biaya Operasional 

    No URAIAN VOL SATUAN HARGA SATUAN TOTAL 

1. Benih 10.000 ekor             3.000      30.000.000  

2. Pakan Pellet 8.000 Kg           17.000    136.000.000  

3. Vitamin dan obat 1 paket      2.000.000        2.000.000  

4. Biaya Tak Terduga 1 paket    15.000.000      15.000.000  

  JUMLAH         183.000.000  

      

 

TOTAL 

   

  336.000.000  
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Artinya: setiap penambahan biaya sebesar Rp. 1,00 akan memperoleh keuntungan 

sebesar Rp. 1,20. 

 

PayBack Period 

  Nilai Investasi 

Payback period                =                                             x 1 tahun 

              Kas Masuk bersih 

                  17.880.500 

   =                                             x 1 tahun 

                  19.096.950 

   =              10,8 bulan 

Artinya: modal yang dikeluarkan pada usaha ini dapat dikembalikan dalam jangka waktu 

10,8 bulan. 

 

3. ANALISA USAHA PEMBESARAN BAWAL BINTANG DENGAN KJA  DARI BAHAN BAMBU 

Analisa usaha pembesaran Bawal Bintang dengan KJA dari bahan bambu tidak bisa 

ditampilkan karena di Batam tidak tersedia bambu. 

 

 

 

 

PERHITUNGAN 

    

 

Pendapatan 

    

 

(SR 80%, ukuran panen 500 gr) 

    

 

4.000 kg x Rp. 60.000,- 

   

  40.000.000  

      

 

Laba 

    

 

Pendapatan-Biaya operasional 

   

   57.000.000 

      

 

BEP 

    

 

Biaya Operasional/Harga Jual  

    

 

(183.000.000/60.000) 

   

             3.050  

 

Artinya BEP akan tercapai bila produksinya minimal 3.050 Kg 

 

      

 

Asumsi : 

    

 

** : - Masa Pemeliharaan 6-7 bulan (500 gr) 

   

 

        - Ukuran benih tebar 7-8 cm 

    

 

        - Tingkat kelulusan hidup 80% 

    

 

        - Harga jual hasil Rp. 60.000,- 

    

 

        - FCR 1 : 2 

    

 

        - 1 set KJA terdiri dari 4 lobang 4 X 4 m 
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8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Sebagian bahan pakan berasal dari dalam negeri kecuali tepung ikan dengan komposisi 

kurang lebih 50%. 

 

9. FOTO DAN SPESIFIKASI 

Dilampirkan foto/dokumentasi dan uraiannya serta spesifikasi teknologi yang diusulkan. 

  

  
Gambar 1. Beberapa kegiatan dalam pembesaran ikan Bawal Bintang. 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1. TUJUAN DAN MANFAAT  

- Menghasilkan paket teknologi pembesaran ikan Kakap Putih di perairan laut murni 

dalam Keramba Jaring Apung (KJA) yang adaptif dan aplikatif. 

- Melakukan sosialisasi dan transfer teknologi sehingga teknologi ini dapat diterapkan 

dan memberikan manfaat bagi masyarakat pembudidaya. 
 

2. PENGERTIAN/ISTILAH DAN DEFINISI  

- Aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu 

organisme terhadap lingkungannya yang baru. 

- Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer, BLOCH) yaitu ikan laut bersifat euryhaline dan 

catadromous, dan diberi nama ilmiah pertama kali oleh M.E Bloch pada tahun 1790. 

Ciri-ciri morfologi ikan ini antara lain;  badan memanjang, gepeng dan batang sirip ekor 

tebal, mulut lebar, sirip punggung berjari-jari keras serta tubuh cerah dan bagian 

punggung coklat kebiruan. 

- Ikan Euryhaline yaitu jenis ikan yang memiliki toleransi terhadap salinitas yang tinggi. 

- Ikan Catadromousyaitu jenis ikan hidup di sungai atau dekat muara sungai dan 

melakukan pemijahan di perairan laut. 

- Pakan buatan (pellet) adalah pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu 

berdasarkan pertimbangan kebutuhan nutrisi ikan dan nilai nutrisi dan kualitas bahan 

baku serta nilai ekonomis pakan. 

- Pakan tambahan (feed additive) adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat 

dalam pakan tetapi dimasukkan kedalam pakan terutama sebagai pemacu 

pertumbuhan ikan. 

- Pelengkap pakan (feed supplement) adalah bahan yang berasal dari nabati, hewani,  

dan/atau kimia yang memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai komposisi pakan. 
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- Probiotik didefinisikan sebagai makanan tambahan (feed supplement) berupa sel-sel 

mikroba hidup yang memiliki pengaruh menguntungkan bagi hewan inang yang 

mengkonsuminya melalui penyeimbangan flora mikroba intestinalnya. 

- Vaksinasi adalah suatu usaha pemberian vaksin tertentu ke dalam tubuh organisme 

untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Sedangkan 

vaksin itu sendiri adalah senyawa antigenic yang digunakan untuk menghasilkan 

kekebalan aktif terhadap pathogen specific. 

- Wadah budidaya berupa keramba jaring apung adalah tempat untuk memelihara ikan 

yang bisa terbuat dari bahan kayu, bambu, maupun bahan HDPE (High Density Poly 

Ethyline). 

 

3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN 

 3.1. Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi: 

Persyaratan teknis dalam penerapan teknologi pembesaran ikan kakap putih yang 

perlu diperhatikan telebih dahulu adalah pemilihan lokasi. Hal ini merupakan faktor 

terpenting dan sangat menentukan dalam keberhasilan kegiatan tersebut.  Pemilihan 

lokasi yang tidak tepat dapat berpengaruh buruk terhadap tingkat keberhasilan 

usaha dan berakibat fatal apabila lokasi budidaya tidak mempertimbangkan faktor 

teknis dan non teknis serta persyaratan umum lainnya. Lokasi yang bermasalah 

dengan tingkat resiko yang tinggi serta tidak memenuhi persyaratan ekologis 

sebaiknya dihindari. 

 

Lokasi yang memenuhi persyaratan secara teknis akan mampu membantu 

kesinambungan usaha dan target produksi. Tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan lokasi yaitu persyaratan umum, persyaratan sosial ekonomis dan 

persyaratan kualitas air (parameter fisika dan kimia). 

a) Persyaratan Umum 

 Kedalaman perairan 

Kedalaman perairan ideal untuk usaha pembesaran ikan kakap putih adalah 5-

15 meter. Perairan yang terlalu dangkal atau kurang dari 5 meter dapat 

mengurangi kualitas air karena dimungkinkan adanya polutan atau limbah hasil 

budidaya dan limbah lainnya. 

 Terlindung dari angin, gelombang besar, erosi dan banjir 

Perairan terbuka yang selalu menerima hempasan gelombang besar dan angin 

yang kuat tidak disarankan dijadikan lokasi budidaya. Lokasi demikian dapat 

merusak konstruksi sarana budidaya (rakit) dan dapat mengganggu aktifitas 

budidaya seperti pemberian pakan. Tinggi gelombang yang disarankan untuk 

budidaya ikan kakap putih tidak lebih dari 0,5-1,0 meter. Selain itu lokasi 

budidaya hendaknya bebas dari erosi dan banjir akibat pasang naik maupun 

luapan sungai pada musim penghujan. 
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 Jauh dari bahan pencemaran 

Lokasi yang bebas dari limbah industri, pertanian, rumah tangga, dan limbah 

tambak sangat dianjurkan. Limbah rumah tangga biasanya menyebabkan 

tingginya konsentrasi bakteri di perairan sedangkanlimbah industri 

menyebabkan tingginya konsentrasi logam berat. Limbah tambak 

meningkatkan kesuburan perairan sehingga organisme penempel seperti teritip 

atau kerang-kerangan tumbuh subur dan akhirnya menutupi jaring. 

 Dekat sumber pakan dan faktor kemudahan 

Lokasi harus dekat dengan sumber pakan karena pakan merupakan kunci 

keberhasilan budidaya. Daerah yang aksesnya mudah dan terjangkau baik 

dengan roda 2 maupun roda 4 akan memudahkan transportasi barang dari 

tempat usaha budidaya ke tempat lainnya dan begitu pula sebaliknya. Bilamana 

pakan yang digunakan berupa ikan hasil tangkapan, berarti usaha budidaya 

harus dekat dengan sumber penangkapan ikan yang menggunakan lift-net atau 

bagan agar pakan dengan mudah dapat diperoleh dengan harga terjangkau. 

 Keamanan 

Lokasi yang kurang terjamin keamanannya sebaiknya dihindarkan. Di lokasi 

yang sering terjadi pencurian akan mengakibatkan produksi dan keuntungan 

usaha yang diharapkan tidak bisa tercapai. 

 

b) Persyaratan sosial ekonomis 

Beberapa persyaratan yang berkaitan dengan sosial ekonomis perikanan 

budidaya adalah : 

- Lokasi tersebut mudah dicapai dan tidak terlalu jauh dari daerah pemasaran 

dan unit pengolahan. 

- Status tanah harus jelas kepemilikannya untuk pemantapan investasi. 

- Perencanaan pengembangan wilayah perlu diperhatikan untuk menghindari 

terjadinya benturan penggunaan lahan dengan kegiatan lainnya. 

- Usaha ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. 

 

c) Persyaratan kualitas air 

Beberapa persyaratan kualitas air yang perlu diperhatikan antara lain kualitas 

fisik air dan kualitas kimia air. 

1. Kualitas fisik air 

Kualitas fisik air yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi terbaik untuk 

budidaya ikan kakap putih antara lain kecepatan arus air, kecerahan air dan 

suhu. 

- Kecepatan arus air 

Kecepatan arus yang ideal untuk budidaya yaitu 20-40 cm/detik.  Kuatnya arus 

dapat menyebabkan bergesernya posisi rakit. Sebaliknya, arus air yang terlalu 

kecil dapat mengurangi pertukaran air keluar masuk jaring. Hal ini akan 
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berpengaruh terhadap ketersediaan oksigen terlarut dan timbulnya penyakit 

terutamaakibat parasit yang mudah menyerang ikan. 

- Kecerahan air 

Kecerahan perairan merupakan salah satu indikator untuk menentukan lokasi.  

Perairan dengan tingkat kecerahan sangat tinggi (jernih) sangat baik sebagai 

lokasi budidaya. Sebaliknya perairan dengan tingkat kecerahan sangat rendah  

menandakan tingkat bahan organik terlarut sangat tinggi. Perairan demikian 

dikatagorikan cukup subur dan tidak baik digunakan. Perairan yang sangat 

subur akan mempercepat perkembangan organisme penempel seperti lumut, 

cacing dan kerang-kerangan. Selain itu jaring akan cepat kotor. Kecerahan 

perairan yang cocok untuk budidaya ikan kakap putih adalah lebih besar dari 5 

meter. 

- Suhu 

Perairan laut cenderung bersuhu konstan. Perubahan suhu yang tinggi suatu 

perairan laut akan mempengaruhi proses metabolisme, aktivitas tubuh, dan 

syaraf ikan. Suhu optimal untuk pertumbuhan ikan kakap putih yaitu  26-32 °C. 

 

2. Kualitas kimia air 

Kualitas kimia air biasanya menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan 

lokasi.  Beberapa parameter kualitas kimia air adalah sebagai berikut : 

- Salinitas (Kadar garam) 

Ikan kakap putih mempunyai sifat euryhaline. Akan tetapi, fluktuasi salinitas 

yang ekstrem dapat mempengaruhi pertumbuhan dan nafsu makan ikan.  

Adapun salinitas yang ideal untuk budidaya ikan kakap putih adalah 15-32 ‰. 

- Derajat keasaman (pH) 

Tolok ukur untuk menentukan kondisi suatu perairan adalah pH (derajat 

keasaman). Suatu perairan yang memiliki pH rendah dapat menurunkan derajat 

pertumbuhan ikan dan ikan menjadi lemah serta lebih mudah terinfeksi 

penyakit.  Hal ini biasanya diikuti dengan tingginya tingkat kematian ikan.  Ikan 

kakap putih akan sangat baik bila dipelihara pada air laut dengan pH 6,8-8,5. 

- Oksigen Terlarut 

Konsentrasi dan ketersediaan oksigen terlarut (DO) dalam air sangat 

dibutuhkan untuk hidup ikan dan organisme air lainnya. Konsentrasi oksigen 

dalam air mempengaruhi daya dukung perairan, tingkat pertumbuhan ikan dan 

akhirnya pada konversi pakan. Ikan kakap putih dapat hidup layak dalam 

karamba jaring apung dengan konsentrasi oksigen terlarut >5,0 ppm 

 

 3.2. Uraian Secara Lengkap dan Detail SOP: 

  a. Gambaran/Uraian/Rincian Teknologi. 

 Budidaya pembesaran ikan Kakap Putih merupakan kegiatan pemeliharaan di dalam 

KJA dari benih ukuran tertentu hingga mencapai ukuran konsumsi (ukuran minimal 

500 gram/ekor). 
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 Kegiatan budidaya pembesaran ikan Kakap Putih di KJA meliputi  persiapan wadah 

pemeliharaan,peralatan dan persiapan benih; penebaran benih dan pengaturan 

kepadatan benih, aklimatisasi; manajemen pemeliharaan, pakan dan pemberian 

pakan; pengamatan populasi dan pertumbuhan, sampling dan pemilahan ukuran;  

pengendalian hama penyakit, pemeliharaan lingkungan, pengamatan kualitas air, 

pergantian dan pencucian jarring; serta panen (Gambar 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Skema Kegiatan Pembesaran Ikan Kakap Putih di KJA  

Berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) 

 

  b. Cara penerapan teknologi yang diurut mulai persiapan sampai aplikasi. 

1) Wadah dan sarana pemeliharaan terdiri dari : 

- Keramba Jaring Apung berukuran 3x3 meter dan 4x4 meter. 

- Jaring berukuran 3x3x3 meter dan 4x4x3 meter dengan mesh size ¾”, 1”  

dan 1.25”. 

- Pemberat Jaring. 

2) Peralatan kerja dan bahan yang digunakan yaitu : 

- Seperangkat peralatan kerja meliputi; serok, ember, keranjang, box fiber, 

timbangan dan penggaris, aerasi dan blower. 

- Bahan meliputi; pakan, vitamin dan multivitamin, probiotik, binder, air 

tawar dan iodine, air tawar formalin teknis (65%). 

 

 

Persiapan Wadah, 
Peralatan dan Benih 

Manajemen 
Pemeliharaan 

Penebaran Benih 

Pengendalian Penyakit 
dan Lingkungan 

Panen 

Aklimatisasi 

Padat Tebar 

Pakan dan Pemberian 
Pakan 

Sampling dan Grading 

Monitoring dan Cek 
Kualitas Air 

Perendaman dengan air 
tawar dan ganti Jaring 
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 3) Prosedur pemeliharaan 

- Aklimatisasi merupakan kunci awal dari suatu kegiatan pembesaran. 

Proses pengadaptasian ikan dengan lingkungan yang baru dilakukan agar 

ikan mampu menyesuaikan tubuhnya dengan suhu lingkungan, kadar 

garam dan kadar oksigen. Proses penyesuaian ini berlangsung dalam 

waktu yang cukup bervariasi tergantung dari jauhnya perbedaan kondisi 

antara lingkungan baru yang akan dihadapi dan kondisi ikan yang akan 

dipelihara. 

- Benih ikan yang dipelihara biasanya berukuran 5-7 cm.  Untuk mengurangi 

resiko mortalitas diawal tebar, maka benih tebar yang disiapkan adalah 10-

12 cm (±10-25gram) dengan padat tebar adalah 60-75 ekor/m
3
 (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Padat Tebar Ikan Kakap Putih di KJA 

Fase Pemeliharaan 
Ukuran Tebar Padat Tebar 

(ekor/m3) Gram Cm 

Pendederan 10-25 10-12 60-70 

Penggelondongan 40-50 14-15 50-60 

Pembesaran 

75-100 

150-200 

≥ 300 

17-20 

20-25 

>25 

40-50 

25-30 

10-20 

 

- Frekuensi pemberian pakan  sebanyak 3 kali sehari dengan dosis pakan 

harian sebesar 7-10 % dari biomass untuk ukuran ikan kurang dari 100 

gram, sedangkan untuk ikan yang lebih besar dari 100 gram frekuensi 

pemberian 2 kali sehari dengan dosis pakan hariannya berkisar 3-5 % dari 

biomass. 

- Pakan yang diberikan berupa pakan buatan (pellet) dengan pemberian 

vitamin C dan multivitamin. Selain itu penambahan probiotik pada ransum 

juga dilakukan untuk menjaga kesehatan pencernaan ikan dan stabilitas 

lingkungan. Dosis pemberian vitamin, multivitamin dan probiotik adalah 2 

gram per kg pakan dengan frekuensi pemberian setiap hari untuk ukuran 

ikan di bawah 50 gram, dan cukup 2 kali dalam seminggu untuk ukuran 

ikan di atas 50 gram. 

- Pergantian dan pencucian jaring dilakukan secara berkala atau secara 

kondisional. 

- Sampling dan grading (pemilahan ukuran) dilakukan 1 kali dalam sebulan 

untuk ikan yang berukuran di atas 100 gram dan 2-3 kali dalam sebulan 

untuk ikan yang di bawah 100 gram. 

- Tindakan pencegahan terhadap parasit dilakukan dengan cara 

perendaman ikan  dengan air tawar mengandung iodine dengan dosis 2-5 

ppm. Frekuensi perendaman 1 kali seminggu untuk ikan berukuran kurang 

dari 100 gram dan 1-2 kali dalam sebulan untuk ikan yang sudah besar 

(>100 gram). 
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- Pemeliharaan ikan kakap putih di KJA dilakukan selama 6-7 bulan hingga 

ukuran panen ≥500 gram per ekor.  

 

3.3. Uraian dan jumlah kaji terap yang sudah dilakukan dibeberapa daerah beserta 

hasilnya 

Daerah yang sudah menerapkan teknologi pembesaran ikan Kakap Putih berjumlah 

11 daerah: Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung, 

Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Lampung, Bali, Lombok dan DKI 

Jakarta. 

 

4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI 

 4.1. Uraian tentang teknologi yang baru atau modifikasi. 

  Pakan dan Jenis Pakan 

- Jenis  pakan yang diberikan berupa pakan buatan (pellet). Berdasarkan kemauan 

dan nafsu makan ikan idealnya pakan yang diberikan adalah pakan rucah (trash 

fish).  Di daerah tertentu ketersediaan pakan rucah tersebut tidak tersedia secara 

terus menerus karena alasan musim, harganya bersaing dengan ikan konsumsi 

manusia, dan kualitasnya tidak bisa dipertahankan dalam waktu yang lama. 

- Dosis pemberian pakan 7-10 % dari biomass untuk ikan berukuran kurang 100 

gram, dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak 4 kali dalam sehari. 

Sedangkan untuk ikan yang berukuran di atas 100 gram dosis pakan yang 

diberikan 3-5 % dari biomass dan dengan frekuensi pemberian pakan 2 kali dalam 

sehari. 

Aplikasi feed supplement dan feed additivepada ransum 

- Vitamin adalah bahan yang diperlukan dalam jumlah sedikit tetapi essential dari 

fungsi bagi organisme. Pemberian vitamin C dan multivitamin (Premix) pada ikan 

kakap putih dalam jumlah sedikit tetapi terus menerus sampai mendekati waktu 

panen mampu menjaga kondisi ikan kakap putih tidak mudah stress dan 

terserang penyakit sehingga memacu pertumbuhannya. Dosis pemberian vitamin 

C dan multivitamin melalui pellet basah (moist pellet) sebanyak 2 gram per kilo 

gram pakan dengan frekuensi pemberian 2 kali dalam seminggu untuk ukuran 

ikan di atas 50 gram dan setiap hari untuk ukuran ikan di bawah 50 gram. 

- Penambahan probiotik terhadap moist pellet sebesar 2 gram per kilo gram pakan 

dan diberikan 2 kali dalam seminggu untuk ikan di atas 50 gram dan setiap hari 

untuk ikan di bawah 50 gram. Pemberian probiotik mampu menjaga kesehatan 

pencernaan ikan kakap putih sehingga nafsu makan ikan tinggi dan pertumbuhan 

serta tingkat kelulushidupannya pun tinggi. 

Benih Tebar Ikan Kakap Putih 

- Penundaan ukuran benih tebar ikan kakap putih yang biasanya 5-7 cm (3-5 gram) 

menjadi 10-12 cm (10-25 gram). Hal ini mengurangi tingkat mortalitas yang tinggi 

di awal penebaran dan mempersingkat masa panen. 
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- Untuk mengatasi kematian akibat serangan bakteri pathogen, maka benih ikan 

kakap putih perlu diberikan vaksin. Vaksinasi dilakukan pada saat ukuran ikan >10 

cm dengan cara penyuntikan dosis 0,1 mililiter/ekor. Jenis vaksin yang sering 

digunakan pada pembesaran ikan kakap putih adalah vaksin streptococcus, vibrio 

dan iridovirus. 

Pengurangan Padat Tebar 

- Faktor lain yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan kelulushidupan ikan 

kakap putih adalah padat tebar. Kepadatan tebar pada saat pendederan (10-12 

cm) adalah 60-70 ekor/m
3
, pada saat penggelondongan 50 -60 ekor/m

3
 dan pada 

saat pembesaran (ukuran ikan 75-100 gram) 40-50 ekor/m3, pada ikan berukuran 

150-200 gram 25-30 ekor/m
3
 dan saat ikan berukuran di atas 300 gram 

kepadatan 10-20 ekor/m3.  

Tindakan Preventif 

- Perendaman dengan air tawar dan pemberian iodine bisa dilakukan 1 minggu 

sekali untuk ikan berukuran <100 gram. Sedangkan ikan yang lebih besar dapat 

dilakukan perendaman 1-2 kali dalam sebulan. Apabila dideteksi adanya parasit 

berupa cacing insang maka perendaman ikan menggunakan air laut dengan 

aplikasi formalin teknis (65%) dengan dosis 100-150 ppm selama 30-60 menit.  

 

 4.2 Uraian tentang keberhasilan teknologi 

1) Pemberian pellet memudahkan dalam ketersediaan dan penyimpanannya, 

dengan konversi pakan (FCR) 1 :2. 

2) Penundaan ukuran tebar menjadi 10-12 cm dapat mengatasi mortalitas pada 

awal tebar. 

3) Pemberian vitamin C dan multivitamin dapat menjaga daya tahan tubuh ikan 

Kakap Putih yang dipelihara. 

4) Pemberian probiotik dapat memperbaiki pencernaan ikan sehingga nafsu makan 

ikan besar, pertumbuhan serta kelulusanhidup meningkat. 

5) Vaksinasi dilakukan untuk mencegah terhadap pathogen spesifik terutama 

terhadap serangan bakterial. 

6) Perendaman dengan menggunakan air tawar dimaksudkan untuk pencegahan 

terhadap serangan parasit dan pemberian iodine untuk mencegah terjadinya 

infeksi pada saat penanganan. 

7) Penggunaan formalin teknis untuk melepaskan parasit yang menempel di tubuh 

ikan dan tidak bisa lepas dengan menggunakan perendaman air tawar. 

8) Dengan mengurangi padat tebar dapat meningkatkan kelulushidupan dan tingkat 

variasi dapat dikurangi. 
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Tabel 2.  Perbandingan antara 2 perlakuan yang berbeda terhadap pembesaran ikan 

kakap putih yang dipelihara di KJA. 

No 
 

A Keterangan B Keterangan 

1 Tebar 2.500 
 

2.500 
 

2 Jenis Pakan Pellet Protein 40% Campur Rucah, pellet 

3 Ukuran Tebar  (cm) 10-12 
 

10-12 
 

4 Densitas (ekor/m3) 60 2 jaring 125 1 jaring 

5 SR (%) 80 
 

43 
 

6 FCR 2 
 

4 
 

7 Waktu Panen  (bln) 6 7 bulan total 7 8,5 bln total 

8 Tonase (kg) 1.100 
 

537,5 
 

Keterangan : 

A = Perlakuan dengan padat tebar rendah, aplikasi vitamin C, multivitamin dan 

probiotik serta Vaksinasi. 

B = Perlakuan dengan padat tebar tinggi, tanpa aplikasi vitamin C, multivitamin dan 

probiotik serta tidak divaksin. 

 

 4.3. Mudah diterapkan dalam sistem usaha  

1) Teknologi pembesaran ikan kakap putih di KJA sudah sejak lama dikuasai, dan  

adanya informasi mengenai teknologi yang baru dengan padat tebar, pemberian 

vitamin C, probiotik dan vaksinasi. 

2) Rasa daging ikan kakap putih banyak digemari oleh masyarakat. 

3) Harga dan permintaan semakin meningkat. 

4) Ikan kakap putih mempunyai sifat euryhaline, maksudnya mampu mentolerir 

perubahan salinitas dan areal budidayanya luas mulai dari perairan payau hingga 

perairan laut. 

5) Secara ekologis ikan kakap putih tidak membahayakan ekosistem. 

6) Ikan kakap putih bukan merupakan salah satu jenis yang dilarang dikembangkan. 

 

 4.4. Ramah Lingkungan 

1) Pembesaran ikan kakap putih di KJA mengacu pada cara berbudidaya ikan yang 

baik (CBIB), sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dengan 

memperhatikan sanitasi, pakan, penggunaan obat dan bahan kimia serta biologis. 

2) Dampak dari kegiatan pembesaran ikan Kakap Putih di KJA tidak menimbulkan 

kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan, karena pemeliharaannya dalam 

lingkungan yang terkontrol. 
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5. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN 

DAN WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN: 

5.1. Gambaran/uraian lokasi dan waktu penelitian, pengkajian, pengembangan dan 

penerapan dilakukan 

 

No Lokasi Pembesaran Mulai Tahun 

1 Bengkalis Provinsi Riau 2008 

2  Batam Provinsi Kepulauan Riau 2000 

3 Teluk Bou Pesisir Selatan Sumbar 2006 

4 Kabupaten Belitung Provinsi Babel 2012 

5 Bengkulu 2013 

6 Kalianda, Lampung 1993 

7 Kotabaru, Kalimantan Selatan 2013 

8 Sedau Singkawang, Kalbar 2004 

9 Grugak, Gondol, Singaraja Bali 1998 

10 Sekotong NTB 2006 

11 Pulau Seribu Jakarta 2003 

  

5.2. Lokasi wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi 

Wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi meliputi Provinsi Kepulauan 

Riau, Riau,  Lampung, DKI Jakarta, Bali dan Kalimantan Selatan dengan persyaratan sebagai 

berikut. 

1) Unit usaha budidaya berada pada lingkungan yang sesuai dimana resiko keamanan 

pangan dari bahaya kimiawi, biologis dan fisik diminimalisir. 

2) Perairan lokasi unit budidaya seharusnya berkualitas baik dan terhindar dari potensi 

bahaya keamanan pangan. 

3) Unit budidaya seharusnya dibuat dengan tata letak dan desain yang dapat 

meminimalkan resiko kontaminan. 

4) Lokasi  untuk pembesaran ikan kakap putih di keramba jaring apung  idealnya adalah 

wilayah perairan yang mempunyai salinitas  15-25 ppt, karena ikan kakap putih bersifat 

catadromous, akan tetapi dapat juga dipelihara pada wilayah yang salinitasnya antara 

25-30 ppt, karena ikan kakap putih juga mempunyai sifat euryhaline.  

5) Selain itu wilayah pengembangan pembesaran ikan kakap putih di KJA juga harus 

memperhatikan aspek sosial ekonomi, terutama kedekatan dengan unit pengolahan 

dan pasar. 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

1) Bilamana ikan budidaya lepas ke perairan, bisa saja terjadi dominasi satu species (ikan 

kakap) dalam suatu perairan karena sifat dari ikan kakap putih yang kanibal. 

2) Pakan yang diberikan berupa pellet. Kemungkinan dampak yang ditimbulkan adalah 

meningkatnya konsentrasi nutrien di perairan dari buangan pakan usaha budidaya.  
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Unsur yang umumnya terkait dengan limbah budidaya adalah unsur Nitrogen (N) dan 

Fosfor (P). Limbah yang berlebihan dalam badan air (hypernutrifikasi) menyebabkan 

meningkatnya jumlah plankton (eutrofikasi).  Blooming plankton menghasilkan kondisi 

perairan dengan kandungan oksigen yang rendah (hypoxia) dan kehabisan oksigen 

(anoxia). Diketahui bahwa fosfor terikat pada sedimen dan relatif tidak dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh organisme hidup perairan.   

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA. 

 Gambaran analisa usaha pembesaran ikan kakap putih di KJA disesuaikan dengan harga 

yang ada di suatu tempat dan untuk memudahkan perhitungan maka digunakan asumsi-

asumsi sebagai berikut : 

ANALISA USAHA BUDIDAYA  

PEMBESARAN KAKAP PUTIH 

Biaya Investasi 

     

No. URAIAN VOL SATUAN 
HARGA 

SATUAN 
TOTAL 

Nilai 

Ekonomis 

(Tahun) 

1 KJA HDPE 1 Set 135.000.000 135.000.000 15 

2 
Rumah Jaga dan 

Gudang 
1 Paket 15.000.000 15.000.000 10 

3 Blower dan Intalasi 1 Paket 2.000.000 2.000.000 2 

4 Peralatan Kerja 1 Paket 1.000.000 1.000.000 1 

 
JUMLAH 

   
153.000.000 

 

       Biaya Operasional 

     
No URAIAN VOL SATUAN 

HARGA 

SATUAN 
TOTAL 

 

 1 Benih 8.000 ekor 6.000 48.000.000 
 

2 Pakan Pellet 6.400 Kg 18.000 115.200.000 
 

3 Vitamin dan obat 1 paket 5.000.000 5.000.000 
 

4 Tenaga Kerja 1 orang 1.500.000 9.000.000 
 

5 Biaya Tak Terduga 1 paket 15.000.000 15.000.000 
 

       
 

JUMLAH 
   

192.200.000 

 

       

 

Dalam 1 tahun dapat dilakukan 2 kali siklus pemeliharaan 

 

 

Total Biaya = Biaya Penyusutan Investasi per siklus + biaya Operasional per siklus 

 

Biaya Penyusutan per siklus = Rp. 12.500.000/2           = Rp.      6.250.000,- 

 

Biaya Operasional Per siklus                                          = Rp.  192.200.000,- 
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TOTAL BIAYA 

 

  198.450.000  

      

 

Pendapatan Per Siklus 

 

 

3.200 Kg x Rp. 75.000,-   240.000.000  

      

 

Laba Per Siklus 

 

 

Pendapatan - Total Biaya      41.550.000  

      

 

BEP (Unit) 

 

 

Total Biaya/Harga Jual  

 

(198.450.000/75.000)              2.646  

 

Artinya BEP akan tercapai bila produksinya minimal 2.646 Kg 

 

 

BEP (Rp) 

 

 

Biaya Tetap / Jumlah Produksi 

 

(192.200.000/3200) 

   

          60.062,50  

 

Artinya BEP akan tercapai bila harga jual per kg minimal Rp. 60.062,50 

      

 

Keterangan : 

  

 

** : -  Masa Pemeliharaan 6 bulan (≥500 gr) 

 

        -  Ukuran benih tebar 20 gr 

 

        -  Tingkat kelulusan hidup 80% 

 

        -  Harga jual hasil Rp. 75.000,- 

 

        -  FCR 1 : 2 

 

        -  1 set KJA terdiri dari 4 lobang 4x4 m 

 

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

 Sebagian besar komponen kegiatan pembesaran ikan kakap putih berasal dari dalam 

negeri, kecuali tepung ikan (fish meal) yang komposisinya kurang dari 50 %. 

 

9. FOTO DAN SPESIFIKASI 
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Gambar 2. Foto sarana dan prasarana serta kegiatan pembesaran ikan kakap putih di KJA. 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 
 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tujuan: Untuk mendukung produksi biomas abalon secara berkesinambungan; membuka 

lapangan usaha baru dan mata pencaharian alternatif tanpa harus alih profesi pada budidaya 

ikan di keramba apung yang sudah ada; mengurangi eksploitasi abalon di alam. 

 

Manfaat: Mendukung pengembangan budidaya abalon skala masal secara 

berkesinambungan, memberikan alternatif pekerjaan dan penghasilan tambahan bagi 

pembudidaya rumput laut utamanya jenis Gracillaria sp., menambah pendapatan masyarakat 

pembudidaya ikan, mendukung peningkatan kegiatan ekonomi secara makro di bidang 

perikanan. 

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI 

- Pembesaran abalon: Pemeliharaan abalon yang dilakukan pada bak terkontrol atau pada 

wadah yang digantung pada keramba apung. 

- Benih abalon: abalon berukuran 2,5-3,0 cm yang dihasilkan dari panti pembenihan. 

- Keramba apung: keramba yang terbuat dari bambu, kayu atau dari bahan Polyethylene 

(PE) atau High Density Polyethylene (HDPE). 
- Keranjang abalon: wadah yang digunakan untuk pembesaran abalon yang terbuat dari 

bahan plastik berlubang. 

- Kubus: wadah yang digunakan untuk pembesaran abalon terbuat dari rangka besi yang 

dilapisi bahan plastik, dirangkai membentuk kubus dan disekat empat bagian. 

- Pakan abalon: pakan yang diberikan selama pembesaran abalon berupa rumput laut, 

terutama jenis Gracillaria sp.  
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3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNG JAWABKAN 

3.1. Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 

- Lokasi keramba apung harus terlindung dari gelombang besar dan arus yang kuat 

yang dapat merusak keranjang dan keramba apung.  

- Lokasi keramba apung harus terbebas dari pencemaran dan buangan limbah industri, 

pertanian, maupun limbah rumah tangga. 

- Tersedia sumber makroalga (rumput laut) sebagai pakan untuk mendukung 

pertumbuhan abalon secara optimal dan faktor keamanan yang terjamin.  

- Tersedia sumber benih dari hatchery yang berkualitas dan berkesinambungan. 

- Lokasi keramba apung terletak tidak jauh dari pantai (berjarak sekitar 100-200 m) 

dan memiliki kedalaman air antara 7-10 m saat surut terendah. Suhu air berkisar 28-

30 °C, salinitas 29-34 ppt dan kecerahan minimum 3-5 m. 

- Lokasi keramba apung harus terjangkau dan memenuhi persyaratan waktu tempuh 

transportasi benih abalon. 

 

3.2. Gambaran/uraian teknologi dan cara penerapan teknologi. 

- Untuk pembesaran abalon di laut diperlukan sarana keramba apung yang dapat 

dibuat dari bahan yang mudah diperoleh di lokasi seperti bambu maupun kayu, 

keranjang plastik berlubang untuk wadah pemeliharaan abalon, jaring untuk 

penampungan pakan rumput laut dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga 

dihasilkan biomas abalon ukuran konsumsi. Kegiatan pembesaran abalon akan lebih 

efisien apabila dilakukan secara terpadu atau terintegrasi dengan budidaya ikan laut, 

dimana pembesaran abalone dilakukan dengan metode gantung pada keramba 

apung yang digunakan untuk budidaya ikan. 

- Pembuatan Keramba Apung: Keramba apung untuk menggantung keranjang abalon 

dapat dibuat dari bambu, kayu dan papan (Gambar 1) atau dari bahan High Density 

Polyethylene (HDPE) (Gambar 2.).    

- Persiapan Keranjang / Wadah pemeliharaan Abalon: Wadah pemeliharaan abalon 

berupa keranjang plastik berlubang dengan ukuran panjang 47,5 cm, lebar 36,5 cm 

dan tinggi 12,4 cm atau berbentuk kubus yang disekat menjadi empat bagian yang 

disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ukuran wadah pemeliharaan abalon berupa 

kubus berukuran panjangxlebarxtinggi: 35x35x50 cm yang terbagi atas 4 bagian yang 

diberi shelter berupa potongan pipa PVC 4 inch belah berukuran panjang 30 cm 

sebanyak 3 bh/bagian atau sebanyak 12 buah PVC/wadah pemeliharaan berfungsi 

sebagai tempat menempelnya abalon. Wadah pemeliharaan abalon yang berbentuk 

keranjang terdiri atas 2 buah keranjang yang diikat secara vertikal (Gambar 3). 

- Seleksi dan Transportasi Benih Abalon: Benih abalon yang digunakan untuk 

pembesaran diperoleh dari panti pembenihan (hatchery) dan mempunyai panjang 

cangkang berkisar 2,5-3,0 cm. Benih abalon yang sehat mempunyai ciri-ciri: 1) 

melekat erat pada shelter, 2) bila diangkat maka bergerak aktif, 3) segera 

membalikkan tubuhnya bila diletakkan terbalik di dalam air laut, dan 4) tubuh utuh, 
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daging dan cangkangnya tidak ada yang rusak. Hasil seleksi benih abalon kemudian 

ditransportasi menuju lokasi pembesaran abalon. 

- Penebaran Benih Abalon: Untuk pembesaran abalon, penebaran benih ke dalam 

wadah (keranjang pemeliharaan abalon) dengan kepadatan berkisar 150-160 ekor 

(Gambar 4). Benih abalon ditebar dengan kepadatan awal 75-80 ekor per keranjang 

atau sebanyak 150-160 ekor/gantung. Ukuran tebar awal benih abalon berkisar 2,5-

3,0 cm yang terlebih dahulu diadaptasikan pada kondisi lingkungan perairan 

setempat. Untuk wadah berupa kubus, benih abalon ditebar dengan kepadatan awal 

35-40 ekor/bagian kubus atau sebanyak 150-160 ekor/kubus.  

- Pemasangan Keranjang pada Keramba Apung: Pemasangan keranjang dengan cara 

menggantung keranjang yang berisi abalon pada posisi kedalaman 2-3 m dari 

permukaan air (dpl). Jarak antara tempat pengikat tali untuk menggantung keranjang 

sekitar 2 m atau disesuaikan dengan panjang keramba apung/rakit (Gambar 5). 

- Pemeliharaan dan Pemberian Pakan Abalon: Pada pemeliharaan abalon di keramba 

apung seharusnya dilakukan antara lain, pemantauan kondisi abalon sekaligus 

memantau ketersediaan pakan yang ada dalam keranjang. Abalon selama 

pemeliharaan diberikan pakan berupa rumput laut (Gracillaria sp.) segar. Sebaiknya 

jenis rumput laut berasal dari budidaya di tambak, walaupun dapat juga diberikan 

Gracillaria asal laut. Jumlah pemberian pakan secara berlebih (adlibitum) setiap 3-5 

hari sekali dan lama pemeliharaan sekitar 6-8 bulan.  

- Perawatan Keranjang dan Keramba Apung serta Pengendalian Penyakit: Perawatan 

keranjang dilakukan secara rutin dengan melakukan perbaikan keranjang apabila ada 

tali yang putus atau pintu keranjang yang kurang tertutup rapat dan melakukan 

pembersihan keranjang dari kotoran atau biofouling. Wadah yang kotor 

menyebabkan sirkulasi air dalam keranjang terhambat, sehingga menyebabkan 

kandungan oksigen terlarut dalam wadah menjadi rendah dan akan berdampak pada 

kondisi abalon menjadi kurang respon terhadap pakan dan lemah yang akhirnya akan 

mengganggu pertumbuhan abalon. Kondisi kesehatan abalon sangat dipengaruhi 

oleh kebersihan lingkungan. Untuk mencegah penyakit abalon selama pemeliharaan 

cukup mudah, yaitu dengan cara menghindari terjadinya luka pada tubuh pada saat 

mencongkel abalon, sehingga tidak mudah terserang bakteri, membersihkan 

keranjang secara rutin dan memberikan pakan yang berkualitas dengan jumlah yang 

cukup. 

- Panen Biomas Abalon: Panen dapat dilakukan setelah ukuran panjang cangkang atau 

bobot badan abalon mencapai ukuran pasar atau sesuai dengan permintaan (Gambar 

6). Permintaan pasar untuk biomas abalon umumnya ukuran panjang cangkang 5,5-

6,5 cm atau bobot badan 30-35 g/ekor. Untuk mencapai ukuran panen abalon, 

diperlukan masa pemeliharaan dalam keranjang di keramba apung selama 6-8 bulan. 
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4. KEUNGGULAN  TEKNOLOGI. 

Keunggulan teknologi budidaya abalon menggunakan keranjang gantung, meliputi: 

- Sederhana, mudah dilakukan, aplikatif dan aman. Tidak memerlukan keterampilan 

khusus bagi pembudidaya untuk mengaplikasikan teknologi ini. Berbekal pengalaman 

budidaya di laut yang telah dilaksanakan sebelumnya, pembudidaya dapat mengadopsi 

teknologi dan melaksanakan kegiatan budidaya abalon tersebut. Abalon yang ditempatkan 

dalam keranjang juga aman dari ancaman predator dan kehilangan, dibandingkan jika 

menggunakan kantong jaring 

- Efisien dan ekonomis. Aplikasi teknologi budidaya abalon ini dapat diintegrasikan dengan 

budidaya ikan lainnya di keramba jaring apung (KJA) yang sudah ada. Dengan demikian 

hanya dibutuhkan biaya untuk keranjang sebagai wadah, benih abalon dan ketersediaan 

rumput laut sebagai pakan dan tidak diperlukan KJA khusus. 

- Ramah lingkungan. Pada aplikasi teknologi ini tidak digunakan bahan-bahan berbahaya 

dan bahan kimia lainnya dan hanya menggunakan makroalga (rumput laut) sebagai pakan 

abalon. 

- Sebagai usaha alternatif dan penghasilan tambahan bagi pembudidaya. Selain dapat 

dilakukan secara khusus yakni hanya melakukan usaha budidaya abalon sebagai lapangan 

pekerjaan baru, teknologi budidaya abalon ini juga dapat dilakukan bersamaan dengan 

kegiatan budidaya laut lainnya, sehingga dapat memberikan penghasilan tambahan bagi 

pembudidaya. 

 

5. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN 

WILAYAH /DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN 

- Tahun 2011: Pengembangan teknologi pembesaran abalon pada keramba apung di 

Kabupaten Takalar, Prov. Sulawesi Selatan. 

- Tahun 2012: Pengembangan teknologi pembesaran abalon pada keramba apung di 

Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.  

- Wilayah rekomendasi pengembangan budidaya abalon yakni di sekitar daerah sentra 

produksi rumput laut, seperti di wilayah pulau Nusa Penida (Bali); Kabupaten Situbondo 

(Jawa Timur); Kab. Takalar dan Kab. Barru (Sulawesi Selatan); Kab. Marowali (Sulawesi 

Tengah); dan wilayah Kawasan Timur Indonesia pada umumnya. 

- Ujicoba pengembangan pembesaran abalon di keramba apung telah dilakukan di dua 

kabupaten yakni Kab. Takalar, Sulawesi Selatan dan Kab. Situbondo, Jawa Timur. Dari 

kegiatan budidaya abalon di lokasi tersebut, dapat dihasilkan biomas abalon berukuran 

panjang cangkang ± 5 cm atau bobot badan sekitar 25-26 g/ekor selama 8 bulan 

pemeliharaan dengan sintasan mencapai 80%. 

- Produktifitas biomas abalon pada satu unit keramba apung berukuran 8x8 m2 

menggunakan keranjang abalon sebanyak 30 gantung, lama pemeliharaan antara 6-8 

bulan dengan sintasan 80 %, diperoleh total biomas abalon hidup ±160 Kg. 

 

 

 



364 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

- Kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan sangat kecil bagi lingkungan karena 

teknologi tersebut tidak menggunakan bahan kimia/disinfektan. 

- Bila lingkungan budidaya tercemar, maka besar kemungkinan abalon akan mengakumulasi 

bahan pencemar yang masuk ke dalam tubuh abalon melalui pemanfaatan rumput 

laut/makroalga (Gracillaria sp.) sebagai pakan yang sudah mengakumulasi bahan 

pencemar. 

- Kesalahan dalam pemilihan lokasi untuk pembesaran abalon akan berdampak kegagalan 

terhadap budidayanya. 

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

Dengan menggunakan keramba apung dari bahan bambu berukuran 8x8 m, jumlah keranjang 

abalon 30 gantung, lama pemeliharaan 6-8 bulan dengan sintasan 80 %, diperoleh total 

biomas abalon hidup ±160 Kg. Keuntungan Rp. 12.425.000,-, B/C ratio 1,63, pengembalian 

modal 1,58 siklus (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Analisa Usaha Pembesaran Abalon Di Keramba Apung 

Keramba apung dari bahan Bambu berukuran 8x8 m2 

Jumlah keranjang abalon : 30 gantung 

Lama pemeliharaan : 6-8 bulan, Sintasan: 80 % 

Total biomas abalon hidup yang dipanen: ±160 Kg. 

 

A. BIAYA INVESTASI 

NO URAIAN VOL. 
 

HARGA 

SAT. 

JUMLAH 

(Rp.) 

UMUR 

EKONOMIS 

(siklus) 

PENYUSUTAN 

(Rp.) 

1 Bambu 8 meter 24 btg 50.000 1.200.000 3 400.000 

2 Keranjang GF no. 306 120 buah 35.000 4.200.000 5 840.000 

3 Tali jangkar 15 mm 40 kg 35.000 1.400.000 5 280.000 

4 Tali PE 8 mm dan 6 mm 60 kg 35.000 2.100.000 3 700.000 

5 Pelampung rakit 9 buah 125.000 1.125.000 5 225.000 

6 Jangkar beton 4 buah 50.000 200.000 5 40.000 

 

JUMLAH 

   

10.225.000 

 

2.485.000 

 

B.  BIAYA VARIABEL (BV) 

NO URAIAN VOL. 
 

HARGA SATUAN JUMLAH (Rp.) 

1 Benih Abalon (3 cm) 6.000 ekor 1.500 9.000.000 

2 Pakan (Rumput laut, Gracillaria) 3.840 kg 1.000 3.840.000 

3 Biaya panen 1 paket 250.000 250.000 

 

JUMLAH 

   

13.090.000 
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C.  TENAGA KERJA 

NO URAIAN VOL. 
 

HARGA SAT. JUMLAH (Rp.) 

1 1 Orang Tenaga 8 bulan 500.000 4.000.000 

 

JUMLAH 

   

4.000.000 

 

D.  BIAYA TETAP 

-  Upah Tenaga Kerja + Biaya Penyusutan = 6.485.000 

 

E.  BIAYA TOTAL 

-  Biaya Tetap + Biaya Variabel 

 

= 19.575.000 

 

F.  PENERIMAAN 

- Hasil Panen 80 % (ekor) 4.800  

- Hasil Panen Biomas (Kg) 160 

- Harga Jual (Rp./Kg) 200.000 

JUMLAH PENERIMAAN 32.000.000 

 

G. ANALISA LABA/RUGI 

-  KEUNTUNGAN = Penerimaan -  Biaya Total 12.425.000 

 

H.  B/C Ratio 

-  Penerimaan : Biaya Total      =            1,63  

 

I. PENGEMBALIAN MODAL (siklus) 

-  Biaya Total : Keuntungan      =            1,58  

 

J. BREAK EVEN POINT 

- Biaya Variabel (BV) 13.090.000 

- Biaya Tetap 6.485.000 

- Biaya Total 19.575.000 

- Hasil Panen (Kg) 160 

- Penerimaan 32.000.000 

- BV : Penerimaan 0,41 

- I - (BV:Penerimaan) 0,59 

- Biaya Produksi ( Biaya total/produksi) (Rp./kg) 122.344 

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Penggunaan komponen dalam negeri mencapai 100 %, karena bahan dan alat yang digunakan 

semua berasal dan diproduksi di dalam negeri. 
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9.   FOTO DAN SPESIFIKASI 

  
Gambar 1. Keramba apung dari bahan bambu digunakan  

untuk menggantung keranjang berisi abalon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Keramba apung dari bahan HDPE yang utamanya  

digunakan untuk budidaya ikan, juga digunakan  

untuk menggantung keranjang berisi abalon. 

 

  
Gambar. 3. Keranjang plastik dan kubus sebagai  

wadah pemeliharaan abalon di keramba apung. 

 

 
Gambar 4. Penebaran benih abalon ke dalam keranjang  

untuk pembesaran di keramba apung. 
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Gambar 5. Posisi penempatan keranjang pemeliharaan abalon  

pada keramba apung. 

 

 
Gambar 6. Proses pemanenan dan penimbangan biomas abalon. 

 

 

 

  

Keramba Apung 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 

Patin merupakan salah satu ikan budidaya yang potensi di wilayah Indonesia. Akhir-akhir ini 

pemerintah berupaya dan memberikan angin segar kepada para pembudidaya patin dan unit 

pengolah ikan patin untuk meningkatkan produksinya. Produk olahan patin yang ada di 

pasaran masih sedikit kita temukan. Perlu adanya inovasi atau diversifikasi produk olahan dari 

patin agar mempunyai daya saing di pasaran. Daging ikan patin yang berwarna putih, 

teksturnya lembut dan gurih rasanya merupakan keunggulan tersendiri dan banyak disukai 

masyarakat. 

 

Salah satu produk value added yang inovatif dari ikan patin adalah Patin Tanpa Duri (Pattari) 

Asap. Pattari asap mempunyai rasa yang khas dengan aroma asap yang mampu menarik 

selera konsumen. Teknologi cabut duri ini diharapkan dapat memanjakan konsumen dalam 

mengkonsumsi ikan patin. Selain itu diharapkan agar konsumsi patin dapat meningkat karena 

semakin memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Teknologi ini 

sangat aplikatif karena menggunakan peralatan yang sederhana dan relatif murah. Sedangkan 

dampak secara sosial ekonomi adalah dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

 

Produk olahan dari pattari salah satunya adalah pattari asap. Patin asap masih jarang dijumpai 

di pasaran secara umum padahal patin asap ini mempunyai rasa yang nikmat, tidak kalah 

rasanya dengan ikan asap lainnya dan mempunyai tekstur daging yang lembut. Pengasapan 

yang dapat menghasilkan produk dengan mutu yang baik adalah dengan cara pengaturan 

suhu asap menggunakan alat pengasapan yaitu lemari asap. 
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2. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS 

o ALAT DAN BAHAN 

ALAT 

Peralatan yang digunakan dalam proses produksi harus selalu bersih dan dicuci dengan 

sabun agar benar-benar bersih dan terhindar dari bakteri. Peralatan merupakan benda 

yang langsung bersentuhan dengan produk maka harus dijaga kebersihan dan 

keamanannya.  

Peralatan yang digunakan dalam proses produksi Pattari Asap adalah sebagai berikut: 

o Pisau fillet yaitu pisau yang tipis, tajam dengan ukuran pisau 6 sampai 8 inci, fungsi 

sebagai alat untuk menyiangi ikan dan untuk mencabut duri patin. 

o Gunting yaitu gunting yang kuat misalnya gunting dahan dengan ujung yang lurus dan 

lancip, fungsinya untuk menggunting duri pada saat mencabut patin. 

o Telenan, fungsinya sebagai alas pada saat proses mencabut patin. 

o Bak/ember plastik, fungsinya sebagai tempat untuk perendaman dalam garam dan 

bumbu. 

o Jarum kasur, fungsinya untuk menjahit patin sebelum digantung pada lemari asap. 

o Meja proses, fungsinya untuk meja pada saat proses cabut duri. 

o Lemari asap dengan ukuran tinggi 1,5 m dari atas kaki lemari, panjang 1 m, lebar 1 m 

dengan kapasitas 40 sampai 50 ekor. Lemari asap tersebut bisa dipesan di Akademi 

Perikanan Sidoarjo dengan contact person nomer HP. 081216236488. 

 

BAHAN 

Bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi Pattari Asap adalah sebagai berikut :  

o Patin segar dengan ukuran 500 gram per ekor sebagai bahan baku. 

o Bahan tambahan: 

- Garam sebagai pemberi rasa. 

- Bawang putih dan kunyit sebagai bumbu. 

Bumbu-bumbu yang akan digunakan harus dicuci terlebih dahulu. 

o Bahan pembantu: 

- Benang kasur untuk menjahit dan menggantung patin di lemari asap. 

- Batok kelapa kering sebagai bahan bakar dalam menghasilkan asap. Batok kelapa 

merupakan bahan bakar yang aman untuk digunakan karena tidak menimbulkan 

senyawa yang berbahaya/karsinogenik. Bahan bakar yang digunakan tidak boleh 

menggunakan kayu yang bergetah karena asap yang dihasilkan berpotensi 

menimbulkan senyawa karsinogenik. 

- Air  

Air yang digunakan harus air bersih dan tidak tercemar. 

- Es curai  

Es yang digunakan terbuat dari air yang bersih.  
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o FORMULASI BAHAN 

-  Patin segar    1,5 kg 

-  Air bersih    1 liter (untuk perendaman) 

-  Garam    50 gram (5% dari air rendaman) 

-  Bawang putih    50 gram  

-  Kunyit    1 ruas 

 

o TAHAPAN PROSES 

I. Pencabutan Duri Ikan Patin. 

Prosedur pencabutan duri ikan patin adalah sebagai berikut: 

1. Ikan patin sebagai bahan baku yang digunakan harus segar dan diperoleh dari 

tempat yang bersih dan tidak tercemar. Kualitas bahan baku yang baik akan 

menghasilkan produk akhir dengan kualitas yang baik juga, sehingga bahan 

baku harus benar-benar segar. Selama proses pengangkutan dari tempat 

bahan baku ke tempat produksi ikan harus dijaga pada suhu rendah yaitu 

maksimal 5:C dengan penambahan es curai.  

2. Pada proses pencabutan duri patin, suhu ikan harus tetap dipertahankan pada 

suhu di bawah 5°C untuk menjaga mutu ikan dengan cara ditambahkan es 

curai. 

3. Ikan patin dibersihkan atau dicuci. Pencucian dilakukan dengan air mengalir. 

4. Pembelahan (fillet) dengan cara menyayat bagian punggung. Penyayatan 

dimulai dari bagian ekor sampai dengan membelah kepala. Pembelahan 

kepala menggunakan gunting agar lebih mudah. Selanjutnya isi perut dan 

insang dibersihkan.   

 

 
 

5. Pencucian ikan dengan menggunakan air bersih dan dingin (5°C) untuk 

menghilangkan sisa darah, lemak, dan kotoran yang menempel.  

6. Pembuangan duri dimulai dari pemotongan tulang punggung bagian ekor 

dengan alat gunting dan selanjutnya mengangkat tulang punggung dengan 

cara menyayat secara perlahan-lahan menggunakan pisau sampai ke bagian 

kepala. Tulang punggung sebelah atas jumlahnya 38 buah dan tulang 

punggung sebelah bawah berjumlah 23 buah. 
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7. Pengambilan duri rongga perut menggunakan pisau 

dengan cara disayat pada sisi kiri dan kanan. Duri 

rongga perut sebelah kiri berjumlah 11 buah dan duri 

rongga perut sebelah kanan berjumlah 11 buah 

8. Pengambilan tulang sirip anal dilakukan menggunakan pisau dan gunting. 

Tulang sirip anal berjumlah 29 buah dan tulang sirip dorsal berjumlah 8 buah. 

 

 

 

  

 

9. Pattari siap untuk dikemas atau diolah menjadi produk lebih lanjut. 

 

Alur proses cabut duri patin dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Proses Cabut Duri Patin 

Patin Segar Ukuran 500 gram per ekor 

Pencucian dengan air dingin dan mengalir 

Pembelahan (fillet)  ikan pada bagian 

punggung sampai kepala terbelah 

Pengambilan insang dan isi perut 

Pencucian dengan air dingin dan mengalir 

Pengambilan tulang punggung 

Pengambilan duri rongga perut 

Pengambilan duri rongga perut 

Pengambilan tulang sirip anal 

Patin Tanpa Duri (Pattari) 
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II. Perendaman Dalam Larutan Garam Bumbu 

1. Bumbu dihaluskan kemudian dilarutkan dalam air bersama garam. 

2. Rendam patin tanpa duri dalam larutan tersebut selama 10 menit. 

 

III. Pengasapan 

Pengasapan Pattari dilakukan dengan menggunakan lemari asap yang dilengkapi 

dengan termometer sehingga suhu asap atau pemanasan dapat dikontrol. Posisi 

ikan di dalam lemari tersebut diletakkan dengan cara menggantung sehingga ikan 

tidak perlu dibalik. Lemari asap tersebut sebagai pengganti tungku yang biasanya 

digunakan dalam pengasapan ikan secara tradisional. Pengasapan dengan 

menggunakan lemari asap dapat menghasilkan ikan asap yang memiliki 

kenampakan yang lebih bersih, warna coklat keemasan yang menarik, serta 

tekstur yang lebih padat dan kompak. Selain itu kematangan daging ikan dapat 

merata karena pada saat proses pengasapan ikan, asap dapat menyelimuti semua 

permukaan ikan secara merata sehingga panas dari asap tersebut dapat 

mematangkan ikan secara merata pula. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Swastawati., et al., 2013 pada pengasapan ikan lele dan ikan patin 

menggunakan metode berbeda menunjukkan bahwa pengasapan menggunakan 

smoking cabinet mempunyai nilai organoleptik yang lebih tinggi dibandingkan 

ikan asap menggunakan tungku.  

 

Produk-produk makanan asap termasuk ikan asap dicurigai terkontaminasi 

senyawa PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons). PAH adalah senyawa kimia 

kelas lipofilik tinggi dan merupakan senyawa kimia yang dikenal sebagai potensial 

karsinogen. PAH terbentuk dan dilepaskan selama pembakaran tidak sempurna 

atau pirolisis dari bahan organik selama proses industri dan aktivitas manusia 

lainnya. Untuk menghindari terbentuknya PAH pada proses pengasapan ikan 

maka suhu pengasapan harus dapat dikontrol dan ikan tidak langsung terkena 

paparan api yang panas. Berdasarkan penelitian Hadiwiyoto et al., (2000), 

metoda pengasapan panas atau secara tradisional, menyebabkan kandungan 

Benzo (α) Pyrene (komponen PAH yang menyebabkan karsinogenik) lebih tinggi. 

Pengaruh tingginya kandungan Benzo(α) Pyrene, antara lain disebabkan oleh 

panas yang kurang terkontrol di pengasapan menggunakan tungku. 

 

Pada metode pengasapan ikan menggunakan lemari asap, suhu dapat dikontrol 

dan jarak ikan dengan sumber api dapat diatur. Alat yang digunakan untuk 

pengasapan Pattari adalah lemari asap yang dilengkapi dengan termometer pada 

dinding lemari sehingga suhu dapat dikontrol. Selain itu lemari asap juga 

dilengkapi dengan cerobong asap untuk menghindari pencemaran udara di 

lingkungan sekitar. Pada lemari asap, tempat antara bahan bakar dan ikan 

terdapat sekat dengan lubang-lubang untuk keluarnya asap sehingga api tidak 

langsung terkena ikan.  



377 

 

Faktor yang menyebabkan terbentuknya senyawa PAH adalah suhu pengasapan 

dan benzo*a+pyrene tidak terbentuk jika suhu pirolisis dibawah 425:C (Guillen et 

al. 2000; Stolyhwo & Sikorski 2005). Dengan suhu yang dikontrol dan ikan yang 

tidak langsung terkena api maka dapat meminimalkan kandungan PAH. 

Pengasapan pattari dilakukan selama kurang lebih 6 jam. Suhu asap pada 4 jam 

pertama dipertahankan pada kisaran suhu 30:C sampai 60:C. Setelah itu suhu 

asap dinaikkan pada kisaran suhu 70:C sampai 90:C untuk mematangkan ikan 

selama kurang lebih 2 jam. Setelah pengasapan selesai maka api segera dimatikan 

dan ikan tetap dibiarkan menggantung agar tiris. Bahan bakar yang digunakan 

adalah tempurung kelapa kering. Berdasarkan penelitian Budijanto et al, 2008 

tempurung kelapa merupakan bahan bakar pengasapan yang aman. Sedangkan 

berdasarkan Silva et al, 2011 menunjukkan bahwa penggunaan bahan bakar 

serbuk gergaji menghasilkan ikan asap dengan kandungan PAH tertinggi 

dibanding penggunaan bahan bakar arang dan kayu bakar. Berdasarkan European 

Commission (Regulation (EC) No 208/2005) kandungan PAH dalam daging dan 

ikan asap maksimal 5 mg/kg. 

 

Langkah-langkah dalam pengasapan tersebut adalah : 

1. Ikan patin yang sudah dicelupkan dalam larutan garam dan bumbu kemudian 

dijahit dengan benang pada bagian tubuh ikan di atas ekor sehingga ada 

ikatan benang untuk cantolan menggantung pattari di dalam lemari asap. 

2. Kemudian ikan digantung di dalam lemari asap tanpa dinyalakan terlebih 

dahulu. Ikan digantung selama 1 jam agar ikan benar-benar tiris. 

3. Masukkan sebilah kayu sepanjang kira-kira 10 cm ke dalam tubuh ikan untuk 

mengganjal agar tubuh ikan tidak tertutup pada saat pattari diasap. 

4. Nyalakan batok kelapa yang berada di bagian bawah lemari pengasapan 

sampai timbul asap banyak. Batok kelapa dijaga jangan sampai timbul api. 

Suhu dalam lemari pengasapan dijaga pada kisaran suhu 30°C - 40°C selama 4 

jam. 

5. Setelah 4 jam pada suhu tersebut di atas maka suhu pengasapan dinaikkan 

pada kisaran 70°C - 90°C selama 2 jam. 

6. Jika pengasapan sudah selesai matikan asap dan biarkan ikan tetap 

menggantung selama 2 jam agar tiris  

7. Kemas ikan patin tanpa duri asap dengan plastik PE. 

8. Penyimpanan dapat dilakukan pada suhu kamar dan bisa bertahan 4 hari atau 

bisa juga disimpan dalam freezer dengan suhu -18°C bisa bertahan selama 6 

bulan. 
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Alur proses pengasapan patin tanpa duri dapat dilihat pada Gambar 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Proses Pengasapan Pattari. 

 

o PEKERJA 

Pekerja yang melakukan proses produksi harus menggunakan sarung tangan dan  

pakaian yang bersih agar tidak terjadi kontaminasi pada saat proses produksi. 

o TEMPAT PRODUKSI 

Tempat produksi yang digunakan harus bersih, jauh dari sumber bakteri misalnya 

tempat pembuangan sampah. Selokan harus mengalir dengan lancar karena 

genangan air yang terdapat di selokan dapat menjadi sumber bakteri dan dapat 

mengontaminasi produk. 

o PENGEMASAN 

Pattari/Pattari asap harus dikemas dengan bahan kemasan yang sesuai untuk 

melindungi produk akhir dari kerusakan dan memudahkan proses distribusi. Ruang 

pengemasan ini tidak boleh jadi satu dengan ruang produksi agar tidak terjadi 

kontaminasi silang. Penyimpanan bahan kemasan juga harus ditempat yang bersih 

dan terhindar dari hewan-hewan pengganggu. 

Patin Segar Tanpa Duri. 

Perendaman dalam larutan bumbu 

selama 10 menit. 

Penjahitan dengan benang pada 

bagian ekor untuk menggantung ikan. 

Penggantungan pattari dalam lemari 

asap selama 1 jam. 

Pengasapan pada kisaran suhu 30°C - 
40°C selama 4 jam. 

 

Pengasapan pada kisaran suhu 70°C - 
90°C selama 2 jam. 

 

Setelah selesai pengasapan biarkan 

ikan menggantung selama 2 jam agar 

tiris. 

Pattari Asap. 

- Bawang putih 
- Kunyit 
- Garam 



379 

 

o PENANGANAN LIMBAH 

Limbah yang dihasilkan dari proses produksi pattari asap adalah limbah padat dan 

limbah cair. Limbah padat berupa duri,  isi perut dan  insang. Limbah cair berupa air 

bekas cucian ikan selama proses produksi. Limbah-limbah tersebut bukan 

merupakan limbah yang berbahaya karena tidak mengandung bahan kimia. Duri 

ikan bisa diolah lebih lanjut menjadi produk makanan, misalnya kerupuk dan abon. 

Selain itu, duri ikan dapat diekstraksi menjadi gelatin. Isi perut dan insang bisa 

ditepungkan sebagai bahan campuran untuk membuat pakan. Sedangkan untuk 

limbah cair dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk pupuk cair pada budidaya ikan. 

 

3. KEUNGGULAN TEKNOLOGI 

Teknologi Cabut Duri ini memberikan nilai tambah pada ikan patin. Teknologi yang digunakan 

aplikatif dan menggunakan peralatan yang sederhana yaitu gunting dan pisau sehingga mudah 

untuk diproduksi masal dan para pengusaha skala kecil dapat melakukan usaha ini. Konsumen 

akan lebih menyukai produk ini karena memudahkan dalam mengkonsumsinya. Produk pattari 

dapat disimpan beku sehingga mempunyai daya simpan yang panjang. 

 

Salah satu produk turunan dari pattari adalah pattari asap. Produk ini masih jarang ada di pasaran 

sehingga mempunyai peluang usaha yang besar. Teknologi pengasapan ini juga menggunakan 

peralatan yang sederhana dan terjangkau sehingga mudah diterapkan. Alat yang digunakan 

adalah lemari asap. Dan untuk menghasilkan mutu yang baik maka teknik pengasapannya 

menggunakan pengaturan suhu yaitu suhu rendah terlebih dahulu kemudian suhu tinggi. Pattari 

asap ini mempunyai rasa yang enak sehingga mudah diterima masyarakat. Keunggulan lain 

adalah bahan bahan yang digunakan dalam proses produksi semua menggunakan bahan lokal 

non impor sehingga mudah untuk mendapatkannya dan mendukung program penggunaan 

produk dalam negeri. 

 

4. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN 

DAN WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN 

Pengkajian dan pengembangan produk Patin Tanpa Duri Asap ini dilakukan di Teaching Factory 

Value Added Product Akademi Perikanan Sidoarjo pada tahun 2012. Produk ini sudah dicoba 

untuk diproduksi dan dipasarkan secara lokal di lingkungan Akademi Perikanan Sidoarjo dan 

daerah sekitarnya. Konsumen dapat menerima dan menyukai produk ini karena rasanya yang 

enak dan harga terjangkau.  

 

Produk ini berbahan baku ikan patin dengan ukuran minimal patin isi 5 ekor dalam 1 kilogram. 

Bahan baku tersebut mudah kita dapatkan di Kabupaten Sidoarjo maupun daerah-daerah yang 

mempunyai produksi patin yang melimpah seperti beberapa daerah di Kalimantan. Sehingga 

proses produksi dapat dilakukan di daerah mana saja yang produksi patinnya melimpah. 
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5. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Pengolahan patin tanpa duri ini tidak mempunyai dampak negatif karena tidak menghasilkan 

limbah yang berbahaya. Lemari asap yang digunakan haruslah menggunakan cerobong yang 

tinggi agar asap yang dihasilkan dari proses pengasapan tidak mengganggu masyarakat sekitar. 

 

6. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

Bahan baku yang digunakan adalah ikan patin segar dengan berat 500 gram per ekor. 

Dari hasil perhitungan analisis usaha skala rumah tangga diperoleh hasil : 

o Harga Pokok per ekor Rp. 10.253,- 

o Jika mengambil keuntungan bersih sebesar 50% maka harga jual per ekor adalah 

Rp. 15.379,- 

o BEP dalam kuantitas (ekor) adalah 15 ekor per hari 

o BEP dalam rupiah adalah Rp. 231.466,- 

o Jika berproduksi 1.500 ekor per bulan maka keuntungan yang akan diperoleh 

adalah Rp. 7.689.479,- 

Perhitungan analisis usaha pattari asap secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 1 

 

7. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Komposisi bahan yang terkandung dalam pattari asap keseluruhannya merupakan bahan lokal 

non impor yang mudah ditemukan di setiap pasar daerah.  

 

LAMPIRAN 1 

ANALISA USAHA PATTARI ASAP 

 

ANALISA USAHA PATIN TANPA DURI (PATTARI) ASAP 

SKALA RUMAH TANGGA 

Kapasitas Produksi 1500 ekor (750 kg Bahan baku) Per Bulan 

 

I. Menentukan kebutuhan peralatan, bahan, tenaga kerja, tempat usaha dan biaya usaha. 

1. Kebutuhan Peralatan 

No Peralatan Volume Harga Satuan Jumlah Umur Ekonomis 

1 Lemari asap 4 set 

  

4 buah 

5 buah 

5 buah 

100 buah 

5 buah 

2 buah 

1 set 

2.500.000 10.000.000 60 bulan 

 

12 bulan 

12 bulan 

12 bulan 

12 bulan 

24 bulan 

120 bulan 

120 bulan 

  (kapasitas 25 ekor)   
 

2 Bak plastik 50.000 200.000 

3 Pisau Fillet 100.000 500.000 

4 Gunting 20.000 100.000 

5 Jarum 500 50.000 

6 Telenan 35.000 175.000 

7 Meja Proses 1.500.000 3.000.000 

8 Sarana Penjualan (etalase) 5.000.000 5.000.000 

  Jumlah Nilai Peralatan 19.025.000    
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2. Kebutuhan Bahan Per Bulan 
     

No Peralatan Volume Harga Satuan Jumlah Keterangan 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

Ikan patin segar  750 kg 

  

 38 kg 

   

5 gulung 

1 paket 

  

 300 kg 

   

13.000 9.750.000 

  

  

(1500 ekor @ 0,5 kg) 
 

  

Garam 4.000 150.000 

(5% x 750 lt) 
 

  

Benang kasur 3.500 17.500 

Bumbu 200.000 200.000 

(bawang putih dan kunyit) 
 

  

Tempurung kelapa 1.500 450.000 

(40% x 750 kg) 
 

  

  Jumlah Nilai Bahan Per Bulan 10.567.500    

 

3. Kebutuhan Tenaga Kerja Per Bulan 
  

No Jenis Tenaga Kerja Volume Harga Satuan Jumlah 

1 Tenaga Kerja Tetap 2 orang 

1.500 

ekor 

1.000.000 2.000.000 

2 Tenaga Kerja Tidak Tetap 1.000 1.500.000 

 
(Pencabut Duri)     

 
Jumlah Nilai Tenaga Kerja 3.500.000 

 

4. Tempat Usaha 
    

Biaya sewa tempat usaha diperkirakan rata-rata per tahun sebesar Rp. 12.000.000,- 

  
=   per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- 

 

II. Menghitung biaya tetap dan biaya tidak tetap. 

1. Biaya Tetap adalah biaya yang dikeluarkan secara tetap per bulan dan tidak tergantung 

pada volume produksi. Biaya tetap dalam usaha ini adalah sebagai berikut: 

a. Biaya Penyusutan Peralatan Per Bulan 

No Nama Peralatan 
Jumlah Biaya Penyusutan 

Per Bulan 
Keterangan 

1 Lemari asap 166.667 Jumlah Biaya Penyusutan = 
Nilai Peralatan : Umur 
Ekonomis 

2 Bak plastik 16.667 

3 Pisau Fillet 41.667 

4 Gunting 8.333 

5 Jarum 4.167 

6 Telenan 7.292 

7 Meja Proses 25.000 

8 Sarana Penjualan 41.667 

Jumlah Biaya Penyusutan 
Peralatan Per Bulan 

311.458 
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 b.  Biaya Tenaga Kerta Tetap Per Bulan 2.000.000 

 c.  Biaya Sewa Tempat Usaha Per Bulan 1.000.000 

Jumlah Biaya Tetap Per Bulan 3.311.458 

2. Biaya Tidak Tetap adalah biaya yang dikeluarkan secara tidak tetap tergantung dari 

volume produksi. Biaya tidak tetap dalam usaha ini adalah sebagai berikut: 

No Peralatan Volume Harga Satuan Jumlah 

1 Ikan patin segar  750 kg 
  

 38 kg 
  

 5 gulung 
1 paket 
300 kg 

  
1.500 ekor 

  
  

13.000 9.750.000 

 
(1.500 ekor @ 0,5 kg) 

 
  

2 Garam 4.000 150.000 

 
(5% x 750 lt) 

 
  

3 Benang kasur 3.500 17.500 

4 Bumbu 200.000 200.000 

5 Tempurung kelapa 1.500 450.000 

 
(40% x 750 kg) 

 
  

6 Tenaga Kerja Tidak Tetap 1.000 1.500.000 

 
(Pencabut Duri)     

 
Biaya cabut duri @ 1.000 

 
  

Jumlah Biaya Tidak Tetap Per Bulan 12.067.500 

Jumlah Biaya Tidak Tetap Per Ekor 8.045 

 

III. Menghitung harga pokok produksi (per ekor), jika kapasitas produksi 1.500 ekor per bulan. 

 = Biaya Tetap + Biaya Tidak Tetap  

           Jumlah Produksi (ekor) 

 = 3.311.458 + 12.067.500 

                  1500 

 = Rp. 10.253,- 

 

IV. Menentukan harga jual per ekor. 

Jika menginginkan keuntungan bersih 50% dari harga pokok produksi, maka harga jual pattari 

asap per ekor adalah: 

 = (100% + 50%) x 10.253 

 = Rp. 15.379,- 

 

V. Menghitung break even point (BEP). 

a. BEP kuantitas (ekor)  

  =                 Biaya Tetap     

        Harga Jual per Ekor – Biaya Tidak Tetap per Ekor 

  =  3.311.458  

             15.379 – 8.045 

  = 452 ekor per bulan 

  = 15 ekor per hari 
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b. BEP Rupiah 

  =    Biaya Tetap    

            1 – (Biaya Tidak Tetap per Ekor/Harga Jual per Ekor) 

  =  3.311.458  

           1- (8.045/15.379) 

  = Rp. 6.943.969,- per bulan 

  = Rp. 231.466,- per hari 

 

VI. Menghitung keuntungan jika berproduksi 1.500 ekor per bulan 

 Keuntungan  = Total Penerimaan – Total Biaya 

   = (Jumlah Produksi x Harga Jual) – (Biaya Tetap + Biaya Tidak Tetap) 

   = (1.500 x 15.379) – (3.311.458 + 12.067.500) 

   = Rp. 7.689.479,- 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI : 

Teknologi ini dimaksudkan untuk dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha skala UKM atau usaha 

skala rumah tangga untuk memproduksi asap cair dan memanfaatkan asap cair untuk 

pengolahan ikan asap. Selain digunakan untuk pengolahan ikan asap, asap cair yang dihasilkan 

juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan lainnya seperti misalnya pengasapan lateks. 

 

Dengan menggunakan asap cair, ikan asap yang dihasilkan lebih baik dan lebih aman untuk 

dikonsumsi karena kemungkinan terdapatnya senyawa asap yang berbahaya dapat dikurangi 

atau bahkan dihindari. Penggunaan asap cair untuk pengasapan ikan juga dapat menghindari 

terjadinya kebakaran, polusi karena asap, kesulitan pengolahan ikan asap karena gangguan asap, 

dan sebagainya. 

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI  

Asap merupakan hasil pembakaran kayu yang banyak mengandung selulosa, hemiselulosa dan 

lignin yang pembakarannya tidak sempurna atau pembakaran dengan oksigen terbatas. 

Pembakaran kayu keras yang mengandung selulosa dan lignin akan menghasilkan senyawa 

formaldehida, asetaldehida, asam karboksilat, fenol, kresol, alkohol primer dan sekunder, serta 

keton. Proses pirolisis selulosa akan membentuk golongan furan dan fenol, sedangkan pirolisis 

lignin akan menghasilkan metil ester pirogalol dan tar yang merupakan campuran dari senyawa-

senyawa guaikol, kresol dan fenol. 

 

Asap cair adalah cairan asap hasil pembakaran kayu yang diperoleh melalui proses kondensasi 

secara bertahap sehingga diperoleh asap cair mutu pangan. Dengan kata lain, asap cair 

merupakan kondensat senyawa asap hasil pembakaran (pirolisis) kayu (yang banyak mengandung 

selulosa, hemiselulosa dan lignin) yang diperam dan difiltrasi untuk menghilangkan tar dan 

partikel-partikel endapan lain. Pada proses ini kondensat asap kasar yang diperoleh akan terpisah 
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menjadi tiga fase, yaitu fase larut air, fase tidak larut air dan fase tar. Asap pada fase larut air 

dapat langsung digunakan, sedangkan ekstrak fase tar dengan kadar tinggi yang telah dimurnikan 

dapat digunakan lagi untuk produksi asap cair dan biasanya disebut fraksi tar primer. 

 

Senyawa yang terdapat dalam asap cair berfungsi sebagai pembentuk rasa dan aroma, 

antimikroba, dan pemberi warna. Senyawa utama yang berperan sebagai antimikroba adalah 

fenol dan asam asetat yang dalam aplikasinya dapat bersimbiosis. Senyawa tersebut dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri (bacteriostatic) dan bahkan dapat menyebabkan kematian 

bakteri (bacteriside). Sedangkan senyawa asap yang berperan dalam membentuk rasa dan aroma 

yang khas adalah senyawa karbonil dan fenol. Di sisi lain, dengan kondensasi menjadi asap cair, 

senyawa yang tidak aman bagi kesehatan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Senyawa 

tidak aman yang terbentuk dalam pengasapan langung biasanya bersifat karsinogen seperti 

benzo(a)piren dan nitrosamin yang termasuk dalam kelompok senyawa polysiclic aromatic 

hydrocarbon (PAH) yang berbahaya karena berpotensi menyebabkan kanker dan atau mutasi 

gen. 

 

Dalam aplikasinya, asap cair dapat digunakan melalui pencampuran, penyemprotan, pencelupan 

atau pencampuran langsung ke dalam makanan, perendaman dan injeksi (penyuntikan). Dapat 

juga asap cair dipanaskan untuk menghasilkan uap yang mengandung asap dengan aroma asap 

untuk pengasapan bahan pangan. 

 

3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN: 

Teknologi ini meliputi teknologi untuk produksi asap cair dan teknologi untuk pengolahan ikan 

asap dengan menggunakan asap cair. Teknologi untuk produksi asap cair dilengkapi dengan alat 

yang digunakan untuk produksi asap cair. 

 

3.1.  Persaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Kayu yang digunakan untuk produksi asap cair dipersyaratkan yang banyak mengandung selulosa, 

hemiselulosa dan lignin, misalnya kayu kasuari, tempurung kelapa, cangkang kelapa sawit, sabut 

kelapa, serbuk gergaji dan sebagainya. Jenis kayu keras dan tidak basah namun tidak terlalu 

kering akan menghasilkan asap yang bagus dengan aroma yang enak. Kayu yang berkulit tipis 

cocok untuk produksi asap cair karena sedikit mengandung getah kayu dan aroma yang 

dihasilkan lebih enak. 

 

Alat yang digunakan untuk produksi asap cair adalah alat yang dirancang-bangun Balai Besar 

Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan 

(BBP4B-KP). Alat ini pada prinsipnya terdiri atas tiga komponen utama yaitu tangki pirolisistor, 

kondensor dan penampung asap cair. Alat ini mampu memproses asap cair dengan kapasitas 

volume bahan baku 10 L. Tenaga pemanas yang dipakai dapat menggunakan listrik sebesar 2.000 

watt atau memakai gas LPG. Sedangkan bahan pendingin yang dipakai pada kondensor adalah air 

mengalir. 
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Untuk pengolahan ikan asap dengan menggunakan asap cair diperlukan bahan baku ikan yang 

betul-betul masih segar agar diperoleh produk akhir yang bermutu tinggi. Untuk itu, penanganan 

ikan harus dilakukan mengikuti cara penanganan yang baik dan benar (good handling practices) 

dimulai dari saat penangkapan atau pemanenan hingga siap diolah. Penerapan sistim rantai 

dingin harus benar-benar dijaga. Jenis ikan yang digunakan dapat berupa ikan laut (tongkol, 

cakalang, pari dan cucut), ikan air payau (bandeng) maupun ikan air tawar (lele, patin, belut). 

 

Peralatan yang digunakan adalah peralatan untuk membersihkan dan menyiangi ikan seperti 

pisau, talenan, peralatan untuk membuang sisik dan peralatan untuk mencuci, peralatan untuk 

mengangkut ikan (keranjang plastik), dan peralatan untuk merendam ikan dalam larutan asap 

cair (ember plastik). Peralatan bantu lainnya antara lain timbangan, gayung, literan untuk 

mengukur volume asap cair, dan sebagainya. 

 

Selain itu, juga diperlukan alat pengering yang sekaligus berfungsi sebagai alat pengasap dengan 

sumber energi kayu bakar. Alat pengering ini dapat diatur ukurannya sesuai kebutuhan, misalnya 

dirancang untuk mengeringkan ikan dengan kapasitas 500 kg. 

 

3.2.  Rincian teknologi 

Produksi asap cair 

Asap cair diproduksi menggunakan jenis kayu keras yang banyak mengandung selulosa, 

hemiselulosa dan lignin, berkulit tipis, tidak basah namun tidak terlalu kering. Jenis kayu yang 

digunakan akan menentukan mutu asap cair. Kayu yang digunakan dicincang terlebih dahulu 

hingga ukurannya tidak terlalu besar. Jika kayu yang digunakan terlalu kering, kayu dapat 

dibasahi dengan air agar menghasilkan asap yang cukup dan putih. 

 

Alat yang digunakan untuk produksi asap cair terdiri dari tiga komponen utama yaitu tangki 

pirolisistor, kondensor dan penampung asap cair. Tangki pirolisistor berbentuk silinder terbuat 

dari bahan stainless steel yang dapat ditutup rapat. Tangki ini dipanaskan dan suhu pirolisis dapat 

diatur melalui kontrol panel. Kondensor berupa pipa spiral dengan panjang total sekitar 6 m 

berfungsi untuk mengkondensasikan asap yang dihasilkan dari tangki pirolisistor. Pipa ini 

didinginkan dengan sistem aliran air yang disirkulasikan terus melalui ruangan antara spiral dan 

tabung kondensor. Penampung asap cair dapat berupa botol gelas atau wadah lain dari gelas. 

 

Pirolisis berlangsung selama sekitar 5 jam dan terjadi dalam dua tingkatan proses yaitu pirolisis 

primer (berlangsung pada suhu di bawah 600
o
C dan menghasilkan arang) dan pirolisis sekunder 

(terjadi atas partikel dan gas/uap hasil pirolisis primer dan berlangsung pada suhu di atas 600
o
C 

serta menghasilkan karbonmonosikda, hidrogen, hidrokarbon, dan tar. Pirolisis primer dapat 

berlangsung lambat atau cepat. Pirolisis primer lambat terjadi pada proses pembuatan arang 

pada laju pemanasan lambat suhu 150
o
-300

o
C yang mengakibatkan terjadinya dehidrasi. Hasil 

reaksi keseluruhan adalah karbon padatan, air, karbon monosikda, dan karbondioksida. Pirolisis 

primer cepat terjadi pada suhu di atas 300oC dan menghasilkan gas, karbon padatan dan uap. 
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Kayu yang sudah dikecilkan ukurannya dimasukkan ke dalam tangki pirolisis dan kompor 

dinyalakan untuk membakar kayu. Suhu dinaikkan secara bertahap dan diatur dengan mengatur 

panel kontrol. Asap yang dihasilkan dikondensasikan dan asap yang mengembun membentuk 

asap cair kasar ditampung dalam botol. Pada tahap ini asap cair kasar masih kotor dan berwarna 

coklat gelap. Selanjutnya asap cair kasar dimurnikan dengan cara didistilasi ulang untuk 

membersihkan asap cair sekaligus menghilangkan beberapa jenis senyawa yang berbahaya bagi 

kesehatan. Hasilnya, asap cair menjadi bersih, jernih dan berwarna kuning cemerlang. 

 

Pengolahan ikan asap dengan asap cair 

Untuk pengolahan ikan asap dengan menggunakan asap cair diperlukan bahan baku ikan yang 

masih segar dan ditangani dengan baik dengan menerapkan sistim rantai dingin dengan ketat. 

Jenis ikan yang digunakan dapat berupa ikan laut (tongkol, cakalang, pari dan cucut), ikan air 

payau (bandeng) maupun ikan air tawar (lele, patin, belut, dan lain-lain). Untuk ikan budidaya 

sebaiknya digunakan bahan baku berupa ikan yang masih hidup yang kemudian segera dimatikan 

dengan cara memasukkan ke dalam air es atau dengan melakukan pemotongan kepala atau 

pembelahan kepala. Untuk ikan berukuran agak besar sebaiknya dilakukan pembelahan mulai 

kepala hingga ekor melalui punggung ikan. Selanjutnya ikan disiangi dan dicuci bersih terutama 

untuk menghilangkan darah dan sisa darah serta kotoran isi perut. Ikan belah yang telah bersih 

siap untuk diasap. 

 

Setelah siap, ikan direndam larutan garam 10% selama 60 menit untuk memberikan rasa. Namun, 

dapat juga perendaman ikan tidak menggunakan larutan garam sesuai dengan permintaan pasar. 

Setelah selesai perendaman, ikan ditiriskan sekitar 5 menit dan direndam dalam larutan asap cair 

2% selama 30 menit atau dicelup larutan asap cair 30%. Ikan selanjutnya diangkat dan ditiriskan, 

kemudian dikeringkan dalam pengering atau oven selama 6-8 jam. Suhu pengering diatur secara 

bertahap. Pada pengeringan 2 jam pertama suhu diatur 40o-50oC kemudian dinaikkan sampai 

mencapai 80-90oC selama 3 jam, dan lalu diturunkan lagi menjadi 60o-70oC selama 1 jam. Setelah 

selesai pengeringan, ikan didinginkan pada suhu ruangan dan dikemas. 

 

4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI  

 Untuk produksi asap cair dapat diarahkan untuk produksi asap cair untuk pangan maupun 

untuk kebutuhan lainnya seperti untuk pengasapan lateks, sehingga memiliki pasar yang 

lebih luas. 

 Produksi asap cair dapat memanfaatkan limbah olahan kayu, limbah pertanian atau 

limbah kayu lainnya sehingga ikut berperan dalam mengurangi risiko pencemaran akibat 

limbah tersebut sekaligus meningkatkan nilai tambah limbah. 

 Aplikasi asap cair untuk pengasapan ikan mudah diaplikasikan di lapangan dan tidak 

memerlukan keahlian khusus, cukup dengan perendaman, pencelupan atau penyuntikan. 

Dengan demikian teknologi ini dapat digunakan oleh pelaku usaha skala UKM maupun 

skala rumah tangga. 

 Asap cair untuk pengasapan ikan mudah dan praktis penggunaannya, flavor produk lebih 

seragam, warna lebih cerah dan seragam, menghasilkan produk yang lebih bersih, dapat 
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digunakan secara berulang-ulang, lebih efisien dalam penggunaan bahan pengasap, dapat 

diaplikasikan pada berbagai jenis bahan pangan, dan polusi lingkungan dapat diperkecil. 

Selain itu, kemungkinan kebakaran dalam pengasapan ikan seperti yang sering terjadi 

pada pengasapan konvensional dapat dihindari. Gangguan asap, api dan abu ketika 

pengasapan ikan dapat dihindari. 

 Senyawa berbahaya yang tidak aman bagi kesehatan dan bersifat karsinogenik serta 

mutagenik yang terbentuk pada pengasapan konvensional (pengasapan langsung) seperti 

polysiclic aromatic hydrocarbon atau PAH (terutama benzo(a)piren dan nitrosamin) dapat 

dieliminasi. 

 Proses pengasapan lebih higienis dan lebih cepat. 

 Asap cair dapat disimpan dan dapat digunakan setiap saat ketika dibutuhkan. 

 

5. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, SERTA WILAYAH/DAERAH YANG 

DIREKOMENDASIKAN  

Penelitian tentang produksi asap cair dan pengolahan ikan dengan asap cair dilakukan sejak 

tahun 2005 s/d tahun 2008. 

 

Daerah untuk pengembangan usaha produksi asap cair dapat dilakukan di seluruh wilayah 

Indonesia yang sumber bahan baku (kayu) tersedia melimpah seperti Sulawesi Utara yang banyak 

memiliki limbah batok kelapa, daerah penghasil kelapa sawit yang memiliki cangkang kelapa 

sawit yang melimpah, dan bahkan di wilayah perkotaan di Indonesia dengan memanfaatkan 

serutan kayu atau serbuk gergaji. 

 

Aplikasi asap cair untuk pengolahan ikan asap dapat dilakukan di daerah penghasil ikan asap 

seperti di Surabaya, Semarang, Riau dan Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan 

Barat, Kalimantan Selatan, serta Nusa Tenggara Barat dan Timur. 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Kemungkinan dampak negatif dari teknologi ini praktis tidak ada, terutama jika asap cair 

diproduksi dari limbah. Jika pengembangan dilakukan besar-besaran dengan memanfaatkan kayu 

bukan limbah, penggunaan kayu ini dapat menimbulkan masalah terutama jika mengambil kayu 

hutan, kayu bakau atau kayu lain yang dilarang penggunaannya. 

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISIS USAHA 

Teknologi produksi asap cair dan pengolahan ikan asap dengan asap cair ini dirancang untuk 

dapat diaplikasikan oleh pelaku usaha skala kecil menengah (UKM), bahkan skala rumah tangga. 

Dalam perhitungan finansialnya, dipisahkan antara usaha untuk produksi asap cair dan 

pengolahan patin dengan asap cair. 
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7.1. Produksi Asap Cair 

Kondisi dan asumsi yang digunakan 

Dalam perhitungan laba rugi ini digunakan asumsi-asumsi berdasarkan data lapangan di daerah 

sub-urban yang diperoleh pada tahun 2014 dengan asap cair sebagai produk akhir. Oleh karena 

itu, penyesuaian terhadap asumsi tersebut perlu dilakukan jika terjadi perubahan-perubahan 

harga sesuai dengan waktu dan daerahnya. Meskipun demikian, asumsi teknis seperti kebutuhan 

tempurung kelapa, besarnya rendemen asap cair yang diperoleh dapat digunakan tanpa 

tergantung waktu maupun daerah. Penyesuaian asumsi teknis tersebut perlu dilakukan terutama 

jika bahan baku untuk produksi asap cair yang digunakan bukan tempurung kelapa. 

 

Lingkup usaha 

Usaha produksi asap cair ini dirancang untuk memproduksi 15 liter asap cair dengan 

menggunakan generator asap cair kapasitas 20 liter. Untuk memproduksi 15 L asap cair tersebut, 

generator asap cair dioperasikan 75% dari kapasitas yang ada. Selain menghasilkan asap cair, 

proses produksi ini juga menghasilkan arang tempurung kelapa yang jumlahnya mencapai 30% 

dari berat bahan asap cair yang digunakan (tempurung kelapa) dan dapat dijual sendiri. Dengan 

demikian, keuntungan tambahan dapat diperoleh dari hasil samping arang tempurung kelapa. 

 

Lahan dan bangunan tempat usaha 

Dalam perhitungan ini, diasumsikan bahwa usaha produksi asapcair dimulai dari awal dengan 

standar unit pengolahan yang baik sehingga diperlukan investasi yang cukup besar, terutama 

investasi untuk pembelian tanah dan bangunan. Apabila lahan untuk usaha sudah tersedia maka 

investasi untuk pembelian lahan tidak ada sehingga nilainya NOL. Harga lahan juga akan lebih 

murah jika lahan diperoleh dengan cara menyewa. Jika tanah diperoleh dengan cara menyewa, 

maka perlu diperhitungkan besaran penyusutannya. Jika jangka waktu sewa 5 tahun, maka 

besarnya penyusutan adalah 20%. Jika jangka waktu sewa selama 10 tahun, maka besar 

penyusutan adalah 10%. 

 

Sebaliknya, jika diinginkan skala usaha yang agak besar atau 

untuk mengantisipasi kemungkinan pengembangan ke 

depan, maka investasi untuk pengadaan lahan menjadi lebih 

besar. Investasi tersebut juga akan bertambah menjadi lebih 

besar jika diinginkan untuk dibangun pos keamanan, tempat 

parkir, dan sebagainya. Di dalam perhitungan ini, lahan yang 

digunakan dihitung berdasarkan kebutuhan, terutama untuk 

bangunan ruang produksi asap cair pengolahan seluas 64 m
2
 

ditambah dengan halaman di sekeliling bangunan untuk 

mobilitas, yaitu 225 m
2
 atau 15 x 15 m

2
. Harga lahan akan 

berbeda tergantung daerah dan lokasi. 

 

Gambar 1: Tata letak unit produksi asap cair. 
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Mesin dan peralatan pengolahan 

Mesin yang digunakan dalam usaha ini adalah alat untuk memproduksi asap cair yang sering 

disebut sebagai liquid smoke generator (Gambar 2) yang dibuat dengan bahan stainless steel dan 

dilengkapi dengan panel pengatur suhu. Alat ini merupakan hasil rancang bangun para peneliti di 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan 

Perikanan (BBP4B-KP), Jakarta, yang kapasitas tangkinya dibuat 20 L. Dengan kapasitas ini, alat 

dapat dioperasikan untuk memproses 15 kg tempurung kelapa. Alat ini terdiri dari dua bagian 

utama, yaitu tangki pirolisis untuk menghasilkan asap dan 

kondensor untuk mengembunkan asap menjadi asap cair. 

Tangki pirolisis dibuat berjaket (double jackets) untuk 

menghemat panas dan dipanaskan menggunakan kumparan 

listrik 2.000 watt. Kondensor didinginkan menggunakan air 

dingin dengan sistim grafitasi (tanpa pompa). Alat ini dapat 

dioperasikan penuh dengan umur ekonomis 5 tahun. 

 

Generator asap cair yang disampaikan di atas dibuat dengan 

menggunakan bahan stainless steel yang cukup mahal. Harga 

alat tersebut dapat ditekan menjadi jauh lebih murah dengan 

menggunakan drum bekas yang telah dibersihkan. Namun 

demikian, bahan yang demikian ini memiliki umur ekonomis 

yang pendek. Biasanya, bahan dari drum ini daya tahannya 

tidak sampai 1 tahun. 

Gambar 2. Alat produksi asap cair (liquid smoke generator). 

 

Peralatan pengolahan yang digunakan dalam usaha ini adalah peralatan bantu untuk produksi 

asap cair seperti garpu cangkul, sekop kecil, dan sebagainya. Diasumsikan sebagian besar 

peralatan ini dapat digunakan (umur ekonomi) hingga 4 tahun. 

 

Produksi asap cair 

Proses produksi asap cair dirancang dilakukan dalam 1 shift yang dalam shift tersebut dilakukan 

dua kali proses produksi asap cair dengan menggunakan tempurung kelapa sebagai sumber asap. 

Alat yang berkapasitas 20 liter tersebut dioperasikan selama 5 jam dengan menggunakan 

tempurung kelapa sebanyak 15 kg dan mampu menghasilkan sekitar 7,5 L asap cair per proses 

atau 15 L asap cair per hari (rendemen 50%). Selain itu, dalam satu hari juga diperoleh 4,5 kg 

arang per proses atau 9 kg arang per hari (rendemen 30%). 

 

Kebutuhan air dan listrik 

Kebutuhan air untuk proses produksi asap cair terutama hanya untuk proses distilasi yang dapat 

didaur ulang dan untuk kebutuhan kebersihan (toilet, dan sebagainya). Diestimasikan kebutuhan 

air paling banyak 1 m3 per hari atau 300 m3 per tahun. Jumlah ini masih dapat dikurangi dengan 

meresirkulasi air pendingin distilator. 
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Sedangkan kebutuhan listrik adalah untuk mengoperasikan generator asap cair, pompa air dan 

penerangan. Mengingat liquid smoke generator menggunakan daya sebesar 2.000 watt, maka 

daya listrik terpasang ditetapkan 3.500 watt. Selain untuk liquid smoke generator sebesar 20 

kWh per hari, daya listrik tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pompa air (1,5 

kWh/hari), penerangan (1,74 kWh/hari) sehingga total penggunaan daya adalah 23,24 kWh/hari 

atau 6.972 kWh/tahun.  

 

Kebutuhan bahan 

Untuk produksi asap cair diperlukan bahan baku berupa tempurung kelapa. Bahan sumber asap 

lain juga dapat digunakan. Jumlah tempurung kelapa yang diperlukan adalah 15 kg/proses, atau 

30 kg/hari atau 9 ton/tahun. Tempurung kelapa tersebut dipersyaratkan memiliki kadar air 6 – 

9%. Biasanya tempurung kelapa dijual dalam kemasan karungan berisi sekitar 40 kg/karung. 

 

Dari proses produksi tersebut akan dihasilkan asap cair sebagai produk utama dan arang 

tempurung kelapa sebagai produk samping. Asap cair yang dihasilkan dikemas dalam jerigen 

ukuran 5 liter, sedangkan arang tempurung kelapa dikemas dalam karung plastik (karung beras) 

25 kg. Jika dalam satu hari dihasilkan 15 L asap cair, maka diperlukan 3 jerigen/hari atau 900 

jerigen/tahun. Kemasan untuk arang tempurung kelapa yang diperlukan adalah 9 buah 

karung/bulan atau 108 buah karung/tahun. 

 

Kebutuhan tenaga kerja 

Kebutuhan tenaga kerja untuk proses produksi asap cair tidak banyak, cukup dilakukan oleh 1 

orang manajer (pemilik usaha) dan 1 orang pekerja harian yang mampu mengoperasikan liquid 

smoke generator dan pekerjaan berat lainnya. 

 

Asumsi harga 

Informasi tentang harga-harga yang digunakan dalam perhitungan ini diperoleh dari lapangan 

pada tahun 2014. Asumsi harga tersebut seperti tampak di dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1:  Asumsi harga-harga dalam proses produksi asap cair. 

  ITEM HARGA UNIT 

1. Lahan dan bangunan 

 

  

   Lahan Rp.        150.000  ./m2 

  Bangunan ruang pengolahan Rp.     1.500.000  ./m
2
 

  Bangunan produksi asap cair Rp.     1.000.000  ./m2 

  Pagar Rp.        250.000  ./m2 

2. Mesin 

 

  

   Liquid smoke generator Rp.  25.000.000  ./unit 

  Penutup jerigen Rp.     5.000.000  ./unit 

3. Bahan dan produk 

 

  

   Tempurung kelapa Rp.                   250  ./kg 

  Asap cair Rp.             45.000  ./L 

  Arang tempurung Rp.             10.000  ./kg 
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4. Listrik 

 

  

   Pemasangan Rp.        3.500.000  

   Beban pemakaian Rp.               1.279  ./kWh 

5. Bahan bakar 

 

  

   Bensin Rp.               6.500  ./L 

6. Kemasan 

 

  

   Karung Rp.               1.700  ./buah 

  Jerigen 5 L Rp.               7.500  ./jerigen 

 

Investasi dan biaya 

Tujuan akhir suatu usaha adalah mendapatkan laba. Demikian juga dengan usaha produksi asap 

cair. Menghitung untung rugi usaha ini sangat diperlukan sebelum seseorang memutuskan untuk 

memulai suatu usaha. Dalam menghitung tersebut yang perlu diketahui pertama kali adalah 

berapa biaya yang diperlukan untuk investasi dan berapa biaya yang diperlukan untuk produksi. 

 

Untuk memperkirakan kebutuhan biaya investasi, perlu ditentukan seberapa besar usaha yang 

akan dijalankan. Artinya, kemampuan produksi harus ditentukan terlebih dahulu. Biaya investasi 

ini juga akan ditentukan oleh cara produksinya, yaitu apakah akan menggunakan mesin 

pengolahan atau akan dikerjakan secara manual oleh tenaga manusia. Kemudian peralatan apa 

saja yang diperlukan, dan sebagainya. Selanjutnya, biaya produksi diperhitungkan. Dengan 

menggunakan asumsi-asumsi yang telah di uraikan di atas, maka hasil perhitungan biaya investasi 

dan biaya produksi 1 tahun untuk proses produksi asap cair tampak seperti di dalam Tabel 2 

berikut. 

 

Tabel 2:  Biaya investasi pengolahan patin asap dengan asap cair. 

I t e m s Unit Rp./unit Cost 

Tanah dan Bangunan 

 

      

Tanah 225  m2                150.000             33.750.000  

Konstruksi bangunan pengolahan     64  m2             1.500.000             96.000.000  

Konstruksi bangunan produksi asap cair      6  m2             1.000.000               6.000.000  

Mesin dan Peralatan 

 

      

Mesin 1 pkg            30.000.000             30.000.000  

Peralatan pengolahan 1 pkg            19.580.000             19.580.000  

Furniture dan Kantor 

 

      

Furniture 1 pkg            11.252.000             11.252.000  

Peralatan kantor 1 pkg             1.700.000               1.700.000  

Kendaraan bermotor 

 

      

Speda motor (roda 2) 1 unit            16.000.000             16.000.000  

Pemasangan listrik 3500 watt 1 pkg             3.500.000               3.500.000  

Biaya tak terduga 5%            198.282.000               9.914.100  

Total  Investasi                 227.696.100  
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Tabel 3: Biaya produksi asap cair. 

Items Unit Rp/unit Biaya 

BIAYA TETAP         

Penyusutan 1 pkg 17.800.200  17.800.200  

Pemeliharaan peralatan 2,5% dr mesin 2,5 % 49.580.000  1.239.500  

Administrasi 1 th 4.800.000  4.800.000  

Gaji 

 

    

 Manajemen/staf 1 pkg 18.000.000  18.000.000  

Total Biaya Tetap       41.839.700  

BIAYA TIDAK TETAP 

 

       

Tempurung kelapa              9  ton 250.000  2.250.000  

Bahan bantu dan bahan bakar              1  pkg 1.950.000  1.950.000  

Listrik        6.972  kWh 1.279  8.917.188  

Bahan pengemas              1  Pkg 6.933.600  6.933.600  

Upah pekerja tidak tetap          300  OH 40.000  12.000.000  

Total Biaya Tidak Tetap      32.050.788  

Total Biaya Produksi        4.500  L  73.890.488  

Biaya produksi untuk 1 L asap cair      16  

TOTAL BIAYA OPERASIONAL PER TAHUN UNTUK 

TAHUN PERTAMA (investasi + biaya produksi)       301.586.588  

 

Dari data di atas maka dapat dihitung bahwa untuk tahun pertama diperlukan dana sebesar 

kebutuhan biaya investasi dan biaya produksi, yaitu Rp. 301.586.588,- Pada awal usaha, perlu 

disediakan dana paling tidak sebesar biaya investasi (Rp. 227.696.100) ditambah kebutuhan dana 

untuk biaya produksi 1 bulan (Rp. 6.157.541) dengan catatan bahwa pembayaran atas hasil 

penjualan sudah dapat diterima seminggu setelah pengiriman barang. Untuk itu diperlukan dana 

awal sebesar Rp. 233.853.641. Jika 60-70% dari dana tersebut dapat diperoleh dari pinjaman 

Bank (Rp 150.000.000) dengan bunga 18%, maka perlu disediakan dana sendiri sekitar Rp. 

84.000.000,- 

 

Perhitungan laba rugi 

Hasil produksi asap cair ini diestimasikan dapat dijual dengan harga yang tinggi karena produknya 

lebih bersih, aroma lebih tajam, kandungan PAH rendah dan warna lebih cemerlang. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut dan dari hasil surve harga yang dilakukan, maka asap cair ini (mutu 1 

untuk pangan) ini dapat dijual dengan harga Rp. 45.000,- per L sehingga diperoleh keuntungan 

45,7%. Dari data tersebut dapat dihitung hasil penjualan, keuntungan, dan BEP. Juga dapat 

dihitung kemampuan keuntungan yang diperoleh untuk mengembalikan modal atau pinjaman 

yang diperoleh dari bank. 

 

 



396 

 

INVESTASI DAN BIAYA 

  Total biaya Rp. 301.586.588,00  

Investasi Rp. 227.696.100,00  

Biaya produksi Rp. 73.890.488,00  

Biaya tetap Rp. 41.839.700,00  

Biaya tidak tetap Rp. 32.050.788,00  

   PENJUALAN DAN PERHITUNGAN LABA-RUGI 

Asap cair   

Produksi asap cair per tahun = 4.500,00/L 

Harga jual asap cair/L Rp. 45.000,00 

Hasil penjualan Rp.     202.500.000,00 

Arang tempurung kelapa   

Produksi arang per tahun  2.700 kg 

Harga jual arang/kg Rp. 10.000,00 

Hasil penjualan Rp. 27.000.000,00 

Total hasil penjualan (asap cair dan arang) Rp 229.500.000,00 

Keuntungan bersih (setelah dipotong pajak) Rp. 137.714.418,12  

   BEP DAN RETURN OF INVESTMENT 

Produksi asap cair untuk BEP 

 

2.460,32 Liter 

Harga penjualan untuk BEP Rp. 14.397,00/Liter 

Kemampuan menghasilkan laba 

 

2.74 

Return of Investment (ROI) 

 

1,7 tahun 

  

19,8 bulan 

 

Dari hasil di atas tampak bahwa usaha pengolahan patin asap yang dirancang mampu 

mengembalikan investasi yang ditanamkan hanya dalam waktu sekitar 1,7 tahun atau hampir 

sekitar 20 bulan. Angka ini menunjukkan bahwa usaha produksi asap cair dapat dikatagorikan 

amat sangat layak untuk dijalankan. Gambaran yang sangat mengesankan ini juga karena 

disebabkan oleh hasil samping berupa arang tempurung kelapa yang mempunyai nilai cukup 

tinggi. 

 

7.2. Proses Produksi Patin Asap Cair 

Kondisi dan asumsi yang digunakan 

Dalam perhitungan laba rugi ini digunakan asumsi-asumsi berdasarkan data lapangan di daerah 

sub-urban yang diperoleh pada tahun 2014 dengan patin asap sebagai produk akhir yang 

diproses menggunakan asap cair yang dibeli dari pihak lain. Oleh karena itu, penyesuaikan 

terhadap asumsi tersebut perlu dilakukan jika terjadi perubahan-perubahan harga sesuai dengan 

waktu dan daerahnya. Meskipun demikian, asumsi teknis seperti kebutuhan garam, asap cair 
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atau besarnya rendemen yang diperoleh dapat digunakan tanpa tergantung waktu maupun 

daerah. Penyesuaian asumsi teknis tersebut perlu dilakukan terutama jika jenis ikan yang diolah 

bukan patin, tetapi jenis ikan lain. 

 

Lingkup usaha 

Usaha pengolahan patin asap dengan asap cair ini dirancang untuk mengolah 250 kg patin per 

hari yang menghasilkan 70 kg patin asap. Pengasapan dilakukan dengan menggunakan asap cair 

yang kemudian diikuti dengan pengeringan menggunakan pengering mekanis. 

 

Lahan dan bangunan tempat usaha 

Dalam perhitungan ini, diasumsikan bahwa usaha pengolahan patin asap dimulai dari awal 

sehingga diperlukan investasi yang cukup besar, terutama investasi untuk pembelian tanah dan 

bangunan. Apabila lahan untuk usaha sudah tersedia maka investasi untuk pembelian lahan tidak 

ada sehingga nilainya NOL. Harga lahan juga akan lebih murah jika lahan diperoleh dengan cara 

menyewa. Jika tanah diperoleh dengan cara menyewa, maka perlu diperhitungkan besaran 

penyusutannya. Jika jangka waktu sewa 5 tahun, maka besarnya penyusutan adalah 20%. Jika 

jangka waktu sewa selama 10 tahun, maka besar penyusutan adalah 10%. 

 

Sebaliknya, jika diinginkan skala usaha yang agak besar 

atau untuk mengantisipasi kemungkinan pengembangan 

ke depan, maka investasi untuk pengadaan lahan menjadi 

lebih besar. Investasi tersebut juga akan bertambah 

menjadi lebih besar jika diinginkan untuk dibangun pos 

keamanan, tempat parkir, dan sebagainya. Di dalam 

perhitungan ini, lahan yang digunakan dihitung 

berdasarkan kebutuhan, terutama untuk bangunan ruang 

pengolahan seluas 120 m2 ditambah dengan halaman di 

sekeliling bangunan untuk mobilitas, yaitu 345 m2 atau 15 

x 23 m. Harga lahan akan berbeda tergantung daerah dan 

lokasi.  

 

Adapun bangunan untuk pengolahan patin asap dirancang 

dan dibangun dengan mengindahkan prinsip-prinsip good 

manufacturing processes (GMP). Bangunan dibangun 

dengan konstruksi sederhana dengan beton bertulang. 

Instalasi listrik dan air sudah termasuk di dalam harga 

konstruksi bangunan. Toilet juga ditempatkan di bagian 

belakang untuk menghindari terjadinya kontaminasi. 

Bangunan diasumsikan dapat digunakan (umur ekonomis) 

hingga 25 tahun. 

Gambar 3: Tata letak unit pengolahan patin asap dengan asap cair. 
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Peralatan pengolahan 

Peralatan yang diperlukan adalah alat pengering yang dibuat 3 pintu (Gambar 4) dengan 

pemanas gas (LPG) hasil rancang bangun para peneliti di BBP4B-KP. Kapasitas alat ini dapat 

disesuaikan, yaitu antara 270 – 400 kg ikan per proses pengeringan. Proses pengeringan 

dilakukan selama 10 – 12 jam pada suhu 70
o
C dengan perhitungan konsumsi gas 13 kg. 

 

Peralatan pengolahan yang digunakan dalam usaha ini adalah peralatan bantu untuk untuk 

pengolahan ikan patin asap menggunakan asap cair seperti timbangan, pisau, keranjang plastik, 

bak, ember, dan sebagainya. Diasumsikan sebagian besar peralatan ini dapat digunakan (umur 

ekonomi) hingga 4 tahun. 

 
Gambar 4. Alat pengering mekanis. 

 

Proses pengolahan patin asap 

Proses produksi dirancang untuk dilakukan dalam 1 shift dengan jumlah jam kerja dihitung 12 

jam per hari dengan ketentuan dalam satu bulan terdapat 20 hari kerja dan dalam satu tahun 

bekerja selama 10 bulan. Asumsi tersebut diambil dengan mempertimbangkan hari libur, hari 

raya dan kemungkinan ketersediaan bahan baku maupun kondisi pasar. Dengan demikian, dalam 

satu tahun bekerja selama 200 hari. 

 

Alur proses pengolahan patin asap ditetapkan seperti yang telah diuraikan di bagian terdahulu, 

yaitu menggunakan patin hidup yang disiangi untuk dibersihkan isi perut dan insang, dicuci, 

ditiriskan, kemudian direndam dalam campuran larutan garam dan asap cair. Selanjutnya ikan 

ditiriskan dan dikeringkan dengan pengering mekanis pada suhu sekitar 70
o
C selama 10 jam. 

Setelah itu ikan didinginkan di udara terbuka dan dikemas dalam kemasan kardus. 

 

Kebutuhan air dan listrik 

Air yang digunakan untuk proses pengolahan patin asap dipersyaratkan memenuhi persyaratan 

air minum, terutama air untuk pencucian dan perendaman. Kebutuhan air yang lain adalah untuk 

pencucian alat dan fasilitas pengolahan dan kebutuhan rutin lainnya. Diasumsikan total 
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kebutuhan air per hari sebesar 3,25 m3 atau 650 m3 per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut dipenuhi dengan menggunakan air tanah yang dipompa. 

 

Kebutuhan bahan 

Bahan baku patin hidup yang digunakan ukuran sekitar 3 ekor/kg dengan kapasitas 250 kg patin 

hidup per hari. Selama penanganan dan penyiangan ikan, diperlukan es dengan asumsi 

perbandingan es:ikan sebesar 1:2 sehingga diperlukan 125 kg es untuk mengolah 250 kg patin. 

Kadar air patin segar sekitar 80% dan setelah proses pengolahan dihasilkan patin asap dengan 

kadar air sekitar 25-30%. Rendemen untuk proses pengolahan ini adalah 27-29% atau rata-rata 

28%. Dengan demikian, untuk bahan baku 250 kg patin yang diolah dalam satu hari akan 

dihasilkan patin asap sebanyak 70 kg. 

 

Untuk perendaman dalam garam dan asap cair digunakan bak plastik yang setiap bak dapat 

menampung sekitar 25 kg ikan, sehingga diperlukan 25 bak untuk mengolah 250 kg patin per 

hari. Perendaman dilakukan dalam larutan garam 2,5% dan larutan asap cair 2% yang dicampur. 

Perendaman dilakukan sampai semua ikan terendam yang diestimasikan volume larutan 

perendam yang digunakan sama dengan jumlah patin yang diolah, yaitu 250 liter untuk 250 kg 

patin. Larutan perendaman tersebut dapat digunakan berulang dengan penambahan garam dan 

asap cair yang diasumsikan diperoleh efisiensi atau penghematan sebesar 25%. Dengan 

demikian, untuk mengolah 250 kg patin diperlukan 4,69 kg garam dan 3,75 L asap cair. 

 

Untuk pengeringan pada suhu 70oC selama 10 jam diperlukan sekitar 1 tangki LPG ukuran 13 kg 

per hari. Sedangkan kardus yang digunakan sebagai pengemas diasumsikan dapat memuat 15 kg 

patin asap sehingga diperlukan 933 buah kardus per tahun. 

 

Kebutuhan tenaga kerja 

Tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi meliputi tenaga kerja untuk manajemen, staf 

dan pekerja. Tenaga manajemen (manajer) sebanyak 1 orang merupakan tenaga kerja tetap yang 

dialokasikan untuk pemilik, sedangkan staf (1 orang) yang juga merupakan tenaga kerja tetap 

dialokasikan untuk keluarga pemilik (suami atau isteri). Dengan demikian, pemilik dan keluarga 

akan mendapatkan gaji tetap yang dibayarkan 10 bulan dalam satu tahun. Manajer dan staf ini 

mengerjakan semua urusan pengelolaan, termasuk di antaranya pengelolaan keuangan, 

pencatatan, pembelian bahan baku, penjualan produk dan sebagainya. 

 

Asumsi harga 

Informasi tentang harga-harga yang digunakan dalam perhitungan ini diperoleh dari lapangan 

pada pertengahan tahun 2014. Asumsi harga tersebut seperti tampak di dalam Tabel 4. 
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Tabel 4:  Asumsi harga-harga pengolahan patin asap. 

  ITEM HARGA UNIT 

1. Lahan dan bangunan 

 

  

   Lahan Rp. 150.000  ./m2 

  Bangunan ruang pengolahan Rp.     2.000.000  ./m2 

  Pagar Rp.        250.000  ./m
2
 

2. Mesin 

 

  

   Alat pengering 3 pintu Rp.  30.000.000  ./unit 

3. Bahan dan produk 

 

  

   Patin hidup Rp.             14.000  ./kg 

  Patin asap cair (borongan) Rp.             72.250  ./kg 

4. Bahan lain 

 

  

   Asap cair Rp.          30.000  ./Liter 

5. Bahan lain 

 

  

   Es Rp.          25.000  ./balok 50 kg 

  Garam krosok Rp.                   650  ./kg 

6. Listrik 

 

  

   Pemasangan Rp.        1.300.000  

   Beban pemakaian Rp.               1.532  ./kWh 

7. Bahan bakar Rp.   

   LPG Rp.             78.000  ./tangki 13 kg 

  Bensin Rp.               6.500  ./L 

8. Kemasan 

 

  

   Dos Rp.               5.000  ./dos 

 

Investasi dan biaya 

Sebagaimana disampaikan di atas, tujuan akhir suatu usaha adalah mendapatkan laba. Demikian 

juga dengan usaha pengolahan patin asap. Menghitung untung rugi usaha ini sangat diperlukan 

sebelum seseorang memutuskan untuk memulai suatu usaha. Dalam menghitung tersebut yang 

perlu diketahui pertama kali adalah berapa biaya yang diperlukan untuk investasi dan berapa 

biaya yang diperlukan untuk produksi. 

 

Untuk memperkirakan kebutuhan biaya investasi, perlu ditentukan seberapa besar usaha yang 

akan dijalankan. Artinya, kemampuan produksi harus ditentukan terlebih dahulu. Biaya investasi 

ini juga akan ditentukan oleh cara produksinya, yaitu apakah akan menggunakan mesin 

pengolahan atau akan dikerjakan secara manual oleh tenaga manusia. Kemudian peralatan apa 

saja yang diperlukan, dan sebagainya. Selanjutnya, biaya produksi diperhitungkan. Dengan 

menggunakan asumsi-asumsi yang telah di uraikan di atas, maka hasil perhitungan biaya investasi 

dan biaya produksi 1 tahun untuk proses pengolahan patin asap dengan asap cair tampak seperti 

di dalam Tabel  5 berikut. 
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Tabel 5:  Biaya investasi pengolahan patin asap dengan asap cair. 

I t e m s Unit Rp./unit Cost 

INVESTASI         

Tanah dan Bangunan 

 

      

Tanah          345  m2 150.000  51.750.000  

Konstruksi bangunan pengolahan          120  m2 2.000.000  240.000.000  

Toilet              6  m2 1.000.000  6.000.000  

Pos satpam            12  m2 1.000.000  12.000.000  

Pagar lingkungan pabrik            76  m2 250.000  19.000.000  

Mesin dan Peralatan 

 

      

Mesin 1 pkg 30.000.000  30.000.000  

Peralatan pengolahan 1 pkg 21.890.000  21.890.000  

Furniture dan Kantor 

 

      

Furniture 1 pkg 5.252.000  5.252.000  

Peralatan kantor 1 pkg 1.700.000  1.700.000  

Kendaraan bermotor 

 

      

Speda motor (roda 2) 1 unit 16.000.000  16.000.000  

Pemasang pompa air 1 set 5.000.000  5.000.000  

Pemasangan listrik 3500 watt 1 pkg 1.300.000  1.300.000  

Biaya tak terduga 5%   387.592.000  19.379.600  

Total  Investasi       429.271.600  

 

Tabel 6: Biaya produksi pengolahan patin asap dengan asap cair. 

I t e m s Unit Rp./Unit Cost 

BIAYA TETAP         

Penyusutan 1 pkg            32.537.700             32.537.700  

Pemeliharaan peralatan 6% dr mesin 6 %            51.890.000               3.113.400  

Administrasi 1 th             7.500.000               7.500.000  

Gaji 

 

      

Manajemen 1 pkg            25.000.000             25.000.000  

Pekerja 1 pkg            35.000.000             35.000.000  

Total Biaya Tetap                 103.151.100  

BIAYA TIDAK TETAP 

 

      

Patin hidup            50  ton            14.000.000            700.000.000  

Bahan bantu              1  pkg            28.709.375             28.709.375  

Bahan bakar              1  pkg             1.300.000               1.300.000  

Listrik          970  kWh                    1.532               1.485.427  
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Bahan pengemas              1  Pkg             4.666.667               4.666.667  

Upah pekerja tidak tetap        1.000  OH                  35.000             35.000.000  

Total Biaya Tidak Tetap                 771.161.469  

Total Biaya Produksi            14  Ton             874.312.569  

Biaya produksi untuk 1 kg patin asap 

cair                         62.451  

TOTAL BIAYA OPERASIONAL PER 

TAHUN UNTUK TAHUN PERTAMA 

(investasi + biaya produksi)       1.303.584.169  

 

Dari data di atas maka dapat dihitung bahwa untuk tahun pertama diperlukan dana sebesar 

kebutuhan biaya investasi dan biaya produksi, yaitu Rp. 1.303.584.169,- Pada awal usaha, perlu 

disediakan dana paling tidak sebesar biaya investasi (Rp. 429.271.600) ditambah kebutuhan dana 

untuk biaya produksi 1 bulan (Rp. 72.859.381) dengan catatan bahwa pembayaran atas hasil 

penjualan sudah dapat diterima seminggu setelah pengiriman barang. Untuk itu diperlukan dana 

awal sebesar Rp. 502.130.981. Jika 60-70% dari dana tersebut dapat diperoleh dari pinjaman 

Bank (Rp 300.000.000) dengan bunga 18%, maka perlu disediakan dana sendiri sekitar Rp. 

202.000.000,- 

 

Perhitungan laba rugi 

Hasil produksi patin asap yang diolah dengan menggunakan asap cair ini diestimasikan dapat 

dijual dengan harga yang tinggi karena produknya lebih bersih, aroma lebih enak dan warna lebih 

cemerlang. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dari hasil survei harga yang dilakukan, maka 

patin asap ini dapat dijual dalam partai besar dengan harga Rp. 72.500,- per kg di tingkat 

produsen dan maksimal Rp. 90.000 per kg di  tingkat pengecer sehingga pengecer sekurang-

kurangnya memperoleh keuntungan 24%. Dari data tersebut dapat dihitung hasil penjualan, 

keuntungan, dan BEP. Juga dapat dihitung kemampuan keuntungan yang diperoleh untuk 

mengembalikan modal atau pinjaman yang diperoleh dari bank. 

 

INVESTASI DAN BIAYA 

  Total biaya Rp.          1.303.584.168,87  

Investasi Rp.             429.271.600,00  

Biaya produksi Rp.             874.312.568,87  

Biaya tetap Rp.             103.151.100,00  

Biaya tidak tetap Rp.             771.161.468,87  

   HASIL PRODUKSI 

Produksi per tahun 

 

                              14 ton 

Harga jual/Kg Rp.                       72.250,00  

Hasil penjualan Rp.          1.011.500.000,00  

Keuntungan bersih (setelah pajak) Rp.             121.410.876,55  
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Keuntungan bersih per bulan  10.117.573,05 

BEP DAN RETURN OF INVESTMENT 

Produksi untuk BEP 

 

                                1,68 ton 

Harga penjualan untuk BEP Rp.                            63.578/Kg 

Kemampuan menghasilkan laba 

 

1,16 

Return of Investment 

 

28,3% 

  

3,5 tahun 

  

42,4 bulan 

 

Dari hasil di atas tampak bahwa usaha pengolahan patin asap yang dirancang mampu 

mengembalikan investasi yang ditanamkan dalam waktu sekitar 3,5 tahun atau hampir sekitar 

42,4 bulan. Angka ini menunjukkan bahwa usaha pengolahan patin asap menggunakan asap cair 

dapat dikatagorikan layak untuk dijalankan. 

 

Pengolahan patin asap dengan menggunakan asap cair dapat merupakan usaha tunggal untuk 

memproduksi ikan patin asap saja dengan membeli bahan bantu asap cair dari pasar, namun 

dapat pula dirancang bersama-sama dengan usaha untuk memproduksi asap cairnya secara 

terintegrasi. 

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Komponen atau material yang digunakan dalam produksi asap cair dan pengolahan ikan asap 

dengan asap cair ini 100% (semuanya) berasal dari dalam negeri. Mesin dan peralatan yang 

digunakan dalam teknologi ini dibuat dari bahan yang dapat dengan mudah diperoleh di dalam 

negeri. Alat pengering yang digunakan juga dibuat dengan menggunakan produksi dalam negeri. 

 

9. FOTO DAN SPESIFIKASI 

Mutu ikan asap dapat dinilai berdasarkan persyaratan mutu dan keamanan pangan dari Standar 

Nasional Indonesia hasil revisi terakhir (SNI 2725.1:2009). Pengamatan nilai mutu terdiri dari tiga 

parameter utama yaitu parameter organoleptik, cemaran mikrobiologi, dan kimia. Pengamatan 

organoleptik dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian sensori ikan asap (SNI 

2725.1:2009). 

 
A B 

Gambar 4. Asap cair kasar (A) yang kotor dan asap cair bersih (B) yang sudah didistali. 
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Gambar 5. Pengeringan ikan asap. 

 

 

 
A B 

Gambar 6. Perendaman ikan dalam larutan asap cair (A) dan ikan asap yang diolah  

dengan asap cair (B). 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 

Tujuan dan manfaat serta kegunaan inovasi teknologi tepat guna ekstraksi agar agar kertas dan 
sap liquid dari rumput laut Gracilaria segar adalah: 

a. Substitusi penggunaan rumput laut Gracilaria kering dengan Gracilaria segar. 

b. Optimalisasi pemanfaatan Gracilaria segar menjadi agar agar kertas dan cairan sap (sap 
liquid) sebagai pupuk organik (organic fertilizer). 

c. Mereduksi penggunaan air yang berlebihan untuk mencuci rumput laut. 

d. Menurunkan penggunaan bahan kimia. 

e. Menghidari terjadinya pencemaran lingkungan. 

f. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar budidaya rumput laut 

Gracilaria. 

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI  

 Agar-agar kertas: Ekstraksi agaropektin dari rumput laut Gracilaria. 

 Sap liquid: Ekstrak cairan dari dalam thallus Gracilaria. 

 Organic fertilizer: pupuk organik yang terbuat dari limbah padat rumput laut dan sap 
liquid. 

 

3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN 

1. Persaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Persyaratan teknis yang perlu diperhatikan untuk menerapkan inovasi teknologi tepat 
guna ekstraksi agar agar kertas dan sap liquid dari rumput laut Gracilaria segar adalah: 
a. Rumput laut yang digunakan harus yang baru dipanen dari tambak. 

b. Umur panen rumput laut antara 50-60 hari. 
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c. Mempunyai air bersih yang tidak sadah. 

d. Lokasi pengolahan berdekatan dengan budidaya rumput laut. 

e. Mempunyai peralatan ekstraksi seperti tanki ekstraksi, modifikasi steam boiler, 

pan penjendal, saringan, alat press statis, meja stainless steel, rak penjemur agar 

agar dan kain blacu,  sentrifugal/spinner dan mesin pemotong rumput laut. 

 

2. Uraian SOP 

a. Gambaran/uraian/rincian teknologi 

Inovasi teknologi tepat guna ekstraksi agar agar kertas dan sap liquid  dari rumput laut 
Gracilaria segar merupakan modifikasi  proses ekstraksi agar agar kertas dari rumput 
laut Gracilaria kering. Penggunaan rumput laut kering dalam proses ekstraksi 
mempunyai kelemahan yakni pada saat proses ekstraksi thallus rumput laut menjadi 
hancur sehingga menyulitkan dalam proses penyaringan, sedangkan menggunakan 
rumput laut segar saat proses ekstraksi thallus tidak hancur sehingga memudahkan 
proses penyaringan lebih mudah.  

 
Modifikasi ekstraksi agar agar kertas dengan diawali penarikan sap liquid 
a.1.  Ekstraksi sap liquid 

a.1.1  Proses pencucian rumput laut 
Segera setelah rumput laut gracilaria segar dipanen dari tambak langsung dicuci 
menggunakan air tambak. Pencucian dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran 
yang menempel di permukaan thallus. Rumput laut yang telah dicuci dengan air 
tambak langsung dibawa ke unit pengolahan. Pencucian rumput laut di tambak 
mempunyai keuntungan yang lebih besar yakni lebih mudah melepaskan kotoran 
yang menempel ketika rumput laut masih segar dibandingkan setelah Gracilaria 
yang telah dikeringkan.   
a.1.2. Pemotongan 
Rumput laut yang sudah dicuci dengan air tambak selanjutnya dibilas menggunakan 
air bersih/sumur tawar. Selanjutnya dilakukan pemotongan menggunakan mesin 
potong dengan ukuran maksimum 2 cm panjang. 
a.1.3. Penarikan sap liquid 
Potongan-potongan rumput laut tersebut kemudian dipisahkan sap liquidnya 
menggunakan spinner dengan cara potongan rumput laut dimasukkan ke dalam 
kantong blacu. Proses spinning dilakukan maksimum selama 5 menit. Sap liquid 
adalah cairan yang diambil dari dalam thallus rumput laut. Sap liquid mengandung 
unsur mineral/unsur hara makro (N-P-K-Mg-Ca dan Corganik), mikro (Fe, Cu, Zn, Mn, 
B) dan hormon pemacu tumbuhan (auksin, gibberellin dan sitokinin). Kegunaan sap 
liquid adalah untuk memacu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi 
serta memperpanjang umur tanaman. 
a.1.4. Penjernihan sap liquid 
Sap liquid yang diperoleh dari pemisahan menggunakan spinner kemudian disaring 
menggunakan plankton net berukuran kerapatan 100 – 200 mesh. 
a.1.5. Pengawetan sap liquid 
Sap liquid yang sudah disaring kemudian diawetkan menggunakan formalin dengan 
konsentrasi 100 -200 ppm. Sap liquid yang sudah diawetkan tersebut kemudian 
disimpan dalam botol plastik yang tidak tembus sinar matahari.  
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a.2. Pembuatan agar-agar kertas 
a.2.1. Proses perendaman dalam larutan NaOH 
Rumput laut yang sudah ekstrak sap liquidnya kemudian direndam dalam 
larutan NaOH 5% dengan perbandingan 1 : 10 selama satu malam. 
a.2.2. Proses penetralan 
Rumput laut alkalin tersebut kemudian dicuci hingga netral menggunakan air 
sumur. 
a.2.3. Proses ekstraksi  
Disiapkan air panas di dalam tanki ekstraksi sebanyak 1 : 1 terhadap jumlah 
rumput laut (satu bagian rumput laut : satu bagian air panas), kemudian tingkat 
keasaman media ekstraksi diturunkan menggunakan asam asetat hingga nilai 
pH 4 lalu suhu media ekstraksi dinaikkan hingga mencapai 95 – 100

o
C. Setelah 

suhu tercapai, rumput laut yang sudah netral dimasukkan. Proses ekstraksi 
dilakukan selama 2 jam menggunakan api kecil tetapi suhu media ekstraksi 
tetap konstan. 
a.2.4. Proses penyaringan 
Rumput laut yang sudah dimasak selama 2 jam kemudian dipisahkan filtrat dari 
padatan menggunakan kain blacu/plankton net. 
a.2.5. Proses penjendalan 
KCl/KOH ditambahkan sebanyak 0,1% (b/v) ke dalam filtrat  (1 g KCl dalam 1L 
filtrat) yang sudah dipisahkan dari ampas rumput laut selagi panas kemudian 
diaduk hingga rata. Filtrat yang sudah bercampur sempurna dengan KCl 
dituangkan ke dalam pan penjendal. 
a.2.6. Proses penjendalan dan pemotongan 
Filtrat yang sudah dimasukkan ke dalam pan penjendalan dibiarkan semalam 
pada suhu kamar. Filtrat yang sudah menjendal kemudian disayat melebar 
dengan ketebalan 8 mm selanjutnya setiap lembaran tipis hasil sayatan 
dibungkus dengan kain blacu. 
a.2.7. Proses pengepresan  
Gel yang sudah dibungkus kain blacu disusun di dalam tempat pengepresan 
statis untuk dilakukan proses penarikan sejumlah air dari dalam gel agar. Untuk 
mempercepat penarikan air dari gel agar, pada permukaan agar yang sudah 
disusun tersebut diberi pemberat. Pemberian pemberat dilakukan secara 
bertahap hingga berat beban mencapai 1-2 kg/cm2 permukaan gel. Proses 
pengepresan ini dilakukan selama satu malam. 
a.2.8. Proses pengeringan dan pengemasan 
Gel yang sudah dipres kemudian dijemur hingga kering. Pengukuran tingkat 
kekeringan dilakukan dengan cara menarik kedua ujung kain blacu, bila agar-
agar sudah dapat terlepas dari kain blacu maka proses pengeringan dapat 
dihentikan. Agar kertas yang sudah kering selanjutnya dipisahkan dari kain 
pembungkus untuk dilakukan sortasi. Agar kertas yang bersih, lurus dan tidak 
robek ketika dipisahkan dari kain blacu dikelompokkan dalam kualitas satu. 
Pengemasan agar kertas dilakukan menggunakan kantong plastik dan diberi 
label. Bobot agar-agar dalam kemasan adalah 10 g/kantong.  
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Cara penerapan teknologi 
1. Melakukan sosialisasi teknik ekstraksi agar agar kertas dan sap liquid ke kelompok 

sasaran. 
2. Melakukan persiapan peralatan pengolahan ekstraksi agar agar kertas dan sap 

liquid dengan melibatkan kelompok sasaran. 
3. Melakukan persiapan rumput laut yang akan diekstrak. 
4. Melakukan ekstraksi sap liquid. 
5. Melakukan pengolahan agar-agar kertas. 
6. Melakukan sosialisasi cara pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. 

 

3. Uraian dan jumlah kaji terap yang sudah dilakukan di beberapa daerah. 

Inovasi teknologi tepat guna ekstraksi agar agar kertas dan sap liquid dari rumput laut 
Gracilaria segar telah diaplikasikan ke kelompok pembudidaya rumput laut Gracilaria di 
kabupaten Brebes. Transfer teknologi diberikan dengan melakukan sosialisasi terlebih 
dahulu ke kelompok Alkaromah dan karang taruna Tunas Harapan yang berada di 
Randu Sanga Wetan dan Randusanga Kulon. Ide untuk melakukan perubahan proses 
ekstraksi dilakukan karena harga rumput laut Gracilaria kering yang sangat tinggi 
mencapai Rp. 11.000/kg sehingga pengolah skala kecil tidak dapat melakukan proses 
ekstraksi agar agar kertas dari rumput laut Gracilaria kering. Hasil kajian menunjukkan 
pengolahan agar agar kertas hanya dapat dilakukan jika harga Gracilaria kering tidak 
lebih dari Rp. 5.000/kg, jika lebih dari itu akan mengalami kerugian. Sedangkan harga 
rumput laut Gracilaria segar hanya sebesar Rp 1.000/kg. Setelah diawali dengan 
sosialisasi, dilakukan praktek langsung proses ekstraksi menggunakan rumput laut 
Gracilaria segar. Hasilnya kedua kelompok pengolah tersebut tertarik untuk melakukan 
perubahan.  
 

4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI  

1. Uraian tentang teknologi yang baru atau modifikasi. 

Inovasi teknologi yang dilakukan terletak pada optimalisasi pemanfaatan rumput laut 
Gracilaria segar menjadi agar agar kertas dan sebagai bahan pupuk organik cair. 
Keunggulan terletak pada proses ekstraksi yakni ekstraknya mudah dipisahkan dari 
ampas, sedangkan  jika menggunakan rumput laut Gracilaria kering ekstrak sulit 
dipisahkan.  Dengan menggunakan rumput laut segar, di samping diperoleh agar juga 
diperoleh sap liquid/bahan pupuk organik cair. Beberapa kelebihan teknologi 
termodifikasi ini sebagai berikut:  
4.1.1. Rendemen yang dihasilkan pada proses ekstraksi menggunakan rumput laut 

Gracilaria segar sebesar 2,1% agar agar kertas dan 25% sap liquid. Konversi dari 

rumput laut segar menjadi rumput laut Gracilaria kering adalah 10 : 1. Pada 

percobaan ekstraksi I yang menggunakan gracilaria segar sebanyak 400 kg 

diperoleh rendemen sebanyak 21% agar kertas dan 25% sap liquid, sedangkan 

pada percobaan ke II yang menggunakan Gracilaria kering sebanyak 40 kg 

diperoleh rendemen agar kertas 12% dan 0% sap liquid.  

4.1.2. Rasio air yang digunakan untuk mengekstrak agar agar pada penggunaan 

Gracilaria segar adalah 1 : 1, sedangkan menggunakan Gracilaria kering rasio air 

ekstraksi 1 : 6, sehingga lebih menghemat air. 
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4.1.3. Pada penggunaan rumput laut segar, thallus rumput laut tidak hancur sehingga 

memudahkan dalam proses pemisahan filtrat dari padatan, sedangkan 

menggunakan Gracilaria kering thallus menjadi hancur dan sukar dipisahkan 

antara filtrat dan padatan. 

4.1.4. Penggunaan air tawar untuk membersihkan rumput laut segar lebih kecil 

dibandingkan dengan pencucian rumput laut kering (Tabel 1). 

4.1.5. Ekstraksi Gracilaria segar tidak memerlukan bleaching agents 

4.1.6. Limbah padat hasil pemisahan filtrat dapat digunakan sebagai pupuk organik 

atau pakan tambahan pada ternak seperti bebek. 

4.1.7. Proses ekstraksi dilakukan satu kali sedangkan menggunakan rumput laut 

kering proses ekstraksi dilakukan 2 kali. 

 
Tabel. 1. Rasio pencucian rumput laut segar dan kering 

  Gracilaria 

No Parameter Segar Kering 
 Pencucian I 

 Air tambak 

 Air bersih/sumur 

 

 

 
 

1 : 10* 

 Pencucian II 
 Air sumur/bersih 

 
1 : 10* 

 
1 : 10* 

 Pencucian III 

 Air sumur/bersih 

 
1 : 10* 

 
1 : 10* 

 Penggunaan air untuk ekstraksi 1 : 1* 1 : 6* 

*  Proporsi air tawar terhadap 1 bagian dari rumput laut. 
 

2. Uraian tentang keberhasilan teknologi (efisien, ekonomis dan layak) dibandingkan 

dengan teknologi yang sudah ada. 

4.2.1. Tingkat efisiensi 

Dalam proses ekstraksi agar agar kertas penggunaan energi panas sangat 
berperanan penting untuk proses penarikan agaropektin dari dalam thallus 
rumput laut Gracilaria. Untuk dapat menarik agaropektin tersebut rumput laut 
harus dipanaskan dalam suhu air menjapai 98-100oC. Jumlah air yang digunakan 
dalam proses ekstraksi agar agar dari rumput laut Gracilaria segar lebih sedikit 
yakni 1 : 1 dibandingkan dengan penggunaan rumput laut Gracilaria kering rasio 
yang digunakan 1 : 6 sehingga energi panas yang digunakan pada proses 
ekstraksi agar agar dari rumput laut segar dapat menghemat energi panas 
sebesar 83% dan air sebesar 83%, proses penyaringan lebih cepat, tidak 
menggunakan filter aids/tanah diatome,  tidak menggunakan filter press, proses 
lebih mudah dan dapat diterapkan dalam skala UMKM dan UKM. 

4.2.2. Kelayakan eknonomis 

- Proses ekstrasi yang dimodifikasi 

- Secara ekonomis penggunaan rumput laut Gracilaria segar langsung 

diproses menjadi agar agar kertas jauh lebih ekonomis dibandingkan 

penggunaan rumput laut kering petani. Hal ini terjadi karena  dari proses ini 

akan diperoleh 3 jenis produk yakni: sap liquid, agar agar kertas dan limbah 
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padat untuk pupuk/pakan ternak itik. Proses ekstraksi agar kertas yang 

dimodifikasi ini mengikuti konsep blue economy karena tidak ada limbah 

yang terbuang. Keuntungan finansial yang diperoleh lebih besar 

dibandingkan dengan proses ekstraksi menggunakan rumput laut Gracilaria 

kering petani. Sebagai perbandingan harga Gracilaria segar Rp. 1.000/kg, 

sedangkan rumput laut kering Rp. 10.000/kg. Jika pengolahan dilakukan 

dengan berat rumput laut yang sama dengan berat kering rumput laut (rasio 

dari basah ke kering 1 : 10) artinya 40 kg Gracilaria kering setara dengan 400 

kg berat basah maka rendemen yang dihasilkan pada penggunaan rumput 

laut Gracilaria segar sebanyak 8,4 kg sedangkan pada penggunaan Gracilaria 

kering diperoleh agar kertas sebanyak 4 kg. Keuntungan lain yang diperoleh 

dari penggunaan rumput laut Gracilaria segar adalah diperolehnya sap liquid 

sebanyak 25% dari berat basah dan limbah padat dapat digunakan sebagai 

pupuk organik dan pakan tambahan untuk ternak seperti bebek. 

 

3. Ramah lingkungan. 

Inovasi teknologi tepat guna proses ekstraksi menganut pengolahan green economy 
dengan meminimalkan limbah pengolahan dan penggunaan air sedikit serta low 
carbon energy. 
 

5. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN 

DAN WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN  

1. Penelitian ini dilakukan di sentra pembudidaya rumput laut di kabupaten Brebes 

tepatnya di desa Randusanga Wetan dan Randusanga Kulon dengan melibatkan 

kelompok pengolah Alkaromah dan karang taruna Tunas Harapan.  

2. Penerapan Inovasi teknologi tepat guna ekstraksi agar agar kertas sangat cocok 

diaplikasikan di lokasi tempat tinggal pembudidaya rumput laut Gracilaria karena lebih 

efisien dalam penggunaan air dan bahan bakar. Juga karena pengangkutan rumput laut 

basah sangat mahal dan tidak mudah. 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Dampak negatif yang mungkin timbul adalah tidak terserapnya produksi agar agar kertas 
oleh industri hilir rumah tangga, UMKM/UKM oleh sebab itu perlu dilakukan sosialisasi 
penggunaan agar agar kertas menjadi beberapa produk turunannya seperti produksi 
kerupuk, jelly drink, permen jeli dan nata de seaweed sebagai substituti nata de coco. 
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7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISIS USAHA 

 
Tabel 2. Analisis Usaha pengolahan agar-agar kertas dari  

rumput laut Gracilaria segar Tahun 2014. 
 
A. Investasi Tanah dan Bangunan 

No Parameter Satuan Qty Vol Satuan Total

1 Tanah m2
400 1 300.000         120.000.000        

2 Bangunan m
2

100 1 1.500.000      150.000.000        

3 Listrik watts 2200 1 1.500.000      1.500.000            

Sub total 271.500.000        

Harga (Rp)Investasi tanah dan bangunan

 
 

B. Investasi Peralatan 

No Jenis alat Satuan Qty Vol Satuan Total

1 Tanki ekstrak m3/Unit 2 1 20.000.000    40.000.000          

2 Modified boiler lt/unit 1 1 15.000.000    15.000.000          

3 Press statis unit 1 1 1.200.000      1.200.000            

4 Pan penjendal lt/bh 160 5 50.000           8.000.000            

5 Pemotong unit 1 1 200.000         200.000                

6 Kain blacu m 270 1 9.000              2.430.000            

7 Blong bh 10 180 200.000         2.000.000            

8 Kasa nyamuk m 10 4.000              40.000                  

9 Kain streaming m 10 5.000              50.000                  

10 Waring m 50 12.000           600.000                

11 Spinner unit 1 1 5.000.000      5.000.000            

12 rak penjemur unit 1 1 2.000.000      2.000.000            

Grand total investasi alat 76.520.000          

Harga (Rp)Investasi alat

 
 

C. Operasional cost 

Satuan Qty Satuan Total

1 Gracilaria kg 800 800 640.000         

2 As. Asetat lt 6 6100 36.600           

3 NaOH kg 40 6000 240.000         

4 KOH kg 1,07 20000 21.334           

5 ATC Chip kg 8,8 78845 693.836         

6 Bahan bakar m
3

1 250000 250.000         

Sub total 1.881.770      

Operasional cost

Harga (Rp)
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D. Variable cost 

Satuan Qty Satuan Total

1 Tenaga kerja tetap org/hr 4 80000 320.000         

2 Tenaga kerja lepas org/hr 2 50000 100.000         

3 Botol pengemas sap liquid btl 200 2500 500.000         

4 Pengawet sap liquid kg 0,2 60650 12.130           

Sub total 420.000         

Grand total biaya 2.301.770      

Variable cost

Harga (Rp)

 
 

E. Penjualan 

No Penjualan Satuan Qty Satuan Total

1 Agar agar kertas kg 23,152 150000 3.472.800      

2 Sap liquid lt 200 25000 5.000.000      

Sub total 8.472.800      

Penjualan Harga (Rp)

 
F. Parameter Keuntungan atau kerugian Usaha 

No Parameter Satuan

1 IRR 59%

2 NPV Rp1.215.236.561,80

3 B/C ratio 2,025

4 ROI 0,30                                

5 Breakeven point (kg) 3.928,35                        

6 HPP agar agar kertas 99.420                            

7 HPP sap liquid 2.561                               
 

Hasil analisis finansial dengan total investasi Rp. 352.203.540,- tingkat pengembalian 
modal 30%  dengan kapasitas 800 kg rumput laut gracilaria segar setiap hari dengan masa 
operasi peralatan 25 hari/bulan. 

                  

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Inovasi teknologi tepat guna ekstraksi agar agar dari rumput laut Gracilaria segar 100% 
menggunakan komponen dalam negeri dan mudah dibuat di lokasi pengolahan. 
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9. FOTO DAN SPESIFIKASI 

 

   
                                  Tanki ekstraksi                        Filtrat jernih             Penjendalan 

  

    
      Spinner         Sap liquid                  Ampas padatan                           Gracilaria segar 

       Kasar                       pemisahan filtat 

 

 
                                          Pembungkusan                   Penjemuran 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI  

Teknologi ini dimaksudkan untuk dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha skala UKM untuk 

menghasilkan kista artemia kering sebagai pakan larva udang dan ikan yang memiliki daya tetas 

tinggi. Sebagai pakan larva udang dan ikan, kista artemia kering yang telah menetas menjadi larva 

ini sangat diperlukan karena udang dan ikan pada tahap larva belum dapat makan pakan buatan. 

Teknologi pascapanen ini dapat kembali mendorong gairah budidaya artemia yang pernah 

dilakukan pada pertengahan tahun 1990an untuk mencukupi kebutuhan nasional dan bahkan 

untuk ekspor. Kebutuhan kista artemia ini makin meningkat dengan makin digalakkannya 

budidaya udang dan ikan di Indonesia. Potensi budidaya artemia di Indonesia tidak kecil, 

terutama di kawasan tambak garam yang luasnya mencapai 32.000 Ha dengan luas efektif untuk 

budidaya artemia sekitar 18.350 Ha. Jika tiap Ha lahan tersebut dapat menghasilkan 30 kg kista 

artemia kering per tahun (data hasil penelitian di Rembang), maka jumlah yang dapat diproduksi 

mencapai hampir 390 ton per tahun, hampir dapat memenuhi kebutuhan kista artemia nasional 

yang lebih dari 400 ton per tahun dan hampir seluruhnya masih diperoleh dari impor. 

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI  

Kista artemia kering adalah telur artemia yang telah dikeringkan dengan cara tertentu 

menggunakan alat pengering artemia dan dikemas sehingga tahan lama dan ketika ditempatkan 

kembali pada air bersalinitas rendah akan menetas membentuk larva untuk dijadikan pakan 

hidup untuk larva udang dan ikan. 

 

Teknologi Penanganan dan Pengeringan Kista Artemia ini meliputi cara pemanenan, penanganan 

dan pengeringan kista artemia dengan menggunakan alat pengering kista artemia hasil rancang 

bangun peneliti Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi 

Kelautan dan Perikanan (BBP4B-KP). Alat pengering kista artemia berupa rotary drum dryer yang 

dirancang untuk dapat mengeringkan 10 kg kista artemia basah hingga mencapai kadar air kurang 
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dari 10% dalam waktu sekitar 8 jam atau kurang dengan hasil akhir kista artemia kering yang 

daya tetasnya lebih dari 70%.  

 

3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN 

 

3.1. Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Kista artemia yang digunakan telah dewasa dan bernas, bersih, tidak mengandung pasir, tidak 

tercampur pecahan kulit telur artemia atau cangkang telur artemia yang kosong, tidak tercampur 

kristal garam atau pun kotoran lain. Idealnya kista artemia memiliki diameter 225 – 350 m 

dengan berat kering sekitar 3,65 g per kista. 

 

Peralatan yang diperlukan adalah jaring serok (double scoop net), alat saring bertingkat, alat 

sortasi mutu kista artemia, spinner, alat pengering artemia rotary drum yang dilengkapi dengan 

dehumidifier dengan sumber panas dari listrik, alat pengemas, dan perlengkapan untuk pengujian 

daya tetas kista artemia. 

 

3.2. Rincian Teknologi 

Pemanenan kista artemia 

Kista artemia dipanen secara teratur setiap hari meskipun belum banyak kista yang terkumpul di 

pinggir tambak untuk menghindari menetasnya kista akibat terkena hujan dan turunnya salinitas 

di permukaan. Artemia dipanen dengan menggunakan jaring serok (Gambar 2) yang terbuat dari 

nilon (double screen dip-nets) dengan jaring lapis pertama ukuran 500 µm dan lapis kedua ukuran 

120 µm. Jaring diikat dengan kerangka stainless steel berdiameter 40 cm dan disambungkan pada 

tongkat kayu berdiameter 4 cm yang panjang sehingga dapat menjangkau semua sudut bak atau 

petak pemeliharaan artemia. Dengan cara ini, kista artemia yang berukuran sekitar 225-270 m 

lolos dari jaring pertama (500 µm) tertahan pada jaring kedua (120 µm). Kotoran yang lebih besar 

dari jaring 500 µm akan tertahan pada jaring pertama dan terpisah dari kista artemia. Kotoran 

yang lebih kecil dari 120 µm lolos dari jaring pertama maupun kedua. Pemanenan dapat 

dilakukan setiap hari (sore hari), pada waktu tersebut artemia terkumpul dalam jumlah yang 

memadai. Kista hasil panen segera dicuci dengan  menggunakan air tambak. 

 

Penanganan kista artemia 

Tahapan pokok dalam penanganan kista artemia yaitu: pencucian, pembersihan kotoran, 

pemisahan kista artemia berdasarkan densitas, dan penyimpanan artemia basah dalam air garam 

jenuh. 

 

Kista artemia (kira-kira tiga perempat ember) dicuci dengan disiram air tambak untuk 

menghilangkan kotoran terutama lumpur yang masih menempel pada kista, kemudian disaring 

dengan plankton net 100-150 µm atau dengan kain blacu. Selanjutnya kista artemia direndam 

larutan garam jenuh sekaligus mengawetkan kista sehingga meskipun disimpan beberapa hari 

kista dapat tetap bermutu baik.  
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Kista artemia yang masih kotor dibersihkan dari kotoran seperti potongan daun, kayu, pasir, dan 

benda benda asing lain yang mungkin masih ikut terbawa dari permukaan air ketika pemanenan. 

Pembersihan kotoran dilakukan menggunakan penyaring bertingkat. Untuk kista yang ukurannya 

kecil (sesuai jenis artemia) digunakan saringan bertingkat ukuran 700 µm (untuk memisahkan 

kotoran besar), 350 µm (untuk membersihkan kotoran sedang), dan 100 µm (untuk 

membersihkan kotoran halus. Untuk kista yang berukuran besar, ukuran mata jaring tingkat 

pertama adalah 1000 µm, jaring tingkat ke dua 500 µm, dan jaring paling bawah berukuran 150 

µm (Gambar 3).  

 

Pembersihan kotoran yang ukurannya sama atau mirip dengan ukuran kista (kista yang kosong), 

atau sortasi mutu, dilakukan dengan cara memisahkan berdasarkan perbedaan densitas melalui 2 

tahap pemisahan yaitu pemisahan menggunakan air garam jenuh dan menggunakan air tawar 

yang dibantu dengan aerasi untuk membantu pemisahan. Alat yang digunakan berupa tabung 

silinder dengan bagian bawah silinder berbentuk kerucut (cone). Pada bagian ujung kerucut 

dipasang keran sebagai outlet (Gambar 4). Ke dalam tabung ditempatkan aerator sebagai 

pengaduk isi tabung untuk membantu proses pemisahan kista artemia. Pembersihan awal adalah 

untuk membersihkan kotoran yang berdensitas lebih besar daripada kista artemia (misalnya 

pasir) dengan menggunakan air garam jenuh. Dengan pengadukan menggunakan aerasi, kista 

akan mengapung dalam air garam jenuh dan kotoran yang berdensitas tinggi akan mengendap di 

dasar tabung lalu dikeluarkan dengan cara membuka kran di bawah. Setelah tinggal kista 

artemianya beserta kotoran yang berdensitas lebih rendah daripada kista artemia (misalnya kulit 

kista), ditambahkan air tawar, kemudian kembali diaerasi kuat/diaduk, dan diendapkan. Kista 

artemia yang bagus akan mengendap karena densitasnya lebih tinggi, sedangkan kista yang 

'kopong' dan kotoran berdensitas rendah akan mengapung. Kista kemudian 

dikumpulkan/ditampung dengan cara membuka kran bawah sampai kista habis masuk ke 

penampung/ember. Sedangkan kotoran akan tetap tinggal dalam cone. Kotoran ini kemudian 

dibuang.  

 

Penanganan kista artemia basah 

Kista yang sudah bersih dan tersortasi dari kista kosong tetapi belum sempat dikeringkan 

didehidrasi dengan cara merendamnya dalam larutan garam jenuh selama 48  jam, dan setiap 24 

jam sekali dilakukan penggantian larutan garam jenuh sambil diaduk-aduk sehingga semua kista 

tercuci garam tersebut. Jika belum siap dikeringkan, kista disimpan sebagai kista basah dengan 

merendamnya dalam larutan garam jenuh yang dicuci dan diganti larutan garammnya setiap 2 

minggu sekali agak mutu kista artemia terjaga dan mempunyai daya tetas yang tinggi. Dengan 

cara ini kista artemia dapat bertahan hingga 1 bulan. Untuk tujuan distribusi yang tidak terlalu 

jauh, artemia dapat didistribusikan secara basah dalam larutan garam jenuh dan dikemas dalam 

kantong plastik dengan kapasitas 1 kg. Udara yang berada dalam kantong plastik dikeluarkan 

dengan cara meremas kantong plastik sehingga udara keluar kemudian diikat dengan karet 

pengikat. 
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Dehidrasi dengan spinner 

Untuk mempercepat pengeringan, sekitar 10 kg kista artemia basah yang telah bersih dan 

disortasi, didehidrasi dengan spinner (Gambar 5) untuk mengurangi kadar air. Kista artemia (atau 

biomasanya) dibungkus plankton net 100 µm yang diikat kuat kemudian dimasukkan ke dalam 

spinner dan diatur merata dalam tabung untuk diputar selama sekitar 5 menit. Spinner untuk 

dehidrasi berupa tabung stainless steel yang diputar dengan penggerak mesin ½ PK (350 watt) 

yang dapat menghasilkan putaran hingga 2.000 rpm. Pada bagian bawah tabung tedapat lubang 

sebagai outlet air. Mesin penggerak spinner dapat diatur kecepatan dan waktu putar alatnya 

dengan daya 350 watt atau ½ PK. 

 

Pengeringan kista artemia 

Kista yang sudah setengah kering dari spinner dimasukkan ke dalam alat pengering untuk 

dikeringkan sedemikian rupa sehingga pengeringan dapat lebih sempurna tanpa mengurangi 

daya tetas kista yang dikeringkan. Pengeringan dilakukan secara bertahap, yaitu pertama-tama 

suhu diatur tidak terlalu tinggi (sekitar 35oC) dengan kecepatan angin sekitar 1,5 m/detik. Setelah 

agak kering, atau setelah sekitar 4 jam pengeringan, suhu dapat dinaikkan sampai 40oC untuk 

mempercepat pengeringan hingga total waktu sekitar 8 jam. 

 

Alat pengering yang digunakan untuk mengeringkan kista berupa rotary drum dryer hasil rancang 

bangun BBP4B-KP (Gambar 6) yang dirancang untuk mengeringkan 10 kg kista hingga mencapai 

kadar air kurang dari 10% dalam waktu kurang dari 8 jam dengan hasil akhir kista artemia kering 

yang daya tetasnya lebih dari 70%. Mutu produk kista artemia kering yang dihasilkan jauh lebih 

baik dari mutu kista artemia kering yang dihasilkan dari berbagai alat pengering kista artemia 

yang pernah dikembangkan di Indonesia. 

 

Alat pengering kista artemia ini terdiri dari drum akrilik sebagai ruang pengering yang dapat 

berputar dengan kecepatan 10 rpm untuk proses pengadukan. Alat dilengkapi dengan pintu 

pemasukan dan pengeluaran kista. Selama proses pengeringan kista yang ada di dasar drum 

terangkat dengan adanya baffle dan jatuh kembali seiring dengan naiknya baffle karena 

berputarnya drum. Kista yang ada di dalam drum tidak dapat keluar karena tertahan oleh kasa. 

Selama proses pengeringan, kista yang teraduk sekaligus dihembus oleh udara panas yang 

suhunya dapat diatur dengan menggunakan thermostat sekitar 35
o
C–40

o
C. Alat pengering ini 

dilengkapi dengan dehumidifier untuk mengurangi kandungan air pada udara yang masuk 

pengering sehingga membantu mempercepat proses pengeringan. 

 

Pengemasan dan penyimpanan 

Kista artemia yang telah kering dapat dikemas di dalam plastik, almunium foil maupun kaleng. 

Selama pengemasannya dapat dikondisikan bebas oksigen dengan menggantikan udara dalam 

kemasan dengan gas nitrogen. Apabila pengemasan dalam wadah yang masih terdapat oksigen 

maka daya awet kista dapat berkurang, sehingga harus disimpan pada suhu kurang dari 10oC. 

Untuk kemasan kaleng, kista artemia yang sudah dikeringkan biasanya dikemas sebanyak 454 

g/kaleng. Kista artemia dimasukkan ke dalam kaleng yang telah disiapkan lalu dikemas dan di seal 
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menggunakan double seamer. Akan lebih baik bila dikemas dalam keadaan vakum. Dalam 

kemasan kaleng, kista artemia dapat bertahan 1 tahun bila disimpan di tempat yang kering dan 

sejuk, dan akan lebih lama pada suhu rendah atau beku. 

 

Mutu dan daya tetas kista artemia 

Mutu kista artemia biasanya dikasifikasikan berdasarkan % penetasan dan jumlah nauplii yang 

menetas dari 1 g kista. Kista mutu premium memiliki persentase penentasan paling tinggi dan 

menghasilkan nauplii paling banyak. Daftar berikut menunjukkan kelas mutu dan kriterianya yang 

biasa digunakan di industri pengeringan kista artemia. 

 

Kelas Mutu % Penetasan Nauplii/gram 

A 90 250.000 

B 85 240.000 

C 80 230.000 

D 70 210.000 

E 65 190.000 

F 60 170.000 

 

Selain itu, kista artemia yang baik harus bersih, tidak mengandung kotoran seperti pasir, pecahan 

kulit, kristal garam, sampah atau kotoran lain. Hatching synchrony nya harus tinggi; yaitu ketika 

diinkubasikan pada 33 g/l air laut pada 25oC, nauplii pertama harus sudah muncul setelah 12-16 

jam inkubasi (T0) dan nauplius terakhir harus sudah menetas 8 jam kemudian (T100). Ketika 

hatching synchrony rendah (T100-T0> 10 jam) nauplii yang menetas pertama telah mengkonsumsi 

banyak cadangan energinya, saat nauplii terakhir menetas dan panen artemia telah selesai. 

Selanjutnya, karena waktu inkubasi total melebihi 24 jam maka pembudidaya tidak dapat 

melakukan restock dalam wadah yang sama untuk panenan hari berikutnya, yang mengakibatkan 

biaya infrastruktur yang lebih tinggi. 

 

Efisiensi penetasan (yaitu jumlah nauplii yang menetas per gram kista) dan persentase penetasan 

(total persentase kista yang benar-benar menetas) kadang-kadang bervariasi antara produk 

artemia yang satu dengan yang lain dan akan berpengaruh terhadap harga. Efisiensi penetasan 

merupakan kriteria yang lebih baik daripada persentase penetasan karena mempertimbangkan 

kandungan atau kotoran (misalnya kulit kista kosong). Jika efisiensi penetasan kista komersial 

nilainya 100.000 nauplii/g kista, maka efisiensi ini dinilai rendah. Untuk mutu prima, misalnya 

kista artemia dari Great Salt Lake, dapat menghasilkan 270.000 nauplii/g kista (dengan 

persentase penetasan >90%), bahkan untuk jenis kista yang kecil dapat menghasilkan nauplii 

lebih banyak lagi (kurang lebih 320.000 nauplii/g kista). 

 

Pengujian daya tetas kista artemia 

Daya tetas (persentase penetasan; hatching rate; H) dihitung dengan menginkubasikan 1,6 g kista 

artemia secara tepat dalam wadah penetasan yang berisi 800 ml air laut dengan salinitas 33 ppt 

(33 g/L). Penetasan dilakukan di bawah cahaya yang terang (2.000 lux) pada suhu 28C dalam 
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wadah penetasan. Ke dalam wadah penetasan diberikan aerasi yang diberikan dari dasar tabung. 

Untuk menjaga agar kista tetap berada dalam suspensi dan untuk mencegah terbentuknya buih, 

aerasi diberikan tidak terlalu kuat. Setelah 24 jam inkubasi, diambil 6 sub-sampel (250 l) dari 

masing-masing wadah penetasan. Masing-masing sub-sampel dipipet ke dalam botol kecil dan 

dicampur nauplii dengan menambahkan beberapa tetes larutan lugol. 

 

Jumlah nauplii (ni) pada masing-masing botol kecil (I= 6 sub-sampel) kemudian dihitung di bawah 

mikroskop, kemudian dihitung nilai rata-ratanya (N) dari semua botol kecil. Selain itu, dihitung 

juga kista yang sudah menonjol/umbrella (ui) dan dihitung nilai rata-ratanya (U). Kista yang dalam 

tahap umbrella ini adalah tahap ketika embrio akan melepaskan diri dari cangkang namun masih 

menggantung ke cangkang. Dalam waktu singkat embrio ini akan terlepas dari cangkang dan 

selimut membran yang kemudian berenang-renang sebagai nauplii. 

 

Kista hasil dekapsulasi yang tidak menetas dan kista kosong yang terikut ditambah dengan 1 tetes 

larutan NaOH (40 g/100 ml aquadest) dan 5 tetes larutan pemutih (5,25 % NaOCl) ke dalam 

masing-masing tabung kecil. Pada masing-masing botol (I= 6) dihitung embrio yang tidak menetas 

(ei) yang berwarna oranye dan dihitung nilai rata-ratanya (E). 

 

Dengan demikian, dari penghitungan di atas akan diperloleh nilai N (rata-rata jumlah nauplii), 

nilai U (rata-rata jumlah kista yang akan menetas dan telah membentuk umbrella), dan nilai E 

(kista yang tidak menetas). Berdasarkan hasil penghitungan tersebut maka daya tetas kista 

artemia dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut. 

 

H(%)=
N

(N+U+E)
 x 100% 

 

H = daya tetas (hatching percentage) 

N = nilai rata-rata jumlah nauplii 

U = nilai rata-rata jumlah telur yang sudah menonjol (umbrella) 

E  = nilai rata-rata embrio yang tidak menetas 

 

Dari nilai daya tetas tiap botol dapat dihitung nilai rata-ratanya, kemudian dihitung standar 

deviasi dari 3 ulangan. Hasil tersebut dinyatakan sebagai nilai akhir daya tetas. Tabung penetasan 

dibiarkan untuk 24 jam berikutnya, sub sampel diambil lagi, serta H% dan HE dihitung untuk 

inkubasi 48 jam. Dari pengujian tersebut juga dapat dihitung efisiensi penetasan atau hatching 

efficiency (HE) nya dengan perhitungan sebagai berikut. 

 

HE=
N x 4 x 800

(1,6)
 atau: HE= N x 2.000* 

 

HE = efisiensi penetasan (hatching efficiency) 

N = nilai rata-rata jumlah nauplii 

*) faktor konversi untuk menghitung jumlah nauplii per gram dari kista yang diinkubasikan. 
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Laju penetasan atau hatching rate (HR): sub-sampel diambil dan HE dihitung dari 12 jam inkubasi 

sejak di dalam air laut (prosedur sama seperti yang di atas). Sampling/prosedur penghitungan 

dilanjutkan sampai nilai rata-rata, agar HE tetap konstan, selama 3 jam berturut-turut. Nilai rata-

rata tiap jam dinyatakan sebagai persentase dari HE maksimal. Kurva penetasan dapat digambar 

(diplotkan) dan T10, T90 dapat diekstrapolasi dari grafik ini. Sebuah prosedur sederhana terdiri atas 

pengambilan sampling, misalnya setiap 3 jam sekali atau lebih. 

 

Perlengkapan atau peralatan yang diperlukan untuk menghitung daya tetas, persentase 

penetasan, efisiensi penetasan dan laju penetasan dan dibuat dengan sederhana. Perlengkapan 

tersebut terdiri atas rak bersusun yang dilengkapi dengan alat penerang (lampu) minimal 2.000 

lux. Kekuatan penerangan ini dapat diperoleh dengan menggunakan satu buah lampu neon 60 

watt atau dua buah lampu pijar 40 watt dengan jarak penyinaran dari lampu ke wadah penetasan 

adalah 20 cm. Wadah penetasan artemia berupa wadah gelas transparan yang tersusun di bawah 

sinar lampu. 

 

3.3. Kaji terap teknologi di beberapa daerah 

Teknologi penanganan dan pengeringan artemia dengan menggunakan alat pengering yang 

dirancang BBP4B-KP telah diujicobakan di Rembang dan Jepara, Jawa Tengah. Hasilnya 

menunjukkan bahwa teknologi tersebut dapat diterapkan dan dioperasikan oleh pelaku usaha 

hingga tingkat UKM atau pun usaha rumah tangga dan menghasilkan kista artemia dengan daya 

tetas lebih dari 70%. 

 

4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI  

Teknologi penanganan dan pengeringan artemia ini dirancang dengan menggunakan alat 

pengering drum putar (rotary drum dryer) untuk skala UKM dengan keunggulan sebagai berikut. 

 Teknologi ini dapat dikategorikan sebagai teknologi baru karena belum ditemukan aplikasinya 

di Indonesia 

 Teknologi ini merupakan teknologi tepat guna yang mudah diterapkan di lapangan dalam 

skala usaha komersial oleh pelaku usaha skala UKM hingga rumah tangga. 

 Peralatan yang digunakan dibuat dari bahan-bahan yang mudah diperoleh dan murah serta 

mudah dioperasikan 

 Alat pengering yang digunakan dapat diproduksi di seluruh Indonesia dengan biaya relatif 

murah dan menggunakan daya listrik yang kecil 

 Bahan baku dapat disediakan dengan memanfaatkan tambak garam dan diintegrasikan 

dengan produksi garam 

 Teknologi ini praktis tidak menghasilkan limbah sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan 

 Kinerja teknologi ini dapat menghasilkan kista artemia untuk pakan udang dan ikan dengan 

daya tetas lebih dari 70% 
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5. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, SERTA WILAYAH/DAERAH YANG 

DIREKOMENDASIKAN  

Penelitian tentang penanganan dan pengeringan kista artemia telah dimulai sejak tahun 1999 

dan dilanjutkan kembali untuk perbaikan alat pengering, uji di lapangan, dan pengajuan paten 

mulai tahun 2004 hingga 2008. Uji di lapangan dilakukan dengan melibatkan pemangku 

kepentingan mulai dari penyuluh maupun pelaku usaha budidaya artemia dan petambak garam. 

 

Daerah untuk pengembangan usaha penanganan dan pengeringan kista artemia 

direkomendasikan di daerah budidaya artemia yang diintegrasikan dengan tambak garam seperti 

di kawasan pantai utara Jawa, yaitu di Jawa Barat (Cirebon dan sekitarnya), Jawa Tengah (Jepara, 

Rembang, Pati dan sekitarnya), Jawa Timur (Gresik, seluruh pantai Madura), dan daerah pantai 

lain yang memiliki curah hujan rendah seperti di Nusa Tenggara dan sekitarnya. Potensi untuk 

budidaya artemia di Indonesia tidak kurang dari 18.350 Ha dari kawasan tambak garam. 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Kemungkinan dampak negatif dari teknologi ini praktis tidak ada. 

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

Teknologi penanganan dan pengeringan kista artemia ini dirancang untuk dilakukan oleh usaha 

skala kecil menengah (UKM) namun dapat juga dilakukan pada skala rumah tangga. 

 

Asumsi  perhitungan 

Perhitungan laba-rugi usaha penanganan dan pengeringan kista artemia ini menggunakan data 

yang diperoleh pada pertengahan tahun 2012 di daerah sub-urban kota besar. Pembaharuan 

data dan penyesuaian terhadap asumsi tersebut perlu dilakukan jika terjadi perubahan-

perubahan harga sesuai dengan waktu dan daerahnya. 

 

Usaha ini dirancang untuk dioperasikan dengan menggunakan alat pengering artemia (kapasitas 

terpasang 10 kg kista artemia basah per proses) yang dikembangkan oleh BBP4B-KP dengan 

kapasitas operasional optimal 80% dari kapasitas terpasang (8 kg kista artemia basah), dengan 

waktu pengeringan 8 jam pada suhu 35-40
o
C. Pada pengeringan dengan kapasitas operasional 

80%, artemia basah yang ditiriskan di tambak (kadar air 60%) dapat dikeringkan menjadi artemia 

kering (kadar air ≤ 10% atau kurang) dengan rendemen sekitar 45% dan daya tetas lebih dari 

70%. Dengan daya tetas yang tinggi tersebut kista artemia kering dijual dengan harga Rp. 

600.000,- per kg. 

 

Usaha ini dapat dijalankan dengan menggunakan 3 orang tenaga kerja, yaitu 1 orang sebagai 

pengelola (pemilik usaha) dan 2 orang tenaga pembantu. Dalam perhitungan laba-rugi, pengelola 

atau pemilik usaha dihitung mendapatkan gaji tetap yang dibayarkan 6 bulan dalam satu tahun. 

Tenaga pembantu (sebaiknya laki-laki) dibayar dengan sistim upah harian. 
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Lahan dan bangunan tempat usaha 

Lahan tempat usaha dihitung berdasarkan kebutuhan, yaitu bangunan 100 m
2
 dengan halaman di 

sekeliling bangunan untuk mobilitas, sehingga diperlukan lahan 15 x 15 m seluas 225 m2 yang 

diperoleh dengan cara sewa sehingga perlu dihitung nilai penyusutannya. Besarnya penyusutan 

adalah 20% untuk jangka waktu sewa 5 tahun, 

atau 10% untuk jangka waktu sewa 10 tahun. 

 

Bangunan untuk usaha pengeringan artemia 

dirancang dan dibangun dengan mengindahkan 

prinsip-prinsip good manufacturing practices 

(GMP) seperti pada Gambar 1. Konstruksi 

bangunan dirancang sederhana yang sebagian 

besar ruang dengan menggunakan tembok 

setinggi 1,2 m dan di bagian atasnya dipasang 

kawat kasa (kawat ayam). Ruang yang dibangun 

dengan dinding penuh hanya ruang untuk 

kantor, gudang produk dan kemasan, serta 

ruang untuk pengemasan. Selebihnya dibangun 

dengan tembok dan kawat kasa. Instalasi listrik 

dan air sudah termasuk di dalam harga 

konstruksi bangunan. Bangunan diasumsikan 

dapat digunakan (umur ekonomi) hingga 25 

tahun. 

Gambar 1. Posisi dan lay out bangunan pengeringan artemia. 

 

Mesin dan peralatan 

Usaha pengeringan artemia ini merupakan usaha yang sederhana dan memerlukan mesin dan 

peralatan yang sederhana pula. Mesin utama yang digunakan adalah alat pengering artemia. 

Sebagai pemanas digunakan kumparan listrik 3.000 watt. Alat ini dapat dioperasikan dengan 

umur ekonomi 15 tahun. Mesin lain yang digunakan adalah spinner (umur ekonomis 5 tahun) 

yang dimanfaatkan untuk meniriskan air pada artemia sebelum dikeringkan. Dengan cara ini 

pengeringan dapat berjalan lebih cepat. Peralatan lain yang diperlukan adalah aerator atau 

blower. 

 

Peralatan penting lainnya adalah alat saring bertingkat (Gambar 3) untuk membersihkan artemia 

dari kotoran besar seperti daun, plastik, lumut, rumput, dan sebagainya. Apabila artemia basah 

dari tambak telah bersih dari kotoran besar, alat saring bertingkat ini tidak diperlukan lagi. Alat 

lainnya adalah alat sortasi mutu kista artemia (Gambar 4) yang dioperasikan menggunakan garam 

jenuh dan air tawar untuk memisahkan lumpur dan artemia yang telah kosong (cangkang). Selain 

itu, diperlukan pula alat pengemas berupa sealer yang memiliki heater lebar sehingga sesuai 

dengan kemasan alumunium yang digunakan. 
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Peralatan bantu yang digunakan dalam usaha ini adalah timbangan (kecil dan besar), ember, 

jerigen, keranjang, refraktometer untuk uji salinitas air, peralatan untuk uji daya tetas artemia, 

kaca pembesar dan counter (untuk uji daya tetas), dan sebagainya. Diasumsikan peralatan bantu 

ini dapat tahan hingga 5 tahun. 

 

Proses pengeringan kista artemia 

Proses produksi dirancang untuk dilakukan dalam 1 shift dengan jumlah jam kerja dihitung 8 jam 

per hari dengan ketentuan dalam satu bulan terdapat 25 hari kerja. Mengingat artemia 

dibudidayakan pada musim kemarau, maka dalam satu tahun diasumsikan bekerja selama 6 

bulan. Dengan demikian dalam satu tahun bekerja selama 150 hari kerja. 

 

Alur proses pengeringan artemia ditetapkan seperti yang telah diuraikan di bagian terdahulu, 

yaitu menggunakan artemia basah yang telah dibersihkan dan ditiriskan di tambak dengan kadar 

air sekitar 60%, disortasi, kemudian ditiriskan menggunakan spinner (mesin cuci). Setelah tiris, 

artemia dikeringkan pada suhu 35-40oC selama 6 jam dengan kecepatan angin diatur 1,5 m/det 

pada waktu suhu 35oC dan 0,75 m/det ketika suhu 40oC. Setelah itu, artemia kering didinginkan 

dan dikemas dalam kemasan plastik alumunium dengan isi 100 g/kemasan. 

 

Bahan artemia basah (kapasitas operasi 80%) yang digunakan adalah 8 kg per hari. Jika rendemen 

pengeringan 45%, maka akan diperoleh artemia kering dengan kadar air 10% sebanyak 3,6 kg per 

hari. Jika artemia kering dikemas 100 g/kemasan, maka diperoleh 36 kemasan per hari. Jika 

setiap 100 kemasan dikemas lagi dalam dos, maka diperoleh 9 dos/bulan atau 54 dos/tahun. 

 

Untuk sortasi mutu digunakan larutan garam jenuh 30% sebanyak 40 liter sehingga jumlah garam 

yang digunakan sekitar 12 kg/hari. Garam juga diperlukan untuk uji daya tetas artemia. Untuk uji 

daya tetas ini digunakan larutan garam 33 ppt sebanyak 880 ml. Setiap uji daya tetas dilakukan 

dengan 3 kali ulangan dan 3 variasi waktu (12, 24 dan 48 jam) dan dilakukan setiap 2 minggu 

sekali, maka diperlukan garam untuk uji daya tetas sebanyak 0,54 kg/bulan. Bahan lain yang 

diperlukan untuk uji daya tetas adalah larutan lugol dalam jumlah sedikit (1 botol/tahun). Bahan 

lain yang diperlukan adalah kaporit yang digunakan untuk disinfektan. Untuk kaporit ini dapat 

digunakan larutan kaporit komersial yang biasa digunakan untuk mencuci pakaian dan 

diestimasikan memerlukan 4 botol sedang per bulan. 

 

 

 

Kebutuhan air dan listrik 

Air yang digunakan untuk proses pengeringan artemia terutama untuk sortasi dengan air tawar 

dan untuk pencucian fasilitas serta peralatan. Diestimasikan total kebutuhan air per hari sekitar 

Kapasitas alat (kista artemia basah) : 10  kg/hari 

Kapasitas produksi (kista artemia kering spinner) :    8 kg/hari 

Bahan baku (kista artemia basah) 

 

: 

 

1.200 

3,6 

kg/tahun 

kg/hari 

Produk (kista artemia kering) : 540  kg/tahun 
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200 liter atau sekitar 30 m3 per tahun. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan menggunakan air 

tanah yang dipompa. 

 

Daya listrik diperlukan untuk pengeringan artemia (3.000 watt, selama 6 jam/hari) dengan asumsi 

pemanasan efektif 40%. Maka daya listrik terpasang ditetapkan 3.500 watt. Selain untuk 

pengeringan, listrik diperlukan untuk spinner, blower/aerator, sealer, lampu penerangan dan uji 

daya tetas, serta pompa air. Diestimasikan, total kebutuhan daya listrik adalah 12,35 kWh/hari 

atau 1.825 kWh/tahun. Untuk beban 3.500 watt tersebut biaya daya listrik adalah Rp. 1.279,- per 

kWh. Dengan listrik prabayar maka tidak lagi diperlukan uang langganan. 

 

Struktur biaya dan perhitungan laba-rugi 

Struktur biaya untuk usaha penanganan dan pengeringan kista artemia terdiri atas investasi dan 

biaya produksi (biaya produksi tetap dan tidak tetap) seperti di bawah ini. 

 

Total biaya (investasi & produksi) Rp. 528.312.282,- 

Investasi Rp. 269.319.225,-  

Biaya produksi Rp. 258.993.057,- 

Biaya produksi tetap Rp. 20.631.867,- 

Biaya produksi tidak tetap Rp. 238.361.190,- 

 

Dengan perhitungan harga kista artemia basah Rp. 175.000/kg dan harga kista artemia kering Rp. 

600.000,-/kg, maka usaha penanganan dan pengeringan kista artema yang mampu memproduksi 

kista artemia kering 3,6 kg/hari atau 540 kg/tahun diperoleh keuntungan usaha sebagai berikut. 

 

Penjualan dan perhitungan laba-rugi 

Artemia basah (Rp/kg) Rp. 175.000,-  

Artemia kering (Rp/kg) Rp. 600.000,- 

Keuntungan bersih/th  (~ 6 bulan) Rp. 57.531.145,- 

Keuntungan bersih/bulan Rp. 9.588.524,-  

Produksi untuk BEP (Kg) 

 

108,34  

Harga penjualan untuk BEP/Kg Rp. 493.461,- 

Kemampuan menghasilkan laba 

 

1,25 

Pengembalian Modal 

 

4,68 tahun 

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Komponen atau material yang digunakan dalam penanganan dan pengeringan kista artemia ini 

100% (semuanya) berasal dari dalam negeri, yaitu kista artemia. Peralatan yang digunakan dalam 

teknologi ini dibuat dari bahan yang dapat dengan mudah diperoleh di dalam negeri. Alat 

pengering yang digunakan juga dibuat dengan menggunakan produksi dalam negeri mulai dari 

tabung (drum), motor penggerak dan dehumidifier. 
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9. FOTO DAN SPESIFIKASI 

 

 
Gambar 2. Jaring serok. 

 

 
Gambar 3. Alat saring bertingkat kista artemia. 

 

 
    A        B 

Gambar 4.  Pemisahan kotoran dengan air garam jenuh (A) dan air tawar (B). 
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Gambar 5. Spinner untuk meniriskan kista artemia sebelum dikeringkan. 

 

 
Gambar 6. Alat pengering kista artemia model rotary drum dryer 

yang dilengkapi dengan dehumidifier. 
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LAMPIRAN 

Tabel 1. Asumsi harga. 

 

URAIAN HARGA UNIT 

1. Lahan dan bangunan 

 

  

 
  Tanah Rp. 150.000  /m2 

  Bangunan berdinding Rp. 1.500.000  /m2 

  Bangunan berkawat Rp. 1.000.000  /m2 

  Pagar Rp. 250.000  /m2 

2. Mesin 

     Alat pengering rotary drum dryer Rp. 36.000.000  /unit 

  Spinner (mesin cuci) Rp. 2.500.000  /unit 

  Blower (aerator) Rp. 1.200.000  /set 

  Alat saring bertingkat Rp. 1.000.000  /unit 

  Alat sortasi mutu kista artemia Rp. 4.500.000  /unit 

  Alat pengemas Rp. 1.250.000  /unit 

3. Bahan dan produk 

     Artemia basah Rp. 175.000  /kg 

  Artemia kering Rp. 600.000  /kg 

4. Bahan lain 

 

  

   Garam krosok Rp. 650  /kg 

  Kaporit komersial (sedang) Rp. 10.000  /kg 

  Lugol Rp. 150.000  /kg 

5. Listrik 

     Pemasangan Rp. 3.500.000  /unit 

  Beban pemakaian Rp. 1.279  /kWh 

6. Bahan bakar  

    Bensin Rp. 6.500  /L 

7. Kemasan 

     Al foil Rp. 2.500  /unit 

  Dos Rp. 5.000  /dos 

 

Tabel 2. Biaya investasi usaha penanganan dan pengeringan kista artemia. 

URAIAN UNIT Rp./UNIT BIAYA 

Tanah dan Bangunan 

  

    

Tanah 225 m2 150.000  33.750.000  

Bangunan berdinding 30 m2 1..500.000  45.000.000  

Bangunan berkawat 70 m2 1.000.000  70.000.000  

Pagar 60 m 250.000  15.000.000  
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Tabel 3. Biaya produksi usaha penanganan dan pengeringan kista artemia. 

URAIAN UNIT Rp/UNIT BIAYA 

BIAYA TETAP         

Penyusutan 1 pkt 11.331.867  11.331.867 

Administrasi 1 th 3.300.000  3.300.000 

Gaji manajemen 1 pkt 6.000.000  6.000.000 

Total Biaya Tetap     

 

20.631.867 

BIAYA TIDAK TETAP 

 

     

Artemia basah 1.200 kg 175.000  210.000.000 

Bahan bantu 1 pkt 1.269.624  1.269.624 

Bahan bakar 1 pkt 487.500  487.500 

Listrik 1.825 kWh 1.279  2.334.066 

Bahan pengemas 1 Pkt 13.770.000  13.770.000 

Upah pekerja tidak tetap 300 OH 35.000  10.500.000 

Total Biaya Tidak Tetap 

 

    238.361.190 

Total Biaya Produksi (Biaya Tetap + Biaya tidak tetap) 540 kg   258.993.057 

Biaya produksi 1 kg kista artemia kering 

 

    479.617 

TOTAL BIAYA TAHUN PERTAMA (biaya investasi + biaya 

produksi) 

 

    528.312.282 

 

Untuk tahun pertama, usaha penananganan dan pengeringan kista artemia memerlukan dana Rp. 

528.312.282,- yaitu untuk investasi (Rp. 269.319.225,-) dan biaya produksi (Rp. 258.993.057,-). 

Pada awal usaha perlu disediakan dana paling tidak sebesar biaya investasi ditambah dengan 

kebutuhan dana untuk biaya produksi 1 bulan dari produksi 6 bulan per tahun (Rp. 43.165.510,-) 

dengan catatan bahwa pembayaran atas hasil penjualan sudah dapat diterima seminggu setelah 

Mesin dan Peralatan 

   

  

Mesin 1 pkt 50.950.000  50.950.000  

Peralatan pendukung 1 pkt 10.342.500  10.342.500  

Furniture dan Kantor 
  

      

Furniture 1 pkt 5.252.000  5.252.000  

Peralatan kantor 1 pkt 1.700.000  1.700.000  

Kendaraan bermotor 
  

       

Speda motor (roda 2) 1 unit 16.000.000  16.000.000  

Pemasang pompa air 1 set 5.000.000  5.000.000  

Pemasangan listrik 3500 watt 1 pkt 3.500.000  3.500.000  

Biaya tak terduga 5% 
 

256.494.500  12.824.725  

Total  Investasi 
  

  269.319.225  
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pengiriman barang. Dengan demikian diperlukan dana awal untuk investasi dan biaya produksi 

selama 1 bulan tersebut Rp. 312.484.735. Jika 60-70% dari dana tersebut dapat diperoleh dari 

pinjaman Bank (Rp 200.000.000,-) dengan bunga 18%, maka perlu disediakan dana sendiri sekitar 

Rp. 112.484.735,- 

 

1. STRUKTUR BIAYA 

  Total biaya (investasi & produksi) Rp. 528.312.282 

Investasi Rp. 269.319.225  

Biaya produksi Rp. 258.993.057 

Biaya produksi tetap Rp. 20.631.867 

Biaya produksi tidak tetap Rp. 238.361.190 

2. PROSES PRODUKSI 

  Kapasitas alat (kg/hari) 

 

10  

Kapasitas produksi (kg/hari) 

 

8 

Bahan baku (kg/tahun) 

 

1.200 

Produk (kg/tahun) 

 

540  

3. PENJUALAN DAN PERHITUNGAN LABA-RUGI 

Artemia basah (Rp/kg) Rp. 175.000  

Artemia kering (Rp/kg) Rp. 600.000 

Keuntungan bersih/th ~ 6 bulan Rp. 57.531.145 

Keuntungan bersih/bulan Rp. 9.588.524  

4. BEP DAN RETURN OF INVESTMENT 

Produksi untuk BEP (Kg) 

 

108,34  

Harga penjualan untuk BEP/Kg Rp. 493.461 

Kemampuan menghasilkan laba 

 

1,25 

Pengembalian Modal 

 

4,68 tahun 
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REKOMENDASI TEKNOLOGI 

TEKNOLOGI 
KELAUTAN 
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Unit Eselon I
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 

 

Satuan Kerja 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 
 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 

Lampu pengumpul ikan merupakan alat bantu yang digunakan dalam operasi penangkapan ikan untuk 

mengumpulkan ikan dan atau biota laut lainnya pada area tertentu untuk kemudian dilakukan  

penangkapan dengan alat penangkapan ikan. 

 

Untuk mengumpulkan ikan sasaran pada area penangkapan diperlukan alat bantu pengumpul 

ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk 

memikat ikan agar berkumpul. 

 

Ada  beberapa alat pengumpul ikan berupa lampu yaitu lampu diatas air dan lampu dibawah air 

yang mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk mengumpulkan ikan sasaran pada area 

penangkapan tertentu yang mampu untuk dijangkau alat penangkapan ikan. 

 

Umumnya penggunaan lampu atraktor yang dipasang di atas permukaan laut  menggunakan 

daya lampu yang berkekuatan puluhan ribu watt bahkan nelayan memiliki kecenderung untuk 

memperbesar daya lampu atraktor yang digunakan. 

 

Pemasangan lampu atraktor pada umumnya ditempatkan beberapa meter di atas permukaan 

laut sehingga menjadikan berkas cahaya sangat terang dan terpantul hal tersebut akan 

menimbulkan kecemburuan sosial bagi nelayan skala kecil, yang pada akhirnya dapat memicu 

terjadinya konflik sosial. 

  

Lampu atraktor yang dipasang di atas permukaan laut pada kenyataannya kurang efektif, karena 

berkas cahayanya sebagian besar akan terpantul oleh lapisan permukaan laut sedangkan lampu 

atraktor yang dipasang di bawah permukaan laut berkas cahaya yang ditimbulkan tidak ada yang 

terpantul oleh lapisan permukaan air laut sehingga berkas cahayanya menyebar secara merata 

kesemua arah dan dapat menjangkau lapisan perairan yang lebih dalam. 
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Rancang bangun lampu celup dalam air (Lacuda) hasil kerekayasaan BBPPI Semarang memiliki 

bentuk dan konstruksi sederhana, sehingga mudah dioperasikan dan diterapkan oleh nelayan di 

Indonesia dan harganya relatif terjangkau. 

 

Penggunaan lampu celup dalam air (lacuda) dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan 

khususnya alat tangkap yang menggunakan alat bantu pengumpul ikan berupa lampu yang pada 

gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. 

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI 

Lampu bawah air (underwater lamp) 

Seperangkat alat pengumpul ikan yang menggunakan pemikat/atraktor cahaya atau lampu yang 

dioperasikan di bawah air berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. 

Bolam lampu 

Komponen berbentuk tabung lampu listrik yang berisi kumparan-kumparan kawat pijar yang 

berfungsi sebagai sumber cahaya. 

Dudukan fiting 

Komponen berbentuk bundar pipih terbuat dari bahan resin yang berfungsi tempat 

menempelnya fiting lampu dan ujung kabel. 

Dudukan lampu 

Komponen berbentuk stupa yang terbuat dari bahan resin yang berfungsi sebagai tempat bolam 

lampu, fiting dan pangkal kabel. 

Sumbat kedap air 

Komponen berbentuk cincin karet dan gelang karet silicon yang berfungsi sebagai sumbat kedap 

air. 

Piringan penekan sumbat 

Komponen berbentuk cakram 4 lengan dengan gelang penekan di bagian atas yang berfungsi 

sebagai penekan gelang karet silicon ke dalam celah antara bolam lampu dan dudukan lampu 

sehingga air tidak dapat masuk ke dalam rongga dudukan lampu. 

Kabel 

Komponen berbentuk kabel serabut yang berfungsi sebagai penghantar listrik. 

Mantel pengaman kabel 

Komponen berbentuk stupa yang terbuat dari bahan karet silikon yang berfungsi sebagai 

penghambat/penyekat air agar tidak masuk dari bagian atas dudukan lampu. 

Dimer 

Komponen berbentuk kotak pelindung listrik yang berfungsi sebagai alat untuk menghidupkan 

dan mematikan lampu sekaligus untuk mengatur terang redupnya cahaya lampu. 

Kerangka pelindung 

Komponen berbentuk kerangka yang terbuat dari bahan logam yang berfungsi sebagai pelindung 

bolam lampu dari benturan benda keras. 

Pemberat stabilisator 

Komponen berbentuk cakram yang terbuat dari bahan logam yang berfungsi sebagai pemberat 

dan stabilisator. 
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3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS 

3.1. Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Teknologi lampu celup dalam air (lacuda) dirancang untuk dioperasikan di bawah air sebagai 

upaya agar ikan sasaran tangkap terkonsentrasi pada areal yang relatip sempit agar alat tangkap 

dapat dioperasikan secara efektip dan efisien. 

 

Lacuda dioperasikan untuk mengumpulkan ikan yang menyukai adanya cahaya karena peristiwa 

langsung yaitu ikan-ikan tersebut akan tertarik oleh cahaya kemudian berkumpul disekitar 

sumber cahaya dan peristiwa tidak langsung yaitu karena adanya cahaya menjadikan plankton-

plankton dan ikan-ikan kecil berkumpul, kemudian ikan-ikan besar (pemangsa) mendekat dan 

berkumpul untuk mencari makan (memangsa) plankton dan atau ikan-ikan kecil tersebut. 

 

Secara teknis lacuda digunakan pada operasi penangkapan ikan sebagai: 

- Alat bantu pada pengoperasian Purse-seine. 

- Alat bantu pada pengoperasian Castnet. 

- Alat bantu pada pengoperasian Bouke-ami. 

- Alat bantu pada pengoperasian Bagan apung, Bagan tancap. 

- Alat bantu pada penangkapan dengan pancing cumi. 

 

3.2. SOP 

Rincian Teknologi 

Lampu atraktor di bawah permukaan laut atau lampu celup dalam air (lacuda) mempunyai: 

- Bentuk kerangka : tanpa kotak pelindung . 

- Reflektor  : tanpa reflektor. 

- Kaca pelindung  : tanpa kaca pelindung. 

- Jenis lampu   : bolam pijar 500 watt. 

- Penempatan lampu : 3-7 meter di bawah permukaan laut. 

 

Cara Penerapan Teknologi 

A. Sarana / alat yang perlu disiapkan: 

- Tenaga listrik : Genset 1200-1600 Watt (untuk tenaga listrik lacuda). 

- Lacuda : 1-2 unit @ 500 watt. 

- Tali PE Ø 5 mm = 12 meter (menurut kebutuhan). 

- Kabel serat banyak/kawat tunggal + steker. 

- Lampu fokus (biasanya nelayan bagan menggunakan lampu fokus untuk 

mengkonsentrasikan ikan). 

 

B. Tahapan pengoperasian: 

- Ikat lacuda dengan tali PE melilit pada kabel lacuda. 

- Celupkan kedua lacuda dalam air pada kedalaman 3-5 meter. 

- Biarkan cahaya lacuda bekerja untuk mengkonsentrasikan ikan sampai ikan 

cukup terkumpul (60-120 menit). 
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- Jika ikan sudah cukup berkumpul, lacuda secara perlahan dinaikkan sampai 

½  meter dari permukaan, biarkan 5 menit. 

- Kemudian redupkan lacuda dengan dimmer sampai meredup. 

- Sementara hidupkan lampu fokus dan sorotkan pada konsentrasi ikan. 

- Kemudian Lacuda dimatikan. 

- Secara perlahan tarik lacuda sedikit keatas, sehingga waring dapat juga 

dinaikkan. 

- Perlahan waring bagan ditarik ke atas sampai batas yang di inginkan. 

- Setelah waring mengurung ikan,matikan lampu fokus dan hidupkan lampu 

penerangan diatas waring. 

 

3.3. Uraian Kaji Terap 

Hasil Uji Terap Lampu Bawah Air pada Pengoperasian Bagan Perahu di Perairan Demak. 

Pengoperasian 

Hari ke- 

Hasil Tangkapan Ikan 

Bagan Tanpa Lampu  Bawah Air * Bagan Menggunakan Lampu Bawah Air ** 

Malam Pertama ± 85 kg 160 kg 

Malam Kedua ± 60 kg 155 kg 

Malam Ketiga ± 55 kg 165 kg 

Malam Keempat ± 65 kg 160 kg 

Malam Kelima ± 50 kg 110 kg 

Malam Keenam ± 85 kg 180 kg 

Malam Ketujuh ± 95 kg 220 kg 

Sumber : BBPPI 2004 

Keterangan : 

* Hasil tangkapan bagan perahu tanpa tambahan lampu bawah air 

** Hasil tangkapan bagan perahu dengan lampu bawah  air (1x500 watt) 

 

Hasil Uji Terap Lampu Bawah Air pada Pengoperasian Purse Seine  (KM. Mina Samudra yang 

Berpangkalan di Juwana – Pati) 

A. Sebelum menggunakan tambahan lampu celup dalam air / underwater lamp  

 ( Trip penangkapan bulan Mei – Juni 2004 ) : 

• Hasil tangkapan  per trip  : 12 – 15  ton / trip 

• Hasil tangkapan per penarikan : 0,3 – 1,2  ton / penarikan jaring  

B. Sesudah menggunakan tambahan lampu bawah air  

 ( Trip penangkapan bulan Juli – September 2004 ) 

• Hasil tangkapan per trip :  - Bulan Juli/Agt  : 38 ton 

     - Bulan Agt/Sept   : 42 ton 
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• Rata-rata hasil tangkapan kapal purse seine lainnya (yang tidak menggunakan 

lacuda / undewater lamp) yang beroperasi di perairan yang sama (Bawean - 

Masalembo): 

    - Bulan Juli/Agt  : 25 – 30 ton 

    - Bulan Agt/Sept  : 28 – 35 ton 

 

4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI 

4.1. Teknologi modifikasi 

Penggunaan lampu atraktor di bawah permukaan air laut (underwater lamp) sudah banyak 

digunakan dan diandalkan oleh para nelayan negara-negara perikanan yang telah maju, 

sedangkan di Indonesia underwater lamp belum banyak dikenal dan belum banyak 

digunakan serta sulit didapat di pasaran dalam negeri, berdasarkan kenyataan tersebut 

maka Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang melakukan kerekayasaan 

lampu di bawah permukaan air laut dengan modifikasi bentuk dan konstruksi yang 

sederhana dengan harapan dapat ditiru/dibuat oleh nelayan. 

4.2. Keberhasilan teknologi 

- Lacuda lebih cepat menarik ikan/mengumpulkan ikan (30 menit). 

- Dengan lampu 500 watt (1 unit), cukup untuk pengoperasian bagan tancap (hemat 

energi/hemat biaya). 

- Ikan teri lebih cepat berkumpul. 

- Cumi lebih dalam, dan tidak terlihat dari atas. 

4.3. Mudah diterapkan 

- Praktis dan mudah dalam pembuatannya. 

- Simpel dan mudah dalam penempatannya. 

- Mudah dalam pengoperasiannya. 

4.4. Ramah lingkungan 

Tidak menimbulkan cemaran pada lingkungan perairan karena bahan yang digunakan 

terbuat dari logam anti karat, dan bahan karet. 

 

5. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN 

DAN WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN 

5.1. Gambaran/uraian lokasi dan waktu penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan 

Pelaksanaan kegiatan perekayasaan lampu di bawah air untuk pengoperasian Purse Seine 

dan Bagan Perahu dilaksanakan dalam dua tahap yaitu: 

- Tahap perencanaan dan pembuatan lampu atraktor selama 35 hari (tanggal 4 Mei s/d 10 

Juni 2004). 

- Tahap operasional di laut selama 25 hari (tanggal 14 Juni s/d 10 Juli 2004). 

 

Adapun lokasi kegiatan dilaksanakan di: 

- Perairan Kabupaten Pati dan Batang untuk pengoperasian Purse-Seine. 

- Perairan Kabupaten Demak untuk pengoperasian Bagan Perahu. 
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5.2. Lokasi wilayah yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi lampu celup dalam air 

untuk: 

- Perikanan Purse-Seine yang beroperasi pada jalur penangkapan Ib, II dan III. 

- Perikanan Bagan Perahu yang beroperasi pada jalur penangkapan Ib, II dan III. 

- Perikanan Boukeami yang beroperasi pada jalur penangkapan II dan III. 

- Perikanan Bagan Tancap yang beroperasi pada jalur penangkapan Ia, Ib. 

- Perikanan Cast Net yang beroperasi pada jalur penangkapan III. 

- Perikanan Pancing Cumi yang beroperasi pada jalur penangkapan Ib, IIb dan III. 

 

6.  KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Gambaran/uraian kemungkinan dampak negatif untuk aplikasi teknologi terhadap lingkungan SDI 

tersebut adalah dalam proses penangkapan ikan dengan menggunakan lampu (light fishing) 

penggunaan atraktor cahaya bertujuan untuk mengumpulkan ikan yang mempunyai sifat 

fototaxis positif, ikan yang banyak berkumpul disekitar cahaya lampu diantaranya adalah layang 

(Decapterus Sp), selar (Selaroides Leptolepis), tembang (Sardinella fimbriata), lemuru (Sardinella 

longiceps), kembung (Rastrelliger sp), cumi-cumi (Loligo sp) yang hidup secara bergerombol 

banyak tertangkap dengan menggunakan alat tangkap purse-seine dengan kekuatan lampu 

puluhan ribu watt.  Adapun hasil tangkapan bagan perahu maupun bagan tancap yang 

menggunakan lampu sebagai alat bantu pengumpul ikan diantaranya adalah teri (Stolephorus 

spp),  layur (Trichiurus spp), petek (Leiognathus sp), ekor kuning (Caesio spp), selar (Selaroides 

leptolepis), belanak (Mugil spp), kerong-kerong (Therapon jarbua) yang cenderung tertangkap 

diperairan pantai. Ikan-ikan kecil maupun biota laut lainnya dan juvenil sangat tertarik terhadap 

cahaya lampu yang sangat terang namun dalam proses penangkapan ikan dengan menggunakan 

jaring purse-seine juvenil-juvenil akan lolos melalui mata jaring sedangkan dalam proses 

penangkapan dengan menggunakan bagan yang pada umumnya menggunakan bahan waring 

hasil tangkapannya tidak dapat selektif. Untuk mengatasi hal tersebut penggunakan mata jaring 

dan pembatasan penggunaan kekuatan lampu untuk faktor eksternal lingkungan perlu peraturan 

pemerintah dan perundang-undangan mengenai alat tangkap yang ramah lingkungan yang 

didasarkan pada komposisi hasil tangkapan yang layak tangkap.   

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

Gambaran/uraian penerapan teknologi ditinjau dari aspek ekonomis; biaya produksi dan 

keuntungan: 

- Teknologi sederhana. 

- Mudah dibuat. 

- Komponen mudah didapat. 

- Biaya produksi terjangkau. 

- Meningkatkan produktifitas alat tangkap. 

- Meningkatkan nilai tambah pada pendapatan usaha penangkapan. 
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8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Presentase kandungan material produksi dalam negeri yang digunakan dalam teknologi lampu 

celup dalam air adalah 85 % kandungan lokal yang terdiri dari casing, kerangka, sil, kabel, fiting, 

dimer, steker, pemberat/stabilisator buatan dalam negeri, hanya bolam lampu bukan buatan 

dalam negeri. 

 

Penjelasan life time lampu dan material yang digunakan: 

- Umur teknis bolam lampu sangat tergantung kecermatan/kehat-hatian pengguna. 

- Tindakan fisik yang kasar/keras (benturan dengan benda keras atau getaran mesin waktu 

menyimpan di kapal, hentakan ombak waktu dioperasikan di dalam laut) akan berpengaruh 

terhadap umur teknis lampu, umumnya umur teknis bolam lampu 2-7 bulan. 

- Umur teknis komponen lainnya rata-rata lebih dari 2 tahun, kecuali “seal-silicon” yang harus 

diganti tiap kali penggantian bolam lampu. 

 

9. FOTO DAN SPESIFIKASI 
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JUDUL INOVASI LAMPU CELUP DALAM AIR (LACUDA) 

URAIAN SINGKAT Lampu pengumpul ikan merupakan alat bantu yang digunakan dalam operasi 

penangkapan ikan untuk mengumpulkan ikan dan atau biota laut lainnya pada 

area tertentu untuk kemudian dilakukan  penangkapan dengan alat 

penangkapan ikan. 

 

Ada  beberapa alat pengumpul ikan berupa lampu yaitu lampu diatas air dan 

lampu dibawah air yang mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk 

mengumpulkan ikan sasaran pada area penangkapan tertentu yang mampu 

untuk dijangkau alat penangkapan ikan. 

 

Pemasangan lampu atraktor pada umumnya ditempatkan beberapa meter di 

atas permukaan laut sehingga menjadikan berkas cahaya sangat terang dan 

terpantul hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi nelayan 

skala kecil, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik sosial. 

  

Lampu atraktor yang dipasang di atas permukaan laut pada kenyataannya 

kurang efektif , karena berkas cahayanya sebagian besar akan terpantul oleh 

lapisan permukaan laut sedangkan lampu atraktor yang dipasang di bawah 

permukaan laut berkas cahaya yang ditimbulkan tidak ada yang terpantul oleh 

lapisan permukaan air laut sehingga berkas cahayanya menyebar secara merata 

kesemua arah dan dapat menjangkau lapisan perairan yang lebih dalam. 

 

Rancang bangun lampu celup dalam air (Lacuda) hasil kerekayasaan BBPI 

Semarang memiliki bentuk dan konstruksi sederhana, sehingga mudah 

dioperasikan dan diterapkan oleh nelayan di Indonesia dan harganya relatip 

terjangkau 

 

Penggunaan lampu celup dalam air (lacuda) dapat meningkatkan produksi hasil 

tangkapan khususnya alat tangkap yang menggunakan alat bantu pengumpul 

ikan berupa lampu yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan nelayan 

 

SPESIFIKASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Komponen Bahan Ukuran 

1 Bolam lampu Bolam pijar 500 watt  

220 volt 

2 Dudukan fiting Resin BQTN Ф 43 mm   

Tebal 5 mm 

3 Dudukan lampu Resin BQTN Ф bawah 115 mm   

Ф atas 115 mm   

Tinggi 159,5 mm 

4 Sumbat kedap air atas 

 

 

Sumbat kedap air 

bawah 

Cincin karet (O ring) 

 

 

Gelang karet silicon 

Tebal 2 mm  

Ф luar 8 mm   

Ф dalam 6 mm 

Tebal bagian atas 

6 mm   
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Analisa Usaha 

 

 

Ф luar bagian atas 

58 mm  

 Ф dalam bagian 

atas 46 mm  

Tebal bagian 

bawah 7 mm  

Ф luar bagian 

bawah 61 mm  

 Ф dalam bagian 

bawah 46 mm  

5 Piringan penekan 

sumbat 

- Cakram 

 

 

 

 

- Gelang 

penekan 

Resin BQTN  

 

Tebal 12,5 mm 

Ф luar 115 mm   

Ф dalam bagian 

atas 52 mm 

Ф dalam bagian 

bawah 60 mm 

Tebal 9 mm 

Ф luar 60 mm 

Ф dalam 52 mm 

6 Kabel Serabut (NYMHY) 2 x 1,5 mm 

Panjang 10 m 

7 Mantel pengaman kabel Karet silicon Ф bawah 27 mm 

Ф atas 13 mm 

8 Dimer Fiber 200 volt – 250 volt 

600 watt 

87 X 87 X 49 mm 

9 Kerangka pengamatan Stainlesssteel  Ф 4 mm 

Tinggi 26,5 cm 

Ф 18,5 cm 

10 Pemberat stabilisator Besi chrom Tebal 11 mm 

Ф luar 22,3 mm 

Ф dalam 15 mm 

Berat 2 kg 

 

 

Hasil tangkapan menggunakan bagan perahu tanpa tambahan lampu celup 

dalam air rata – rata hasil tangkapan sebesar 70,71 kg. 

Hasil tangkapan bagan perahu dengan menggunakan tambahan lampu celup 

dalam air (1 x 500 watt) rata – rata hasil tangkapan sebesar 164,28 kg. 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI 
1.1. Tujuan  
Tujuan adopsi dan modifikasi LPG Conversion Kits dari kendaraan darat untuk kapal perikanan 

adalah memanfaatkan teknologi bahan bakar gas, terutama LPG Conversion Kits, yang telah 

berkembang di kendaraan darat untuk diterapkan di kapal perikanan. Dengan demikian nelayan 

dapat mengurangi biaya operasional penangkapan ikan, terutama belanja bahan bakar minyak 

untuk mesin penggerak kapal mereka. Dengan menggunakan teknologi ini, maka tersedia 

alternatif bahan bakar untuk mesin penggerak kapal mereka sehingga ketergantungan nelayan 

terhadap bahan bakar minyak dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 

 

1.2. Manfaat  
Manfaat penerapan teknologi LPG Conversion Kits di bidang perikanan tangkap adalah nelayan 

sebagai pelaku penangkapan ikan dapat mengurangi konsumsi atau belanja bahan bakar minyak 

untuk operasi penangkapan ikan yang dilakukannya. Nelayan juga memperoleh alternatif bahan 

bakar untuk mesin penggerak kapal mereka sehingga ketergantungan nelayan terhadap bahan 

bakar minyak dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan manfaat 

lebih lanjutnya adalah nelayan memperoleh solusi terhadap masalah bahan bakar minyak, baik 

dari mahalnya harga maupun langkanya ketersediannya, sehingga keberlangsungan operasi 

penangkapan ikan dapat terlasana secara kontinu, pengeluaran dapat ditekan, pendapatan 

bertambah, yang akhirnya kesejahteraan nelayan meningkat. 

 

2. PENGERTIAN / ISTILAH / DEFINISI 
2.1. Pengertian LPG Conversion Kits 
Yang dimaksud dengan LPG Conversion Kits, disingkat Konverter LPG, adalah peralatan konversi 

bahan bakar gas LPG bertekanan yang terdiri dari:   

1) Tabung LPG,  

2) Pengatur Aliran dan Tekanan LPG (Main Regulator),  
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3) Alat Ukur Tekanan LPG (Pressure Gauge),  

4) Selang LPG (LPG Hose),  

5) Penyambung Selang LPG (LPG Hose Nepple) beserta Klem Selang LPG (LPG Hose Clamp),  

6) Penstabil Tekanan dan Aliran LPG (Regulator-Evaporator),  

7) Selang Gas (Gas Hose),  

8) Penyambung Selang Gas (Gas Hose Nepple) beserta Klem Selang Gas (Gas Hose Clamp),  

9) Katup Pembuka dan Penutup Aliran LPG (Shut-Off Valve),  

10) Katup Pengatur Aliran LPG (Power Valve),  

11) Pencampur LPG dan Udara (Gas-Air Mixer),  

12) Kotak Dudukan Tabung LPG (Box). 

 

2.2. Istilah dan Definisi bagian komponenLPG Conversion Kits 

1) Tabung LPG adalah tabung yang digunakan untuk penyimpanan dan kemasan 

transportasi LPG. Konstruksi umum tabung terdiri dari badan tabung, cincin leher, 

pegangan tangan dan cincin kaki, katup tabung LPG, serta ring karet gas. 

2) Katup tabung LPG adalah katup yang dipasang pada tabung, berfungsi sebagai 

penyalur dan pengaman LPG. 

3) Ring karet gas adalah komponen pendukung atau kelengkapan dari katup tabung LPG 

yang berfungsi untuk menjamin ketidak bocoran LPG saat Regulator LPG Tekanan 

Tinggi dipasang pada Katup LPG di Tabung LPG. 

4) Pengatur Aliran dan Tekanan LPG (Main Regulator) adalah alat/komponen dari LPG 

Conversion Kits yang berfungsi untuk menyalurkan, mengatur, dan menstabilkan 

tekanan LPG yang keluar dari tabung LPG supaya aliran LPG menjadi konstan. Main 

Regulator yang dimaksud merupakan regulator tipe tekanan tinggi dan memiliki sistem 

pengancing yang fungsinya untuk mengunci dan membuka dari katup tabung LPG 

dengan mudah. 

5) Alat Ukur Tekanan LPG (Pressure Gauge) adalah alat/komponen dari LPG Conversion 

Kits yang berfungsi untuk menunjukkan tekanan dari aliran LPG yang keluar dari 

dalam Tabung LPG sebagai indikator jumlah LPG yang masih tersisa di dalam Tabung 

LPG. Pressure Gauge menempel pada (satu kesatuan dengan) Main Regulator.  

6) Selang LPG (LPG Hose) adalah alat/komponen dari LPG Conversion Kits yang berfungsi 

untuk mengalirkan LPG dari Main Regulator ke Regulator-Evaporator melalui 

Penyambung Selang LPG (LPG Hose Nepple) dengan diberi Klem Selang LPG (LPG Hose 

Clamp) untuk menjamin ketidak-bocoran LPG. 

7) Penyambung Selang LPG (LPG Hose Nepple) adalah alat/komponen dari LPG 

Conversion Kits yang berfungsi untuk menghubungkan Regulator-Evaporator LPG 

dengan Selang LPG.  

8) Klem Selang LPG (LPG Hose Clamp) adalah alat/komponen dari LPG Conversion Kits 

yang berfungsi untuk menjamin ketidak-bocoran LPG pada sambungan Selang LPG 

dengan Penyambung Selang LPG di ujung-ujung Selang LPG.  

9) Penstabil Tekanan dan Aliran LPG (Regulator-Evaporator) adalah alat/komponen dari 

LPG Conversion Kits yang berfungsi untuk menurunkan tekanan LPG (1 tingkat) 
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sekaligus untuk menstabilkan tekanan dan aliran LPG terutama dalam menyuplai 

motor penggerak kapal saat putaran rendah. Penyetelan suplai gas saat putaran 

rendah dengan cara memutar baut kontrol yang ada pada Regulator-Evaporator. 

Selain itu, Regulator-Evaporator dilengkapi dengan saluran air panas yang berasal 

dari air pendingin mesin yang berfungsi menjaga LPG dalam fasa gas.  

10) Selang Gas (Gas Hose) adalah alat/komponen dari LPG Conversion Kits yang berfungsi 

untuk mengalirkan LPG, dari Regulator/Evaporator ke Katup Pembuka dan Penutup 

Aliran LPG (Shut-Off Valve), dari Katup Pembuka dan Penutup Aliran LPG (Shut-Off 

Valve) ke Katup Pengatur Aliran LPG (Power Valve), dari Katup Pengatur Aliran LPG 

(Power Valve) ke Pencampur LPG dan Udara (Gas-Air Mixer).  

11) Penyambung Selang Gas (Gas Hose Nepple) adalah alat/komponen dari LPG 

Conversion Kits yang berfungsi untuk menghubungkan Selang Gas (Gas Hose) dengan 

Katup Pembuka dan Penutup Aliran LPG (Shut-Off Valve), Katup Pembuka dan Penutup 

Aliran LPG (Shut-Off Valve) dengan Katup Pengatur Aliran LPG (Power Valve).  

12) Klem Selang Gas (Gas Hose Clamp) adalah alat/komponen dari LPG Conversion Kits 

yang berfungsi untuk menjamin ketidak-bocoran LPG pada sambungan Selang Gas (Gas 

Hose) dengan Penyambung Selang Gas (Gas Hose Nepple) di ujung-ujung Selang Gas 

(Gas Hose).  

13) Katup Pembuka dan Penutup Aliran LPG (Shut-Off Valve) adalah alat/komponen dari 

LPG Conversion Kit yang terpasang pada sisi keluaran Box yang berfungsi untuk 

membuka dan menutup aliran LPG yang keluar dari Regulator-Evaporator.  

14) Katup Pengatur Aliran LPG (Power Valve) adalah alat/komponen dari LPG Conversion 

Kits yang berfungsi untuk mengatur aliran LPG dari Regulator-Evaporator yang 

menuju Pencampur LPG dan Udara (Gas-Air Mixer) sesuai kebutuhan motor penggerak 

kapal, terutama saat beroperasi dengan kecepatan putaran tinggi.  

15) Pencampur LPG dan Udara (Gas-Air Mixer) adalah alat/komponen dari LPG Conversion 

Kits yang berfungsi mencampur udara dengan LPG di saluran masuk udara (intake 

manifold) pada motor penggerak kapal. Untuk motor bensin terletak sebelum 

Karburator, sedangkan untuk motor diesel terletak setelah Saringan Udara (Air Filter). 

Dudukan untuk pemasangan dan penempatan Pencampur LPG dan Udara pada 

Karburator untuk motor bensin, berupa baut tanam yang panjangnya lebih panjang 

dari baut tanam standar (bawaan pabrik). Sedangkan dudukan untuk pemasangan dan 

penempatan Pencampur LPG dan Udara pada Saringan Udara untuk motor diesel, 

berupa pipa adaptor sehingga Pencampur LPG dan Udara bisa menempel pada saluran 

udara masuk (intake manifold). Selain itu, juga dilengkapi pipa elbow untuk pelindung 

dari air. 

16) Kotak Dudukan Tabung LPG (Box) adalah alat/komponen pendukung atau 

kelengkapan dari LPG Conversion Kits yang berfungsi sebagai wadah/tempat dudukan 

TabungLPG sehingga Tabung  LPG tidak mudah menggelinding bila kapal bergoyang, 

dudukan Regulator-Evaporator. 
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3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN 
3.1. Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 

1) Tabung LPG berbentuk bulat berwarna hijau dengan kapasitas 3 kg (7,3 liter), 

bertekanan kerja hingga 0,7 MPa dan sesuai standar SNI 1452:2007. 

2) Katup tabung LPG untuk tabung LPG kapasitas 3 kg menggunakan katup quick-on yang 

membuka dan menutup secara otomatis, dilengkapi dengan 1 (satu) atau 2 (dua) katup 

kendali (spindle), dan mengacu pada SNI  1591:2008. 

3) Pengatur Aliran dan Tekanan LPG (Main Regulator) sesuai standar SNI 7618:201. 

Tekanan LPG yang masuk Main Regulator sebesar 0,5 – 10 kg/cm2 dan diturunkan 

sehingga tekanan keluarnya 0 – 2  kg/cm2 dengan kapasitas aliran LPG 0 – 6 kg/jam. 

4) Alat Ukur Tekanan LPG (Pressure Gauge) memiliki skala pembacaan, misal: maksimum 

skala 0,8 MPa dengan skala kenaikan 0,2 MPa. 

5) Selang LPG (LPG Hose) mengacu pada SNI 06-7213-2006/Amd1:2008, dengan tekanan 

kerja 0,5 MPa, berdiameter dalam 10 mm, berdiameter luar 18 mm, berdinding 3 

lapisan. 

6) Penyambung Selang LPG (LPG Hose Nepple) berukuran 1/8 inch x 3/8 inch yang 

terbuat dari Stainless Steel. 

7) Klem Selang LPG (LPG Hose Clamp) berukuran 7/8 inch (10 – 23) yang terbuat dari 

Stainless Steel. 

8) Penstabil Tekanan dan Aliran LPG (Regulator-Evaporator) digunakan memiliki water 

capacity 50 ml dengan body yang terbuat dari aluminium dan mengacu standar ECE 

67R-01. 

9) Selang Gas (Gas Hose) memiliki tekanan kerja 1,0 Mpa dengan diameter dalam 15 mm 

dan diameter luar 25 mm, dimana dinding selang berlapis anyaman di bagian 

tengahnya. Selang Gas yang harus tersedia dibedakan dalam 3 ukuran, pendek, 

sedang, dan panjang. 

10) Penyambung Selang Gas (Gas Hose Nepple) berukuran ½ inch yang terbuat dari 

Stainless Steel. Penyambung Selang Gas yang harus tersedia dibedakan dalam 2 ukuran 

ulir, pendek dan panjang. 

11) Klem Selang Gas (Gas Hose Clamp) berukuran ⅝ - 1¼ inch (16 – 32) dan terbuat dari 

Stainless Steel. 

12) Katup Pembuka dan Penutup Aliran LPG (Shut-Off Valve) bertipe Ball Valve dengan 

Mini Handle berukuran ½ inch yang terbuat dari Stainless Steel. 

13) Katup Pengatur Aliran LPG (Power Valve) bertipe Gate Valve dengan Round Handle 

lengkap dengan Pegas Penekan berukuran ½ inch yang terbuat dari Stainless Steel. 

14) Kotak Dudukan Tabung LPG (Box) terbuat dari Pelat Baja yang dilapisi Fiber Glas 

(Woven Roven). 
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3.2. SOP 

1) Penempatan LPG Conversion Kits di kapal perikanan diletakkan sedekat mungkin 

dengan motor penggerak dan disesuaikan dengan kondisi konstruksi kapal dan 

peralatan lain yang digunakan untuk penangkapan ikan dan penanganan ikan di atas 

kapal. Prosedur pemasangan alat/komponen penyusun LPG Conversion Kits dilakukan 

melalui beberapa tahap yaitu persiapan pemasangan, pemasangan, persiapan 

pengoperasian, dan pengoperasian. 

2) Beberapa hal yang perlu dilakukan pada tahap persiapan pemasangan adalah: 

a) Memastikan kapal perikanan, baik untuk bi-fuel system maupun dual-fuel system 

dalam keadaan siap pakai (tidak bocor dan tersedia ruang untuk penempatan LPG 

conversion kits). 

b) Memastikan motor penggerak dan sistem pendukungnya siap pakai. Sistem 

pendukung motor penggerak meliputi sistem bahan bakar, sistem pendingin, 

sistem pelumas, dan sistem start. Sebaiknya motor penggerak di-tune up terlebih 

dahulu. 

c) Menyiapkan dan memastikan seluruh alat/komponen LPG conversion kits lengkap 

dan siap pakai. Sebaiknya dibuat daftar pengecekan alat atau komponen LPG 

conversion kits. 

d) Menyiapkan peralatan pemasangan (tool kits) untuk merangkai alat atau 

komponen LPG conversion kits. 

3) Beberapa hal yang perlu dilakukan pada tahap pemasangan pada motor penggerak 

adalah sebagai berikut: 

a) Memberi seal-tape pada ulir penyambung selang LPG untuk menjamin ketidak-

bocoran LPG pada sambungan ulir. 

b) Memastikan solenoid valve bawaan pabrik sudah terlepas dari inlet penstabil 

tekanan dan aliran LPG. Bila belum maka perlu dilepaskan karena tidak dibutuhkan 

saat digunakan di kapal perikanan. 

c) Memasang penyambung selang LPG pada inlet penstabil tekanan dan aliran LPG. 

Kemudian dikencangkan dengan kunci pas atau ring untuk menjamin penyambung 

selang LPG tidak longgar atau goyang. Bila longgar atau goyang maka perlu 

ditambahkan seal-tape pada ulir penyambung selang LPG. 

d) Memasang salah satu ujung selang gas berukuran pendek pada outlet penstabil 

tekanan dan aliran LPG hingga selang gas menyentuh belokan outlet penstabil 

tekanan dan aliran LPG. Kemudian dikencangkan dengan menggunakan klem selang 

gas dibantu obeng untuk menjamin ketidak-bocoran LPG di ujung selang gas. 

e) Memasang penyambung selang gas berulir panjang pada ujung lain dari selang gas 

berukurun pendek. Kemudian dikencangkan dengan menggunakan klem selang gas 

dibantu obeng untuk menjamin ketidak-bocoran LPG di ujung selang gas. 

f) Memberi seal-tape pada ulir penyambung selang gas berulir panjang untuk 

menjamin ketidak-bocoran LPG pada sambungan ulir. 

g) Memasukkan baut duduk penstabil tekanan dan aliran LPG pada lubang di pelat 

tegak berlubang yang berada di dalam kotak dudukan tabung LPG. 
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h) Memasukkan ulir penyambung selang gas berulir panjang ke lubang saluran LPG di 

salah satu sisi tubuh kotak. Untuk memastikan kelurusan penyambung selang gas 

berulir panjang yang duduk pada dinding tubuh kotak maka digunakan 2 buah pelat 

ring di bagian sisi dalam dinding dan sisi luar dinding pada ulir penyambung selang 

gas berulir panjang. 

i) Memastikan baut kontrol penstabil tekanan dan aliran LPG tepat segaris dengan 

lubang pengatur baut kontrol di sebelah kiri lubang saluran LPG. Kemudian 

mengencangkan mur pasangan baut duduk penstabil tekanan dan aliran LPG pada 

lubang di pelat tegak berlubang yang berada di dalam kotak dudukan tabung LPG 

dengan bantuan kunci pas atau ring. 

j) Memasang katup pembuka dan penutup aliran LPG pada ulir penyambung selang 

gas berulir panjang yang keluar dari lubang saluran LPG di salah satu sisi tubuh 

kotak. Kemudian dikencangkan dengan menggunakan bantuan kunci pas (pada 

katup pembuka dan penutup aliran LPG) dan kunci inggris (pada penyambung 

selang gas berulir panjang). 

k) Memberi seal-tape pada ulir penyambung selang gas berulir pendek untuk 

menjamin ketidak-bocoran LPG pada sambungan ulir. Kemudian dikencangkan 

dengan menggunakan bantuan kunci pas (pada penyambung selang gas berulir 

pendek) dan kunci inggris (pada katup pembuka dan penutup aliran LPG). 

l) Memasang salah satu ujung selang gas berukuran sedang pada penyambung selang 

gas berulir pendek. Kemudian dikencangkan dengan menggunakan klem selang gas 

dibantu obeng untuk menjamin ketidak-bocoran LPG di ujung selang gas. 

m) Memasang ujung lain dari selang gas berukuran sedang pada salah satu ujung 

katup pengatur aliran LPG. Kemudian dikencangkan dengan menggunakan klem 

selang gas dibantu obeng untuk menjamin ketidak-bocoran LPG di ujung selang gas. 

n) Memasang ujung lain dari katup pengatur aliran LPG pada salah satu ujung selang 

gas berukuran panjang. Kemudian dikencangkan dengan menggunakan klem selang 

gas dibantu obeng untuk menjamin ketidak-bocoran LPG di ujung selang gas. 

o) Memasang salah satu ujung selang LPG pada penyambung selang di pengatur aliran 

dan tekanan LPG. Kemudian dikencangkan dengan menggunakan klem selang LPG 

dibantu obeng untuk menjamin ketidak-bocoran LPG di ujung selang LPG. 

p) Memasang ujung lain dari selang LPG pada penyambung selang LPG yang telah 

tersambung dengan inlet penstabil tekanan dan aliran LPG. Kemudian 

dikencangkan dengan menggunakan klem selang LPG dibantu obeng untuk 

menjamin ketidak-bocoran LPG di ujung selang LPG. 

q) Mengganti ring karet gas katup tabung LPG dengan yang baru. Kemudian 

memasukkan tabung LPG ke dalam kotak dudukan tabung LPG dengan diposisikan 

sedemikian rupa sehingga mudah saat pemasangan pengatur aliran dan tekanan 

LPG. 

4) Beberapa hal yang perlu dilakukan pada tahap pemasangan LPG Conversion Kits 

pada motor bensin: 

a) Menutup kran bensin, bahkan bila perlu: 
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- Melepaskan selang bahan bakar ke karburator. 

- Menyumbat aliran bensin pada selang bahan bakar. 

- Menguras bensin yang masih tersisa pada mangkuk pelampung di karburator 

dengan cara membuka baut drainase pada dasar mangkuk. 

b) Melepas selang uap dari penutup kepala silinder, saringan udara (air filter), dan 

baut tanam (stud bolt) karburator bawaan pabrik, bahkan bila perlu melepas kawat 

tuas dan kawat pegas yang mengkait pada karburator. Kemudian mengganti baut 

tanam karburator bawaan pabrik dengan baut tanam yang lebih panjang hasil 

modifikasi dan dikencangkan dengan bantuan tang jepit. 

c) Merakit komponen penyusun pencampur LPG dan udara untuk mesin bensin, 

dengan tahapan: 

- Memberi seal-tape pada ulir penyambung selang gas. 

- Memasang penyambung selang gas pada tubuh pencampur LPG dan udara. 

- Mengencangkan penyambung selang gas secara perlahan dengan dibantu 

tang jepit. 

- Memastikan penyambung selang gas tidak longgar atau goyang, bila longgar 

atau goyang maka tambahkan seal-tape pada ulir penyambung selang gas. 

- Memasukkan ring pemerata aliran LPG pada tubuh pencampur LPG dan udara 

dengan posisi permukaan rata ring di bagian dalam. 

d) Memasang kembali karburator pada baut tanam karburator yang sudah tidak 

standar lagi (lebih panjang dari semula) dan jangan lupa dengan packing yang harus 

terpasang pada posisi tertentu (sebelum dan sesudah karburator). Kemudian 

memasang kembali kawat tuas dan kawat pegas yang mengkait pada karburator 

serta selang bahan bakar.  

e) Memasang pencampur LPG dan udara pada baut tanam karburator yang sudah 

tidak standar lagi (lebih panjang dari semula) dengan posisi penyambung selang gas 

mengarah ke kiri bawah untuk memudahkan pemasangan selang gas berukuran 

panjang. 

f) Memasang salah satu ujung selang gas berukuran panjang pada penyambung 

selang gas di pencampur LPG dan udara. Kemudian dikencangkan dengan 

menggunakan klem selang gas dibantu obeng untuk menjamin ketidak-bocoran 

LPG di ujung selang gas. 

g) Memasang kembali saringan udara dan mengganti sekaligus memasang selang uap 

yang lebih panjang dari penutup kepala silinder. 

h) Memasang pengatur aliran dan tekanan LPG pada katup tabung LPG di tabung LPG. 

Kemudian memastikan tidak ada kebocoran LPG. Kebocoran LPG bisa diketahui dari 

adanya bau gas yang menyengat atau bunyi mendesis atau munculnya gelembung 

jika sambungan-sambungan selang diberi busa sabun. 

 

 

 

 



457 

 

5) Pemasangan pada motor diesel 

a) Melepas saringan udara (air filter) atau selang pelindung dari masuknya air dan 

dudukan saringan udara atau adaptor modifikasi pada saluran udara masuk (intake 

manifold).  

b) Memasang pipa adaptor pada saluran udara masuk, baik dilas langsung ke saluran 

udara masuk yang ada maupun menggunakan selang adaptor yang diberi klem 

selang. 

c) Merakit komponen penyusun pencampur LPG dan udara untuk mesin diesel, 

dengan tahapan: 

- Memberi seal-tape pada ulir penyambung selang gas. 

- Memasang penyambung selang gas pada tubuh pencampur LPG dan udara. 

- Mengencangkan penyambung selang gas secara perlahan dengan dibantu 

tang jepit. 

- Memastikan penyambung selang gas tidak longgar atau goyang, bila longgar 

atau goyang maka tambahkan seal-tape pada ulir penyambung selang gas. 

- Memasukkan ring pemerata aliran LPG pada tubuh pencampur LPG dan udara 

dengan posisi permukaan rata ring di bagian dalam. 

d) Memasang bagian bawah pencampur LPG dan udara pada pipa adaptor yang sudah 

terpasang di saluran udara masuk. 

e) Memasang pipa elbow pada bagian atas pencampur LPG dan udara.memasang 

salah satu ujung selang gas berukuran panjang pada penyambung selang gas di 

pencampur LPG dan udara. Kemudian dikencangkan dengan menggunakan klem 

selang gas dibantu obeng untuk menjamin ketidak-bocoran LPG di ujung selang gas. 

f) Memasang pengatur aliran dan tekanan LPG pada katup tabung LPG di tabung LPG. 

Kemudian memastikan tidak ada kebocoran LPG. Kebocoran LPG bisa diketahui dari 

adanya bau gas yang menyengat atau bunyi mendesis atau munculnya gelembung 

jika sambungan-sambungan selang diberi busa sabun. 

 

6) Persiapan sebelum menghidupkan motor penggerak kapal perikanan, antara lain: 

a) Pemeriksaan sistem bahan bakar minyak (BBM) 

Sebelum menjalankan mesin, semua saluran harus dalam kondisi baik dan tidak ada 

kebocoran. Selain itu, kran BBM pada posisi terbuka dan BBM sudah terisi. 

b) Pemeriksaan sistem minyak pelumas 

Sebelum menjalankan mesin, semua saluran harus baik dan tidak ada kebocoran, 

serta minyak pelumas sudah terisi sesuai kebutuhan. Oli pada carter harus 

diperiksa dengan tangkai penduga oli. 

c) Pemeriksaan sistem air pendingin khusus untuk mesin diesel 

Sebelum menjalankan mesin, semua saluran harus baik dan tidak ada kebocoran, 

kran air pendingin pada posisi terbuka dan sesuai dengan pedoman operasional. 

d) Pemeriksaan bagian-bagian instalasi yang bergerak 
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Sebelum menjalankan mesin, semua bagian yang bergerak harus dalam kondisi 

baik dan tidak ada benda di sekitar yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau 

kerusakan. 

 

7) Pengoperasian 

a) Menghidupkan mesin sesuai dengan tahapan yang disarankan oleh buku pedoman 

operasional mesin yang bersangkutan. 

b) Cara mengoperasikan motor penggerak kapal perikanan 

- Men-setting baut pengatur aliran yang ada dipenstabil tekanan dan aliran LPG 

(regulator-evaporator) dan katup pengatur aliran LPG (power valve) untuk 

mendapatkan putaran mesin yang stabil, baik saat putaran rendah maupun 

putaran tinggi. 

- Menjalankan mesin dengan tahapan-tahapan yang bertingkat hingga pada 

kecepatan penuh sesuai dengan daya mesin atau kemampuan dari mesin yang 

bersangkutan. 

- Mendengarkan dengan seksama suara mesin dan suara lainnya pada sistem 

penggerak kapal. 

- Pemeriksaan sistem LPG: memeriksa sambungan-sambungan selang dari 

kebocoran, memeriksa indikator tekanan LPG pada alat ukur tekanan LPG 

(pressure gauge) yang berada di pengatur aliran dan tekanan LPG (main 

regulator).  

c) Cara mematikan motor penggerak kapal perikanan 

- Menurunkan kecepatan mesin secara bertahap sampai putaran rendah (dead 

slow). 

- Menutup katup pembuka dan penutup aliran LPG (shut-off valve) pada kotak 

dudukan tabung LPG (box). 

- Menutup pengatur aliran dan tekanan LPG (main regulator) pada tabung LPG. 

- Membiarkan mesin mati dengan sendirinya untuk mesin bensin. Sedangkan 

untuk mesin diesel, handle throttle di posisikan off. 

d) Melakukan penanganan dan perawatan berkala terhadap motor penggerak kapal 

perikanan setelah dimatikan.  

Salah satu bentuk penanganan dan perawatan adalah sebelum motor 

penggerak kapal perikanan diistirahatkan atau disimpan, terutama untuk 

mesin bensin yang menggunakan 100% LPG (bi-fuel system), sebaiknya 

dinyalakan kembali beberapa saat lamanya (minimal 5 menit) dengan 

menggunakan BBM untuk mengembalikan kondisi normal mesin yang 

memang didesain atau diperuntukkan bagi BBM bukan BBG (LPG). 
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3.3. Tahapan Kaji Terap Teknologi 

2012 

Proses pengkajian teknologi LPG Conversion Kits sebagai bahan bakar alternatif pengganti 

Bahan Bakar Minyak, baik bensin maupun solar, untuk digunakan di kapal perikanan. Proses 

ini dilakukan di BPPI Semarang. 

 

Proses pengujian LPG Conversion Kits Skala Laboratorium (Uji Darat) dan Skala Lapang (Uji 

Laut). Proses ini juga dilakukan di BPPI Semarang. 

 

Proses penerapan teknologi LPG Conversion Kits melalui Launching Program Konversi BBM 

ke BBG (LPG) oleh Menteri KKP di Tegal (4 paket) dan Brebes (4 paket). 

 

2013  

Uji Coba, Identifikasi, Pemasangan Conversion Kit Bahan Bakar Gas (LPG) Untuk Kapal 

Perikanan di 4 lokasi, yaitu Kota Serang, Provinsi Banten (100 paket); Kabupaten Cirebon, 

Provinsi Jawa Barat (100 paket); Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur (100 paket); Kota 

Semarang, Provinsi Jawa tangah (16 paket). 

 

2014 

Monitoring dan Evaluasi Pemasangan Conversion Kit BBG/LPG Untuk Kapal Perikanan. 

 

4. KUNGGULAN TEKNOLOGI 
4.1. Teknologi LPG Conversion Kits 

Desain LPG Conversion Kits diadopsi dari kendaraan bermotor di darat dengan dilakukan 

penyesuaian dan modifikasi sehingga dapat digunakan pada motor penggerak kapal perikanan. 

Penyesuaian dan modifikasi yang dilakukan memungkinkan motor penggerak kapal perikanan 

dapat menggunakan 2 (dua) jenis bahan bakar, yaitu BBM (Bahan Bakar Minyak) dan BBG (Bahan 

Bakar Gas). Hal ini berarti bahwa penyesuaian dan modifikasi tidak mematikan sistem bahan 

bakar minyak bawaan mesin dari pabrik. Oleh karena itu sistem bahan bakar hasil penyesuaian 

dan modifikasi dapat dibedakan menjadi bi-fuel system dan dual-fuel system. 

 

Bi-Fuel System adalah sistem bahan bakar yang menggunakan 2 (dua) jenis bahan bakar tetapi 

bekerjanya tidak bersamaan (sendiri-sendiri). Sistem ini diterapkan pada motor penggerak jenis 

motor bensin, yaitu BBM-Bensin 100% tanpa menggunakan LPG Conversion Kits atau BBG-LPG 

100% melalui penggunaan LPG Conversion Kits. Saat BBG-LPG 100% yang digunakan untuk 

penggerak (BBM-Bensin dihentikan), maka BBG-LPG dicampur dulu dengan udara di Gas-Air 

Mixer sebelum masuk Karburator. Selanjutnya gas akan masuk ke dalam silinder motor 

penggerak ketika ada hisapan dari torak (piston). Setelah itu gas dikompresi di ruang bakar motor 

penggerak untuk selanjutnya terbakar oleh percikan bunga api listrik dari busi (spark plug). 

 

Dual-Fuel System adalah sistem bahan bakar yang menggunakan 2 (dua) jenis bahan bakar yaitu 

BBG dan BBM secara bersamaan melalui penggunaan LPG Conversion Kit pada motor penggerak 
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jenis motor diesel. BBG yang bercampur dengan udara di Gas-Air Mixer masuk ke dalam silinder 

motor penggerak, kemudian dikompresi di ruang bakar motor penggerak untuk selanjutnya 

terbakar bersama dengan BBM yang disemprotkan oleh Nozzle. 

 

4.2. Tingkat Keberhasilan Teknologi 

Hasil Pengukuran Daya Motor Bensin 6,5 HP Skala Laboratorium (Uji Darat). 

 

 
Catatan: 

Garis berwarna hitam adalah trendline daya keluaran dari penggunaan premium. 

Garis berwarna BIRU adalah trendline daya keluaran dari penggunaan ELPIJI. 

Garis berwarna MERAH adalah trendlinedaya keluaran dari penggunaan CNG. 

 

HasilUji-Coba Skala Lapang (Uji Laut) pada Motor Bensin 6,5 HP: 

a. Substitusi: 100%, yang berarti Bensin dapat digantikan seluruhnya oleh LPG tetapi 

cadangan Bensin masih diperlukan untuk sebelum dan sesudah operasi. 

b. Konversi: 1,4 s.d 2,6 liter Bensin, yang berarti setiap 1 kg LPG akan menggantikan 1,4 s.d 

2,6 liter Bensin. 

c. Efisiensi: 28 s.d 62%, yang berarti apabila nelayan  yang biasanya mengeluarkan biaya Rp. 

50.000,- maka akan dapat penghematan antara Rp.14.000,-  s.d Rp.31.000,- 

d. Kecepatan perahu uji berukuran panjang x lebar x tinggi = 5,25 m x 1,4 m x 0,56 m dengan 

propeller berdiameter 13 inch berdaun 2, relatif tetap saat berbahan bakar bensin (3,8 s.d 

5,2 knot) dan saat berbahan bakar LPG (3,8 s.d 5,5 knot). 
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Hasil Uji-Coba Skala Lapang (Uji Laut) pada Motor Diesel 16 HP. 

a. Substitusi: sekitar 69%, yang berarti setiap operasional masih dibutuhkan sejumlah Solar 

sebanyak 31% dari biasanya dan sebanyak 69% yang bisa tergantikan LPG. 

b. Konversi: setara sekitar 1,57 liter Solar, yang berarti setiap 1 kg LPG bisa menggantikan 

Solar sebanyak 1,57 liter Solar. 

c. Efisiensi: sekitar 25%, yang berarti apabila nelayan yang biasanya mengeluarkan biaya 

operasional Rp. 50.000,- maka akan mendapat efisiensi Rp. 12.500,- 

d. Kecepatan perahu uji berukuran panjang x lebar x tinggi = 8,0 m x 2,57 m x 1,0 m dengan 

propeller nomor 17-18 berdaun 3, relatif tetap saat berbahan bakar solar (2,8 s.d 5,9 knot) 

dan saat berbahan bakar solar+LPG (3,4 s.d 5,5 knot). 

 

Catatan:   1 liter BBM = Rp. 4.500,- 

                  3 kg BBG      = Rp. 13.500,- 

 

5. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN,PENGEMBANGAN, PENERAPAN 

DAN WILAYAH ATAU DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN 
5.1. Lokasi dan Waktu Pengkajian dan Pengembangan LPG Conversion Kits 

2012 

Proses pengkajian teknologi LPG Conversion Kits sebagai bahan bakar alternatif pengganti Bahan 

Bakar Minyak, baik bensin maupun solar, untuk digunakan di kapal perikanan. Proses pengkajian 

dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang. 

Proses pengujian LPG Conversion Kits Skala Laboratorium (Uji Darat) dan Skala Lapang (Uji Laut). 

Proses pengujian LPG Conversion Kits Skala Laboratorium (Uji Darat) dilaksanakan di Balai Besar 

Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang, sedangkan proses pengujian LPG 

Conversion Kits Skala Lapang (Uji Laut) dilaksanakan di perairan Jepara dan Semarang. Saat 

proses ini berlangsung, terlibat beberapa mahasiswa yang menjadikan pengujian ini sebagai 

Tugas Akhir atau Skripsi atau Tesis, yaitu 2 (dua) orang Mahasiswa Strata-1 Program StudiTeknik 

Perkapalan dari Universitas Diponegoro Semarang dan 1 (satu) orang Mahasiswa Strata-2 

Program Studi Teknologi Perikanan Tangkap dari Institut Pertanian Bogor. 

 

Proses penerapan teknologi LPG Conversion Kits melalui Launching Program Konversi BBM ke 

BBG (LPG) oleh Menteri KKP dilaksanakan di Kota Tegal (4 paket) dan Kabupaten Brebes (4 

paket). 

 

2013  

Uji Coba, Identifikasi, Pemasangan Conversion Kits Bahan Bakar Gas (LPG) Untuk Kapal Perikanan 

di 4 lokasi, yaitu Kota Serang, Provinsi Banten (100 paket); Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa 

Barat (100 paket); Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur (100 paket); Kota Semarang, Provinsi 

Jawa tangah (16 paket). 
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2014 

Monitoring dan Evaluasi Pemasangan Conversion Kits BBG / LPG Untuk Kapal Perikanan 

dilaksanakan ke beberapa lokasi yang menjadi lokasi Uji Coba, Identifikasi, Pemasangan 

Conversion Kits Bahan Bakar Gas (LPG) Untuk Kapal Perikanan (antara lain Kota Serang, 

Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Pacitan). 

 

5.2. Lokasi PenerapanLPG Conversion Kits yang Direkomendasikan 

Lokasi penerapan LPG Conversion Kits selanjutnya direkomendasikan di daerah-daerah yang 

termasuk dalam Program Konversi Minyak Tanah ke LPG sehingga bisa menggunakan Tabung LPG 

kapasitas 3 kg yang bersubsidi. Selain itu, daerah-daerah yang masih didominasi oleh armada 

penangkapan ikan skala kecil atau memiliki ukuran di bawah 5GT, baik yang menggunakan mesin 

penggerak kapal dari jenis bensin maupun diesel. 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 
Kemungkinan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pemasangan LPG Conversion Kits, 

antara lain: 

1) Terganggunya kuota LPG untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang dikemas dalam 

Tabung 3kg karena terserap ke kapal perikanan skala kecil. 

2) Impor LPG dan subsidi LPG akan meningkat yang akan berakibat pada membengkaknya 

anggaran subsidi yang harus disediakan pemerintah. 

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 
Penerapan teknologi ditinjau dari aspek ekonomis secara sederhana sebagai berikut: 

1) Investasi LPG Conversion Kits sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). 

2) Rata-rata penghematan konsumsi bahan bakar per hari sekitar 5 liter, yang bila 

disetarakan dengan harga Solar per liter Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) maka 

penghematan sekitar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). 

3) Bila penghematan tersebut digunakan untuk mengembalikan modal investasi pembelian 

LPG Conversion Kits maka modal tersebut akan kembali setelah 219 hari operasi atau 

sekitar 1 tahun. 

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 
Persentase kandungan material produksi dalam negeri yang digunakan dalam LPG 

Conversion Kits sekitar 80% (delapan puluh persen). 
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9. FOTO DAN SPESIFIKASI 
 

 
Gambar 1. Stationery Diesel Engine ≤24 HP. 

 

   
Gambar 2. Multi Purpose Otto Engine ≤13 HP. 

 

 
Multi purpose otto engine 

 
Stationery diesel engin 

 
Gambar 3. Contoh perahu dengan Outboard Motor dan Long Tail Shaft. 
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Multi purpose otto engine 

 
Stationery diesel engine 

Gambar 4. Contoh perahu dengan Inboard Motor. 

 

   

    

       
Gambar 5. LPG Conversion Kits. 
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  Gambar 6. Bi-Fuel System.                       Gambar 7. Dual-Fuel System. 

 

 

 
Gambar 8. Tabung LPG 3kg dan kelengkapannya. 

 

     
Gambar 9. Main Regulator Lengkap Dengan Pressure Gauge. 
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Gambar 10. LPG Hose. 

 

   
Gambar 11. LPG Hose Nepple. 

 

 
Gambar 12. LPG Hose Clamp. 

 

   
Gambar 13. Regulator-Evaporator. 

 

   

   
Gambar 14. Gas Hose. 

 

  
Gambar 15. Gas Hose Nepple. 

 

Outlet 

Inlet 

Saluran 
Air 

Panas 

BautDuduk 
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Gambar 16. Gas Hose Clamp. 

 

    
Gambar 17. Shut-Off Valve. 

 

 
Gambar 18. Power Valve. 

 

 
Gas air-mixer untuk motor bensin          gas air-mixer untuk motor diesel 

Gambar 19. Gas-Air Mixer Untuk Motor Bensin dan Motor Diesel. 

 

 
Gambar 20. Box. 
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Gambar 21. Contoh Penempatan LPG Conversion Kits di Kapal. 
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DESKRIPSI TEKNOLOGI 

 

1. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN TEKNOLOGI: 

Tujuan pembuatan teknologi ini adalah tersedianya teknologi tepat guna yaitu berupa alat 

pencegah pencemaran minyak yang bersumber dari kapal perikanan dengan cara memisahkan air 

dengan minyak sebelum dibuang ke perairan laut. Alat ini adalah alat pemisah limbah cair 

berminyak atau biasa disebut Oily Water Separator (OWS). 

 

Manfaat teknologi ini adalah terkelolanya limbah cair berminyak yang berasal dari kapal 

perikanan Indonesia dengan dioperasikannya OWS berbasis lokal. 

 

2. PENGERTIAN/ISTILAH/DEFINISI 

OWS adalah alat yang digunakan untuk memisahkan minyak dari air bilga (got kapal) sebelum 

akhirnya air dibuang ke laut dan minyak di tampung di tangki penampung. Pada tangki atas di 

kamar mesin sering ditemukan air. Air itu biasanya datang dari pompa dan paking katup, 

kebocoran, tumpahan, air pencuci, dari pengurasan tabung udara, dan dari banyak sumber 

dikumpulkan sebagai air bilga. Prinsip kerja OWS yaitu menggabungkan tetesan-tetesan kecil 

minyak di air menjadi tetesan-tetesan besar. Ketika tetesan-tetesan minyak ini cukup besar, 

minyak yang berat jenisnya lebih rendah mengapung dan naik ke permukaan dan dikumpulkan di 

atas bejana. Dan sisa airnya yang ada di bagian bawah akan dipompa ke luar kapal dan lapisan 

minyak dipompa ke tangki bilga minyak yang akan dipompa keluar ke saluran penghubung pada 

saat kapal tiba di pelabuhan. 

 

3. RINCIAN DAN APLIKASI TEKNIS/PERSYARATAN TEKNIS YANG DAPAT 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN 

3.1. Persyaratan Teknis Penerapan Teknologi 

Syarat kapal yang akan dipasang OWS adalah sebagai berikut: 

 Kapal diatas 30 Gross Tonage (GT). 
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 Tersedianya sumber listrik. 

 Tersedianya ruang bebas didalam kamar mesin kurang lebih 2x2 meter. 

 Kapal dibawah 30 Gross Tonage (GT) memungkinkan dipasang OWS apabila 

tersedia sumber listrik dan ruang bebas. 

3.2. Uraian secara lengkap dan detail SOP, mencakup: 

a. Gambaran atau uraian atau rincian teknologi 

Komponen OWS buatan BPPI Semarang diberikan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Komponen OWS. 

 

OWS buatan BBPPI merupakan alat pemisah limbah cair berminyak (Gambar 1) terdiri 

dari pondasi (9) berbentuk segi empat sebagai dudukan dari alat pemisah limbah cair 

berminyak tersebut. Plat pondasi (18) sebagai dudukan pompa dipasang pada pondasi 

(9), plat pondasi (18) tersebut berbentuk lempengan yang dipasang sedemikan rupa 

sehingga dapat digunakan sebagai dudukan dari pompa (3). Plat penyangga (21) 

dipasang pada plat pondasi (18) secara vertikal yang berfungsi untuk memasang motor 

(2) dibagian atas dari plat pondasi pompa (17). Puli penggerak (8) dari motor (2) 

tersebut dihubungkan pada poros pompa melalui puli penggerak dan puli yang 

digerakkan dengan menggunakan sabuk (7) sehingga daya yang dihasilkan oleh motor 

tersebut dapat ditransmisikan pada poros pompa (3) tersebut. Pompa (3) akan 

menghisap limbah cair berminyak yang terdapat pada penampung limbah cair tersebut 

yang terhubung pada saluran-saluran limbah cair berminyak dikapal tersebut untuk 

dapat dipompakan kedalam rumahan bawah (5) melalui instalansi pipa (4). Rumahan 

bawah (5) tersebut mempunyai landasan kedap fluida yang dipasangkan pada suatu 

landasan (9). Didalam rumahan bawah (5) tersebut dipasang suatu saringan pertama 

(11) untuk menyaring limbah cair berminyak yang dipompakan oleh pompa (3) 

tersebut. Limbah cair berminyak akan tertekan oleh pompa (3) tersebut, sebagai 

akibatnya minyak yang terdapat dalam limbah cair berminyak tersebut akan naik ke 

permukaan atas dari rumahan bawah (5) tersebut dan akan mengalir keluar melalui 

keran pengeluaran (20). Hal ini disebabkan oleh perbedaan berat jenis antara minyak 

dan air, dimana berat jenis minyak lebih ringan daripada berat jenis air. Sementara air 

yang sudah terpisah dari limbah cair berminyak tersebut akan tertekan oleh pompa 

memasuki saringan (11) naik ke rumahan atas (1) melalui pipa penghubung (19). Pipa 



472 

 

penghubung (19) tersebut dipasang pada suatu sekat (12) untuk menyekat dan 

membatasi kedap fluida antara rumahan atas (1) dan rumahan bawah (5). Air yang 

tertekan dari rumahan bawah (5) masuk ke bagian dalam dari saringan kedua (13) 

sehingga air yang kemungkinan masih tercampur dengan minyak tersebut akan keluar 

dari sisi-sisi saringan kedua (13). Air yang kemungkinan masih mengandung minyak 

yang keluar dari saringaan (13) tersebut akan memisahkan diri, dimana minyak yang 

mempunyai berat jenis lebih rendah dibandingkan dengaan berat jenis air akan naik ke 

permukaan dan keluar melalui keran pengeluaran (16) sementara air yang telah 

terpisah dari minyak akan keluar melalui keran (14). Untuk mengetahui ketinggian 

permukaan air pada rumahan atas (1), maka rumah atas dilengkapi dengan gelas duga 

(10) yang dapat dimonitor setiap saat. Pada bagian rumahan atas (1) dipasang suatu 

manometer untuk mengetahui tekanan yang terjadi didalam rumahan atas (1) 

tersebut. Rumahan atas (1) dan rumahan bawah (5) yang terhubung kedap udara 

sedemikian rupa dibuat berbentuk segi empat. Setelah pembuatan komponen – 

komponen maka selanjutnya komponen tersebut dirakit menjadi satu unit. 

 

Prinsip kerja alat OWS ini dimulai dari air bilga mengandung minyak dihisap oleh 

pompa torak dan air tersebut masuk kedalam tabung separasi pertama. Didalam 

tabung separasi pertama terjadi proses pemisahan partikel kasar, air dan minyak. Air 

akan masuk kedalam saringan pertama dan minyak tertahan oleh saringan tersebut. 

Minyak yang berat jenisnya lebih rendah maka akan terapung dibagian atas tabung 

separasi pertama. Selanjutnya air yang masuk kedalam saringan akan menuju ke ruang 

separasi kedua dan melewati saringan pengumpul. Apabila air masih mengandung 

minyak maka butiran – butiran kecil minyak akan dikumpulkan menjadi satu didalam 

kubah tabung bagian atas. Air yang sudah bebas dari minyak dapat dikeluarkan melalui 

pembuangan air. Selanjutnya minyak dapat dikeluarkan melalui keran pembuangan 

minyak pada tabung pertama dan kedua (Gambar 2). 

 
Gambar2.   Aliran air bilge dan pemisahan air dan butir-butir minyak. 
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b. Cara penerapan teknologi yang diurut mulai persiapan sampai aplikasi 

Teknologi OWS ini diterapkan dengan memisahkan minyak dengan air dengan 

penyaringan dan pemisahan secara alami karena minyak mempunyai berat jenis yang 

berbeda. Instalasi OWS dan bagian-bagiannya diberikan pada Gambar 3 dan 

penerapan OWS di dalam kapal perikanan diberikan dalam Gambar 4. 

 

Berikut ini faktor-faktor yang perlu diperhatian bila OWS (Gambar 3) diterapkan di 

dalam kapal perikanan (Gambar 4): 

• OWS dapat dipasang secara langsung di bagian dasar kapal motor  

• Sebaiknya posisi saluran pengeluaran lebih tinggi satu meter dari pada OWS dan 

tidak terhubung dengan pipa yang lain. 

• Pipa pemasukan utama yang ada didepan pompa harus dihubungkan ke tangki air 

bersih dengan tujuan untuk mencuci OWS secara teratur dan sebagai persediaan 

air bersih ketika OWS kekurangan air bersih. 

• Saluran masuk pada pompa harus dipasang filter untuk mencegah masuknya 

pasir dan partikel kasar yang ada di dasar kapal ke dalam OWS. 

Memasang perangkat secara vertikal (tegak) dengan posisi yang tepat pada saluran 

pengeluaran OWS. 

 

 
Gambar 3.  Instalasi OWS dan bagian-bagiannya. 
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Gambar 4.Penerapan OWS didalam kamar mesin kapal. 

 

3.3. Uraian dan jumlah kaji terap yang sudah dilakukan 

Kaji terap menggunakan kapal survey milik Balai Besar Pengembangan Penangkapan 

Ikan Semarang dengan spesifikasi kapal sebagai berikut: 

 

Keterangan : A. Saluran Air Got 7. Saklar On/Off 

 B. Saluran Air Bilas 8. Ruang Pemisah Kasar 

 C. Saluran Air Bersih 9. Ruang Pemisah Halus 

 D. Saluran Minyak 10. Manometer 

 1. Penampung Air Got 11. Keran Pembuangan Minyak No. 2 

 2. Filter Air Got 12. Keran Pembuangan Minyak No. 1 

 3. Keran Air Bilas 13. Tangki Penampung Oli 

 4. Keran Air Got 14. Katup Pengaman 

 5. Pompa Plunyer   

 6. Motor Listrik   
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NAMA KAPAL  :   KM MANTIS (Gambar 5) 

TYPE/JENIS KAPAL :   PUKAT UDANG / IKAN (DOUBLE RIG TRAWL)  

UKURAN P x L x T :   16,20m x 4,50m x 2,20 m 

TONAGE KOTOR :   64 GT 

TONAGE BERSIH :   38 GT 

TAHUN PEMBUATAN :   1999 

MESIN INDUK  :   YANMAR 6 GHUTE 300 ENG NO. 1549. 330 HP 

MESIN BANTU  :   WEI FANG ENGINE MODEL 495 

BAHAN UTAMA  :   FIBRE GLASS 

ALAT TANGKAP  :   DOUBLE RIG TRAWL 

 
Gambar 5. KM. Mantis yang digunakan untuk kaji terap OWS. 

 

Bahan uji yang digunakan adalah air limbah cair yang berasal dari KM. Mantis (Gambar 

6), yang disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Hasil analisis limbah cair dari KM Mantis 

No. Parameter Satuan 
Hasil analisis 

I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 

1. Minyak Total mg/L 19000 19000 23000 12,5 5 15 

Rata-rata 20333,3 10,8 

 
   I      II 

Gambar 6. Air Sampel. 

 Keterangan : 

 I.1 ; I.2 ; I.3   = Sampel awal limbah cair berminyak. 

 II.1 ; II.2 ; II.3   = Sampel hasil pemprosesan dengan OWS. 
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OWS ini dirancang dengan sistem gravitasi dimana proses pemisahan limbah cair dan 

minyak berdasarkan perbedaan berat jenis air dan minyak. Proses pemisahan tersebut 

terjadi didalam dua ruang separasi yang memiliki filter yang berbeda. Ruang separasi 

pertama menggunakan filter kasa sedangkan ruang separasi kedua menggunakan wol. 

Setelah melewati ruang separasi pertama dan kedua air yang sudah dipisah melewati 

filter karbon aktif. Dari hasil uji coba, didapat : sampel awal limbah mngandung minyak 

sebesar 20333 mg/L. Sedangkan air Sampel hasil pemprosesan dengan OWS 

mengandung minyak sebesar 10,8 mg/L. Maka, alat OWS ini memenuhi syarat sesuai 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 4 Tahun 2005 Tentang : Pencegahan 

Pencemaran Dari Kapal bahwa pada peralatan pemisah air berminyak (Oily Water 

Separator) yang dipasang di ruang mesin dengan pembuangan berkadar tidak melebihi 

15 mg/l (milligram per liter). 

 

4. KEUNGGULAN TEKNOLOGI 

4.1. Uraian Tentang teknologi modifikasi 

OWS yang biasa digunakan oleh beberapa kapal masih berbasis impor dari luar negeri 

sehingga harga relatif lebih mahal. Maka perlu adanya inisiatif untuk membuat OWS 

berbasis bahan lokal dengan harapan harga lebih murah dan memiliki daya saing. 

Dengan demikian pemilik kapal sanggup melengkapi kapalnya dengan OWS buatan 

lokal dengan performansi yang tidak kalah dengan OWS buatan luar negeri. 

 

4.2. Uraian Tentang Keberhasilan Teknologi 

Analisis Efektifitas 

Penelitian  kedua yang dilakukan di workshop milik BBPPI Semarangdan CYF-0.05Y 

buatan luar negeri bertujuan untuk analisis efektifitas milik BBPPI.  Hasil analisisnya 

disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Hasil analisis efektifitas OWS BBPPI Semarang dan CYF-0.05Y. 

Komposisi Bahan Uji  

(Air dengan Minyak) 
Perlakuan Efektifitas Keterangan 

7:3 
BBPPI 80% 

BBPPI < CYF-0.05Y 
CYF-0.05Y 86,67% 

5:5 
BBPPI 70,8% 

BBPPI > CYF-0.05Y 
CYF-0.05Y 69,2% 

3:7 
BBPPI 76,3% 

BBPPI > CYF-0.05Y 
CYF-0.05Y 76,0% 

 

Berdasarkan hasil pengujian OWS (Tabel 2) dengan menggunakan komposisi bahan uji 

70 % air dengan 30% minyak maka, diperoleh rata-rata efektifitas pemisahan minyak 

pada OWS CYF-0.05Y lebih besar 6,67% yaitu 86,67% sedangkan efektifitas pemisahan 

pada OWS BBPPI sebesar 80%. Pada pengujian OWS dengan menggunakan komposisi 

bahan uji 50 % air dengan 50% minyak diperoleh rata-rata efektifitas pemisahan 
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minyak pada OWS BBPPI lebih besar 1,6% yaitu 70,8% sedangkan efektifitas pemisahan 

pada OWS CYF-0.05Y sebesar 69,2%. Pada pengujian OWS dengan menggunakan 

komposisi bahan uji 30 % air dengan 70% minyak diperoleh rata-rata efektifitas 

pemisahan minyak pada OWS BBPPI lebih besar 0,3% yaitu 76,3% sedangkan efektifitas 

pemisahan pada OWS CYF-0.05Y sebesar 76%. 

 

Analisis Kapasitas Kerja Alat (KKA) 

Selain analisis efektifitas, dilakukan juga analisis kapasitas kerja alat (KKA) BBPPI 

Semarang dan CYF-0.05Y dan hasilnya diberikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Hasil analisi kapasitas kerja alat (KKA) BBPPI Semarang dan CYF-0.05Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian OWS dengan menggunakan bahan uji sebanyak 10 liter 

dengan komposisi 70 % air dan 30% minyak maka, diperoleh rata-rata kapasitas kerja 

alat pada OWS BBPPI lebih besar 0.95 liter dibanding rata-rata kapasitas kerja alat 

pada OWS CYF-0.05Y tetapi waktu rata-rata pemrosesan lebih singkat 1,67 menit 

(Tabel 3). 

 

Selanjutnya hasil pengujian OWS dengan menggunakan bahan uji sebanyak 10 liter 

dengan komposisi 50 % air dan 50% minyak diperoleh rata-rata kapasitas kerja alat 

pada OWS BBPPI lebih besar 1,06 liter dan waktu rata-rata pemrosesan selama 3,35 

menit lebih singkat 1,84 menit dibanding OWS CYF-0.05Y. 

 

Hasil pengujian OWS dengan menggunakan bahan uji sebanyak 10 liter dengan 

komposisi 30 % air dan 70% minyak diperoleh rata-rata kapasitas kerja alat pada OWS 

BBPPI lebih besar 1,1 liter dan waktu rata-rata pemrosesan yang lebih singkat sebesar 

1,97 menit. OWS CYF-0.05Y (Tabel 3). 

 

OWS buatan BBPPI memeliki kapasitas kerja yang lebih besar dikarenakan 

menggunakan motor listrik dengan putaran motor 2450 RPM sedangkan OWS CYF-

0.05Y menggunakan motor listrik listrik dengan putaran motor 1450 RPM. 

 

 

Komposisi Bahan Uji  

(Air dengan Minyak) 
Perlakuan 

KKA 

(liter) 

Waktu 

(menit) 
Keterangan 

7:3 
BBPPI 2,91 3,44 

BBPPI > CYF-0.05Y 
CYF-0.05Y 1,96 5,11 

5:5 
BBPPI 2,99 3,35 

BBPPI > CYF-0.05Y 
CYF-0.05Y 1,93 5,19 

3:7 
BBPPI 2,98 3,35 

BBPPI > CYF-0.05Y 
CYF-0.05Y 1,88 5,32 
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Biaya Listrik Pengoperasian 

Berdasarkan hasil pengujian OWS CYF-0.05Y, waktu yang dibutuhkan untuk 

memproses bahan uji sebanyak 10 liter dengan komposisi 70 % air dan 30% minyak 

diperoleh rata-rata 0,09 jam dengan biaya listrik kurang lebih Rp. 5,- (Lima Rupiah) 

sedangkan OWS BBPPI memerlukan waktu selama 0,06 jam dengan biaya listrik kurang 

lebih Rp. 3,- (Tiga Rupiah). 

 

Selanjutnya hasil pengujian OWS CYF-0.05Y memperlihatkan waktu yang dibutuhkan 

untuk memproses bahan uji sebanyak 10 liter dengan komposisi 50 % air dan 50% 

minyak diperoleh rata-rata 0,09 jam dengan biaya listrik kurang lebih Rp. 5,- (Lima 

Rupiah) sedangkan OWS BBPPI memerlukan waktu selama 0,06 jam dengan biaya 

listrik kurang lebih Rp. 3,- (Tiga Rupiah). 

 

Hasil pengujian OWS CYF-0.05Y juga memperlihatkan waktu yang dibutuhkan untuk 

memproses bahan uji sebanyak 10 liter dengan komposisi 30 % air dan 70% minyak 

diperoleh rata-rata 0,09 jam dengan biaya listrik kurang lebih Rp. 5,- (Lima Rupiah) 

sedangkan OWS BBPPI memerlukan waktu selama 0,06 jam dengan biaya listrik kurang 

lebih Rp. 3,- (Tiga Rupiah). 

 

Kandungan Minyak Pada Air Buangan 

Berdasarkan hasil pengujian OWS dengan menggunakan bahan uji sebanyak 10 liter 

dengan komposisi 70 % air dan 30% minyak maka, diperoleh kandungan minyak dalam 

air buangan dengan menggunakan OWS BBPPI lebih kecil 0.8 mg/L yaitu sebanyak 6.56 

mg/L. Sedangkan kandungan minyak dalam air buangan pada OWS CYF-0.05Y sebesar 

7.36 mg/L. 

 

Selanjutnya hasil pengujian OWS dengan menggunakan bahan uji sebanyak 10 liter 

dengan komposisi 50 % air dan 50% minyak maka, diperoleh kandungan minyak dalam 

air buangan dengan menggunakan OWS BBPPI dan OWS CYF-0.05Y adalah sama yaitu 

6.64 mg/L. 

 

Hasil pengujian OWS dengan menggunakan bahan uji sebanyak 10 liter dengan 

komposisi 30 % air dan 70% minyak maka, diperoleh kandungan minyak dalam air 

buangan dengan menggunakan OWS BBPPI lebih besar 1.04 mg/L yaitu sebanyak 7.84 

mg/L. Sedangkan kandungan minyak dalam air buangan pada OWS CYF-0.05Y sebesar 

6.80 mg/L. 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 4 Tahun 2005 Tentang : 

Pencegahan Pencemaran Dari Kapal bahwa pada peralatan pemisah air berminyak 

(Oily Water Separator) yang dipasang di ruang mesin dengan pembuangan berkadar 

tidak melebihi 15 mg/l (milligram per liter),maka alat OWS buatan lokal sudah 

memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 4 Tahun 2005. 
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Perkiraan biaya OWS 

Berikut ini (Tabel 4) disajikan perkiraan biaya untuk pembuatan sebuah OWS. 

 

Tabel 4. Perkiraan biaya pembuatan OWS. 

No. Nama Komponen 
Harga (rupiah) 

CYF-0.05Y BBPPI 

1. Motor Listrik 700.000 500.000 

2. Instalasi Kelistrikan 300.000 300.000 

3. Pompa 2.700.000 1.000.000 

4. Ruang Pemisah 3.000.000 1.500.000 

5. Filter Separator 700.000 500.000 

6. Instalasi pipa 300.000 300.000 

7. Jasa pembuatan dan pemasangan 2.000.000 3.000.000 

Total 7.900.000 6.100.000 

 

Harga satu unit alat OWS buatan luar dengan tipe CYF-0.05Y yaitu Rp. 7.900.000,- 

(Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan harga OWS buatan lokal yaitu Rp. 

6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah). Selisih harga kedua OWS adalah Rp. 

1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) lebih murah OWS buatan lokal. 

 

4.3 Kemudahan Penerapan 

Oily Water Separator (OWS) telah digunakan di kapal-kapal selama lebih dari 20 tahun 

dan merupakan persyaratan peraturan. Persyaratan internasional untuk OWS telah 

disebarluaskan di bawah konvensi Marine Polution (MARPOL) dan bertujuan untuk 

mencegah keluarnya minyak ke laut sehingga memerlukan awak kapal untuk 

mengawasi dan mencatat proses pembuangan minyak dari dalam kapal ke perairan 

melalui Buku Catatan Minyak (Oil Record Book) (MARPOL 73/78 Konsolidasi Edition 

2002, peraturan Bab II 16 dan 20). Berdasarkan peraturan ini hampir setiap kapal yang 

akan berlayar dipastikan air buangan tidak mengandung minyak lebih dari 15 ppm. 

Dari sudut pandang peraturan, sistem OWS adalah garda depan di sejumlah sistem 

baru yang telah dan akan dipasang pada kapal-kapal di waktu dekat. Dengan demikian 

kapal-kapal yang belum dilengkapi dengan alat pencegah pencemaran diharapkan 

sanggup memasang alat tersebut sehingga masalah pencemaran limbah cair 

mengandung minyak dapat teratasi. 

 

4.4 Ramah Lingkungan 

Pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia identik dengan pelabuhan yang kotor dan 

kumuh. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pencemaran oleh berbagai aktivitas 

manusia. Pencemaran laut telah menjadi ancaman serius bagi laut Indonesia dengan 

segala potensinya. Seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah No. 19 Tahun 

1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, Pencemaran laut 
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adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 

komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya 

turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi 

dengan baku mutu dan/atau fungsinya.  

 

Salah satu sumber zat pencemar dilaut adalah minyak yang berasal dari kegiatan rutin 

pada kapal yaitu pembuangan air limbah berminyak (oily bilge water), pembersihan 

tangki, pengisian bahan bakar, dan lain-lain. Diantara jenis kapal yang ada, kapal yang 

turut serta mencemari perairan laut adalah kapal perikanan. Hal ini dikarenakan minim 

atau tidak adanya kelengkapan alat pemisah air berminyak (oily water separtor) diatas 

kapal dan fasilitas penampung minyak (reception fasilities) dipelabuhan. Menurut data 

statistik Perikanan Tangkap Indonesia tahun 2010, bahwa armada kapal perikanan 

yang ada di Indonesia dalam periode tahun 2000 hingga 2010 mengalami peningkatan. 

Apabila dilihat menurut ukuran dan kategori kapal, jumlah perahu/kapal motor 

berukuran 30-50 GT mengalami peningkatan rata-rata terbesar, yaitu 34,28 % per 

tahun. Kemudian diikuti jumlah kapal motor ukuran 50-100 GT sebesar 10,81 % per 

tahun, kapal motor ukuran 20-30 GT sebesar 10,21 % per tahun, kapal motor ukuran 

100-200 GT sebesar 9,40 % per tahun dan kapal motor ukuran 10-20 GT sebesar 7,41% 

per tahun. Perkembangan ini membawa implikasi negatif besar terhadap pencemaran 

lingkungan pelabuhan perikanan akibat pembuangan limbah cair berminyak dengan 

kuantitas dan kualitas yang semakin meningkat.  

 

Melihat kondisi diatas, sayangnya masih banyak diantara kita yang masih kurang peduli 

dengan pencemaran yang mengancam salah satu harta kita, laut Indonesia. Maka, 

perlu adanya upaya untuk menangani pencemaran tersebut salah satunya adalah 

melakukan kegiatan uji coba OWS pada kapal perikanan. Kegiatan yang dimaksud 

adalah melakukan uji coba pengolahan air berminyak di kapal perikanan dengan 

menggunakan OWS, agar polutan yang akan dibuang dilaut dapat dikendalikan dengan 

memperhatikan sifat polutan, dampaknya terhadap lingkungan, kesesuaiannya dengan 

keadaan lokasi kegiatan, cara pembuangannya dan persyaratan relevan lainnya. 

Semoga dimasa selanjutnya kegiatan ekonomi perikanan tetap mengedepankan 

kelestarian sumberdaya ikan kita. 

 

5. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN 

WILAYAH/DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN: 

5.1.  Gambaran/uraian lokasi dan waktu penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan 

Pengujian Pertama Kegiatan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 25 s.d. 31 Mei 

2012, berlokasi di BBPPI Semarang. Sedangkan pengujian kedua dilaksanakan selama 6 

(enam) hari mulai tanggal 23 s.d. 28 Mei 2013, berlokasi di Jepara, Jawa Tengah. Kedua 

pengujian dilakukan di Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang di  Jl. 

Yos Sudarso, Kalibaru Barat, Tanjung Emas – Semarang. BBPPI memiliki tugas pokok dalam 
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melaksanakan pengembangan penangkapan ikan dan pelestarian sumberdaya ikan. Adapun 

fasilitas penunjang dalam kerekayasaan teknolologi yang meliputi antara lain: 

1. Gedung induk, 

2. Workshop (perbengkelan), 

3. Gedung bangsal ABK, 

4. Tempat peragaan dan perbaikan jaring, 

5. Tempat jemur jaring, 

6. Dermaga, 

7. Rumah genset, 

8. Rumah parkir, 

9. Bengkel perawatan kendaraan, 

10. Kapal-kapal survei dan eksplorasi, 

11. Guest house dan rumah jabatan Kepala, 

12. Ruang Deseminasi dan alat peraga, 

 

5.2. Lokasi yang direkomendasikan untuk penerapan teknologi 

Lokasi yang direkomendasikan adalah pelabuhan perikanan yang disinggahi atau dikunjungi 

oleh kapal perikanan berukuran 30 Gross Tonage (GT) keatas.Rekomendasi ini memiliki alasan 

dikarenakan kapal diatas 30 Gross Tonage (GT) menghasilkan limbah cair mengandung minyak 

yang cukup besar. Serta kapal-kapal diatas 30 Gross Tonage (GT) keatas sudah dilengkapi 

dengan mesin pembangkit listrik sebagai sumber energy penggerak motor listrik yang akan 

digunakan menggerakkan pompa pada alat OWS. 

 

6. KEMUNGKINAN DAMPAK NEGATIF 

Kemungkinan dampak negatif dalam penggunaan alat OWS tidak ada, karena limbah minyak yang 

telah dipisahkan dan ditampung. Jika dalam jumlah minyak yang ditampung cukup besar, maka 

minyak tersebut dapat dijual kembali. Penadah minyak bekas hasil pemisahan biasanya 

menggunakannya  sebagai pengawet kayu atau bahan bakar industri genteng. 

 

7. KELAYAKAN FINANSIAL DAN ANALISA USAHA 

Biaya produksi pembuatan alat OWS berbasis luar dengan lokal dapat dilihat dan dibandingkan 

pada Tabel 5 di bawah ini. 

 

Tabel 5.  Biaya produksi pembuatan alat OWS butana BBPI dan CYF-0.05Y. 

No. Nama 
Harga (rupiah) 

CYF-0.05Y BBPPI 

1. Motor Listrik 700.000 500.000 

2. Instalasi Kelistrikan 300.000 300.000 

3. Pompa 2.700.000 1.000.000 

4. Ruang Pemisah 3.000.000 1.500.000 

5. Filter Separator 700.000 500.000 
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6. Instalasi pipa 300.000 300.000 

7. Jasa pembuatan dan pemasangan 2.000.000 3.000.000 

Total 7.900.000 6.100.000 

 

Harga satu unit alat OWS buatan luar dengan tipe CYF-0.05Y yaitu Rp. 7.900.000,- (Tujuh Juta 

Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan harga OWS buatan lokal yaitu Rp. 6.100.000,- (Enam Juta 

Seratus Ribu Rupiah) (Tabel 5). Selisih harga kedua OWS adalah Rp. 1.800.000,- (Satu Juta 

Delapan Ratus Ribu Rupiah) lebih murah OWS buatan lokal. OWS buatan lokal ini lebih murah 

dikarenakan seluruh bahan, komponen, dan proses pembuatan berbasis lokal.  

 

Analisis keuntungan belum dapat dirasakan secara langsung oleh pemilik kapal. Namun, manfaat 

nyata jelas secara langsung dirasakan oleh alam. Alam menyediakan segala apa yang kita 

butuhkan namun apa yang dapat kita berikan kepada alam? Untuk waktu yang sangat lama, laut-

laut didunia telah dipandang sebagai sumber pangan yang tidak akan habis, mempunyai 

kapasitas yang tak terbatas untuk menyerap dan membersihkan limbah kita dan juga sebagai 

sumber dari semua bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk memelihara suatu masyarakat 

industri. Pada saat sekarang semua asumsi tersebut diatas tidak ada yang benar dan populasi 

manusia pada tingkat perkembangan teknologi sekarang ini mempunyai kemampuan merusak 

laut dengan mudah. Prinsip-prinsip ekologi perlu diterapkan dalam usaha penangkapan ikan 

dengan tujuan meyakinkan bahwa potensi lautan dapat direalisasikan tanpa harus merusak atau 

melahirkan tragedi lain bagi manusia. 

 

8. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

Berikut ini (Tabel 6) akan disajikan tingkat komponen dalam negeri dalam pembuatan OWS 

buatan BBPPI Semarang. 

 

Tabel 6.  Komponen dalam negeri dalam pembutan OWS BBPPI Semarang. 

No. Nama 
 

Pembuatan Keterangan 

1. Motor Listrik Lokal Toko Listrik 

2. Instalasi Kelistrikan Lokal Toko Listrik 

3. Pompa Lokal Bengkel pengecoran 

4. Ruang Pemisah Lokal Bengkel Las 

5. Filter Separator Lokal Bengkel Las 

6. Instalasi pipa Lokal Toko Bangunan 

7. Jasa pembuatan dan pemasangan Lokal Tenaga Lokal 

Total 100% 
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9. FOTO DAN SPESIFIKASI 

 

  

  
Gambar 7. Unit OWS Berbasis Lokal. 

 

Tabel 7.  Spesifikasi OWS buatan BBPPI Semarang. 

Spesifikasi 

No. Kemampuan Keterangan 

1. Kemampuan Pengolahan (Rata-rata) 0,05 m3 / jam 

2. Standar Pengeluaran <15 ppm 

3. Tekanan Kerja <0,2 Mpa 

4. Pompa Air Yang Tepat Pompa plunyer 

5. Power Supply Motor (Pompa Air) AC 220 - 380 V 

6. Cara Pengeluaran Minyak Manual 

7. Ukuran 475x340x780 (cm) 

8. Diameter Pipa Inlet & Outlet  Pipa ½ inchi 

9. Berat 37 Kg 
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KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

REKOMENDASI TEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya 
kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan memiliki 
daya saing ekonomi yang tinggi, diperlukan kegiatan
penelitian, pengkajian, perekayasaan, dan pengembangan 
kelautan dan perikanan;

b. bahwa guna penyebarluasan ilmu pengetahuan dan alih 
teknologi kepada masyarakat yang dihasilkan dari 
kegiatan penelitian, pengkajian, perekayasaan, dan
pengembangan kelautan perikanan, perlu rekomendasi
teknologi kelautan dan perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rekomendasi
Teknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2009  Nomor  154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4.  Peraturan  …

- 2 - 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4840);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
24);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 273);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet 
Kerja 2014-2019;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
43/KEPMEN-KP/2013 tentang Komisi Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG REKOMENDASI TEKNOLOGI KELAUTAN DAN 
PERIKANAN TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan 35 (tiga puluh lima) teknologi sebagai
rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan Tahun 2014
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan 
lengkap dalam pelaksanaan penyebarluasan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta alih teknologi kepada masyarakat.

KETIGA : Pelaksanaan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan alih 
teknologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, 
dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, diseminasi, 
sosialisasi, dan kegiatan penyebaran lainnya.

KEEMPAT …



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

REKOMENDASI TEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya 
kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan memiliki 
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penelitian, pengkajian, perekayasaan, dan pengembangan 
kelautan dan perikanan;

b. bahwa guna penyebarluasan ilmu pengetahuan dan alih 
teknologi kepada masyarakat yang dihasilkan dari 
kegiatan penelitian, pengkajian, perekayasaan, dan
pengembangan kelautan perikanan, perlu rekomendasi
teknologi kelautan dan perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rekomendasi
Teknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2009  Nomor  154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4.  Peraturan  …
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4840);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
24);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 273);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet 
Kerja 2014-2019;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
43/KEPMEN-KP/2013 tentang Komisi Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG REKOMENDASI TEKNOLOGI KELAUTAN DAN 
PERIKANAN TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan 35 (tiga puluh lima) teknologi sebagai
rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan Tahun 2014
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan 
lengkap dalam pelaksanaan penyebarluasan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta alih teknologi kepada masyarakat.

KETIGA : Pelaksanaan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan alih 
teknologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, 
dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, diseminasi, 
sosialisasi, dan kegiatan penyebaran lainnya.

KEEMPAT …
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KEEMPAT : Rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan Tahun 2014
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU apabila dalam 
perkembangannya terdapat teknologi yang terbaru, maka 
rekomendasi ini akan ditinjau kembali oleh Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  77/KEPMEN-KP/2014
TENTANG REKOMENDASI TEKNOLOGI KELAUTAN 
DAN PERIKANAN TAHUN 2014

NAMA DAN JENIS TEKNOLOGI

No Nama Teknologi Peneliti/Penemu Unit Kerja

1. Teknologi Pengendalian Gulma 
Air, Eceng gondok (Eichornia 
crassipes) di Perairan Umum 
Daratan

a. Prof. Dr. Krismono, M.S.
b. Prof. Dr. Endi S. 

Kartamihardja, M.Sc.
c. Yayuk Sugianti, S.ST.Pi.
d. Astri Suryandari, S.Si.,

Msi.

Balai Penelitian 
Pemulihan dan 
Konservasi Sumber 
Daya Ikan
Jatiluhur, 
Balitbang. KP

2. Penentuan Calon Kawasan 
Konservasi Sumberdaya Pesisir 
dan Perairan Umum (Studi 
Kasus : Teluk Cempi, Nusa 
Tenggara Barat)

a. Dra. Adriani Sri Nastiti, 
M.S.

b. Masayu Rahmia Anwar 
Putri, S.Si.

c. Dra. Sri Turni Hartati, 
M.S.

d. Dr. Fayakun Satria,
M.App.Sc., S.Pi.

e. Dr. Renny Puspasari,
M.Si.,S.Pi.

Balai Penelitian 
Pemulihan dan 
Konservasi Sumber 
Daya Ikan 
Jatiluhur, 
Balitbang. KP

3. Teknologi Rehabilitasi Habitat 
dan Pemulihan Sumber Daya 
Ikan melalui Pengembangan 
Terumbu Buatan

a. Dra. Sri Turni Hartati, 
M.Si.

b. Ir. Hendra Satria
c. Ir. Amran Ronny Syam, 

M.Si.
d. Mujiyanto, S.St.Pi, M.Si.

Balai Penelitian 
Pemulihan dan 
Konservasi Sumber 
Daya Ikan
Jatiluhur, 
Balitbang. KP

4. Perangkat Pelolos Ikan Muda 
(Yuwana) dan Ikan Rucah pada 
Perikanan Pukat Dasar

a. Agustinus Purwanto 
Anung Widodo,M.Si,

b. Ir. Mahiswara, M.Si.
c. Hufiadi,S.Pi,M.Si,
d. Erfind Nurdin, S.Pi., M.Si.
e. Tri Wahyu Budiarti, S.T.

Balai Penelitian 
Perikanan Laut 
Muara Baru, 
Balitbang. KP

5. Mesin Penarik Tali Kerut Jaring 
Purse Seine (Kapstan) 
Bertenaga Hidrolik

a. Syahasta Dwinanta 
Gautama S.E., M.Si.

Balai Besar 
Penangkapan Ikan
Semarang, Ditjen. 
Perikanan Tangkap

6. Aplikasi Mina Grow pada 
Budidaya Ikan Air Tawar

a. Dr. Alimuddin
b. Dian Hardiantho, S.Pi., 

M.Si.
c. Adi Sucipto, S.Pi., M.SI.
d. Dwi Hany Yanti, S.Pi.
e. Nurly Faridah, S.Pi.
f. Arief Eko Prasetiyo, S.Pi.

Balai Besar 
Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sukabumi, 
Ditjen. Perikanan 
Budidaya

7.  Aplikasi  …
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KEEMPAT : Rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan Tahun 2014
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU apabila dalam 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  77/KEPMEN-KP/2014
TENTANG REKOMENDASI TEKNOLOGI KELAUTAN 
DAN PERIKANAN TAHUN 2014

NAMA DAN JENIS TEKNOLOGI
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Air, Eceng gondok (Eichornia 
crassipes) di Perairan Umum 
Daratan
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b. Prof. Dr. Endi S. 
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Msi.
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Daya Ikan
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a. Dra. Adriani Sri Nastiti, 
M.S.

b. Masayu Rahmia Anwar 
Putri, S.Si.

c. Dra. Sri Turni Hartati, 
M.S.

d. Dr. Fayakun Satria,
M.App.Sc., S.Pi.
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Pemulihan dan 
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dan Pemulihan Sumber Daya 
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Terumbu Buatan

a. Dra. Sri Turni Hartati, 
M.Si.

b. Ir. Hendra Satria
c. Ir. Amran Ronny Syam, 
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d. Mujiyanto, S.St.Pi, M.Si.

Balai Penelitian 
Pemulihan dan 
Konservasi Sumber 
Daya Ikan
Jatiluhur, 
Balitbang. KP

4. Perangkat Pelolos Ikan Muda 
(Yuwana) dan Ikan Rucah pada 
Perikanan Pukat Dasar

a. Agustinus Purwanto 
Anung Widodo,M.Si,

b. Ir. Mahiswara, M.Si.
c. Hufiadi,S.Pi,M.Si,
d. Erfind Nurdin, S.Pi., M.Si.
e. Tri Wahyu Budiarti, S.T.

Balai Penelitian 
Perikanan Laut 
Muara Baru, 
Balitbang. KP

5. Mesin Penarik Tali Kerut Jaring 
Purse Seine (Kapstan) 
Bertenaga Hidrolik

a. Syahasta Dwinanta 
Gautama S.E., M.Si.
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Semarang, Ditjen. 
Perikanan Tangkap

6. Aplikasi Mina Grow pada 
Budidaya Ikan Air Tawar

a. Dr. Alimuddin
b. Dian Hardiantho, S.Pi., 

M.Si.
c. Adi Sucipto, S.Pi., M.SI.
d. Dwi Hany Yanti, S.Pi.
e. Nurly Faridah, S.Pi.
f. Arief Eko Prasetiyo, S.Pi.

Balai Besar 
Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sukabumi, 
Ditjen. Perikanan 
Budidaya

7.  Aplikasi  …
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No Nama Teknologi Peneliti/Penemu Unit Kerja

7. Aplikasi Mina Grow dan 
Probiotik BBPBAT-S-Pro serta
Aplikasinya pada Budidaya 
Ikan Nila (Oreochromis niloticus)

a. Dwi Hany Yanti, S.Pi.
b. Dian Hardiantho, S.Pi., 

M.Si.
c. Murtiati, S.Pi.
d. Dr. Alimuddin
e. Arief Eko Prasetiyo, S.Pi.

Balai Besar 
Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sukabumi, 
Ditjen. Perikanan 
Budidaya

8. Teknologi perbanyakan induk 
ikan mas bermarka Cyca-
DAB1*05 yang tahan terhadap 
Koi Herpes Virus (KHV) dan 
bakteri Aeromonas hydrophila

a. Dr. Alimuddin
b. Ir. H. Sarifin, M.S.
c. Ir. Maskur,M.Si.
d. Ir. Moh. Abduh 

Nurhidajat, M.Si.
e. Adi Sucipto, S.Pi., M.Si.
f. Nurly Faridah, S.Pi, M.Si.
g. Dwi Hany Yanti, S.Pi.
h. Yuani Mundayana, M.M.

Balai Besar 
Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sukabumi, 
Ditjen. Perikanan 
Budidaya

9. Aplikasi Vaksin 
DNAGlycoprotein Untuk 
Pencegahan Koi Herpes Virus
(KHV) pada Budidaya Ikan Koi 
dan Ikan Mas

a. Dr. Sri Nuryati 
b. Dr. Alimuddin
c. Ayi Santika, S.Pi., M.Si.
d. Ciptoroso, S.Pi., M.Si.
e. Mira Mawardi, S.Pi.

Balai Besar 
Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sukabumi, 
Ditjen. Perikanan 
Budidaya

10. Teknologi Pakan Formulasi 
untuk Peningkatan Kualitas 
Warna Ikan Koi strain Kohaku

a. Drs. I Wayan Subamia, 
M.Si.

b. Nina Meilisza, S.Pi., M.Si.
c. Sukarman, S.Pt.
d. Dra. Siti Subandiyah
e. Rina Hirnawati
f. Siti Murniasih

Balai Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Budidaya Ikan 
Hias Depok, 
Balitbang. KP

11. Produksi Benih Ikan Grasscarp
dengan Kombinasi Pemijahan 
Buatan dan Metode Induksi

a. Rusel, S.Pi.
b. Bahanan Mokoginta

Balai Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Tatelu, 
Ditjen. Perikanan 
Budidaya

12. Aplikasi Mina Grow dan Vaksin 
Hydrovac Pada Pembesaran 
Lele Sangkuriang (Clarias sp.)

a. Ir. A. Jauhari 
Pamungkas, M.Si.

b. Ucu Cahyadi, S.Pi.
c. Siti Mu’minah, S.Pi.
d. Dyas Fitria I, A.Md.
e. Arum Tyas Afiati, S.Pi.
f. Siti Masito, S.St.Pi.
g. Subandri
h. Agus Surahman
i. Nandang S.
j. Yudi Margono
k. Puji Raharjo

Balai Besar 
Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sukabumi, 
Ditjen. Perikanan 
Budidaya

13. Aplikasi Probiotik PATO-AERO 
1 P23 untuk Pencegahan 
Penyakit Motile Aeromonas 
Septicemia  pada Budidaya 
Ikan Lele

a. Dr. drh. Angela Mariana 
Lusiastuti, M.Si.

b. Ir. Taukhid, M.Sc.
c. drh. Uni Purwaningsih,

M.Si.
d. Dr. Desy Sugiani, S.Pi., 

M.Si.
e. Tuti Sumiati,S.Pi

Balai Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Budidaya Air 
Tawar Bogor (IP4I), 
Balitbang. KP

14.  Teknologi  …
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No Nama Teknologi Peneliti/Penemu Unit Kerja

14. Teknologi Produksi Benih Patin 
Siam (Pangasianodon 
hypophthalmus) di Kolam

a. Irwan, S.Pi.
b. Ir. Evi Rahayuni, M.P.
c. Catur Setiowibowo, S.Pi.
d. Ir. Mimid Abdul Hamid, 

M.Sc.
e. Taufik Sidik Adi Nugroho, 

S.Pi.
f. Solaiman, S.Pi.

Balai Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sei Gelam
Jambi, Ditjen. 
Perikanan
Budidaya

15. Produksi Vaksin Edwardsiella 
ictaluri untuk Peningkatan 
Produksi Ikan Patin 
(Pangasianodon hypopthalmus)

a. Edy Barkat Kholidin, 
S.Pi., M.Sc. 

b. Novita Panigoro, S.Pi.
c. Indri Astuti, S.St.Pi.
d. Dafzel Day, S.Pi., M.Si.
e. Ir. Ediwarman, M.Si.
f. Ir. Mimid Abdul Hamid, 

M.Sc.

Balai Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sei Gelam
Jambi, Ditjen. 
Perikanan 
Budidaya

16. Teknik Pendederan Benih Ikan 
Gurami melalui Penumbuhan 
Pakan Alami di Kolam

a. Ma’in, S.Pi, M.Si 
b. Reni Agustina Lubis, S.Si
c. Boyun Handoyo, S.Pi, 

M.Si
d. Mudiyanto 

Luhsusilowindi, A.Md.
e. Suryana

Balai Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sei Gelam
Jambi, Ditjen. 
Perikanan 
Budidaya

17. Aplikasi Vaksin MycofortyVac 
untuk Pencegahan Penyakit 
Mycobacteriosis pada Budidaya 
Ikan Gurami

a. Ir. Taukhid, M.Sc.
b. Dr. drh. Angela Mariana 

Lusiastuti, M.Si.
c. drh. Uni Purwaningsih, 

M.Si.
d. Dr. Desy Sugiani, S.Pi., 

M.Si.
e. Tuti Sumiati,S.Pi.

Balai Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Budidaya Air 
Tawar Bogor (IP4I), 
Balitbang KP

18. Teknik Budidaya Udang Galah 
Intensif

a. Ir. H. Sarifin, M.S.
b. Ir. Moh. Abduh 

Nurhidajat, M.Si.
c. Haryo Sutomo, A.Pi.
d. Kesit Tisna Wibowo, S.Pi.
e. Dasu Rohmana, S.Pi., 

M.Si.
f. Susi Rosellia, S.Pi.
g. Asep Djajanurdjasa
h. Sri Hastuti
i. Bunga
j. Nendih

Balai Besar 
Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sukabumi, 
Ditjen. Perikanan 
Budidaya

19. Teknologi Produksi Benih 
Udang Windu Unggul dengan 
Aplikasi Probiotik Alteromonas
sp. BY-9 dan Bacillus cereus
(BC)

a. Ir. Syarifuddin Tonnek, 
M.S.

b. Agus Nawang, S.St.Pi.
c. Dr. Brata Pantjara, M.Si.
d. Dr. Andi Parenrengi, 

M.Sc.
e. Prof. Dr. Rachmansyah, 

M.S.

Balai Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Budidaya Air 
Payau Maros, 
Balitbang KP

20. Pentokolan Udang Windu 
(Penaeus monodon) dalam 
Klaster Budidaya

a. Ir. Abidin Nur, M.Sc.
b. Saripuddin, S.St.Pi.
c. Muhammad, S.Pi
d. Teuku Ridwan, S.Pi., 

M.Si.

Balai Perikanan 
Budidaya Air 
Payau Ujung 
Batee, Ditjen. 
Perikanan 
Budidaya

21.  Budidaya …
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No Nama Teknologi Peneliti/Penemu Unit Kerja

7. Aplikasi Mina Grow dan 
Probiotik BBPBAT-S-Pro serta
Aplikasinya pada Budidaya 
Ikan Nila (Oreochromis niloticus)

a. Dwi Hany Yanti, S.Pi.
b. Dian Hardiantho, S.Pi., 

M.Si.
c. Murtiati, S.Pi.
d. Dr. Alimuddin
e. Arief Eko Prasetiyo, S.Pi.

Balai Besar 
Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sukabumi, 
Ditjen. Perikanan 
Budidaya

8. Teknologi perbanyakan induk 
ikan mas bermarka Cyca-
DAB1*05 yang tahan terhadap 
Koi Herpes Virus (KHV) dan 
bakteri Aeromonas hydrophila

a. Dr. Alimuddin
b. Ir. H. Sarifin, M.S.
c. Ir. Maskur,M.Si.
d. Ir. Moh. Abduh 

Nurhidajat, M.Si.
e. Adi Sucipto, S.Pi., M.Si.
f. Nurly Faridah, S.Pi, M.Si.
g. Dwi Hany Yanti, S.Pi.
h. Yuani Mundayana, M.M.

Balai Besar 
Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sukabumi, 
Ditjen. Perikanan 
Budidaya

9. Aplikasi Vaksin 
DNAGlycoprotein Untuk 
Pencegahan Koi Herpes Virus
(KHV) pada Budidaya Ikan Koi 
dan Ikan Mas

a. Dr. Sri Nuryati 
b. Dr. Alimuddin
c. Ayi Santika, S.Pi., M.Si.
d. Ciptoroso, S.Pi., M.Si.
e. Mira Mawardi, S.Pi.

Balai Besar 
Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sukabumi, 
Ditjen. Perikanan 
Budidaya

10. Teknologi Pakan Formulasi 
untuk Peningkatan Kualitas 
Warna Ikan Koi strain Kohaku

a. Drs. I Wayan Subamia, 
M.Si.

b. Nina Meilisza, S.Pi., M.Si.
c. Sukarman, S.Pt.
d. Dra. Siti Subandiyah
e. Rina Hirnawati
f. Siti Murniasih

Balai Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Budidaya Ikan 
Hias Depok, 
Balitbang. KP

11. Produksi Benih Ikan Grasscarp
dengan Kombinasi Pemijahan 
Buatan dan Metode Induksi

a. Rusel, S.Pi.
b. Bahanan Mokoginta

Balai Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Tatelu, 
Ditjen. Perikanan 
Budidaya

12. Aplikasi Mina Grow dan Vaksin 
Hydrovac Pada Pembesaran 
Lele Sangkuriang (Clarias sp.)

a. Ir. A. Jauhari 
Pamungkas, M.Si.

b. Ucu Cahyadi, S.Pi.
c. Siti Mu’minah, S.Pi.
d. Dyas Fitria I, A.Md.
e. Arum Tyas Afiati, S.Pi.
f. Siti Masito, S.St.Pi.
g. Subandri
h. Agus Surahman
i. Nandang S.
j. Yudi Margono
k. Puji Raharjo

Balai Besar 
Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sukabumi, 
Ditjen. Perikanan 
Budidaya

13. Aplikasi Probiotik PATO-AERO 
1 P23 untuk Pencegahan 
Penyakit Motile Aeromonas 
Septicemia  pada Budidaya 
Ikan Lele

a. Dr. drh. Angela Mariana 
Lusiastuti, M.Si.

b. Ir. Taukhid, M.Sc.
c. drh. Uni Purwaningsih,

M.Si.
d. Dr. Desy Sugiani, S.Pi., 

M.Si.
e. Tuti Sumiati,S.Pi

Balai Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Budidaya Air 
Tawar Bogor (IP4I), 
Balitbang. KP

14.  Teknologi  …
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14. Teknologi Produksi Benih Patin 
Siam (Pangasianodon 
hypophthalmus) di Kolam

a. Irwan, S.Pi.
b. Ir. Evi Rahayuni, M.P.
c. Catur Setiowibowo, S.Pi.
d. Ir. Mimid Abdul Hamid, 

M.Sc.
e. Taufik Sidik Adi Nugroho, 

S.Pi.
f. Solaiman, S.Pi.

Balai Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sei Gelam
Jambi, Ditjen. 
Perikanan
Budidaya

15. Produksi Vaksin Edwardsiella 
ictaluri untuk Peningkatan 
Produksi Ikan Patin 
(Pangasianodon hypopthalmus)

a. Edy Barkat Kholidin, 
S.Pi., M.Sc. 

b. Novita Panigoro, S.Pi.
c. Indri Astuti, S.St.Pi.
d. Dafzel Day, S.Pi., M.Si.
e. Ir. Ediwarman, M.Si.
f. Ir. Mimid Abdul Hamid, 

M.Sc.

Balai Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sei Gelam
Jambi, Ditjen. 
Perikanan 
Budidaya

16. Teknik Pendederan Benih Ikan 
Gurami melalui Penumbuhan 
Pakan Alami di Kolam

a. Ma’in, S.Pi, M.Si 
b. Reni Agustina Lubis, S.Si
c. Boyun Handoyo, S.Pi, 

M.Si
d. Mudiyanto 

Luhsusilowindi, A.Md.
e. Suryana

Balai Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sei Gelam
Jambi, Ditjen. 
Perikanan 
Budidaya

17. Aplikasi Vaksin MycofortyVac 
untuk Pencegahan Penyakit 
Mycobacteriosis pada Budidaya 
Ikan Gurami

a. Ir. Taukhid, M.Sc.
b. Dr. drh. Angela Mariana 

Lusiastuti, M.Si.
c. drh. Uni Purwaningsih, 

M.Si.
d. Dr. Desy Sugiani, S.Pi., 

M.Si.
e. Tuti Sumiati,S.Pi.

Balai Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Budidaya Air 
Tawar Bogor (IP4I), 
Balitbang KP

18. Teknik Budidaya Udang Galah 
Intensif

a. Ir. H. Sarifin, M.S.
b. Ir. Moh. Abduh 

Nurhidajat, M.Si.
c. Haryo Sutomo, A.Pi.
d. Kesit Tisna Wibowo, S.Pi.
e. Dasu Rohmana, S.Pi., 

M.Si.
f. Susi Rosellia, S.Pi.
g. Asep Djajanurdjasa
h. Sri Hastuti
i. Bunga
j. Nendih

Balai Besar 
Perikanan 
Budidaya Air 
Tawar Sukabumi, 
Ditjen. Perikanan 
Budidaya

19. Teknologi Produksi Benih 
Udang Windu Unggul dengan 
Aplikasi Probiotik Alteromonas
sp. BY-9 dan Bacillus cereus
(BC)

a. Ir. Syarifuddin Tonnek, 
M.S.

b. Agus Nawang, S.St.Pi.
c. Dr. Brata Pantjara, M.Si.
d. Dr. Andi Parenrengi, 

M.Sc.
e. Prof. Dr. Rachmansyah, 

M.S.

Balai Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Budidaya Air 
Payau Maros, 
Balitbang KP

20. Pentokolan Udang Windu 
(Penaeus monodon) dalam 
Klaster Budidaya

a. Ir. Abidin Nur, M.Sc.
b. Saripuddin, S.St.Pi.
c. Muhammad, S.Pi
d. Teuku Ridwan, S.Pi., 

M.Si.

Balai Perikanan 
Budidaya Air 
Payau Ujung 
Batee, Ditjen. 
Perikanan 
Budidaya

21.  Budidaya …
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21. Budidaya Udang Skala Mini 
Empang Plastik (BUSMETIK)

a. Dr. Tb. Haeru Rahayu, A. 
Pi, M.Sc.

b. Suharyadi, S.St.Pi., M.Si.
c. Sinar Pagi, S.St.Pi., M.Si.
d. Sri Budiani, A.Pi., M.M.
e. Margono, S.St.Pi.

Bagian 
Administrasi 
Pelatihan 
Perikanan 
Lapangan -
Sekolah Tinggi 
Perikanan Serang, 
BPSDM KP

22. Budidaya Udang (Windu dan 
Vaname) secara Multitropik 
Terintegrasi dengan Nila 
Merah, Kekerangan dan 
Rumput Laut di Tambak

a. Dr. Ir. Brata Pantjara, 
M.P.

b. Ir. Markus Mangampa
c. Dr. Andi Parenrengi, 

M.Sc.
d. Ir. Abdul Mansyur, M.S.
e. Hidayat Suryanto, S.Pi, 

M.Si.

Balai Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Budidaya Air 
Payau Maros, 
Balitbang KP

23. Produksi  Pasta 
(Nannochloropsis sp.) sebagai 
Penyedia konsentrat 
Fitoplankton

a. Emy Rusyani, M.Si.
b. Valentina Retno Iriani, 

S.Si.
c. Safei, S.P.
d. Ika Chandra Cahyani, 

S.Pi.

Balai Besar 
Perikanan 
Budidaya Laut
Lampung, Ditjen. 
Perikanan 
Budidaya

24. Perbaikan Kualitas Benih 
Bandeng (Chanos chanos
Forsskal) Produk Hatchery
Skala Rumah Tangga (HSRT)
dengan Memanfaatkan Tetes 
Tebu dalam Lingkungan 
Pemeliharaan Larva

a. Ir. Titiek Aslianti, M.P.
b. Afifah Nasukha, S.Pi.
c. Ir. Tony Setiadharma
d. Ir. Retno Andamari, M.Sc.
e. Ni Wayan Widya Astuti, 

S.Pi.

Balai Besar 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Budidaya Laut
Gondol, Balitbang 
KP

25. Teknik Pembenihan Ikan Bawal 
Bintang (Trachinotus blochii
Lacepede)

a. Tinggal Hermawan, S.Pi., 
M.Si.

b. Mutia Nur Hayati, S.Pi.
c. Dwi Martha Dinata, A.Md.
d. Benny Oktomunis
e. Joni Agus Rusdian

Balai Perikanan 
Budidaya Laut
Batam, Ditjen. 
Perikanan 
Budidaya

26. Teknik Pembesaran Ikan Bawal 
Bintang (Trachinotus blochii) di 
Keramba Jaring Apung

a. Ir. Muh. Kadari, M.Si
b. Saipul Bahri, S.St.Pi.
c. Faisal Andre Siregar, 

A.Md.
d. Rustiandi

Balai Perikanan 
Budidaya Laut
Batam, Ditjen. 
Perikanan 
Budidaya

27. Teknik Pembesaran Ikan Kakap 
Putih  (Lates calcarifer, BLOCH) 
di Keramba Jaring Apung

a. Sahidan Muhlis, S.Pi., 
M.P.

b. M. Aola H. M., S.St.Pi.
c. Dikrullah, A.Md.
d. Meiyer Siregar

Balai Perikanan 
Budidaya Laut
Batam, Ditjen. 
Perikanan 
Budidaya

28. Teknologi Pembesaran Abalon 
(Haliotis squamata) dengan 
Sistim Gantung di Karamba 
Apung

a. Ir. Bambang Susanto,
M.Si.

b. Ir. Ibnu Rusdi, M.P.
c. I G. Ngurah Permana, 

S.Pi., M.Si.
d. Prof. Dr. I. N. Adiasmara 

Giri, M.S.

Balai Besar 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Budidaya Laut
Gondol, Balitbang 
KP

29. Teknologi Patin Tanpa Duri 
(Pattari) dan Pengolahan Pattari 
Asap

a. Drs. Djoko Surahmat, MP
b. Sri Rumiyati, S.Pi

Akademi 
Perikanan
Sidoarjo, BPSDM
KP

30.  Produksi …
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30. Produksi Asap Cair dan 
Aplikasinya Pada Pengolahan 
Ikan Asap

a. Dr. Ir. Bagus Sediadi 
Bandol Utomo, M.App.Sc.

b. Tri Nugroho Widianto,
S.Si.

c. Dr. Singgih Wibowo, M.S.

Balai Besar 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengolahan 
Produk dan 
Bioteknologi 
Kelautan dan 
Perikanan, 
Balitbang KP

31. Teknologi Ekstraksi Agar Agar 
dan Sap Liquid dari Rumput 
Laut Gracilaria Segar

a. Ir. Jamal Basmal, M.Sc.
b. Bakti Berlyanto Sedayu,

S.Pi., M.Sc.

Balai Besar 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengolahan 
Produk dan 
Bioteknologi 
Kelautan dan 
Perikanan, 
Balitbang KP

32. Teknologi Penanganan dan 
Pengeringan Kista Artemia 
untuk Pakan Larva Udang dan 
Ikan

a. Dr. Singgih Wibowo, M.S.
b. Dr. Ir. Bagus Sediadi 

Bandol Utomo, M.App.Sc.

Balai Besar 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengolahan 
Produk dan 
Bioteknologi 
Kelautan dan 
Perikanan, 
Balitbang KP

33. Lampu Celup Dalam Air 
(Lacuda)

a. Ir. Nur Bambang 
b. Bambang Soegiri

Balai Besar 
Penangkapan Ikan
Semarang, Ditjen. 
Perikanan Tangkap

34. Liquefied Petroleum Gas
Conversion Kits

a. Zaenal Asikin, A.Pi, S.Pd.
b. Oktavian Rahardjo, S.T., 

M.T.
c. Budihardjo
d. Nanang Setiyobudi, S.T.

Balai Besar 
Penangkapan Ikan 
Semarang, Ditjen.
Perikanan Tangkap

35. Alat Pemisah Limbah Cair 
Berminyak (Oily Water 
Separator) Pada Kapal 
Perikanan

a. Tri Wahyu Wibowo
b. Marwan Awaluddin, A.Md
c. Siswanto Wibowo
d. Sumedi
e. Sunarno
f. Wibowo Adi Kusumo

Balai Besar 
Penangkapan Ikan 
Semarang, Ditjen.
Perikanan Tangkap
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