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Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah meningkat kreativitasnya terbuki banyaknya 
makalah yang dituangkan dalam tulisan populer yang mudah dimengerti,.topik bahasan 
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final dapat diterbitkan dalam prosiding ini. 
 Saran dan kritik membangun tetap diharapkan dari para pembaca, agar tulisan 
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KONDISI KUALITAS AIR PADA PETAK PENTOKOLAN  
UDANG VANAME (Litopenaeus vannamei)  

Abdul Gappar, La Ode Muhammad Hafizh Akbar, dan Rahmatia 

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan 
Jl. Makmur Dg Sitakka No. 129 Maros 90512 Sulawesi Selatan 

E-mail: dgtobo2503@gmail.com 

ABSTRAK 

Beberapa peubah kualitas air penting yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan 
pertumbuhan pada pentokolan udang vaname meliputi suhu air, oksigen terlarut, salinitas 
dan pH air. Pengamatan kualitas air pada petak pentokolan udang vaname di Instalasi 
Tambak Percobaan Maranak telah dilakukan pada akhir bulan Februari hingga bulan 
Maret 2020.  Pengukuran kualitas air dilakukan pada 3 petak pentokolan tanah (out door) 

berukuran masing-masing 5x10 m2 yang dilengkapi sistim aerasi.  Kedalaman air di petak 
pentokolan berkisar 50-60 cm.  Benur udang vaname yang ditebar adalah PL-10 dengan 
berat awal ± 0,002 gr/ekor.  Padat penebaran benur vaname adalah 40.000 ekor/petak 
(800 ekor/m2).  Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kisaran parameter kualitas air 
yang meliputi suhu air (27,1-31,5oC), oksigen terlarut (5,10-5,95 mg/L), salinitas (11-25 
ppt) dan pH air (7,5-8,4) selama 21 hari pemeliharaan masih layak untuk kehidupan udang 
vaname.  

Kata Kunci: Kualitas air, pentokolan, udang vaname 

PENDAHULUAN 

Udang vaname merupakan jenis udang yang potensial untuk 
dikembangkan mendampingi udang windu.  Karakter spesifik udang vaname 
adalah mempunyai kemampuan  adaptasi yang relatif tinggi terhadap perubahan 
lingkungan seperti perubahan suhu dan salinitas (khususnya pada salinitas 
tinggi), lingkungan (mikro maupun makro klimat) dan laju pertumbuhan relatif 
cepat (Adiwijaya et al., 2003). 

Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan budidaya udang 
di tambak adalah ketersediaan benih. Untuk itu setiap saat harus tersedia benih 
berkualitas yang dibutuhkan oleh pembudidaya dalam jumlah yang cukup, sebab 
dengan menebar benih yang berkualitas dan ditunjang dengan lingkungan 
budidaya yang baik akan diperoleh tingkat produksi yang diharapkan. Salah satu 
usaha untuk mendapatkan benih yang berkualitas adalah dengan cara 
pentokolan. Pentokolan adalah tahap pemeliharaan benur pascalarva sampai 
mencapai ukuran cukup dewasa (juvenil) atau sudah cukup kuat hidup di petak 
pembesaran yang berlangsung 2-6 minggu, atau tergantung dari kesehatan dan 
ukuran benur.  Hasil kegiatan penggunaan benihhasil pentokolan memberikan 
beberapa keuntungan antara lain: penggunaan benur dengan harga relatif 
murah pada waktu tertentu, dapat mempersingkat waktu pemeliharaan di 
tambak sehingga mengurangi peluang terserang penyakit dan mengurangi 
jumlah pakan, mempertinggi produksi dan sintasan di petak pembesaran serta 
dapat meningkatkan frekuensi panen (Mangampa et al., 1990).  

Kualitas air merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya 
udang di tambak. Kualitas air secara langsung berpengaruh terhadap proses 
biologis dan fisiologis udang, baik penampilan udang, kelangsungan hidup 

mailto:dgtobo2503@gmail.com
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maupun pertumbuhannya. Kesalahan dalam pengelolaan kualitas air dapat 
menimbulkan berbagai jenis penyakit yang pada akhirnya merugikan petambak 
(Cholik et al, 1998). Pengukuran kualitas air selama pemeliharaan udang penting 
dilakukan untuk mengetahui gejala-gejala yang terjadi sebagai akibat perubahan 
salah satu parameter kualitas air.  Dengan mengetahui gejala-gejala tersebut 
maka dapat diambil suatu tindakan untuk mengatasi perubahan-perubahan yang 
kurang baik terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan udang yang 
dipelihara. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat kondisi kualitas air pada 
petak tanah pentokolan udang vaname. 

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan ini dilaksanakan di Tambak Instalasi Riset Perikanan Budidaya 
Air Payau, Maros.  Pelaksanaan  kegiatan dimulai dengan rehab petakan yang 
sudah ada dengan penambalan bocoran, keduk teplok  dan perataan tanah 
dasar.  Tahapan persiapan berikutnya meliputi  pengeringan petak pentokolan 
hingga redoks mencapai ≥ 50 mv, pemberantasan hama dengan saponin 20 
ppm, pembilasan tambak, pengapuran menggunakan kapur dolomit dengan 
dosis 300 kg/ha, selanjutnya pemupukan dan persiapan air untuk penebaran. 
Kedalaman air di petak pentokolan berkisar 50-60 cm.  Benur udang vaname 
yang ditebar adalah PL 10 dengan berat awal ± 0,002 gr/ekor.  Padat penebaran 
benur vaname adalah 40.000 ekor/petak (800 ekor/m2). 

Pengamatan kualitas air dilakukan pada 3 petak pentokolan tanah (petak 
A, petak B dan petak C) masing-masing berukuran 5x10 m2  yang ditebari udang 
vaname dengan kepadatan 800 ekor/m2 (40.000 ekor/petaknya). Pengukuran 
parameter kualitas air yang meliputi suhu air dan oksigen terlarut menggunakan 
DO meter, salinitas menggunakan handrefractometer serta pH menggunakan pH 
solution dilakukan setiap minggu. Data hasil pengukuran kualitas air ditampilkan 
dalam bentuk grafik. 

 

Gambar 1.  Petak pentokolan udang vaname 
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HASIL DAN BAHASAN 

Suhu Air 

Suhu air dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, pertumbuhan, 
morfologi, reproduksi, tingkah laku, pergantian kulit dan metabolisme udang. 
Disamping itu suhu juga berpengaruh terhadap kelarutan gas-gas, kecepatan 
reaksi unsur dan senyawa yang terkandung dalam air. Suhu air selama kegiatan 
relatif sama pada ketiga petak pentokolan pada waktu pengukuran yang sama, 
hal ini diduga disebabkan karena ketinggian air di dalam ketiga petak pentokolan 
relatif sama yaitu 50-60 cm dan masa pemeliharaan udang vaname berlangsung 
pada bulan Februari hingga Maret dimana sinar matahari tidak terlalu terik yang 
dapat menyebabkan perubahan suhu secara mendadak apabila terjadi hujan. 
Hasil pengukuran suhu air pada petak A berkisar antara 27,8-31,5oC, petak B 
berkisar antara 27,6–31,4oC dan petak C berkisar antara 27,1-31,2oC, kisaran 
tersebut masih berada dalam batas yang optimal bagi kehidupan udang vaname. 
Menurut Haliman dan Adijaya (2005), kisaran suhu yang optimal untuk 
pertumbuhan udang vaname berkisar 26-32oC. Udang vaname memiliki toleransi 
suhu yang tinggi berkisar 16-36oC (Anonim, 2003). 

 

Gambar 2.  Fluktuasi suhu air 

Oksigen Terlarut 

Oksigen terlarut sangat esensial bagi pernafasan dan merupakan 
komponen utama metabolisme akuatik.  Kebutuhan organisme akuatik akan 
oksigen terlarut sangat bervariasi, bergantung jenis, stadium dan aktivitasnya.  
Grafik fluktuasi oksigen terlarut pada ketiga petak pentokolan (Gambar 2) 
menunjukkan konsentrasi oksigen terlarut yang masih di atas kebutuhan minimal 
udang akan oksigen terlarut (>2 mg/L).  Hal ini disebabkan karena padat 
penebaran yang diaplikasikan masih tergolong rendah yaitu 800 ekor/m2 (40.000 
ekor/petaknya) dan wadah pentokolan dilengkapi sistema erasi sebagai 
penyuplai oksigen.  Padat penebaran udang vaname yg disarankan pada 
pentokolan dalam wadah terkontrol yang dilengkapi dengan aerasi untuk jangka 
waktu pemeliharaan 3-4 minggu adalah 3.000 ekor/m2 (Mustafa et al., 2015). 

 Konsentrasi oksigen terlarut pada petak A berkisar 5,28–5,58 mg/L, 
petak B berkisar 5,10–5,83 mg/L dan  pada petak C berkisar 5,54–5,95 mg/L.  
Kisaran tersebut masih layak untuk pemeliharaan udang vaname.  Menurut 
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Haliman dan Adijaya (2005), kadar oksigen terlarut yang baik berkisar 4–6 ppm.  
Standar kualitas air budidaya udang vaname untuk oksigen terlarut dengan nilai 
optimal 4 ppm dengan batas toleransi 0,8 ppm (Anonim, 2003). 

 

  Gambar 3.  Fluktuasi oksigen terlarut 

 

Gambar 4.  Pengukuran insitu suhu air dan oksigen terlarut 

Salinitas 

Salinitas air merupakan salah satu peubah kualitas air yang 
mempengaruhi sintasan tokolan udang.  Salinitas berhubungan erat dengan 
fungsi fisiologis organisme akuatik dalam mengatur keseimbangan tubuh akibat 
tekanan osmotik yang diterimanya (Mustafa et al., 2015).  Fluktuasi  salinitas 
pada petak A,B dan C cenderung mengalami peningkatan pada setiap 
pengamatan (Gambar 3). Pada pengamatan I, salinitas pada petak A dan B 
mencapai 15 ppt serta 11 ppt pada petak C.  Salinitas pada ketiga petak 
pendederan terus meningkat hingga mencapai nilai tertinggi pada pengamatan 
IV dengan salinitas 22 ppt pada petak A, 25 ppt pada petak B dan 24 ppt pada 
petak C. Hal ini disebabkan karena masa pemeliharaan dilakukan pada akhir 
musim hujan ke peralihan musim kemarau sehingga meningkatkan penguapan.  
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Menurunnya intensitas curah hujan dan suhu yang tinggi akan menyebabkan 
salinitas air meningkat, karena terjadi pengentalan akibat penguapan. 

Hasil pengukuran salinitas pada petak A berkisar 15-22 ppt, petak B 
berkisar 15–25 ppt dan tambak C berkisar 11-24 ppt.  Hal ini menunjukkan 
bahwa salinitas pada ketiga tambak tersebut layak  untuk pertumbuhan udang 
vaname.  Udang vaname dapat mentolerir salinitas 1–50 ppt namun salinitas 
optimalnya 10–20 ppt (Anonim, 2003).  Menurut Haliman dan Adijaya (2005), 
kisaran salinitas optimal untuk udang vaname berkisar 15–30 ppt. 

 

Gambar 5.  Fluktuasi salinitas 

 

Gambar 6.  Pengukuran salinitas dan pH air 

pH air 

pH air adalah nilai dari pengukuran ion hidrogen (H+) di dalam air.  Air 
dengan kandungan ion H+ tinggi akan bersifat asam dan sebaliknya akan bersifat 
basa (alkali) (Nana dan Putra, 2008).  pH air pada petak pentokolan berfluktusai 
pada kisaran 7,5–8,4 (Gambar 4). Hal ini diduga adalah akibat pemberian kapur 
dolomit dengan dosis 4 ppm bila kondisi pH dan alkalinitas tambak mulai anjlok. 
Kapur mempunyai kemampuan untuk menaikkan dan menetralkan pH.  Mujiman 
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dan Suyanto (1989) menyatakan bahwa kapur mempunyai sifat buffer yaitu 
dapat menyangga pH.  

pH air pada petak A berkisar 8,0–8,2, petak B berkisar 8,0–8,3 dan petak 
C berkisar 7,5-8,4.  Kisaran pH yang diperoleh cukup optimal untuk pertumbuhan 
udang vaname.  Menurut Haliman dan Adijaya (2005), kisaran pH yang ideal 
bagi kehidupan dan pertumbuhan udang vaname adalah antara 7,5–8,5. 

 

Gambar 7.  Fluktuasi pH air 

KESIMPULAN 

Kondisi kualitas air pada petak pentokolan A, B, dan C selama 21 hari 
pemeliharaan  menunjukkan bahwa kisaran parameter kualitas air yang meliputi 
suhu air (27,1-31,5oC), oksigen terlarut (5,10-5,95 mg/L), salinitas (11-25 ppt) 
dan pH air (7,5-8,4) masih berada pada kisaran yang layak bagi kehidupan 
udang vaname.  
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ABSTRAK 

Total alkalinitas air tambak  merupakan peubah penting yang mengendalikan 
perubahan pH air. Kegiatan ini mulai tanggal 16 Juli sampai dengan  13 Oktober 2020 di 
Intalasi Tambak Percobaan Maranak Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan 
Penyuluh Perikan (BRPBAPPP). Kegiatan ini bertujuan untuk monotoring kondisi 
alkalinitas dan pH Air tambak pemeliharaan udang yang menggunakan nannocloropsis 
dengan metode titrasi asam basa (volumetrik). Pengukuran Sampel air diambil dari 6 
petakan tambak beton yang berukuran 250x10 m2  dengan kedalaman air 80 cm yang 
ditebari benur windu 2000 ekor/petak. Tambak yang disampling sebanyak 3 petakan 
tambak beton yang diberikan mikroalga Nannocloropsis sp dan 3 petakan tambak sebagai 
kontrol tanpa pemberian mikroalga nannocloropsis sp.Pengukuran dilakukan sekali dalam 

dua minggu.Hasil pengukuran alkalinitas dan pH  air petakan tambak pemeliharaan udang 
windu berada pada kisaran nilai yang layak dan cukup mampu mendukung 
keberlangsungan hidup udang windu. 

KATA KUNCI: Kondisi alkalinitas, pH, udang windu, mikroalga Nannochloropsis, tambak 

PENDAHULUAN 

Kualitas air adalah sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat energi 
atau komponen lain di dalam air. Kualitas air dinyatakan dengan beberapa 
parameter, yaitu parameter fisika (suhu, kekeruhan, padatan terlarut dan 
sebagainya), parameter kimia (pH, oksigen terlarut, biochemicaloxygen demand, 
kadar logam dan sebagainya), dan parameter biologi yang meliputi keberadaan 
plankton, bakteri, dan sebagainya (Effendi, 2003). 

Penurunan kualitas air pada budidaya udang dapat disebabkan oleh dua 
faktor yaitu internal yang berasal dari proses kegiatan itu sendiri, sedangkan 
faktor lain berasal dari eksternal yaitu buangan limbah rumah tangga, petani dan 
limbah industri. Buangan tersebut banyak mengandung sisa-sisa bahan organik  
dan bahan pencemar yang berpotensi sebagai faktor yang dapat menurunkan 
kualitas air seperti suhu, oksigen, pH, salinitas, dan Alkalinitas. 

Penerapan teknologi dengan pengendalian parameter kualitas 
lingkungan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan (Adiwijaya 
dkk., 2001). Pengukuran variabel kualitas air sangat penting dilakukan sebagai 
bagian manajemen kualitas air dan dijadikan sebagai dasar dalam mengambil 
keputusan. Kualitas air dimonitor untuk mengantisipasi masalah pada udang 
yang dipelihara. Beberapa variabel saling mempengaruhi antara lain suhu, 
salinitas, CO2, Oksigen terlarut pH, alkalinitas, bahan organik, amonia, nitrat, 
nitrit, dan total bakteri. 
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 Nilai pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan 
tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan.  Nilai pH didefinisikan 
berdasarkan aktivitas ion hidrogen yang terlarut (Boyd & Tucker, 1998).  
Perlunya menjaga stabilitas pH pada kisaran aman adalah agar tidak 
berpengaruh pada metabolisme dan kondisi fisiologis udang.  Kisaran nilai pH 
yang disarankan adalah 7,8–8,5.  Keberadaan karbondioksida adalah faktor 
utama yang mempengaruhi pH air. Proses fotosintesis dan respirasi fitoplankton 
dapat mempengaruhi nilai pH pada suatu sistem budidaya. Besarnya pH air yang 
optimal untuk kehidupan udang adalah 6,5–8,5 netral, karena pada kisaran 
tersebut menunjukkan keseimbangan yang optimal antara oksigen dan 
karbondioksida serta berbagai mikroorganisme yang merugikan sulit 
berkembang (Amri dkk. 2003).  

Konsentrasi pH mempengaruhi tingkat kesuburan perairan karena  
mempengaruhi kehidupan jasad renik. Perairan yang asam cenderung 
menyebabkan kematian pada ikan demikian juga pada pH yang mempunyai nilai 
kelewat basa. Pada pH perairan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat 
menyebabkan stres pada udang dan lembeknya kulit udang dan rendahnya 
kelangsungan hidup udang. Proses penguraian bahan organik menjadi garam 
mineral, seperti amonia, nitrat dan fosfat berguna bagi fitoplankton dan 
tumbuhan air. Proses ini, lebih cepat jika kisaran pH berada pada kisaran basa. 

Alkalinitas merupakan suatu parameter kimia perairan, yang sangat 
berperan dalam budidaya udang. Alkalinitas merupakan kemampuan penyangga 
dari ion bikarbonat pada suatu perairan. Fungsi utama dari alkalinitas adalah 
menjaga agar pH dalam keadaan stabil atau tidak mengalami fluktuasi secara 
intens. Pada budidaya udang, alkalinitas sangat diharapkan kestabilannya agar 
parameter lainnya juga dalam keadaan stabil.  

Pengecekan kualitas air tambak perlu dilakukan untuk mengetahui nilai 
dari alkalinitas total yang ada pada perairan tambak budidaya udang. Alkalinitas 
yang terlalu rendah, akan mengakibatkan udang sering melakukan pergantian 
cangkang atau moulting secara abnormal. Disisi lain, jika alkalinitas terlalu tinggi, 
akan menyebabkan udang akan sulit melakukan moulting. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Boyd et.al, dalam Komardi (2014), yang menyatakan apabila air untuk 
tambak udang mengalami penurunan kualitas, akan menjadikan lingkungan 
yang kurang efisien dalam mendukung produksi udang, kerentanan terhadap 
penyakit lebih besar, dan tingkat kematian lebih tinggi. Dengan demikian, penting 
untuk diketahui informasi tentang kadar kualitas air didalam usaha budidaya 
udang. 

Untuk menjaga kestabilan suatu perairan diperlukan  pakan alami yang 
merupakan salah satu faktor pembatas bagi organisme yang dibudidayakan. 
Pakan alami terdiri dari dua jenis yaitu zooplankton dan phytoplankton,sebagian 
besar stadia awal larva ikan memerlukannya. Mikroalga memiliki peran penting 
sebagai pakan alami zooplankton dan larva ikan karena mempunyai kandungan 
karbohidrat, protein lemak dan mineral serta asam amino lengkap.  

Mikroalga memiliki peran penting sebagai pakan alami zooplankton dan 
larva ikan karena mempunyai kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan 
mineral serta asam amino lengkap. Salah satu mikroalga yang baik untuk pakan 
zooplankton seperti rotifer adalah Nannochloropsis sp., karena mempunyai 
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kandungan EPA dan DHA yang tinggi (Wahyuni dkk, 2001). Kandungan nutrisi 
dari analisis proksimat pada Nannochloropsis sp. adalah protein 52,11%, 
karbohidrat 16,00% dan lemak 27,64% (Bentley, 2008). Selain itu 
Nannochloropsis sp. juga mudah dibudidayakan dan populasinya cukup tinggi.  

Untuk itu dilakukan monitoring pengukuran parameter alkalinitas dan pH 
air pada petakan tambak  pemeliharaan udang windu yang diberi mikroalga 
Nannochloropsis sp dan petakan kontrol  tanpa pemberian mikroalga 
Nannochloropsis dalam rangka monitoring kualitas air dan perlakuan jika terjadi 
penyimpangan nilai optimal selama masa pemeliharaan udang. 

BAHAN DAN METODA 

 Peralatan yang digunakan berupaErlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, 
pipet skala , karet pengisap, pH solution, larutan indikator (pp), larutan broncresol 
green dan methl red (BCG+MR),asam sulfat, akuades, burret, keranjang, botol 
sampel,gelas ukur dan erlemeyer. 

 Kegiatan ini mulai tanggal 16 Juli sampai dengan  13 Oktober 2020 di 
Intalasi Tambak Percobaan Maranak Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau 
dan Penyuluh Perikan (BRPBAPPP). Kegiatan yang dilakukan yaitu pengukuran  
alkalinitas dan pH air tambak pemeliharaan udang yang menggunakan 
mikroalga nannocloropsis spdengan metode titrasi asam basa (volumetrik). 
Pengambilan sampel air dari 6 petakan tambak beton yang berukuran 250x10m2 

dengan kedalaman air 80 cm.Tambak yang disampling sebanyak 3 petakan yang 
diberikan mikroalga nannocloropsis sp dan 3 petakan tambak sebagai kontrol 
tanpa pemberian mikroalga.  

 Pengukuran alkalinitas dan pH  perairan tambakdilakukan dengan 
menggunakan metode volumetri (titrimetri)menggunakan Indicator Solution 
dilakukan dengan cara sebanyak  5 mL air sampel diberi pH solution sebanyak 
5 tetes, lalu dikocok hingga homogen. Selanjutnya larutan sampel dicocokkan 
dengan warna kertas pH dan dicatat nilai pH yang terkandung pada perairan. 

 Pengukuran alkalinitas dilakukan dengan menggunakan metode titrasi. 
Prosedur dimulai dengan mengambil sampel air sebanyak 25 mL, kemudian 
dituang ke dalam gelas erlemeyer volume 100 mL. Selanjutnya ditambahkan 3 
tetes larutan indikator phenol phtnalein (pp). Apabila larutan  berwarna pink 
ditambahkan larutan H2SO4 konsentrasi 0,0205N pada burret skala hingga tidak 
berwarna. Apabila tidak berwarna setelah dicampur 3 tetes indikator pp langsung 
ditambahkan larutan Broncresol Green dan Methl Red (BCG + MR) hingga 
terjadi warna biru. Selanjutnya dititrasi dengan larutan H2SO4 hingga berwarna 
orange, dicatat volume titrasi( Metode Titrasi ).  

Rumus alkalinitas adalah sebagai berikut: 

Alkalinitas Total (mg/l) =
Vol 𝐻2𝑆𝑂4 (tot) x N 𝐻2𝑆𝑂4 x 100/2 x 1000    

25 ml sampel
 

Keterangan: 
N H2SO4 = 0,0205 mg/L 
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HASIL DAN BAHASAN 

a. pH 
 Konsentrasi pH mempengaruhi tingkat kesuburan perairan karena 
mempengaruhi kehidupan jasad renik. Perairan yang asam cenderung 
menyebabkan kematian pada ikan demikian juga pada pH yang mempunyai 
nilai yang sangat  basa. Pada pH perairan yang terlalu rendah atau terlalu 
tinggi dapat menyebabkan stres pada udang dan lembeknya kulit udang 
dan rendahnya kelangsungan hidup udang .Hasil pengukuran konsentrasi 
pH pada perairan petakan tambak pada awal penebaran hingga panen 
yang dilakukan setiap dua minggu selama kegiatan berlangsung disajikan 
pada Gambar 1. 

Gambar 1.  Hasil pengukuran pH air tambak selama pemeliharaan udang 
windu 

Pada gambar terlihat grafik hasil pengukuran pH menunjukkan 
petakan tambak  yang diberikan mikroalga nannocloropsis sp berkisar 8 
sampai 8,2 sedangkan petakan kontrol tanpa penggunaan mikroalga 
Nannocloropsis sp berkisar 8-8,4. Kondisi ini menunjukkan pH pada 
petakan tambak yang diberi Nannocloropsis sp kisaran pHnya lebih rendah 
dan lebih stabil dibandingkan petakan control, ini diduga ada hubungannya 
dengan penambahan mikroalga Nannocloropsis sp yang  digunakan 
selama pemeliharaan udang. Nannocloropsis yang diberikan selain 
sebagai pakan alami, juga dapat berfungsi sebagai water conditioner yang 
berfungsi menjaga kestabilan kualitas air serta mikrokomunitas yang ada 
dalam air. Nilai pH baik pada petakan pemberian Nannocloropsis sp 
maupun petakan kontrol masih dalam kisaran optimal  sehingga udang 
masih nyaman hidup pada petakan tambak. Untuk dapat hidup dan tumbuh 
dengan baik organisme air (ikan dan udang) memerlukan medium dengan 
kisaran pH antara 6.8-8.5. Jika lebih dari angka tersebut maka udang akan 
mengalami pelambatan pertumbuhan. Untuk itu Pengontrolan pH pada 
tambak sangat perlu dilakukan supaya kondiisi pH stabil.  
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b. Alkalinitas 

 Alkalinitas total berfungsi sebagai buffer atau penyangga pH yang 
berperan menjaga pH stabil dan juga membantu menyediakan CO2 untuk 
fotosintesis.  Kapasitas penyangga pH penting untuk menjaga fluktuasi akibat 
perubahan CO2 saat malam hari. Hasil pengukuran alkalinitas perairan tambak 
selama masa pemeliharaan udang windu disajikan pada Gambar 2. Kisaran 
alkalinitas pada petakan tambak menggunakan Nannocloropsis 105,133- 
148,967 mg/L sedangkan patakan kontrol 88,567-140,767 mg/L. 

Gambar 2. Hasil Pengukuran alkalinitas air petakan tambak selama 
pemeliharaan udang windu 

Nilai alkalinitas pada petak kontrol dari sampling pertama hingga 
sampling ke tiga mengalami penurunan, memasuki sampling ke empat terjadi 
sedikit peningkatan, namun kembali turun pada sampling ke lima dan  
mengalami sedikit peningkatan pada pengukuran sampling ke enam.Sedangkan 
petakan  pemberian mikroalga Nannochloropsis sp kondisi alkalinitas sejak 
sampling pertama hingga sampling ke lima mengalami penurunan dan baru 
mengalami sedikit peningkatan pada sampling keenam. Berdasarkan dari hasil 
pengukuran kisaran alkalinitas selama pemeliharaan udang windu mampu 
mendukung kelangsungan hidup udang yang dipelihara. Kisaran nilai ini cukup 
mampu mendukung keberlangsungan hidup udang dengan baik (Atmomarsono, 
2004). 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan dari hasil pengukuran alkalinitas dan pH  air petakan 
tambak pemeliharaan udang windu baik pada petakan kontrol maupun petakan  
dengan pemberian mikroalga Nannochloropsis sp berada pada kisaran nilai 
yang layak dan cukup mampu mendukung keberlangsungan hidup udang windu. 
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ABSTRAK 

Pentokolan merupakan suatu usaha penyambung antara pembenihan dengan 
pembesaran. dimana benih dipelihara secara terkontrol dengan waktu tertentu untuk 
pembesaran udang di tambak.  Kegiatan pentokolan udang vaname di Instalasi Tambak 
Percobaan, Balai  Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, di 
Dusun Manrimisi Lompo, Desa Mattirotasi, Kabupaten Maros yang dilakukan pada bulan 
Februari-Maret 2020 menggunakan petak pentokolan tanah (out door) sebanyak 3 petak 

berukuran masing-masing 5,5x11 m2 yang dilengkapi dengan sistem aerasi dasar.  
Kedalaman air di petak pentokolan 40 cm.  Persiapan petak pentokolan udang vaname, 
dimulai dengan rehab petakan yang sudah ada dengan penambalan bocoran, kedok 
teplok, dan perataan tanah dasar.  Selanjutnya  pengeringan tambak, pemberantasan 
hama dengan saponin 20 ppm, pembilasan tambak dan pengisian air secara bertahap 
hingga ketinggian air mencapai maksimal.  Benur udang vaname yang ditebar adalah PL-
10 dengan bobot awal rata-rata  0,002 g/ekor  yang diperoleh dari hatchery.  Padat 
penebaran benur vaname yang diaplikasikan adalah 40.000 ekor/petak (1.650 ekor/m3).  
Pakan yang diberikan adalah pakan komersial dalam bentuk powder dengan dosis 50–
100% dari bobot biomassa, diberikan 3 kali per hari.  Hasil pengamatan terhadap peubah 
kualitas air  meliputi suhu, oksigen terlarut, pH, salinitas, dan alkalinitas  masih berada 
dalam kisaran yang layak bagi pertumbuhan dan sintasan udang vaname.  Sintasan 
udang vaname selama 21 hari pentokolan  dengan sistem aerasi mencapai 86,04% 
dengan bobot akhir rata-rata 0,292 g/ekor. 

 
Kata Kunci: Pentokolan, udang vaname, sistem aerasi, sintasan, kepadatan tinggi 

PENDAHULUAN 

Kegiatan usaha budidaya udang vaname (Litopenaeus vannamei) 
meliputi tiga tahapan kegiatan yaitu pembenihan, pentokolan dan pembesaran. 
Kegiatan pembenihan merupakan kegiatan pemeliharaan induk udang sampai 
memproduksi benih ukuran post larva (PL) mulai dari PL-5 sampai PL-10 atau 
memproduksi nauplius untuk dipelihara lebih lanjut pada backyard atau 
pembenihan skala rumah tangga. Sedangkan kegiatan pentokolan merupakan 
kegiatan lanjutan dari pembenihan yaitu mentokolkan benih dari ukuran PL-5 
atau 10 sampai ukuran juvenile (ukuran siap tebar di tambak).  Sedangkan 
kegiatan pembesaran yakni memelihara udang vaname dari ukuran juvenile 
sampai ukuran konsumsi atau siap dipasarkan/dijual. 

 Tujuan dari pengelolaan pentokolan ini adalah untuk mendapatkan 
tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi dan menjamin kondisi tokolan 
udang agar lebih sehat untuk ditebar di petak pembesaran.  Hal ini dimungkinkan 
karena ukuran petak pentokolan  yang relatif kecil, sehingga dapat dilakukan 
pemeliharaan dan perawatan yang lebih terkendali, misalnya melalui penjagaan 
kualitas air, pemberantasan ikan liar, ataupun pemberian makanan tambahan 
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(Budiono et al., 1984).  Keuntungan pentokolan adalah memperbaiki vitalitas 
benur, yang pada akhirnya  dapat meningkatkan produktivitas tambak, efisien 
dalam penggunaan pakan, menjamin ketersediaan tokolan dalam kesesuaian 
pola tanam di pembesaran, mempersingkat waktu pemeliharaan di pembesaran 
sehingga mengurangi peluang terserangnya penyakit , selain itu memberikan 
perhitungan yang akurat untuk penebaran benih di tambak pembesaran, dapat 
mengontrol predator dan kompetisi, budidaya yang dapat diprediksi, 
pemanfaatan sarana budidaya yang lebih baik, menurunkan limbah pakan, 
kelangsungan hidup yang tinggi, produksi juvenile yang lebih besar dan adaptif 
untuk penebaran di tambak pembesaran, diperoleh udang yang relative seragam 
saat panen, kontrol dan treatment yang lebih baik terhadap penyakit. 
(Mangampa et al., 1990;  Gunarto et al., 2002). 

Bentuk wadah dan metode pemeliharaan merupakan faktor yang akan 
mempengaruhi kondisi lingkungan media pemeliharaan serta ketepatan 
pemenuhan kebutuhan biota yang dipelihara dan pada akhirnya akan 
mempengaruhi kualitas dan kuantitas benur (Mansyur et al., 2007).  Teknologi 
produksi tokolan udang telah banyak dilakukan dan beragam bentuknya seperti 
produksi tokolan udang  di petakan tambak dan menggunakan hapa dalam 
petakan tambak yang dilengkapi dengan kincir dan blower. Pentokolan udang di 
karamba jaring apung (KJA) di laut, pentokolan dengan bak permanent/beton, 
bak fiber glass (Mustafa dan Mangampa, 1990;  Mangampa dan Hendrajat, 
2006; Suwoyo et al, 2009). 

Diharapkan keberhasilan  kegiatan pentokolan udang vaname dengan 
sistem aerasi dalam menghasilkan tokolan berkualitas akan diikuti petambak 
dihamparan lain sehingga membiasakan petambak tersebut menebar tokolan 
berkualitas untuk meningkatkan peluang keberhasilan panen, mengurangi 
dampak budidaya udang terhadap lingkungan serta menjamin keberlanjutan 
usahanya.  

TUJUAN 

Kegiatan pentokolan udang vaname  dengan sistem aerasi  di tambak 
bertujuan untuk  mengembangkan teknik produksi tokolan udang vaname 
kepadatan tinggi  dengan sistem aerasi dasar di tambak. 

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan pentokolan udang vaname di laksanakan di Instalasi Tambak 
Percobaan, Balai  Riset Periknan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 
Perikanan (BRPBAPPP), berlokasi di Dusun Manrimisi Lompo, Desa Mattirotasi, 
Kacamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dilakukan pada bulan Februari-Maret 
2020 menggunakan petak pentokolan tanah (out door) sebanyak 3 petak 
berukuran masing-masing 5x10 m2 yang dilengkapi dengan sistim aerasi didasar 
tambak dan shelter dari waring hitam.  Kedalaman air di petak pentokolan 
berkisar 40-50 cm.  Persiapan petak pentokolan udang vaname, dimulai dengan 
rehab petakan yang sudah ada dengan penambalan bocoran, kedok teplok, dan 
perataan tanah dasar.  Selanjutnya dilakukan pengeringan tambak, 
pemberantasan hama dengan saponin 20 ppm, pembilasan tambak dan 
pengisian air secara bertahap hingga ketinggian air mencapai maksimal.  Benur 



17 

 

udang vaname yang ditebar adalah PL 10 dengan berat awal ± 0,002 gr/ekor  
yang diperoleh dari hatchery di Kabupaten Barru.  Padat penebaran benur 
vaname yang diaplikasikan adalah 40.000 ekor/petak (1.650 ekor/m3).  Pakan 
yang diberikan adalah pakan komersial dalam bentuk powder dengan dosis 50–
100% dari bobot biomassa, diberikan 3 kali per hari.   

Parameter yang diamati dalam kegiatan pentokolan ini  adalah 
pertumbuhan yang diamati pada awal dan akhir masa pentokolan yang 
berlangsung 21 hari dan sintasan udang vaname  yang diamati pada akhir 
kegiatan.  Sebagai data penunjang dilakukan pengamatan kualitas air meliputi 
suhu dan oksigen terlarut menggunakan DO meter, pH dengan pH solution, dan 
salinitas air tambak menggunakan hand refractometer. Data-data pertumbuhan, 
sintasan, dan kualitas air yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis secara 
deskriptif dalam bentuk Tabel dan Gambar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan 

Hasil pengamatan terhadap pertumbuhan dan sintasan udang vaname 
selama  pentokolan dengan sistem aerasi disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Pertumbuhan (g/ekor) dan sintasan (%)  tokolan udang vaname 
(L.vannamei) selama 21 hari pemeliharan 

Kode 
petak 

Hasil pentokolan udang vaname 

Kepadatan 
(ekor/petak) 

Berat awal 
(g/ekor) 

Berat Akhir 
(g/ekor) 

Sintasan 
(%) 

P1 

P2 

P3 

40.000 

40.000 

40.000 

0.002 

0.002 

0.002 

0,315 

0,229 

0,331 

82.30 

98.40 

78,50 

Rerata 40.000 0,002 0,292 86,40 

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa nilai rata-rata pertumbuhan bobot 
udang vaname yang ditokolkan pada masing-masing petak yakni berkisar 0,229-
0,331 g/ekor dengan rata-rata 0,292 g/ekor.  Nilai pertumbuhan tokolan udang 
vaname tersebut tergolong cukup baik. Suwoyo dkk. (2009) mendapatkan bobot 
tokolan udang vaname yang diperoleh pada pemeliharaan  menggunakan 
wadah bak fiber glass berkisar 0,14–0,77 g/ekor. Pemeliharaan benih 
menggunakan wadah hapa dalam tambak diperoleh bobot ukuran panen tokolan 
berkisar 0,11-0,61 g/ekor, selanjutnya pemeliharaan pada wadah karamba jaring 
apung (KJA) diperoleh bobot benih berkisar 0,12-0,50 g/ekor sedangkan 
pentokolan dengan wadah petakan tambak diperoleh bobot benih sebesar 0,54-
0,65 g/ekor. Ranoemihardjo dan Koesnendar (1984) menjelaskan, salah satu 
penentuan laju pertumbuhan organisme yang dibudidayakan adalah kepadatan 
yang mengarah ke persaingan makanan dan pemanfaatan lingkungan.  
Makanan merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan. 
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Gambar 1. Benur dan tokolan udang vaname yang dihasilkan dengan sistem 
aerasi 

Penggunaan aerasi pada pentokolan ini dimaksudkan untuk tetap 
mensuplai kebutuhan oksigen benur udang vaname yang ditokolkan dengan 
kepadatan tinggi dimana oksigen tersebut selain digunakan untuk bernafas juga 
untuk mengoksidasi bahan organik di dalam media pemeliharaan.  Menurut Amri 
(2003) bahwa oksigen dibutuhkan udang untuk bernafas.  Ketersediaan oksigen 
dalam air sangat menentukan  kehidupan dan pertumbuhan udang. Rendahnya 
kadar oksigen dapat berpengaruh terhadap fungsi biologis, dan lambatnya 
pertumbuhan bahkan menyebabkan kematian.  

Sintasan Udang vaname 

Nilai rata-rata sintasan pada pentokolan udang vaname dengan sistem 
aerasi ditambak berkisar 78,50-98,40%  yang tergolong tinggi.  Tingkat sintasan 
yang tinggi ini  disebabkan karena adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan 
pada tahap pentokolan tersebut seperti penggunaan supercharge untuk 
mensuplai oksigen, penggunaan shelter/pelindung untuk mencegah kanibalisme 
dan manajemen pakan yang baik.  Disamping itu juga karena kualitas benur yang 
baik, dan waktu pemeliharaan tokolan yang lebih singkat (21 hari).   Busran 
(2005) mendapatkan sintasan tokolan udang sebesar 82,50% dengan padat 
penebaran 1000 ekor/m2 selama 45 hari. Mangampa dan Hendrajat (2006) 
memperoleh sintasan tokolan udang vaname (93,17%) pada kepadatan 4000 
ekor/m3 selama 15 hari pemeliharaan. Purwanto (2005) mendapatkan nilai 
sintasan tokolan udang vaname yang dipelihara dengan kepadatan 2000 
ekor/m2 selama 14 hari sebesar 95,7% dan setelah 28 hari sintasan menurun 
menjadi 91,32%.  Hendrajat (2007) memperoleh sintasan udang vaname 
berkisar 76,67 – 94,81% yang ditokolkan selama 30 hari dengan salinitas 
berbeda (15–45 ppt) menggunakan akuarium dengan kepadatan 6 ekor /L. 
Suwoyo dkk (2009) melaporkan bahwa sintasan tokolan udang vaname pada 
berbagai wadah pemeliharaan yakni wadah bak fiber glass yaitu 81,71 – 97,41%, 
wadah hapa dalam tambak yaitu 61,51 – 80,36%, wadah karamba jaring apung 
(KJA) yaitu 40 – 76% dan wWadah petakan tambak menghasilkan sintasan 
terendah yakni 30 – 50%.  Almuqaramah dkk (2018) mendapatkan sintasan 
tokolan udang vaname sebesar 95,45% yang dipelihara dengan system bioflok 
selama 28 hari.  Tingginya sintasan disebabkan karena masa pentokolan 
berlangsung lebih singkat.  Sintasan rata-rata tokolan udang windu dengan 
sistem aerasi sebesar 74,74% selama 45 hari dengan kepadatan benur 800 
ekor/m2.  padat penebaran tinggi memungkinkan terjadinya kompetisi terhadap 
ruang gerak, makanan dan oksigen terlarut sehingga dapat menyebabkan 
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pertumbuhan terhambat, bahkan pada kondisi yang ekstrim dapat menyebabkan 
kematian.   

Kualitas Air 

Kualitas air memiliki peranan penting sebagai pendukung pertumbuhan 
dan kehidupan organisme budidaya. Penampilan udang, baik kelangsungan 
hidup maupun pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya 
yang kompleks, yaitu kualitas air.  Hasil pengamatan terhadap beberapa peubah 
kualitas selama pentokolan disajikan  pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Kisaran kualitas air selama pemeliharaan di petak pentokolan udang  
vaname  (L. vannamei). 

 

Kode  
Petakan 

Kisaran kualitas air 

Suhu (0C) DO (ppm) pH Salinitas (ppt) 

P1 
P2 
P3 

27,8 – 31,5 
27,9 – 31,4 
27,1 – 31,2 

5,17-5,38 
5,10-5,83 
5,54-5,95 

8,0 – 8,2 
8,0 – 8,3 
8,0 – 8,5 

15 – 30 
15 – 30 
15 – 30 

Hasil pengamatan terhadap peubah kualitas air (Tabel  2), terlihat bahwa 
kualitas air (Suhu, oksigen terlarut, pH, dan salinitas) masih berada dalam 
kisaran yang layak bagi pertumbuhan dan sintasan udang vaname.  Hasil 
pengukuran suhu pada ketiga petak tambak pentokolan relatif sama,dimana  
suhu terendah 27,10C dan tertinggi pada 31,50C. Menurut Suprapto (2005) 
bahwa temperatur optimal untuk budidaya udang vannamei berkisar 27–320C.  
Haliman dan Adijaya (2005) menambahkan bahwa suhu optimal pertumbuhan 
udang vaname antara 26-320C. Jika suhu lebih dari angka optimum maka 
metabolisme dalam tubuh udang akan berlangsung cepat sehingga kebutuhan 
oksigen terlarut meningkat.   

Hasil pengamatan salinitas air tambak udang vaname selama pentokolan 
berkisar 15-30 ppt. Udang vaname dapat tumbuh baik/optimal pada kisaran 
kadar garam 15–25 ppt, bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada 
salinitas 5 ppt masih layak untuk pertumbuhannya. (Soemarjati dan Suriawan, 
2006).  Haliman dan Adijaya (2005) mengemukakan bahwa udang vaname 
muda yang berumur 1–2 bulan memerlukan kadar garam 15–25 ppt agar 
pertumbuhannya dapat optimal, setelah umurnya lebih dari 2 bulan, 
pertumbuhan relatif baik pada kisaran salinitas 5–30 ppt.  Kisaran salinitas 
optimal untuk udang vaname berkisar 15–30 ppt. 

Hasil pengukuran oksigen terlarut pada ketiga petak tambak pentokolan 
relatif sama yakni 5,10-5,95 mg/L. Suprapto (2005) berpendapat bahwa nilai DO 
optimal untuk budidaya vaname > 3 mg/L dengan tolerasi 2 mg/L.  Adiwijaya et 
al, (2003) mengemukakan bahwa kisaran optimal oksigen terlarut selama masa 
pemeliharaan berkisar 3,5–7,5 mg/L. 

Kisaran nilai pH air yang diperoleh pada ketiga petak pentokolan  berkisar 
8,0 – 8,5. Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa pH air media budidaya 
udang tersebut  cukup optimal.  Menurut Suprapto (2005) bahwa kondisi pH air 
yang optimal untuk budidaya vannamei berkisar 7,3–8,5 dengan torelansi 6,5–9.  
Wyban dan Sweeny, (1991) mengemukakan bahwa kisaran pH air  yang cocok 
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untuk budidaya udang vaname secara intesif sebesar 7,4–8,9 dengan nilai 
optimum 8,0. 

KESIMPULAN 

Sintasan rata-rata udang vaname selama 21 hari pentokolan dengan 
sistem aerasi  dengan kepadatan 1.650 ekor/m3  mencapai 86,40% dengan 
bobot   akhir rata-rata adalah   0,292 g/ekor.   
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ABSTRAK 

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang akan digunakan sebagai 
data dukung dalam penelitian Studi Bioekologi dan Adaptasi Ikan Hias Lahan Gambut. 
Analisis ini dilakukan in situ pada kegiatan survei ikan hias lahan gambut di Kabupaten 
Mempawah Kalimantan Barat yang dilakukan pada 2 stasiun yaitu yang berada pada 
lokasi Sebukit (Koordinat E: 109.00867ON : 00.40803O) dan lokasi Sawit (Koordinat E: 
109.07919O/18O dan N: 00.37226O). Parameter yang dianalisis adalah Oksigen Terlarut, 
pH, Kekeruhan, TDS, Konduktivitas dan Salinitas. Analisis ini dilakukan dengan 
menggunakan alat Water Quality Checker. Dari hasil analisis yang diperoleh, kadar 

kualitas air lahan gambut ini masih dalam kategori layak dalam parameter Kekeruhan, 
TDS, Konduktivitas dan Salinitas sedangkan Okisigen terlarut dan pH berada di bawah 
baku mutu yang telah ditentukan dalam baku mutu perairan sesuai Peraturan 
Pemerintah No. 82 Tahun 2001 dan Permenkes R.I No: 416/MENKES/PER/IX/1990. 
Hasil analisis juga menunjukan bahwa perairan di Sebukit dan Sawit cukup baik untuk 
mendukung kehidupan ikan hias lahan gambut. Selain itu dapat pula disimpulkan bahwa 
pada dua stasiun pengukuran memiliki ciri atau sifat habitat yang relatif seragam. 

Kata Kunci: Kualitas air, ikan hias, lahan gambut 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 
keanekaragaman hayati ikan air tawar yang tinggi. Keanekaragaman hayati 
ikan air tawar ini berada di kawasan aliran sungai dan juga pada perarairan 
umum lainnya. Salah satu kawasan aliran sungai tersebut yaitu lahan gambut. 
Beberapa karakteristik ekstrim dari lahan gambut adalah warna air coklat dan 
terlihat hitam jika terkena sinar, bersifat asam (pH rendah), air cenderung 
stagnan atau tergenang dalam cekungan, bervegetasi, substratnya lumpur dan 
serasah, kandungan oksigen dan kalsium rendah, tanahnya miskin hara, 
populasi biota yang menghuni lahan gambut cenderung populasi kecil dan unik, 
hampir semua ikan hias lahan gambut memiliki corak warna yang menarik 
(Shah et al. 2006) 

Beberapa karakteristik air dari lahan gambut adalah; warna air coklat 
dan terlihat hitam jika terkena sinar, bersifat asam (pH rendah), air cenderung 
stagnan atau tergenang dalam cekungan, bervegetasi, substratnya lumpur dan 
serasah, kandungan oksigen dan kalsium rendah, tanahnya miskin hara, 
populasi biota yang menghuni lahan gambut cenderung merupakan populasi 
kecil dan unik (Shah et al. 2006). Sifat air gambut yang ekstrim telah 
mempengaruhi karakter ikan yang mendiaminya, diantaranya bersifat endemik 
dan spesifik, hidup menetap dan temporal dilahan gambut, warna mencolok, 
berukuran kecil dan banyak dieksploitasi sebagai ikan hias (Ng et al. 1994). Liu 
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et al. (2009) menyatakan bahwa banyak ikan-ikan yang menghuni lahan 
gambut memiliki bahan bioaktif dan sebagian juga berguna dalam pengobatan 
disamping fungsinya sebagai penjaga biodiversitas dan ekologi lahan gambut. 
Mengingat pentingnya potensi lahan gambut sebagai ekosistem asal ikan hias 
dan sebuah fenomena degradasi lahan gambut telah terjadi secara masif 
dibeberapa wilayah, maka penelitian yang terkait dengan sumberdaya genetik 
ikan hias di lahan gambut menjadi penting untuk dilakukan  

Analisis kualitas air ini perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi media 
budidaya yang baik dan layak bagi organisme akuatik khususnya budidaya ikan 
hias lahan gambut di Balai ini. Organisme akuatik lahan gambut memiliki 
kisaran toleransi tertentu terhadap kondisi lingkungan untuk dapat bertahan 
hidup. Kondisi lingkungan yang buruk dan terlalu ekstrim dapat menyebabkan 
kematian organisme yang bersangkutan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk 
mengetahui kadar kualitas air yang terkandung dalam habitat ikan hias lahan 
gambut sehingga kita mendapatkan komponen inovasi teknologi mengenai 
adaptasi ikan hias lahan gambut. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan pada analisis kualitas air ini adalah 
buffer pH, akuades, tissue dan Water Quality Checker dengan 
perlengkapannya 

Buffer pH digunakan untuk kalibrasi alat, akuades digunakan untuk 
membilas alat, tissue digunakan untuk mengeringkan alat dan Water Quality 
Checker digunakan sebagai alat mengukur kadar sampel. 

Metode 

Pengukuran kadar kualitas air pada sampel air lahan gambut 
menggunakan alat Water Quality Checker merek Horiba U-5000G dilakukan 
pada bulan April 2019. Analisis ini dilakukan in situ di daerah Kabupaten 
Mempawah, Kalimantan Barat yang dilakukan pada 2 stasiun yaitu yang 
berada pada lokasi Sebukit (Koordinat E: 109.00867ON: 00.40803O) dan lokasi 
Sawit (Koordinat E: 109.07919O/18O, dan N: 00.37226O) 

Prosedur Pengukuran Kadar Kualitas Air  dengan Alat Water Quality 

Checker 

a) Water Quality Checker dikalibrasi dengan Buffer pH sesuai instruksi kerja 
alat setiap kali akan melakukan pengukuran. 

b) Setelah alat dikalibrasi lalu sampel air pada perairan di analisa langsung 
dengan alat Water Quality Checker. Hasil pengukuran alat bisa disimpan 
pada alat atau dicatat pada buku analisa. 

HASIL DAN BAHASAN 

Hasil pengukuran yang dilakukan pada dua stasiun yaitu lokasi Sebukit 
dan lokasi Sawit (Gambar 1) yang menggunakan alat Water Quality Checker 
yang dilakukan pada bulan April 2019 (Tabel 1).  
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Gambar 1.  Lokasi sampling ikan hias lahan gambut yang berada di Kabupaten 
Mempawah, Kalimantan Barat 

Tabel 1. Hasil pengukuran parameter kualitas air pada air lahan gambut 

Parameter  Daerah 

Sebukit Sawit 

Oksigen Terlarut (ppm) 2.94 2.74 

pH 3.61 3.73 

Kekeruhan (NTU) 1.1 3.5 

TDS (ppm) 90 67 

Konduktivitas (µS/cm) 138 104 

Salinitas (ppt) 0.1 0 

 

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air pada dua lokasi di 
Kabupaten Mempawah (Gambar 1) yang disajikan pada Tabel 1, 
pengukuran kandungan Oksigen Terlarut diperoleh sebesar 2.94 dan 2.74 
ppm. Nilai ini berada dibawah kisaran oksigen terlarut untuk budidaya 
perairan yaitu 3-4 ppm (PP No.82/2001). Nilai pH berada dalam kisaran 
3.61–3.73 dan nilai ini berada di bawah kondisi ideal untuk perikanan 
minimal pH 5 (PP No.82/2001). Nilai pH yang terkandung dalam air dapat 
mempengaruhi proses nitrifikasi. Pada pH rendah juga dapat 
mengakibatkan beberapa senyawa kimia menjadi racun yang dapat 
menggangu pertumbuhan biota perairan. 

Kandungan kekeruhan yang diperoleh sebesar 1.1–3.5 NTU dan 
nilai ini masih berada di bawah baku mutu perairan yaitu < 5 NTU 
(Permenkes R.I No: 416/MENKES/PER/IX/1990). Nilai kekeruhan yang 
tinggi dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas biota perairan. Nilai 
Total Dissolve Solid (TDS) yang diperoleh adalah 67-90 ppm yang berada 
pada rentang baku mutu air untuk perairan yaitu <1000 ppm (PP 
No.82/2001). Jumlah garam terlarut dapat ditentukan dengan pengukuran 
Total Dissolved Solid (TDS) karena jumlah konsentrasi garam dalam air 

Sebukit  

Sawit   
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sangat tinggi terutama air laut yang banyak mengandung senyawa kimia. 
Deteksi TDS pada air dengan menggunakan alat TDS scan yang berupa 
stik yang bekerja secara otomatis dan mampu menunjukkan jumlah polutan 
didalam air. Air laut memiliki nilai TDS yang tinggi karena banyak 
mengandung senyawa kimia, yang juga mengakibatkan tingginya nilai 
salinitas dan daya hantar listrik. 

Sedangkan Konduktivitas air dapat dinyatakan dalam satuan 
mhos/cm atau Siemens/cm. Air tanah dangkal umumnya mempunyai harga 
30-2.000 µmhos/cm. Konduktivitas air murni berkisar antara 0-200 μS/cm 
(low conductivity), konduktivitas sungai sungai besar/major berkisar antara 
200-1.000 μS/cm (mid range conductivity), dan air saline adalah 1000-
10.000 μS/cm (high conductivity). Nilai konduktivitas untuk air layak minum 
sekitar 42-500 μmhos/cm. Nilai konduktivitas yang diperoleh kisaran 104-
138 yang termasuk dalam konduktivitas air murni (low conductivity). 

Salinitas adalah konsentrasi total ion yang terdapat di perairan. 
Salinitas menggambarkan padatan total di dalam air, setelah semua 
karbonat dikonversi menjadi oksida, semua bromida dan ionida digantikan 
klorida, dan semua bahan organik telah dioksidasi. Salinitas dinyatakan 
dalam satuan g/kg atau ppt. Dari hasil pengukuran diperoleh nilai salinitas 
kisaran 0–0,1 ppt yang menunjukan bahwa perairan memiliki kandungan 
garam yang rendah (air tawar). 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis yang diperoleh, kadar kualitas air lahan gambut 
ini masih dalam kategori layak dalam parameter kekeruhan, TDS, 
konduktivitas dan salinitas sedangkan okisigen terlarut dan pH berada di 
bawah baku mutu yang telah ditentukan dalam baku mutu perairan  sesuai 
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 dan Permenkes R.I No: 
416/MENKES/PER/IX/1990. Hasil analisis juga menunjukan bahwa perairan 
di Sebukit dan Sawit cukup baik untuk mendukung kehidupan ikan hias 
lahan gambut. Selain itu dapat pula disimpulkan bahwa pada dua stasiun 
pengukuran memiliki ciri atau sifat habitat yang relatif seragam. 
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ABSTRAK 

Konsentrasi nitrat dan fosfat sangat berpengaruh pada biota yang 

dibudidayakan. Tujuan dari dari kegiatan ini untuk menganalisis kandungan nitrat dan 

fosfat pada sistem minapadi air payau di Kabupaten Maros Sulawesi selatan. Kegiatan ini 

dilaksanakan dari tanggal 3/6 -27/8/2020. Pengujian nitrat menggunakan metoda reduksi 

kadmium secara Spektrofotometer sesuai dengan SNI 19-6964.7-2003,sedangkan fosfat 

dengan metode asam askorbat secara Spektrofotometer sesuai dengan SNI 06-6989.31-

2005. Nilai yang didapatkan berdasarkan fakta di lapangan. Hasil dari kegiatan ini 

diperoleh nilai rata-rata nitrat berkisar 0,4112 mg/L-0,6695 mg/L. Sedangkan fosfat 

berkisar 0,0079–0,2284 mg/L.  Nilai tersebut masih optimal untuk pertumbuhan padi, dan 

udang windu. 

Kata Kunci: Nitrat, fosfat,  udang windu (Penaeus monodon), mina padi 

PENDAHULUAN 

Salah satu potensi lahan sawah irigasi dalam peningkatan pendapatan 
petani, yaitu dengan merekayasa  lahan sawah  dengan teknologi yang tepat. 
Cara yang dapat di lakukan misalnya dengan cara tanam secara mina padi. Mina 
padi merupakan suatu bentuk usaha yang memanfaatkan genangan air sawah 
yang tengah ditanami  padi dan juga sebagai kolam untuk budidaya ikan. 
Penerapan mina padi dengan air  tawar secara komersial  yaitu dengan 
pemeliharaan  ikan seperti ikan nila (Oreochromis niloticus), ikan mas  (Cyprinus 
carpio) dan ikan lele (Clarias  sp). Adanya pemeliharaan ikan di sawah  tersebut 
dapat meningkatkan   hasil pertanian. 

Provinsi sulawasi selatan terdapat cukup besar lahan yang berpotensi 
terintrusi air laut karena berdekatan dengan pantai atau lahan tambak udang. 
Terdapat berbagai potensi yang dapat diterapkan seperti mina padi dan udang 
windu (PANDU) yang sangat berpotensi di Sulawesi selatan. Penerapan ini 
dapat meningkatkan efesiensi lahan karena satu lahan menjadi sarana untuk 
budidaya dua komoditas  pertanian sekaligus, sambil menanam padi juga dapat 
budiya udang, berbeda dengan yang seperti biasanya lahan sawah dengan ait 
tawar. Usaha budidaya air payau mengutamakan udang windu (Penaeus 
monodon) kerena jenis udang ini merupakan udang asli lokal yang terus harus 
di kembangkan dan mempunyai pasaran yang baik untuk ekspor (Sujaya et al., 
2018) salah satu yang perlu di perhatikan dalam melakukan usaha mina padi 
yaitu kualitas air. Terdapat tiga aspek dalam menganlisis kualitas air yaitu terdiri 
dari aspek fisika, kimia dan Biologi. Laboratorium kualitas air menganalisis dari 
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segi aspek kimia. Kualitas air dapat di lihat dari aspek kimia berdasarkan 
keberadaan fosfat , nitrat,nitrit dan amonia.  

Fosfat dan nitrat merupakan nutrien yang sangat di butuhkan untuk 
mendukung organisme  perairan terutama fitoplankton dalam pertumbuhanya 
bahkan menjadi faktor pembatas dalam budidaya. Fosfat merupakan unsur yang 
esensial bagi tumbuhan dan algae akuatik serta mempengaruhi tingkat 
produktifitas perairan (Alamsyah et al., 2016).  

Nitrat adalah bentuk nitrogen utama di perairan alam. Nitrat merupakan  
nutren yang paling sintesis protein. Konsentrasi nitrat yang tinggi di perairan 
dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan organisme perairan 
apabila di dukung oleh ketersediaan nutrien. Fosfat dan nitrat merupakan zat 
hara yang penting bagi pertumbuhan dan metabolisme fitopklaton yang 
merupakan indikator untuk mengevaluasi  kualitas dan tingkat kesuburan 
perairan. Sumber utama zat hara fosfat dan nitrat berasal dari perairan itu sendiri 
yaitu melalui proses-proses penguraian, pelapukan atau dekomposisi tumbuh-
tumbuhan dan sisa organisme  mati. Sisa metabolisme dan sisa pakan yang 
mengendap didasar kolam dapat menyebabkan meningkatnya konsentrasi fosfat 
sehingga perairan menjadi keruh (Lestrai et al., 2015). Selain itu sumber Nitrat 
dan Fosfat juga dapat berasal dari lingkungan sekitar diantaranya sumbangan 
dari daratan melalui aliran sungai yang terdiri dari berbagai limbah industri yang 
mengandung senyawa organik. Proses penguraian menjadi senyawa anorganik 
masuk ke perairan dalam proses banyak membutuhkan oksigen (patty et al., 
2015). 

 Tujuan dari pengamatan ini untuk menganalisis kandungan nitrat dan 
fosfat pada tambak udang windu (Penaus monodon) sistem mina padi air payau 
di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. 

BAHAN DAN METODE 

 Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2020 
bertempat  di Rammang-Rammang Kabupaten Maros. Sampel dikoleksi dan di 
analisa di laboratorium kualitas air Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau  
dan Penyuluhan Perikanan. Bahan yang digunakan antara lain: Asam klorida, 
Butir cadmium-tembaga Cd-Cu, larutan pekat NH4Cl-EDTA, sulfanilamid, Naftil 
Etilen Diamin (NED), Asam fospat, Akuades,  larutan asam sulfat (H2SO4), 
larutan Kalium Antimonil Tatrat, Amonium Molibdat, larutan Asam Askorbat 
(C6H8O6). Peralatan yang di gunakan antara lain: Spetrofotometer UV-VIS 240 
IPC, timbangan analitik, Erlemenyer 125 mL, gelas ukur 50 mL, Pipet skala, pipet 
gondok, kertas saring whatman no 42, tabung kolorimeter, dan rak tabung. 

 Analisis nitrat menggunakan metode kadmium dengan mengacu pada 
(Anonim, 2003) dengan pengambilan sampel dua minggu sekali, dan di analisa 
di laboratorium kualitas air BRPBAPPP Maros dan untuk analisa fosfat 
menggunakan metode Asam Askorbat, mengacu pada (Anonim, 2005) 

Analisis Nitrat (Anonim 2003) 

Dibuat  kurva standar (0,00–2,00 mg/L) pada labu ukur 50 mL, lalu 
dilewatkan 35 mL pada kolom reduksi, hasilnya di tampung  lalu dibuang, 
dilewatkan lagi 15 mL pada kolom lalu ditampung pada tabung kolorimeter, lalu 
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ditambahkan larutan pewarna sebanyak 1 mL lalu ditutup kemudian 
dihomogenkan  biarkan selama 15- 30 menit lalu di ukur absorbansinya pada 
Spektrofotometer dengan panjang gelombang 543 nm. Sampel air yang telah 
disaring di pipet sebanyak 25 ml kedalam tabung kolorimeter 50 mL, kemudian 
ditambahkan 1 mL larutan Ammonium Klorida pekat. Sampel Dihomogenkan, 
kemudian dilewatkan pada kolom reduksi sebanyak 35 mL hasil tampunganya di 
buang dan 15 mL sisanya dilewatkan pada kolom reduksi hasilnya ditampung 
dan di tambahkan larutan pewarna sebanyak 1 mL lalu ditutup dan 
dihomogenkan, kemudian dibiarkan selama 15-30 menit. Konsetrasi nitrat diukur 
pada Spektrofotometer dengan panjang gelombang 543 nm. 

Perhitungan: 

NO3-N(mg/L) = C X fp 

Dimana:  
C  = Konsentrasi contoh uji  
Fp  = Faktor pengenceran (bila ada)  

prinsip 

Senyawa nitrat dalam pengujian udara laut direduksi menjadi nitrit oleh 
butiran kadmim (Cd) yang melayani dengan tembaga (Cu) dalam suatu kolom. 
Senyawa nitrit akan bereaksi dengan sulfanilamid dalam suasana asam  
menghasilkan senyawa diazonium yang sebanding dengan banyaknya senyawa 
nitrat dalam contoh uji. Senyawa diazonium tersebut kemudian  bereaksi dengan 
n-(naftil-etilendiamin dihidrklorida (NED dihidroklorida) membentuk senyawa azo 
yang berwarna  merah muda. Senyawa azo yang terbentuk ekivalen dengan 
banyaknya senyawa daizonium yang ekuivalen dengan banyaknya nitrit dalam 
contoh. Warna merah  muda terbentuk yang diukur absorbansinya dengan 
Spetrofotometer  pada  panjang gelombang  optimal di sekitar 543nm. 

Analisis Fosfat (Anonim, 2005) 

 Dibuat kurva standar (0,00–1,00 mg/L dalam labu ukur 25 mL di beri 

pereaksi seperti sampel, Absorbasinya diukur pada Spetrofotometer dengan 

panjang gelombang 880 nm. sampel yang telah disaring di pipet sebanyak 25 

mL dalam tabung kolorimeter lalu di tambahkan 1 tetes indikator PP, bila larutan 

sampel berwarna dihilangkan dengan menambahkan beberapa tetes H2SO45 N 

di homogenkan. Ditambahkan 4 mL larutan campuran  fosfat tabung ditutup lalu 

dihomogenkan dan dibiarkan selama 10 menit. Konsentrasi fosfat dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 880 nm. 

Perhitungan: 

PO4-P(mg/L)= C X fp 

Dimana :  
C  = Konsentrasi contoh uji  
Fp = Faktor pengenceran (bila ada) 
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HASIL DAN BAHASAN 

             Hasil  rata-rata kandungan nitrat pada enam stasiun secara berturut- 

turut yaitu: stasiun 1: 0,1093 mg/L stasiun 2: 0,0921 mg/L: stasiun 3: 0,1212 

stasiun 4: 0,1564 mg/L stasiun 5: 0,1247 mg/L dan stasiun 6: 0,1143 mg/dengan 

nilai terendah pada stasiun 2  dan tertinggi pada stasiun 4 ada pun nilai rata– 

rata kandungan nitrat adalah 0,1197 mg/L. 

 

Gambar 1. Kandungan Nitrat 

Nilai rata-rata kandungan nitrat pada enam stasiun secara berturut- 
turut, yaitu: 0,1197 mg/L,0,4112 mg/L, 0,4229 mg/L 0,1594 mg/L dan 0,6695 
mg/L, dan nilai tertinggi  0, 6695 mg/L. Berdasarkan tabel, data yang di peroleh 
sebanyak 5 kali pengambilan sampel dengan jumlah 6 stasiun. Rata-rata 
kandungan nitrat pada stasiun 1 yaitu 0,1197 mg/L. Nilai rata- rata pada stasiun 
2 yaitu 0,4112 mg/L. Nilai rata-rata pada stasiun 3  yaitu 0,4229 mg/L dan stasiun 
4 yaitu 0.1594 mg/L dan stasiun 5 rata-rata 0,6695 mg/L. Nilai rata- rata 
konsentrasi nitrat tertinggi yaitu pada stasiun 5 namun masih tergolong baik. Hal 
ini sesuai dengan PERMEN-KP nomor 75  tahun 2016 bahwa standar baku mutu 
nitrat maksimal 0,5 mg/L .Hal ini juga sesuai dengan standar SNI 19-6964.7-
2003 tentang kualitas air laut yang digunakan di laboratorium kualitas air. 
Menurut (Mustafa & Admi, 2014) nilai kisaran antara 0,0235–6,0652 mg/L 
dengan rata-rata 1,6354 mg/L ini juga  tergolong tidak terlalu tinggi. Jadi nilai 
rata- rata konsentrasi nitrat setiap stasiun dapat dinyatakan normal. Kandungan 
nitrat menurut (Alamsyah, 2016) bahwa  masih layak untuk organisme yang 
dibudidayakan sekitar 0,2525 – 0,6645 mg/L. Pada stasiun 1 dan terendah pada 
0,1197 mg/L. 

Fosfat 

Stasiun 1: 0,,0238 mg/L stasiun2 : 0.0066 mg/L stasiun 3: 0,0208 mg/L 
stasiun 4: 0,1202 mg/L stasiun 5: 0,1194 mg/L dan stasiun 6: 0,4202 mg/L dan 



33 

 

ada pun nilai rata-rata 0,1185 mg/L: 0,0079 mg/L: 0,0165 mg/L:0,0467 mg/L 
0,2284 mg/L dan terakhir 0,2284 mg/L 

Berdasarkan tabel fosfat data yang saya peroleh sebanyak 5 kali 
pengambilan sampel dengan jumlah 6 stasiun. Untuk analisis fosfat nilai rata-
rata pada stasiun 1  yaitu 0,1185mg/L – stasiun 2 yaitu 0,0079 mg/L, dan stasiun 
3 yaitu 0,0165 mg/L stasiun4 yaitu 0,0467mg/L dan stasiun 5 yaitu  0,2284 mg/L 
(Gambar 2). Nilai rata-rata konsentrasi terendah yaitu pada stasiun 2. 
Berdasarkan PERMEN-KP  nomor 75 tahun 2016 bahwa standar baku mutu 
fosfat minimal 0,1 mg/L, sesuai dengan SNI 06-6989.31.2005 tentang air dan 
limbah air yang digunakan sebagai acuan kadar fosfat. 

 

Gambar 2. Kandungan Fosfat 

Adapun nilai rata–rata fosfat:  0,1185 mg/L; 0,0079: 0,0165 mg/L: 0,0467 
mg/L dan 0,2284 mg/L, dan yang terendah yaitu 0,0079 mg/L dan yang tertinggi 
0,1185 mg/L pada stasiun 5 dan terendah 0,0079 mg/L pada stasiun 2. Nilai  
tersebut masih optimal untuk pertumbuhan padi, ikan bandeng maupun udang 
windu. Hal tersebut sesuai dengan PERMEN KP No.75 tahun 2016 bahwa 
kandungan nitrat maksimal di tambak yaitu 0,5 mg/L dan nilai fosfat minimal 0,1 
mg/L, menurut  Mustafa & Athirah (2014), nilai rata- rata nitrat 1,6354 mg/L 
tergolong tidak terlalu tinggi untuk budidaya di tambak sedangkan menurut 
suparjo (2008) rata-rata nitrat optimal antara 1,45–1,48 mg/L. Suwarsih et al., 
(2016), juga berpendapat bahwa kandungan fosfat optimal antara 0,05–0,100 
mg/L sedangkan menurut Utojo (2015) nilai 0,1356–1,2206 mg/L masih dalam 
batas yang dapat di tolerir oleh biota budidaya. 

KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil analisa dari uji kandungan nitrat berkisar 0,1197mg/L -

0,6695 mg/L, kandungan ini layak untuk pertumbuhan udang pada sistem 

budidaya minapadi. 
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2. Berdasarkan  hasil analisis dari uji kandungan  fosfat  berkisar 0,0079 mg/l – 

0,2284 mg/L layak, kandungan ini layak untuk pertumbuhan udang windu 

pada sistem budidaya minapadi. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 Terima kasih kami sampaikan kepada  bapak  Dr. Sahabuddin, SPi. M.S 
dan Ibu Early Septiningsih, S.Pi, MS,  atas bimbingan dan arahannya, serta 
teman-teman analis di laboratorium air dalam pelaksanaan kegiatan dan 
penulisan  makalah ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Alamsyah, R. 2016. Kesesuaian parameter kualitas air untuk budidaya rumput 

laut di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai. Jurnal Agrominansia, Vol. 

1(1):  

Anonim, 2003. SNI 19-6964.7-2003 Kualitas Air laut bagian 7: cara uji nitrat    

(No. 3-N) dengan reduksi Kadmium secara Spectrofotometer. Serpong, 

Badan Standarisasi Nasional (BSN). 

Anonim, 2005. SNI 06-6989-31-2005 Air dan Limbah Bagian 3: Cara uji kadar 

Fosfat dengan Spetrofotometer secara Asam ascorbate. Serpong, 

Badan Standarisasi nasional (BSN). 

Lestari, N.A.D., Rara D., Efendie, E. 2015. Penurunan forsfat pada system 

resirkulasi dengan penambahan filter yang berbeda. Jurnal Rekayasa 

dan Teknologi Budidaya Perairan, Vol. 3(2): 367-374. 

Mustafa, A. Athirah, A. 2014. Aplikasi  Analisisi Jalur dalam Penentuan Kualitas 

tanah danAir terhadap Produksi total Tambak di Kab Demak, Propinsi 

Jawa Tengah. Jurnal Kelautan Nasional, 9 (2), 65-79. 

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia no. 75/Permen-KP/2016 Tentang Pedoman umum 

pembesaran udang windu (Penaeus monodon) dan udang vaname 

(Litopenaeus vanameii) Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Republik Indonesia.2016. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia no 75/ Permen- KP/2016 Tentang Pedoman umum 
pembesaran udang windu (Penaeus monodon) dan udang Vaname 
(Litopenaeus vanameii)Jakarta: kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Patty, S.I. Arfah, H., Abdul, M.S. 2015. Zat hara (fosfat, nitrat) oksigen terlarut 

dan pH kaitannya dengan kesuburan di perairan Jikumerasa, Pulau 

Buru. Jurnal Pesisir dan Laut tropis. Vol. 3(1): 43-50.. 

 

 



35 

 

BUDIDAYA UDANG VANAME (Litopenaeus vannamei) SKALA RUMAH 
TANGGA  MENGGUNAKAN BAK 100 TON DENGAN SISTEM AERASI DASAR 

Hamzah, Safar, dan Ilham  

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan 
Jl. Makmur Dg. Sitakka No. 129, Maros 90512, Sulawesi Selatan 

E-mail: hamzahbppbap@gmail.com 

ABSTRAK 

 Udang vaname (Litopenaeus vannamei )adalah salah satu spesies udang yang 

bernilai ekonomis dan merupakan salah satu  komoditas unggulan nasional. Kegiatan ini 
dilaksanakan di Instalasi tambak Balai Riset Perikanan Budidaya air payau dan penyuluh 
perikanan di Desa Punaga Kecamatan Manggara Bombang Kabupaten Takalar. pada 
bulan maret sampai juni 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tehnik 
pemasanngan aerasi, pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan produksi udang vaname.bak 
yang digunakan untuk pemasangan aerasi dasar sebanyak 1 bak berukuran 100 ton, 
dengan titik aerasi 200 biji. Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain: pipa 
paralon ¾ inchi sebanyak 50 batang, pipa 2 inci 15 batang, sambungan T ¾ 146 buah, 
sambungan L ¾ 16 buah, sambungan T 2 inchi ke ¾  6 buah, stop kran ¾ inchi 6 buah, dan 
lem pipa sebanyak 3 kaleng. Hasil pengamatan terhadap rata-rata bobot akhir udang 
vaname yang diperoleh selama 105 hari kegiatan meningkat sejalan dengan waktu 
pemeliharaan. Bobot akhir rata-rata yang di peroleh sebesar 12,32 gr/ekor dengan laju 
pertumbuhan udang sebesar 0,11 gr/hari 
 
KATA KUNCI: Budidaya udang vaname, bak 100 ton, sistem aerasi dasar 

PENDAHULUAN 

 Udang vaname (Litopenaeus vannamei ) adalah salah satu spesies udang 
yang bernilai ekonomis dan merupakan salah satu  komoditas unggulan nasional. 
Udang vaname memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan udang 
windu, yaitu dapat dipelihara dengan kisaran salinitas yang lebar (0,5-45 ppt), 
dengan tingkat kepadatan yang tinggi hingga lebih dari 150 ekor/m2. Budidaya 
udang superintensif menjadi orientasi sistem budidaya masa depan dengan ciri 
volume wadah budidaya kecil, padat penebaran tinggi, produktivitas tinggi, beban 
limbah minimal dan daya saing produk yang tinggi. Budidaya udang vaname 
superintensif dikembangkan dengan pertimbangan 1) Tidak memerlukan 
hamparan lahan budidaya yang luas sehingga mudah dikontrol, 2) Menghasilkan 
produktivitas yang tinggi, 3) Dampak beban limbah dapat dikelolah dengan 
menerapkan instalasi pengolah air limbah dan 4) Dampak lingkungan dapat 
diminimalisir dan terlokalisir (Rachmansyah, 2016). Namun dalam proses produksi 
masih terkendala oleh banyaknya kincir yang dioperasionalkan dalam petakan 
yang mencapai 14-19 buah. 

 Sistem aerasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam budidaya 
udang vaname di bak, untuk menyuplai oksigen terlarut kedalam air bak. 
Penggunaan kincir permukaan dianggap kurang efektif dalam menyuplai oksigen 
hingga dasar bak, karena petakan bak  budidaya udang vaname  mencapai 
kedalam 2,5 meter. selain itu penggunaan kincir permukaan dapat menyebabkan 
arus yang kuat sehingga pakan akan cepat terkumpul di tenga pipa pembuangan 
dan udang akan mengalami kesulitan dalam menangkap pakan sehingga pakan 
sebagian tidak termakan oleh udang. Kejadian tersebut akan terjadi setiap hari 
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dan menyebakan penurunan kualitas air terutama beban limbah organik menjadi 
tinggi dan kualitas air akan menurun. Penumpukan bahan organik didasar petakan 
akan memicu bakteri bekerja ektra dan membutuhkan oksigen pada kondisi aerob. 
Untuk memenuhi oksigen didasar tambak perlu dilakukan pemasangan aerasi 
dasar.  Aerasi dasar biasa menggunakan pipa paralon, superchas dan turbojet 
namun hasilnya masih ada kendala seperti dapat melukai udang. Batu airasi yang 
dipasang di pipa yang dibuat melingkar di dalam bak beton dan memiliki rongga 
yang halus sehingga gelembung oksigen yang dihasilkan  lebih halus dan 
diharapkan dapat meningkatkan oksigen terlarut. Sistem aerasi di tambak juga 
mampu menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan 
bakteria perombak bahan organic sehingga dapat mengurangi konsentrasi 
nutrient terlarut seperti ammonia  (Fernandes et al., 2010).  Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengetahui tehnik pemasangan aerasi, pertumbuhan, kelangsungan hidup, 
dan produksi udang vaname pada pembesaran skala rumah tangga di bak beton 
yang berukuran 100 ton. 

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan ini dilaksanakan di Instalasi tambak Balai Riset Perikanan 
Budidaya air payau dan penyuluh perikanan di Desa Punaga Kecamatan 
Manggara Bombang Kabupaten Takalar. pada bulan Maret sampai Juni 2020.  
Bak yang digunakan untuk pemasangan aerasi dasar sebanyak 1 bak berukuran 
100 ton, dengan titik aerasi 200 buah. Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini 
antara lain: pipa paralon ¾ inchi sebanyak 50 batang, pipa 2 inci 15 batang, 
sambungan T ¾ 146 buah, sambungan L ¾ 16 buah, sambungan T 2 inchi ke ¾  
6 buah, stop kran ¾ inchi 6 buah, dan lem pipa sebanyak 3 kaleng. Setenlah 
pemasangan aerasi dilakukan pengukuran kualitas air harian meliputi oksigen 
terlarut, suhu, pH, dan salinitas. 

A . Pemasangan pipa paralon 

 Tehnik pemasangan airasi dasar di bak 100 ton, di awali dengan 
pemsangan pipa induk berukuran 2 inci yang di sambung melingkar disekiling bak 
menggunakan lem pipa, sambungan T 2 inci ke ¾ dipasang berdasarkan ukuran 
yang telah ditetapkan (4,5 m), pipa ¾ inci disambung dan dipasang sambungan T 
¾ inci, pipa ¾ inci dipasang dengan meligkar mengikuti bak, jarak pipa ¾ yang 
dipasang melingkar di dalam bak sekitar 50 cm. 

 

 

Gambar 1. Tahapan pemasangan pipa aerasi di bak 
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B. Pemasangan aerasi 

 Pemasangan airasi dasar dilakukan setelah selesai pemasangan pipa ¾ 
yang melingkar di dasar bak, kemudian pemasangan batu aerasi di awali dengan 
pipa di bocor dengan menggunakan alat bor, kemudian batu aerasi dipasan 
dengan menggunakan lem foxi agar batu aerasinya tidak lepas. 

 

Gambar 2. Pemasangan batu aerasi 

C. Penebaran tokolan udang 

 Tokolan udanmg vaname yang di tebar berukuran awal 0,22 gr/ekor. 
padat penebaran tokolan udang vaname 500 ekor/m3 atau 50.000 ekor/100 ton. 
Pakan yang diberikan adalah pakan komersial dengan dosis 3-10% dari bobot 
biomassa, diberiakan 4 kali / hari. 

D. Pengukuran kualitas air 

 Pengukuran kualitas air selama kegiatan ini meliputi oksegen terlarut, pH, 
salinitas, suhu, menggunakan alat DO meter YSI 650 MDS. 

 

Gambar 3. Pengukuran kualitas air 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Budidaya udang di bak dengan kepadatan 500 ekor/m3  dengan sistem 
aerasi merupakan kunci untuk memenuhi konsentrasi oksigen dalam air sehingga 
aman untuk udang. sistem aerasi dasar berpengaruh terhadap konsentrasi 
oksigen terlarut. Semakin  banyak penggunaan batu airasi mampu meningkatkan 
konsentrasi oksigen terlarut dalam air. Gelembung udara yang dihasilkan batu 
aerasi lebih kecil dan halus dan Hasil pengukuran kadar oksigen selama 
pemeliharaan berkisar 3,11-5,60 mg/L, menyatakan bahwa tambak yang 
menggunakan kincir permukaan dan aerasi dasar berupa pipa yang dilobang 
dalam budidaya tambak superintensif menghasilkan oksigen sebesar 3,40-4,45 
mg/L. Hasil tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan rabber 
diffuser. Konsentrasi oksigen yang aman untuk pertumbuhan udang adalah >3 
mg/L (Suprapto, 2005). Adiwijaya et al,. (2003) menambahkan bahwa kisaran 
konsentrasi oksigen terlarut yang optimum selama masa pemeliharaan udang 
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vaname 3,5-7,5 mg/L. Sehingga konsentrasi oksigen terlarut dari kegiatan ini 
sangat memenuhi persyaratan budidaya vaname udang secara superintensif. 

Hasil pengamatan terhadap pertumbuhan kelangsungan hidup dan 
produksi udang vaname pada pembesaran dengan sistem aerasi disajikan pada 
tabel 1 berikut ini.  

Tabel 1. Kinertja pertumbuhan, kelangsungan hidup dan produksi udang vaname 
dengan sistem aerasi selama 105 hari pemeliharaan 

 

No Peubah Kinerja Pembesaran udang 
vaname dengan sistem aerasi 

1 Volume bak (ton) 100 

2 Padat penebaran ( ekor/m3) 500 

3 Bobot awal (g/ekor) 0,22 

4 Bobot akhir (gr/ekor) 12,32 

5 Bobot mutlat gr/ekor 12,10 

6 Laju Pertumbuhan (gr/hari) 0,11 

7 Kelangsungan hidup (%) 97,37 

8 Produksi (kg/100 ton) 600 

9 Rasio Konversi Pakan  1,46 

10 Lama pemeliharaan ( hari) 105 

Hasil pengamatan terhadap rata-rata bobot akhir udang vaname yang 
diperoleh selama 105 hari kegiatan meningkat sejalan dengan waktu 
pemeliharaan. Bobot akhir rata-rata yang di peroleh sebesar 12,32 gr/ekor dengan 
laju pertumbuhan udang sebesar 0,11 gr/hari Tahe et al., (2014) mendapatkan laju 
pertumbuhan harian udang vaname sebesar 0,142—0,144 g/hari yang 
dibudidayakan dengan padat penebaran 500—600 ekor/m2 selama 105 hari 
pemeliharaan.   Gunarto dan Hendrajat (2008)  mendapatkan laju tumbuh harian 
udang vaname berkisar antara 0,12—0,17 g/hari yang dibudidayakan secara semi 
intensif (25 ekor/m2) selama 98 hari pemeliharaan.  Arsad et al., (2017) 
memperoleh laju pertumbuhan harian udang vaname sebesar 0.17 g/hari yang 
dibudidayakan dengan padat penebaran 162 ind/m2.    Makmur et al  (2018) 
mendapatkan laju pertumbuhan harian udang vaname sebesar 0.14-0.16 g/hari 
yang dibudidayakan dengan padat penebaran 600 ekor/m2 dengan jumlah titik 
aerasi berbeda.  Menurut Budiadi (2007) bahwa laju pertumbuhan individu 
menunjukkan penurunan dengan meningkatnya bobot rata-rata seiring dengan 
meningkatnya masa pemeliharaan.   

Sintasan udang vaname yang di peroleh pada kegiatan ini sebesar 
97,37%, dengan produksi 600 kg/100 ton, dan  rasio konversi pakan sebesar 1,46.  
Menurut Tahe et al. (2014) mendapatkan sintasan udang vaname super intensif 
sebesar 85,6% dan 92,4%  dengan perlakuan padat penebaran 500 dan 600 
ekor/m2 dengan produksi  6,37—8,41  ton  yang dipelihara selama 105 hari. Pada 
padat penebaran 750—1.250 ekor/m2, sintasan mencapai 79,2—87,3% 
(Rachmansyah et al., 2017).  Menurut Boyd dan Clay (2002), rasio konversi pakan 
udang vaname  antara 1,3-1,4. Tahe et al., (2015) mendapatkan nilai rasio 
konversi pakan udang vaname sebesar 1,29 dengan padat tebar 365 ekor/m2 
selama 105 hari dengan sintasan sebesar 95,26%. 
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  Pengamatan kualitas air di lakukan 2 kali sehari (pagi, dan sore) 
parameter yang di ukur adalah suhu, salinitas, pH, dan DO. Hasil kualitas air 
selama pemeliharaan dapat di lihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kisaran nilai kualitas air selama pembesara udang vaname dengan                 
sistem aerasi selama 105 hari pemeliharaan 

No Peubah Nilai kisaran 

1 Oksigen Terlarut 3,11-5,60 

2 pH 8,36-9,09 

3 Salinitas 25,29-31,34 

4 Suhu 25,4-32,1 

Hasil pengamatan kualitas air menunjukkan bahwa nilai kisaran, oksigen 
terlarut, pH salinitas, dan suhu masih layak untuk kehidupan dan pertumbuhan 
udang vaname, hal ini sesuai pendapat Wyban dan Sweeny, 1991, bahwa suhu 
optimum untuk udang vaname adalah antara 23–30oC. Haliman dan Adijaya 
(2005) mengemukakan bahwa udang vaname muda yang berumur 1–2 bulan 
memerlukan salinitas 15–25 ppt agar pertumbuhannya dapat optimal, setelah 
umurnya lebih dari 2 bulan, pertumbuhan relatif baik pada kisaran salinitas 5–30 
ppt. Menurut Suprapto (2005), nilai DO optimal untuk budidaya vannamei > 3 mg/L 
dengan toleransi 2 mg/L. Sedangkan kondisi pH air yang optimal untuk budidaya 
vaname berkisar 7,3–8,5 dengan torelansi 6,5–9. 

KESIMPULAN  

1. Teknik pemasangan aerasi dasar dengan model sarang laba-laba mampu 
menyuplai oksigen untuk kehidupan udang vaname.  

2. Pembesara udang vaname dengan  sistem erasi menggunakan bak beton 100 
ton  menghasilkan pertumbuhan bobot akhir sebesar 12,32 g/ekor, sintasan 
907,37%, produksi 600 kg dan rasio konversi pakan 1,46. 
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ABSTRAK 

Kakap putih, Lates calcalifer merupakan salah satu komoditas budidaya 

perikanan pantai yang memiliki nilai ekonomis penting. Karena harganya cukup tinggi di 
pasaran (Anonim, 1996). Disamping itu ikan ini dapat tumbuh cepat dan tehnik 
pembenihannya sudah berhasil dikuasai di tingkat peneliti (Barlow, 1981). Tujuan dari 
perekayasaan ini adalah menekan penggunaan pakan komersil dan mengganti dengan 
pakan alami yaitu benih mujair dan penggunaan benih mujair dapat meminimalkan cost 
produksi serta meningkatkan perekonomian petani. Dari hasil kegiatan yang diperoleh 
bahwa induk mujair rata-rata bisa menghasilkan anakan sebanyak 495 ekor/hapa dan 
efektifitas konsumsi benih mujair sebanyak 33-39 ekor/hari,sehingga jika akan melakukan 
budidaya kakap di tambak dan menggunakan benih mujair sebagai pakannya maka pada 
petak pembesaran kakap dimasukkan indukan mujair sebanyak 200 pasang. 

Kata Kunci: Bak terkontrol, benih mujair, kakap putih, pakan komersial 

PENDAHULUAN 

 Kakap putih, Lates calcalifer merupakan salah satu komoditas budidaya 
perikanan pantai yang memiliki nilai ekonomis penting. Karena harganya cukup 
tinggi di pasaran (Anonymous, 1996). Disamping itu ikan ini dapat tumbuh cepat 
dan tehnik pembenihannya sudah berhasil dikuasai di tingkat peneliti (Barlow, 
1981). Namun hingga saat ini pemeliharaan pembesaran ikan kakap belum 
memasyarakat di tingkat petani. Percobaan pembesaran kakap putih yang telah 
dilakukan umumnya menggunakan keramba jaring apung di laut atau di tangki-
tangki pemeliharaan laboratorium, padahal ikan ini dapat hidup di perairan payau 
atau tambak. Namun keberadaannya di tambak secara liar biasanya sebagai 
predator bagi ikan atau udang yang dipelihara. Dengan sudah dikuasainya 
teknologi pembenihan kakap putih ini, perlu dilakukankajian pembesarannya di 
tambak dengan tujuan untuk mencari alternatif pendayagunaan tambak bagi 
peningkatan produksi dan diversifikasi hasil perikanan. Masalah timbulnya 
penyakit yang dalam budidaya udang diharapkan dapat diatasi dengan 
mengintroduksikan ikan kakap putih di tambak yang diasumsikan dapat menjadi 
pemutus siklus penyakit udang yang menjadi penyebab kegagalan budidaya 
udang di tambak.  

 Ikan kakap putih dapat hidup di habitat laut, tawar, payau termasuk 
sungai, danau, muara dan perairan pesisir, sehingga dapat dibudidayakan di 
Karamba Jaring Apung (KJA), tambak, dan kolam air tawar. Ikan kakap yang 
hidup di laut lebih besar ukurannya dibandingkan yang dipelihara di air payau 
atau air tawar. Hal itu mungkin disebabkan karena makanannya banyak di 
habitat aslinya dan area lingkungan hidupnya luas. Kakap putih juga dapat hidup 
di air payau dan akan menuju ke habitat aslinya jika akan memijah yaitu pada 
salinitas 30-32 ppt. telur yang menetas akan beruaya menuju pantai dan larva 
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akan hidup di daerah yang bersalinitas 29-30 ppt, semakin bertambah ukuran 
larvanya maka larva ikan kakap putih tersebut akan beruaya ke air payau. 

Keberhasilan usaha budidaya ikan kakap putih sangat ditentukan oleh 
ketersediaan pakan dalam media pemeliharaan, yang mana ikan ini termasuk 
jenis ikan karnivora yang membutuhkan protein lebih tinggi daripada jenis ikan 
herbivora. Jenis pakan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan ikan 
karnivora dengan protein berkisar 42-50% dapat membuat ikan tumbuh dengan 
optimal (Asma et al., 2016). Kandungan protein yang tinggi dalam pakan 
membuat harga pakan semakin meningkat sehingga menghambat usaha 
budidaya ikan kakap putih. Oleh karena itu dicari alternatif pakan yang relatif 
murah, mudah didapat dan mengandung nutrisi yang memenuhi kebutuhan 
kakap putih.  

Berdasarkan hal tersebut maka dalam kegiatan perekayasaan ini 
melakukan perbaikan teknologi pembesaran kakap putih di tambak dengan 
kajian awal pengujian produktifitas produksi benih mujair sebagai pakan alami 
dan uji efektifitas konsumsi benih mujair dalam pembesaran kakap putih. Tujuan 
dari perekayasaan adalah menekan penggunaan pakan komersil dan mengganti 
dengan pakan alami yaitu benih mujair dan penggunaan benih mujair dapat 
meminimalkan cost produksi serta meningkatkan perekonomian petani.  

BAHAN DAN METODE  

Waktu dan Tempat 

Kegiatan rekayasa teknologi produksi pakan buatan dilaksanakan mulai 
bulan Juli – September 2020, di divisi produksi pakan mandiri di Balai Perikanan 
Budidaya Air Payau Takalar, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, 
Kabupaten Takalar. 

Bahan dan Alat 

 Adapun bahan dan alat  yang digunakan dalam perekayasaan ini dapat 
dilihat pada Tabel di bawah ini: 

Tabel  1. Bahan yang digunakan dalam perekayasaan perbaikan teknologi 
pembesaran kakap putih di tambak. 

No. Nama Bahan Fungsi 

1. Induk ikan mujair Hewan uji 

2. Benih ikan mujair Hewan uji 

3. Benih kakap uk 10-12 cm Bahan pakan 

4. Pakan mandiri Pakan hewan uji 

 

 

 

 

 



43 

Tabel 2. Alat yang digunakan dalam perekayasaan perbaikan teknologi 
pembesaran kakap putih di tambak 

No. Nama Alat Fungsi 

1 Timbangan elektrik Menimbang ikan peliharaan 

2 Baskom Wadah pencampur pakan  

3 Ember Mengaliri air dan suplay oksigen 

4 Serok  Alat tangkap 

5 Selang sipon  Menimbang bahan baku 

6 Hapa Media pemeliharaan 

7 Pipa 1 inchi Rangka hapa 

8 Botol plastik bekas Pelampung hapa 

9 Gayung  Alat bantu Menghitung benih 

Metode  

Hewan Uji  

 Hewan uji yang digunakan dalam perekayasaan ini adalah benih kakap 
putih, induk mujair dan benih ikan mujair. Benih kakap putihyang diperoleh dari 
hasil produksi pada unit pembenihan ikan laut di Balai Perikanan Budidaya Air 
Payau Takalar yang terletak pada Desa Mappakalompo, Kecamatan Galsesong, 
Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan dan untuk induk ikan mujair 
diambil dari tambak masyarakat sekitar BPBAP Takalar yang kemudian 
dipijahkan dan menghasilkan benih ikan mujair 

Persiapan Uji Coba 
 Sebelum perekayasaan dilakukan sebelumnya dilakukan pembuatan 
hapa dari waring hijau ukuran 1x1x1 m sebanyak 9 kotak kemudian dibuatkan 
rangka dari pipa paralon yang menyerupai bentuk karamba sebagai tempat 
pemasangan hapa. Setelah hapa dipasang pada pipa paralon dan diikatkan botol 
bekas yang berfungsi sebagai pelampung kemudian ditempatkan pak bak beton 
volume 10 ton sebagai media pemeliharaan induk ikan mujair. Media 
pemeliharaan merupakan salah satu parameter kunci dalam usaha pembesaran 
hewan uji. Pemeliharaan induk ikan mujair dilaksanakan di BPBAP Takalar pada 
bak beton volume 10 ton dengan system air mengalir dan pemberian pakan 
sebanyak tiga kali dalam sehari secara ad libitum.Sementara untuk uji coba 
efektiftas konsumsi benih mujair menggunakan toples plastik vol 20 L sebanyak 
tiga buah yang ditempatkan pad rak kayu. 

Grading Induk Mujair  

 

 

 

Sebelum melakukan uji coba dilakukan pencarian induk mujair yang 
sudah matang agar proses pemijahan cepat terjadi dan mempersingkat waktu 
pemeliharaan. Jumlah induk mujair yang digunakan sebanyak 27 ekor (Jantan 
9 ekor dan betina 18 ekor). Adapun komposisi perbandingan proses 
pemeliharaan induk mujair adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Grading induk mujair 

Persiapan Pemeliharaan 

 Persiapan pemeliharaan yang dilakukan adalah menyiapkan induk 
mujair yang siap mijah, hapa dari waring hijau dan toples plastik volume 20 L. 
Kegiatan uji coba dilaksanakan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar 
(BPBAP) pada bak beton volume 10 ton. 

 

Gambar 2. Hapa sebagai wadah pemeliharaan induk mujair 

 

 

Gambar 3. Wadah uji efektifitas konsumsi benih mujair 

Pemeliharaan 

Induk ikan mujair yang telah diseleksi selanjutkan ditempatkan kedalam 
9 kotak hapa yang berukuran 1x1x1x m dengan jumlah induk yang digunakan 
sebanyak 27 ekor dimana 9 ekor jantan dan 18 ekor betina dengan sistem 
pembagian (Tabel 3). 
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Tabel 3. Jumlah tebaran induk mujair pada hapa. 

Hapa Jantan Betina 

1 1 1 
2 1 2 
3 1 3 
4 1 1 
5 1 2 
6 1 3 
7 1 1 
8 1 2 
9 1 3 

Pemeliharaan induk mujair dilaksanakan selama 3 bulan dengan sistem 
air mengalir dan pemberian pakan tiga kali dalam sehari. Selama proses 
pemeliharaan setiap hari dilakukan pengecakan kotak hapa jika ada induk mujair 
yang menghasilkan benih. Benih yang dihasilkan dari proses pemeliharaan 
dilakukan pemanenan dan dicatat jumlah benih yang dihasilkan selanjutnya 
ditempatkan dalam satu wadah sebagai tempat penampungan benih dan 
dilakukan pemberian pakan. Benih yang dihasilkan dipelihara sampai berukuran 
1 cm. 

Hasil benih dari induk mujair kemudian diaplikasikan ke uji efektifitas 
konsumsi benih mujair dalam pembesaran kakap putih. Untuk melihat efektifitas 
konsumsinya dalam uji coba ini menggunakan benih kakap ukuran 10-12 cm 
yang ditempatkan dalam toples plastik volume 20 L sebanyak 3 buah. Setiap 
toples diisi benih kakap sebanyak satu ekor dan diberikan benih mujair sebanyak 
50 ekor setiap wadahnya dan lama pemeliharaan 20 hari (Tabel 4). Selama 
proses pemeliharaan setiap hari dilakukan pengecekan sisa jumlah benih mujair 
dan dilakukan penambahan untuk menggenapkan menjadi 50 ekor.  

Tabel 4. Jumlah tebaran benih mujair untuk uji efektifitas konsumsi benih mujair 

Kode Jumlah benih mujair (ekor) 

A 50 
B 50 
C 50 

Selama uji coba berjalan dilakukan pembersihan waring hapa agar 
proses pergantian air ke dalam hapa berjalan lancar 

Analisa Data 

Penyajian grafik dan tabulasi data jumlah benih yang dihasilkan dan 
jumlah konsumsi benih mujair selama pemeliharaan dilakukan dengan 
menggunakan Microsoft excel 2010. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pemilihan benih mujair sebagai pakan alternatif pada pembesaran 
kakap di bak terkontrol dimana mujair jika di tambak sangat cepat 
berkembangbiakannya hal ini mendukung ketersediaan komoditas ikan mujair, 
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dan ikan mujair juga jadi hama dalam petak pembesaran, sehingga dengan 
adanya kegiatan ini petani mudah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

 Kegiatan perekayasaan dengan judul teknologi adaptif pembesaran 
kakap putih dibak terkontrol yang diawali dengan pemeliharaan induk ikan mujair 
sebanyak 27 ekor ( 9 ekor jantan dan 18 ekor betina) yang dipelihara dalam hapa 
ukuran 1x1x1 m yang dimodifikasi menyerupai karamba yang ditempatkan 
dalam bak beton volume 10 ton dengan masa pemeliharaan selama 3 bulan.  

 

Gambar 4. Jumlah produksi benih mujair 

Berdasarkan data pada Gambarr 4 menunjukkan bahwa, dari tiga 
perbandingan komposisi pemijahan didapatkan pemijahan dengan 
perbandingan 1 jantan >< 1 betina mengalami pemijahan sebanyak 4 kali selama 
tiga bulan pemeliharaan dengan jumlah benih yang dihasilkan 1982 dengan 
jumlah rata-ratanya 496 ekor/hapa, sementara perbandingan perbandingan 1 >< 
2 hanya sekali dan 1>< 3 dua kali. Jika melihat hasil benih yang dihasilkan dan 
jumlah pemijahan yang terjadi berdasarkan data pada Tabel 3 sebenarnya yang 
mempunyai peluang besar menghasilkan benih lebih banyak yang perbandingan 
1 jantan >< 3 betina karena yang dapat bereproduksi ada 3 ekor namun pada 
kenyataannya tidak demikian, ini menandakan bahwa karena ruang bergeraknya 
terbatas sehingga ikan mengalami stress karena jumlah komoditas di dalamnya 
tidak berbeda sementara besaran hapa yang digunakan sama sehingga yang 
perbandingan 1 >< 1 lebih nyaman ruang geraknya jika dibandingan dengan 
yang perbandingan 1><3. Hal ini terjadi untuk kemudahan pengambilan data 
sehingga induk ditempatkan dalam ruang yang terbatas untuk memudahkan 
control dan pengambilan data. 
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Gambar 5. Jumlah konsumsi harian benih mujair 

Tahap selanjutnya dari uji coba ini adalah mengaplikasikan benih mujair 
ke pembesaran kakap pada skala kecil/terbatas yaitu menggunakan 3 toples 
plastik yang berfungsi sebagai pembanding dengan volume 20 L, untuk 
memudahkan dalam pengontrolan atau pengambilan data. Berdasarkan data 
pada tabel 4 selama 20 hari pemelihraan dapat dilihat bahwa dari ketiga toples 
uji hanya pada toples kode A tiga hari pertama tidak menkonsunsi benih mujair 
namun untuk kode B dan C melebihi 50% dari jumlah 50 ekor yang habis. Ini 
menandakan bahwa benih mujair dapat langsung direspon oleh ikan kakap 
walaupun pada toples A tidak merespon selama 3 hari karena masih dalam 
proses adaptasi. Berdasarkan data pada tabel 4 perbandingan antara ketiga uji 
coba mulai hari pertama sampai hari kesembilan terjadi perbedaan konsumsi 
benih mujair walaupun perbedaannya tidak begitu jauh namun mulai hari 
kesepuluh sampai hari keduapuluh antara ketiga uji coba jumlah konsumsinya 
hampir sama, ini berarti bahwa dari hari pertama sampai hari kesembilan itu 
terjadi masa adaptasi, baik itu adaptasi ruang ataupun makanan sehingga 
berpengaruh ke nafsu makan namun mulai hari kesupuluh ketika sudah 
beradaptasi dengan lingkungan yang ada nafsu makan mulai stabil dan ketiga 
perlakuan jumlah konsumsinya hampir sama.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan perekayasaan ini maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam uji coba ini jumlah anakan yang banyak dihasilkan dari 1 jantan >< 1 
betina yang menghasilkan anakan rata-rata 496 ekor/hapa. 

2. Efektifitas jumlah konsumsi benih mujair dalam pembesaran kakap adalah 
33-39 ekor/hari.   

3. Dan jika akan melakukan pembesaran kakap menggunakan anakan mujair 
sebagai pakannya maka sebelum kegiatan pembesaran dimulai terlebih 
dahulu memelihara mujair terlebih dahulu sampai berkembang biak, jika 
telah beranak banyak barulah dimasukkan benih kakapnya ke petaka 
pembesaran. 
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ABSTRAK 

 Budidaya ikan nila salin sudah banyak dilakukan oleh petambak di daerah yang 
mempunyai aliran air payau dengan petakan yang luas, namun masih menerapkan 
budidaya sistim tradisional. Tingginya kebutuhan ikan konsumsi dimasyarakat diperlukan 
teknologi untuk meningkatkan produksi ikan nila salin. Kegiatan Aplikasi pompa ventury 
sederhana pada budidaya ikan nila salin kepadatan tinggi, merupakan salah satu upaya 
dalam memperbaiki pola budidaya. Tujuan kegiatan ujicoba adalah untuk mengetahui 
pengaruh pemasangan pompa ventury sederhana terhadap ikan uji dan parameter air 
media budidaya. Kegiatan aplikasi pompa ventury sederhana pada budidaya ikan nila salin 
kepadatan tinggi dilakukan di BBPBAP Jepara dilakukan pada bulan Oktober – Desember 
2020 selama 4 bulan. Wadah yang digunakan bak beton ukuran 4x3,5x1 m3 dengan 
volume air 10m3 kemudian dipasang 2 buah pompa ventury sederhana di sisi sudut bak. 
Ikan uji adalah ikan nila salin yang sebelumnya telah dilakukan aklimatisasi air laut. Pakan 
yang diberi pakan mandiri berupa pellet produksi BBPBAP Jepara dengan dosis pakan 3 
% dari biomass. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penggunaan pompa ventury 
sederhana memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan dan kualitas air 
media. Kualitas air yang diukur terdiri dari Salinitas atau kadar garam 28–32 ppt, DO t 4,5–
6,7 mg/L, suhu 29–31oC dan pH 7,4–7,8. Pertumbuhan ikan nila hingga panen 108,8 – 
126,6 g, kelulusan hidup 99% dan FCR 1,53.  

Kata Kunci: Pompa ventury sederhana, Ikan nila salin, padat tebar tinggi 

PENDAHULUAN 

Intensifikasi produksi perikanan budidaya terus meningkat, Indonesia 
memiliki beragam jenis ikan salah satunya ikan nila yang digemari untuk 
dikonsumsi. Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan salah satu komoditas 
unggulan yang dapat dikembangkan. Ikan nila salin merupakan ikan nila air 
tawar yang sudah diadaptasikan untuk dapat hidup di air laut. Kegiatan budidaya 
ikan nila salin sudah banyak dilakukan oleh petambak di daerah yang 
mempunyai aliran air payau dengan petakan yang luas, namun masih 
menerapkan budidaya sistim tradisional. Ikan nila salin secara komersial layak 
untuk diusahakan atau dengan kata lain menguntungkan.  

Pola budidaya ikan nila salin perlu dikembangkan karena laju konversi 
lahan tambak terjadi sepanjang waktu. Bertambahnya industri dan kota-kota 
baru dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan produksi dan produktifitas 
ikan tersebut. Tingginya kebutuhan ikan konsumsi dimasyarakat diperlukan 
teknologi untuk meningkatkan produksi ikan nila salin. Sebagai upaya 
mendukung ketahanan pangan serta tingginya kebutuhan ikan konsumsi 
dimasyarakat diperlukan teknologi untuk meningkatkan produksi ikan nila salin 
dengan padat tebar tinggi semakin penting. Balai Besar Perikanan Budidaya Air 

mailto:iwanaris09@gmail.com
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Payau Jepara telah melakukan kegiatan Aplikasi pompa ventury sederhana 
pada budidaya ikan nila salin kepadatan tinggi di bak, merupakan salah satu 
upaya dalam memperbaiki pola budidaya. Selain itu juga menjadi salah satu 
budidaya alternatif yang dapat dilakukan di bak maupun dilahan sempit untuk 
mendukung peningkatan produksi. Tingginya kebutuhan ikan konsumsi 
dimasyarakat diperlukan teknologi untuk meningkatkan produksi ikan nila salin.  

Teknologi aplikasi pompa ventury sederhana pada intensifikasi produksi 
perikanan budidaya menjadi faktor utama khususnya dalam peningkatan 
kelarutan oksigen yang menjadi parameter vital budidaya. Pompa ventury 
sederhana mengadopsi dari prinsip kerja sistem ventury, alat ini menghasilkan 
gelembung sangat kecil di dalam air sehingga dapat larut lebih lama (homogen) 
tidak cepat lepas ke udara. Selain itu juga meningkatkan kandungan oksigen di 
dalam air menjadi lebih tinggi. Tingginya oksigen terlarut di dalam air membuat 
ikan dapat hidup nyaman, tumbuh lebih cepat (nafsu makan tinggi) dan tidak 
mudah terserang penyakit. Tujuan kegiatan ujicoba adalah untuk mengetahui 
pengaruh pemasangan pompa ventury sederhana terhadap ikan uji dan 
parameter air media budidaya. 

BAHAN DAN METODA 

Kegiatan aplikasi pompa ventury pada budidaya ikan nila salin padat 
tebar tinggi dilakukan pada bulan September-Desember bertempat di 
Laboratorium basah unit produksi pakan mandiri BBPBAP Jepara. Adapun 
sarana yang digunakan adalah bak beton ukuran 4x3,5x1 m3  dengan volume air 
10 ton. Bak yang digunakan 1 buah dengan dilengkapi 2 buah pompa ventury 
sederhana sebagai pengganti aerator. 

Adapun bahan dan alat yang dibutuhkan pada kegiatan ini adalah benih 
ikan nila salin ukuran 4–6 cm sebanyak 2.000 ekor, pakan ikan mandiri produksi 
BBPBAP Jepara, peralatan lapangan, peralatan kualitas air (DO meter, pH 
meter, refracto meter) dan waring penutup bak.  

Persiapan Bak dan Air Media 

Wadah kegiatan budidaya menggunakan bak beton ukuran 4x3,5x1 m3. 
Persiapan bak secara fisik dilakukan pencucian, pengeringan, dan pengisian air 
laut salinitas 28–32 ppt dan suhu 29–31oC volume 10 ton. Kemudian di atas bak 
ditutup dengan waring hitam berfungsi untuk mencegah burung predator 
pemakan ikan. 

Pemasangan Pompa Ventury Sederhana  

Pompa ventury sederhana adalah alat pengganti blower atau aerator 
yang mempunyai fungsi untuk menghasilkan gelembung udara di dalam air. Alat 
ini digunakan sebanyak 2 buah ditempatkan di sisi sudut media pemeliharaan 
menggunakan tenaga listrik 90 Watt.  
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Gambar 1. Pompa ventury sederhana dan pemasangan 

Penebaran Benih Ikan Nila Salin 

Benih ikan nila ukuran 2-3 cm sebelum ditebar ke dalam bak uji terlebih 
dahulu dilakukan aklimatisasi untuk menyesuaikan dari air tawar ke air laut 
selama 20 hari. Kemudian ikan nila salin dengan panjang 4–6 cm dengan padat 
tebar 200 ekor per m3 ditebar secara merata ke dalam bak uji (Gambar 2). 

   

Gambar 2. Penebaran benih ikan nila salin 

Pembeian Pakan 

Ikan nila salin diberi pakan mandiri dengan protein 32% berupa pellet 
ikan yang diproduksi oleh BBPBAP Jepara. Jumlah pakan yang diberikan 3% 
dari biomas berat ikan dengan frekuensi pemberian 2 kali sehari (Gambar 3). 

 

     

Gambar 3. Pemberian pakan mandiri BBPBAP Jepara 
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Pengelolaan Kualitas Air 

Kualitas air dilakukan pengukuran 2 kali setiap minggu dengan 
parameter salinitas, Oksigen terlarut (DO), Suhu dan pH (Gambar 4). Setelah 
ikan berumur 20 hari dilakukan penggantian air laut sebanyak 20 – 30% setiap 
hari dan penyiponan.  

 

    

Gambar 4. Pengukuran kualitas air media  

Pertumbuhan Ikan 

Pertumbuhan ikan diukur setiap 10 hari sekali dengan parameter 
panjang dan berat melalui pengambilan sampel ikan (Gambar 5). 

 

   

Gambar 5. Sampling pengukuran panjang dan berat ikan 

Pemanenan Ikan 

Kegiatan pemanenan dilakukan setelah ikan berumur 110 hari dan 
sudah berukuran konsumsi dan ikan dipanen secara total dengan cara menguras 
air bak.  
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HASIL DAN BAHASAN 

Hasil kegiatan aplikasi ventury sederhana pada budidaya ikan nila salin 
padat tebar tinggi memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan berat 
(Gambar 6). 

 

Gambar 6. Pertumbuhan dan berat rerata ikan nila salin per sepuluh hari 

Ikan nila salin yang dipelihara selama 110 hari menunjukkan 
pertumbuhan rerata yang sangat baik 126,64 g. Hal ini menunjukkan bahwa 
aplikasi pompa ventury sederhana yang diujikan pada ikan nila salin dapat 
memberikan pengaruh sangat nyata terhadap laju pertumbuhan ikan nila salin 
(Gambar 6).  

 

 

Gambar 7. Grafik kelulusan hidup ikan nila salin per sepuluh hari 
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Kelulusan hidup berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 110 
hari tidak terdapat kematian ikan. Berdasarkan (Gambar 7) diperoleh rata-rata 
kelulusan hidup ikan nila salin yang dipelihara 99% dengan tingkat kepadatan 
200 ekor/m3. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ikan nila salin dapat hidup 
normal pada kondisi padat penebaran tinggi yang dipelihara di bak. 

 

Gambar 8. Grafik biomas ikan nila salin per sepuluh hari 

Berdasarkan Gambar 8 terhadap tingkat produksi ikan nila salin 
mendapatkan hasil 250,7 kg dengan size 8–10 ekor/kg. Kondisi budidaya ikan 
nila salin harus disesuaikan dengan kebutuhan optimal bagi ikan yang dipelihara. 

Hasil pengukuran dan pengamatan kualitas air media selama 
pemeliharaan ikan nila salin dengan aplikasi pompa ventury sederhana diperoleh 
data yaitu;  salinitas  28–32 ppt, oksigen terlarut 4,5 – 6,7 mg/l, pH 7,4–7,8 serta 
suhu 29–31oC. 

Aplikasi pompa ventury sederhana pada budidaya ikan nila salin yang 
dipelihara pada bak dengan kepadatan 200 ekor/m3 mampu hidup normal yang 
ditandai dengan pergerakan aktif dan merespon terhadap pakan pada hari ke 1 
hingga panen. Pertumbuhan ikan nila salin berdasarkan hasil yang didapat 
selama percobaan di bak bahwa pertumbuhan ikan dengan kepadatan hingga 
200 ekor/m3 menggunakan aplikasi pompa ventury sederhana memperlihatkan 
hasil yang sangat baik. Kelulusanhidup terjadi kematian 1% ini disebabkan oleh 
faktor penanganan sewaktu penimbangan ikan saat pengambilan sampel. 
Namun secara keseluruhan kelulusanhidup ikan nila salin pada percobaan ini 
sangat baik diatas 90% (BSN, 2009). Pompa ventury sederhana menghasilkan 
gelembung udara sangat kecil di dalam air dengan konsentrasi oksigen terlarut 
tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan pompa ventury sederhana 
mampu memberikan kondisi kualitas air media uji menjadi layak dan terjaga di 
kisaran optimal pada budidaya ikan nila salin di bak dengan padat tebar 200 
ekor/m3. Menurut Effendi et al., (2004) mengatakan bahwa kualitas air yang baik 
akan mempengaruhi kelulusan hidup ikan serta pertumbuhan ikan. 

Tingkat produksi ikan adalah nilai hasil panen yang didapatkan dari 
suatu kegiatan budidaya dalam satu siklus budidaya. Berdasarkan nilai produksi 
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ikan nila salin didapatkan hasil 250,7 kg. Hasil ini sesuai dengan pernyataan 
Kordi (2010), semakin tinggi padat tebar maka semakin tinggi pula nilai produksi 
(hasil panen) dalam kegiatan budidaya. Hasil laju pertumbuhan harian dan hasil 
kelulushidupan ikan nila salin selama pemeliharaan dengan meningkatnya bobot 
tubuh ikan sehingga membutuhkan jumlah pakan yang lebih besar. Nilai konversi 
pakan (FCR) meningkat seiring dengan padat tebar ikan tinggi. Hal ini 
menunjukkan bahwa ikan nila salin pada kegiatan ini dapat memanfaatkan pakan 
yang diberikan dengan baik karena memiliki nilai FCR 1,53. Mudjiman (2009) 
menyatakan bahwa nilai rasio konversi pakan berhubungan erat dengan kualitas 
pakan, semakin rendah nilainya maka semakin baik kualitas pakan dan makin 
efisien.  

KESIMPULAN 

Aplikasi pompa ventury pada budidaya ikan nila salin padat tebar tinggi 
sudah berhasil dengan panen ikan nila sebanyak 250,7 kg, tingkat kelangsungan 
hidup ikan 99%, menghabiskan pakan ikan sebanyak 380 kg, dengan konversi 
pakan (FCR) 1,53. Pompa ventury sederhana menghasilkan gelembung sangat 
kecil di air dengan konsentrasi oksigen terlarut tinggi memberikan pengaruh 
positif terhadap kualitas air media sehingga ikan yang dibudidayakan dapat 
hidup normal pada kepadatan yang tinggi 200 ekor/m3. 
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ABSTRAK 

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji perbedaan laju 
pertumbuhan spesifik (SGR), produksi dan produktivitas rumput laut K. alvarezii yang 

dibesarkan pada lokasi budidaya berbeda di kabupaten Takalar. Lokasi kerekayasaan 
terdiri dari 3 daerah sentra budidaya rumput laut di kabupaten Takalar, yaitu A) Perairan 
Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara. B) Perairan BPBAP Desa 
Mappakalompo Kecamatan Galesong, dan C) Perairan Puntondo Desa Laikang 
Kecamatan Manggarabombang. Hasil perhitungan SGR rumput laut K. alvarezii pada 

perlakuan di perairan Puntondo Desa Laikang Kecamatan Manggarabombang dan perairan 
Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara diiperoleh SGR masing-masing sebesar  
2.34 %/hari-1 dan 1.63 %/hari-1 lebih besar hasil pengukuran SGR rumput laut K. alvarezii 

pada perlakuan di perairan BPBAP Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong hanya 1.40 
%/hari-1. Rata-rata produksi dan produktivitas rumput laut K. alvarezii  pada akhir 
kerekayasaan tertinggi pada perlakuan di perairan Puntondo Desa Laikang Kec. 
Manggarabombang masing-masing 23.40±12.85 kg dan 0.78±0.43  kg/m-1, dan terendah 
pada perlakuan di perairan BPBAP Desa Mappakalompo Kec. Galesong masing-masing 
11.00±3.08 kg dan 0.37±0.10 kg/m-1 lebih kecil produksi dan  produktivitas pada perlakuan 
di perairan Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara masing-masing 13.12±4.10 kg dan 
0.44±0.14 kg/m-1. Parameter kualitas perairan ketiga lokasi budidaya di kabupaten Takalar 
masih layak untuk kehidupan rumput laut K. alvarezii.   

Kata Kunci: Rumput laut, bobot rumnput laut, dan lokasi 

PENDAHULUAN 

Budidaya rumput laut meskipun masih tergolong baru dalam kategori 
budidaya dunia, menunjukkan produksi pertumbuhan dunia yang pesat dalam 
kurun waktu 50 tahun terakhir dan tiga kali lipat anatara tahun 1997 dan 2017, dari 
7 juta ton menjadi 24 juta ton (FAO, 2014).  Saat ini luasan rumput laut yang efektif 
mencapai 384.733 ha. Untuk mencapai target 19,5 juta ton tahun 2019, dengan 
produktivitas yang sama, dibutuhkan lahan budidaya seluas kurang lebih 769.452 
ha. Rumput laut Kappaphycus alvarezii sebagai komoditas perikanan dengan 
wilayah distribusi yang sangat luas yakni negara di Asian, Afrika, dan Amerika, 
dan lebih besar dihasilkan dari negara-negara Asia (Kim et al., 2017).  Oleh karena 
itu, kementerian kelautan dan perikanan berharap agar kawasan Indonesia bagian 
Timur bisa menyumbang produksi rumput laut sebesar 60 persen dari total target 
produksi tersebut (Warta Ekspor, 2013). 

Kabupaten Takalar berada antara 5.3-5.33 derajat Lintang Selatan dan 
antara 119.22-118.39 derajat Bujur Timur. Kabupaten Takalar dengan ibukota 
Pattalasang terletak 29 km arah selatan dari Kota Makassar ibukota Provinsi 
Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah sekitar 566,51 km2, 
dimana 240,88 km2 diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis 
pantai sekitar 74 km Kabupaten Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu 

mailto:amridgtiro@gmail.com
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musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasa terjadi antara bulan Oktober 
sampai bulan Maret. Rata-rata curah hujan bulanan pada musim hujan berkisar 
122,7 mm hingga 653,6 mm dengan curah tertinggi rata-rata harian adalah 27,90C 
(Oktober) dan terendah 26,50C (Januari–Februari) temperatur udara terendah 
rata-rata 22,2 hingga 20,40C pada bulan Februari-Agustus dan tertinggi 30,5 
hingga 33,90C pada bulan September-Januari. Kabupaten Takalar bagian Barat 
(meliputi Mangarabombang, Galesong Utara, Galesong Selatan, Galesong Kota, 
Mappakasunggu dan Sanrobone) adalah merupakan sebagian daerah pesisir 
pantai yang cocok untuk pertambakan dan perikanan laut, serta budidaya rumput 
laut di wilayah ini diduga cukup potensial untuk dikembangkan 
(www.takalarkab.go.id). 

 
Pemilihan lokasi yang tepat untuk budidaya rumput laut merupakan kunci 

keberhasilan budidaya rumput laut. Lokasi harus jauh dari sumber air tawar seperti 
sungai, area estuari dan sumber limbah. Lokasi harus terlindungi ombak dan 
gelombang yang besar yang dapat merusak lahan budidaya. Arus air berkisar 20-
40 m permenit. Pergerakan air berpengaruh pada pertumbuhan tanaman karena 
mempermudah penyerapan nutrien. Ketinggian air pada surut terendah lebih dari 
0,5-1 m dan pada saat pasang tertinggi 2-3. Tanaman harus terbenam pada surut 
terendah. Area yang memiliki pasir yang kasar sampai dengan batu karang 
merupakan tempat yang bagus untuk budidaya Eucheuma (Sahoo dan Yarish, 
2005).  

 
Beberapa perekayasaan menunjukkan bahwa pertumbuhan mutlak 

rumput laut Eucheuma spinosum terbaik pada ekosistem pasir (667,5 g), dan 
pertumbuhan mutlak terendah terdapat pada ekosistem terumbu karang (245 g). 
Laju pertumbuhan spesifik rumput laut terbaik terdapat pada ekosistem pasir (5,75 
%) dan laju pertumbuhan spesifik terendah terdapat pada ekosistem terumbu 
karang (5,23 %). Budidaya rumput laut E. spinosum pada ekosistem yang berbeda 
berpengaruh terhadap pertumbuhan mutlak, dan laju pertumbuhan spesifik (Malik 
dkk., 2019). Namun, nilai laju pertumbuhan spesifik rumput laut Kappaphycus 
alvarezii yang dipelihara dengan berbagai metode pada ekosistem padang lamun 
berkisar 1,14-1,53 %/hari (Alimuddin, 2013).  

 
Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan 

kerekayasaan terkait hubungan antara faktor eksternal dan faktor internal, 
sehingga dapat ditentukan kerekayasaan yang baik untuk lokasi budidaya yang 
tepat dan berkelanjutan. Budidaya rumput laut dilakukan di pantai dan di laut 
dengan ekosistem budidayanya di duga berbeda. Oleh karenanya BPBAP Takalar 
perlu melakukan kegiatan kerekayasaan yang mengarah pada peningkatan 
produksi dan produktivitas rumput laut K. alvarezii hasil pembesaran pada lokasi 
budidaya disepanjang pesisir pantai Takalar dan selanjutnya diharapkan akan 
berdampak ke arah peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat 
pembudidaya rumput laut. Percobaan ini bertujuan untuk menganalisis dan 
mengkaji perbedaan laju pertumbuhan spesifik (SGR), produksi dan produktivitas 
rumput laut K. alvarezii yang dibesarkan pada lokasi budidaya berbeda di 
kabupaten Takalar. 

 
 
 
 

http://www.takalarkab.go.id/
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BAHAN DAN METODE 

Waktu dan Tempat 

Kegiatan kerekayasaan ini dilaksanakan pada bulan April-November 
2020.Tempat kegiatan kerekayasaan di 3 (tiga) lokasi budidaya, yaitu A). Perairan 
Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara, B) Perairan BPBAPT Desa 
Mappakalompo Kecamatan Galesong, C)  Perairan Puntondo Desa Laikang 
Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar. 

Bahan dan Alat  

Adapun bahan dan alat yang digunakan dalam kerekayasaan dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

Tabel 1. Bahan yang akan digunakan pada kegiatan pengujian pembesaran 
rumput laut Kappaphycus alvarezii 

No Nama Bahan Fungsi 

1. Rumput laut Kappaphycus alvarezii hasil 
pengembangan kultur jaringan BPBAPT 

Sebagai organisme uji 

2. Tali PE(Ø No. 10, 5, 3 dan 1,5 mm) Sarana  budiaya 

3. Pelampung Bola besar  Pelampung utama 

4. Botol aqua dan jergen Pelampung bentangan 

Tabel 2.   Alat yang akan digunakan pada kegiatan pengujian pembesaran rumput 
laut Kappaphycus alvarezii  

No Nama Alat Fungsi 

1. Perahu sampan Mengangkut dan sarana transfor 

2. Ember sample Menyimpan sample rumput laut  

3. Timbangan digital Menimbang bahan dan sampel 

4. Peralatan analisis kualitas air  Mengukur parameter kualitas air. 

Sumber: Data sekunder 

Prosedur Kerja 

Tahapan budidaya dalam kerekayasaan rumput laut jenis K. alvareezzi 
antara lain konstruksi tempat budidaya (sesuai metode yang digunakan), 
pemilihan bibit, pengangkutan bibit, pengikatan bibit, penanaman bibit atau 
bentangan, pemeliharaan dan perawatan rumput laut, panen, dan  pengeringan.   

Bibit rumput laut yang digunakan adalah bibit hasil kultur jaringan jenis K. 
alvarezii yang mudah dan sehat serta diperoleh dari hasil pengembangan BPBAP 
Takalar. Selanjutnya, stock bibit rumput laut K. alvarezii dibawah ke lokasi 
kerekayasaan untuk dibesarkan dan dibudidayakan pada lokasi perairan yang 
berbeda.  Lokasi kerekayasaan terdiri dari 3 daerah sentra budidaya rumput laut 
di kabupaten Takalar,  yaitu A. Perairan Desa Aeng Batu-batu Kecamatan 
Galesong Utara (-5023’7030’’ LS dan 1190.38’1417’’ BT); B. Perairan BPBAP Desa 
Mappakalompo Kecamatan Galesong (5020’4’’ LS dan 1190.21’28’’ BT); dan C. 
Perairan Puntondo Desa Laikang Kecamatan Manggarabombang (-5058’8370’’ LS 



60 
 

dan 1190.47’8646’’ BT). Ketiga lokasi budidaya merupakan daerah dengan habitat 
dasar perairan berbeda. Lokasi budidaya rumput laut di perairan Desa Aeng Batu-
batu Kecamatan Galesong Utara habitat terumbu karang, perairan BPBAPT Desa 
Mappakalompo Kecamatan Galesong habitat berpasir, dan lokasi perairan 
Puntondo Desa Laikang Kecamatan Manggarabombang merupakan teluk dengan 
ekosistem padang lamun. 

Metode budidaya rumput laut yang dilakukan pada kerekayasaan adalah 
metode floating-longline sistem, modifikasi sistem float line (longline). Satu unit 
budidaya dengan teknologi yang diterapkan dalam kerekayasaan ini, adalah bobot 
bibit awal yang digunakan dalam kerekayasaan adalah 50 gr/simpul, bibit 
diikatkan pada tali PE No.1,5 mm dan selanjutnya diikat pada tali rentang PE No. 
5 mm dengan jarak antar tali simpul 20 cm. Penanaman bibit dengan metode 
lepas dasar longline yang berukuran panjang tali rentang 30 m. Selanjutnya unit 
budidaya disesuikan dengan lokasi budidaya yang berbeda. Perkembangan 
rumput laut yang dibudidayakan disampling setiap 10 hari sekali dan 
pemeliharaan dilakukan selama 50 hari. 

Rancangan Kerekayasaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam kerekayasaan ini adalah 
experiment percobaan pembesaran rumput laut dengan lokasi budidaya yang 
berbeda. Pengujian menitikberatkan pada uji laju pertumbuhan spesifik, produksi 
dan produktivitas rumput laut yang dibesarkan pada lokasi budidaya yang 
berbeda, yaitu:  

A. Perairan Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara, dikerjakan oleh 
ES.4.1 

B. Perairan BPBAP Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong, dikerjakan oleh 
ES.4.2  

C. Perairan Puntondo Desa Laikang Kecamatan Manggarabombang, dikerjakan 
oleh ES.4.3.  

Pengamatan dan sampling perkembangan rumput laut yang 
dibudidayakan diiukur dengan menimbang setiap 10 hari sekali dan budidaya 
dilakukan selama 50 hari. Data dilakukan dengan cara dideskripsikan. Data-data 
yang diperoleh dalam bentuk tabel dan grafik untuk mengetahui perbandingan laju 
pertumbuhan harian, produksi, dan produktivitas rumput laut. Uji pengukuran laju 
pertumbuhan spesifik dihitung dengan menggunakan rumus Anggadireja dkk., 
(2006) sebagai berikut: 

          

     
Dimana:  
SGR = Laju pertumbuhan spesifik (%/hari-1) 
Wo = Berat bibit awal (0 hari) 
Wt = Berat tanaman setelah t hari 
     t = Lama penanaman (hari) 

Produksi rumput laut dihitung berdasarkan selisih jumlah bobot akhir 
pengamatan dengan jumlah bobot awal pengamatan dari semua rumpun rumput 
laut menggunakan persamaan berikut (Winberg, 1971): 

           LnWt-LnWo 
SGR  =                                    x 100% 
     t 
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Dimana :       
P = Produksi rumput laut (kg) 
Wo = Berat bibit awal (0 hari) 
Wt = Berat tanaman setelah t hari 

Produktivitas (Pv) dihitung berdasarkan selisih jumlah bobot akhir 
pengamatan dengan jumlah bobot awal pengamatan dari semua rumput laut 
dibagi dengan panjang tali  dihitung dengan menggunakan rumus sesuai petunjuk 
Masyahoro (2007) sebagai berikut:      
  

 

Dimana:  

Pv = Produktivitas rumput laut (kg/m) 
Wt = Bobot akhir rumput laut (kg) 
Wo = Bobot awal rumput laut (kg) 
L = Panjang tali ris (m) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengujian dan pengukuran pertambahan bobot rumput 
laut yang dipeliharapada lokasi budidaya berbeda, menunjukkan peningkatan 
rata-rata pertambahan bobot seiring dengan waktu pemeliharaan. Rata-rata 
pertambahan bobot rumput laut yang dibudidayakan pada akhir perekayasaan di 
perairan Puntondo Desa Laikang Kecamatan Manggarabombang lebih tinggi 
169,6 g dibanding rumput laut yang dibudidayakan di perairan Desa Aeng Batu-
batu Kecamatan Galesong Utara dan di perairan BPBAP Desa Mappakalompo 
Kecamatan Galesong masing-masing 117,5 g dan 109,0 g (Gambar 1).   

 

Gambar 1. Rata-rata pertambahan bobot rumput laut 
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Laju Pertumbuhan Spesifik (SGR) 

Hasil pengukuran pertumbuhan rumput laut K. alvareziiyang dibesarkan 
pada lokasi budidaya berbeda menunjukkan bahwa rata-ratalaju pertumbuhan 
spesifik (SGR) pada akhir kerekayasaan pada perlakuan di Perairan Puntondo 
Desa Laikang Kecamatan Manggarabombang dan di perairan BPBAP Desa 
Mappakalompo Kecamatan Galesong terjadi penurunan dari awal penanaman 
hingga akhir pemeliharaan (50 hari). Hasil perhitungan SGR rumput laut K. 
alvarezii pada perlakuan di perairan Puntondo Desa Laikang Kecamatan 
Manggarabombang dan perairan Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong 
Utara diiperoleh SGR masing-masing sebesar 2.34 %/hari-1 dan 1.63%/hari-1 lebih 
besar hasil pengukuran SGR rumput laut K. alvarezii pada perlakuan di perairan 
BPBAP Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong hanya 1.40 %/hari-1seperti 
ditampilkan dalam Gambar 2, berikut: 

 

Gambar 2. Grafik rata-rata laju pertumbuhan spesifik rumput laut K. 
alvareziipada akhir kerekayasaan 

Gambar 2 menunjukkan bahwa penurunan SGR secara drastis terjadi 
pada masa pemeliharaan 20 hari menuju 50 hari pada pemeliharaan rumput laut 
K. alvaziii pada habitat padang lamun di perairan Puntondo Desa Laikang 
Kecamatan Manggarabombang dan habitat berpasir di perairan BPBAP Desa 
Mappakalompo Kecamatan Galesong, namun ada peningkatan SGR pada habitat 
terumbu karang di perairan Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara. 
Pada pemeliharaan 50 hari, rata-rata SGR yang lebih tinggi secara berurutan pada 
habitat padang lamun di perairan Puntondo Desa Laikang Kecamatan 
Manggarabombang, habitat terumbu karang di perairan Desa Aeng Batu-batu 
Kecamatan Galesong Utara, dan habitat berpasir di perairan BPBAP Desa 
Mappakalompo Kecamatan Galesong masing-masing 2.34 %/hari-1, 1.63 %/hari-1 
dan 1.40 %/hari-1. Penurunan SGR rumput laut K. alvarezii disebabkan oleh faktor 
arus dan padatan tersuspensi yang tinggi.  Faktor-faktor tersebut membuat talus 
patah dan kekurangan intensitas cahaya.  Kotoran yang menempel pada rumput 
laut menyebabkan memudarnya pigmentasi sehingga rumput laut mudah patah 
dan mati (Hermawan, 2015 dalam Rukisah dkk., 2020). Namun, menurut 
Cokrowati dkk., (2018) bahwa laju pertumbuhan rumput laut K. alvarezii dianggap 
cukup menguntungkan apabila persentase pertumbuhan spesifik lebih dari 
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3%/hari. Nilai ini jika dibandingkan beberapa perekayasaan menunjukkan sama 
dengan SGR rumput laut K. alvarezii di Filipina yakni 0.1-8.4%/hari (Dawes, dkk., 
1994) dan Mandapam, Southeast Coast of India 0.34-5.5 %/hari-1 (Eswaran dkk., 
2002).  Meskipun demikian, nilai SGR yang diperoleh lebih rendah dibanding SGR 
rumput laut K. alvarezii yang dihasilkan perekayasaan lainnya, di antaranya di 
Zanzibar Tanzania 1.7-6.8 %/hari-1 (Msuya, 2013), Yucatan Peninsula Meksiko 
2,0-7.0 %/hari-1 (Muños et al., 2004 dalam Parman, 2020).  Selain itu, rendahnya 
SGR yang diperoleh diduga karena perbedaan lokasi budidaya, kondisi perairan 
maupun waktu budidaya, spesies metode budidaya, serta habitat budidaya yang 
diigunakan. Habitat lamun merupakan tanaman pesisir yang banyak ditemukan di 
perairan tropis hingga perairan dingin  dan memiliki daun yang dapat menyediakan 
tempat untuk kehidupan  rumput laut (Lobban dan Harrison, 1997). Respon 
pertumbuhan rumput laut yang rendah diperoleh pada habitat berpasir dan umur 
pemeliharaan 50 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa rumput laut K. alvarezii tidak 
dapat tumbuh dengan maksimal di habitat pasir.   

Produksi  dan Produktivitas 

Produksi dan produktivitas rumput laut K. alvarezii dengan perlakuan 
lokasi budidaya berbeda menunjukan produksi dan produktivitas yang berbeda. 
Rata-rata produksi dan produktivitas rumput laut K. alvareziipada akhir 
kerekayasaan tertinggi pada perlakuan di perairan Puntondo Desa Laikang Kec. 
Manggarabombang masing-masing 23.40±12.85 kg dan 0.78±0.43 kg/m-1,dan 
terendah pada perlakuan di perairan BPBAP Desa Mappakalompo Kec. Galesong 
masing-masing 11.00±3.08 kg dan 0.37±0.10 kg/m-1 lebih kecil produksi dan  
produktivitas pada perlakuan di perairan Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong 
Utara masing-masing 13.12±4.10 kg dan 0.44±0.14 kg/m-1. Rata-rata produksi dan 
produktivitas rumput laut K. alvarezii pada lokasi budidaya berbeda ditampilkan 
pada Tabel 3.  

Tabel 3.  Rata-rata produksi dan produktivitas rumput laut K. alvarezii pada lokasi 
budidaya berbeda ada akhir kerekayasaan 

Lokasi Budidaya  
Variabel Pengujian 

Produksi (kg) Produktivitas (kg/m-1) 

A.  Perairan Desa Aeng Batu-batu 

Kec. Galesong Utara 
13.12±4.10 0.44±0.14 

B.  Perairan BPBAP Desa 

Mappakalompo Kec. Galesong 
11.00±3.08 0.37±0.10 

C. Perairan Puntondo Desa 

Laikang Kec. Manggarabombang 
23.40±12.85 0.78±0.43 

Berdasarkan Tabel 3, perbedaan produksi dan produktivitas pada setiap 
pengamatan diduga karena perbedaan habitat lokasi budidaya dengan paramater 
kualitas perairan.Habitat padang lamun di perairan Puntondo Desa Laikang 
Kecamatan Manggarabombang memiliki produksi dan produktivitas lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan habitat karang di perairan Desa Aeng Batu-batu Kec. 
Galesong Utara dan habitat pasir di perairan BPBAP Desa Mappakalompo Kec. 
Galesong.  Namun, menurut Mubarak dan Wahyuni dalam Mala, (2016) tipe 
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habitat yang paling baik untuk pertumbuhan rumput laut adalah campuran pasir 
karang dan potongan atau pecahan karang, karena perairan dengan habitat 
demikian biasanya dilalui oleh arus yang sesuai bagi pertumbuhan rumput laut. 
Hal ini sangat berhubungan dengan sediaan nutrien berupa fosfat yang berasal 
dari bebatuan, perairan yang mempunyai dasar pecahan-pecahan karang dan 
pasir kasar dipandang baik untuk budidaya K.alvarezii.  Kondisi dasar perairan 
yang demikian merupakan petunjuk adanya gerakan air yang baik. 

Paramater Kualitas Perairan 

Parameter kualitas perairan yang diamati dalam perekayasaan meliputi 
parameter fisika dan kimia (suhu, pH, salinitas, dan Alkalinitas). Faktor lingkungan 
yang mendukung pertumbuhan dan pembesaran rumput laut K. alvarezii pada 
lokasi budidaya berbeda disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Parameter kualitas perairan daerah budidaya rumput laut K. alvarezii 
pada lokasi budidaya berbeda 

Parameter 
Kualitas Perairan  

Lokasi Budidaya  
Kisaran Optimal 

A B 

Suhu (0C) 
28.0-29.0 28.0-28.0 29.0-31.00C (Ask dan 

Azanza, 2002)  28.17±0,41  28.33±0.52 

pH 
8.1-8.5 7.4-8.5 

77.5-8.4 (Trono, 1989) 
8.28±0.21 8.29±0.20 

Salinitas (ppt) 
34.0-35.0 35.0-36.0 29,2-32,1 ppt (Parman, 

2020) 34.83±0.41 35.17±0.41 

Alkalinitas (ppm) 
94.9-108.5 86.4-101.5  

 99.89±5.73   92.62±6.32   

Keterangan 
A= Perairan Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara 
B= Perairan BPBAP Desa Mappakalompo Kec. Galesong 

Tabel 4 memperlihatkan bahwa parameter suhu yang diperoleh di 
perairan Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara berkisar 28,0-29,0°C 
sedangkan perairan BPBAP Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong berkisar 
28,0-28,0°C. Suhu perairan yang diperoleh selama perekayasaan kedua lokasi 
berkisar 28.0-29.0°C.  Kisaran yang diperoleh sesuai dilaporkan Ask dan Azanza 
(2002), pada daerah tropis pertumbuhan K. alvarezii dan Eucheuma yang cepat 
dan produksi biomassa yang tinggi selama sebulan dengan ditandai suhu berkisar 
25.0-30.0°C. Suhu perairan sangat penting untuk proses fotosintesis rumput laut. 
Suhu air, yang tinggi dan penurunan salinitas yang terjadi di muara akibat air tawar 
yang masuk, akan menyebabkan pertumbuhan rumput laut menjadi tidak normal. 
Rumput laut hidup dan tumbuh pada perairan dengan kisaran suhu air antara 20–
280C, namun masih ditemukan tumbuh pada suhu 310C. Suhu sangatlah penting 
dalam proses metabolisme rumput laut, karena kecepatan metabolisme rumput 
laut meningkat seiring dengan peningkatan suhu.   

Kisaran nilai rata-rata pH yang terukur di perairan Desa Aeng Batu-batu 
Kecamatan Galesong Utara berkisar 8.1-8.5 dan di perairan BPBAP Desa 
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Mappakalompo Kecamatan Galesong berkisar 7.4-8.5. pH perairan yang 
diperoleh selama perekayasaan dari kedua lokasi perairan berkisar 7.4-8.5. 
Menurut Trono (1989), pH perairan untuk pertumbuhan dan perkembangan 
rumput laut K. alvarezii adalah 7.5-8.4.  

Kisaran salinitas yang didapatkan di perairan Desa Aeng Batu-batu 
Kecamatan Galesong Utara berkisar 34.0-35.0 ppt sedangkan di perairan BPBAP 
Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong berkisar 35.0-36.0 ppt. Salinitas yang 
perairan yang diperoleh selama perekayasaan kedua lokasi berkisar 34,0-36,0 
ppt. Tingginya salinitas di perairan Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong 
Utara dan di perairan BPBAP Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong 
diperoleh pada bulan April sampai Juli. Nilai salinitas cenderung bervariasi karena 
diduga adanya aliran arus yang sedang dan merata sehingga memperlihatkan 
bahwa salinitas perairan ini cukup menunjang pertumbuhan dan perkembangan 
rumput laut. Menurut Parman (2020) nilai salintas yang baik bagi pertumbuhan 
rumput laut  jenis Eucheuma sp. berkisar 29,2-32,1 ppt.  

Kisaran alkalinitas yang didapatkan di perairan Desa Aeng Batu-batu 
Kecamatan Galesong Utara berkisar 94.9-108.5 ppm dan di perairan BPBAP Desa 
Mappakalompo Kecamatan Galesong berkisar 86.4-101.5 ppm. Pengukuran 
paramter kualitas air di perairan Puntondo Desa Laikang Kec. Manggarabombang 
tidak diamati dan diukur selama masa  pemeliharaan rumput laut K. alvarezii. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil perekayasaan mengenai pembesaran rumput laut K. alvarezii 
yang dibudidayakan pada lokasi berbeda disimpulkan, sebagai berikut: 

1. Pertambahan bobot rumput laut K. alvarezzi ketiga lokasi budidaya meningkat 
seiring dengan lama pemeliharaan. 

2. Laju pertumbuhan spesifik, produksi dan poduktivitas rumput laut K. alvarezii 
terbaik ditemukan pada lokasi budidaya di perairan Puntondo Desa Laikang 
Kecamatan Manggarabombangyang berhabitat padang lamun dan perairan 
Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara yang berhabitat karang. 

3. Parameter kualitas perairan ketiga lokasi budidaya di kabupaten Takalar masih 
layak untuk kehidupan rumput laut K. alvarezii.   
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ABSTRAK 

Pengembangan teknologi perbenihan untuk peningkatan produktivitas budidaya 
ikan baung perlu dilakukan. Masalah yang sering dihadapi dalam usaha pembenihan ikan 
adalah tingginya tingkat mortalitas ikan pada fase larva dan kualitas air pada budidaya 
ikan yang intensif. Upaya untuk mendegradasi nitrogen supaya tidak menjadi amonia 
yang melebihi batas ambang yang ditoleransi oleh ikan antara lain melalui pemberian 
probiotik. Efektifitas  pemberian bakteri berbeda sebagai probiotik yang berperan 
mendegradasi limbah aktivitas budidaya dapat meningkatkan pertumbuhan larva. 
Kegiatan pemeliharaan larva ikan baung dengan menggunakan aplikasi probiotik 
dilakukan selama 60 hari (ada 22 Juli – 19 September 2020). Larva ikan baung diperoleh 
dari hasil pemijahan induk ikan baung. Pemijahan dilakukan secara buatan (artificial 
spawning) menggunakan hormon Ovaprim dengan dosis 0,6 cc (ml/kg). Jumlah ikan yang 
ditebar adalah 60 ekor per akuarium   (1 ekor/L). Sampling pertumbuhan dilakukan setiap 
20 hari sekali sebanyak 5 ekor dari masing-masing wadah pemeliharaan untuk keperluan 
pengukuran panjang total dan bobot individu. Perlakuan yang diberikan adalah perlakuan 
K  (Tanpa pemberian bakteri probiotik/kontrol); A (Pemberian probiotik Nitrosomonas sp. 
dan Nitrobacter sp.); dan B (pemberian bakteri probiotik Pseudomonas sp. dan 
Achromobacter sp.).  Berdasarkan hasil grafik pertumbuhan perlakuan B ((Pseudomonas 
sp. dan Achromobacter sp. (RIFA)) memberikan hasil terbesar baik pad pertumbuhan 

bobot dan panjang dari sampling ke-1 hingga yang ke-3 selama 60 hari pemeliharaan.  
Selanjutnya adalah perlakuan K (kontrol/tanpa bakteri probiotik) dan yang terendah 
adalah perlakuan A ((Nitromonas sp. dan Nitrobacter sp. (Sel Multi)).  Pertumbuhan larva 
ikan baung yang paling terbaik adalah menggunakan probiotik ((Pseudomonas sp. dan 
Achromobacter sp. (RIFA)) dengan nilai panjang mutlak 5,95 cm dan bobot mutlak 3,0568 
gram, sedangkan untuk parameter kualitas air perlakuan probiotik B ini bisa menekan nilai 
kisaran Nitrit (0,01–0,39 mg/L) dan Nitrat (0,01–1,91 mg/L).  Kisaran tersebut masih 
sesuai dengan nilai kisaran kualitas air budidaya ikan baung. 

Kata Kunci: Larva ikan baung, probiotik, pertumbuhan 

PENDAHULUAN 

Ikan baung (Hemibagrus nemurus Blkr.) merupakan ikan asli Indonesia 
(Gustiano et al., 2015) dan habitat alamiahnya diperairan tenang (Sukendi, 
2001). Ketersediaan ikan baung sebagai bahan pangan masyarakat sebagian 
besar masih berasal dari hasil tangkapan di alam. Semakin meningkatnya minat 
konsumen terhadap ikan baung, mendorong penangkapan yang berlebihan, 
sehingga menurunkan ketersediaannya di alam. Kegiatan yang dapat dilakukan 
untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui kegiatan intensifikasi 
budidaya.  

Budidaya  ikan baung masih sedikit dilakukan oleh para pembudidaya ikan 
jika dibandingkan dengan ikan konsumsi lain yang lebih populer. Oleh karena 
itu, pengembangan teknologi perbenihan untuk peningkatan produktivitas 

mailto:rizki.maulana@kkp.go.id


70 
 

budidaya ikan baung perlu dilakukan. Masalah yang sering dihadapi dalam 
usaha pembenihan ikan adalah tingginya tingkat mortalitas ikan pada saat fase 
larva dan benih, terutama pada saat larva kehabisan kuning telur dan timbulnya 
berbagai masalah terutama berkaitan dengan kualitas air pada budidaya ikan 
secara intensif. Upaya untuk mendegradasi nitrogen seperti senyawa amonia 
dan nitrit  yang bersifat toksik  menjadi tidak toksik dalam media budidaya melalui 
pemberian probiotik sehingga pertumbuhan dan sintasan menjadi meningkat 
(Yosmaniar et.al., 2020). 

Efektifitas  pemberian bakteri berbeda sebagai probiotik terhadap kualitas 
air, sintasan dan pertumbuhan larva ikan baung (Hemibagrus nemurus Blkr.) 
yang berperan mendegradasi limbah aktivitas budidaya, dimaksudkan agar 
selama aktivitas budidaya kualitas air media budidaya dapat tetap terjaga 
sehingga dapat meningkatkan sintasan dan pertumbuhan. 

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan pemeliharaan larva ikan baung dengan menggunakan aplikasi probiotik 
dilakukan di  Instalasi Riset Teknologi Lingkungan Perikanan Budidaya dan 
Toksikologi–Cibalagung, BRPBATPP-Bogor. Kegiatan pembenihan dilakukan 
untuk mendukung kegiatan riset Tahun Anggaran 2019 yaitu untuk riset dasar di 
kelompok penelitian teknologi lingkungan budidaya. Kegiatan dilakukan selama 
60 hari yaitu pada 22 Juli – 19 September 2020. Adapun bahan dan alat yang 
digunakan adalah larva ikan baung, probiotik, pakan larva (artemia dan pelet), 
garam ikan, akuarium ukuran 80 L 12 buah, timbangan digital, 
penggaris/milimeter blok, alat tulis, serokan  dan corong penetasan artemia. 

Persiapan Larva Ikan Baung 

Larva ikan baung diperoleh dari hasil pemijahan induk ikan baung yang 
merupakan ikan koleksi dari Instalasi Riset Cibalagung BRPBATPP-Bogor. 
Pemijahan dilakukan secara buatan (artificial spawning), dengan menggunakan 
hormone Ovaprim, dosis yang digunakan adalah 0,6 cc (ml/kg). Adapun bobot 
induk dan dosis pemberian Ovaprim yang diberikan ada pada tabel 2.  

Tabel 1. Ukuran induk, dosis penyuntikan ovaprim 

Penyuntikan dilakukan 1 kali saja kepada semua induk ikan baung. 
Setelah penyuntikan, induk ditaruh dalam wadah/bak fiber volume 1 ton secara 
terpisah (1 ekor/bak) untuk menghindari perkelahian yang mengakibatkan luka, 
kemudian menunggu waktu stripping telur ±14-18 jam dari waktu penyuntikan. 
Pada kegiatan ini dilakukan donor sperma induk ikan jantan dengan 
mengorbankan induk ikan jantan untuk diambil spermanya dan dicampurkan ke 
dalam telur yang di stripping (Gambar 1). Pencampuran sel sperma dan telur 

No Induk Ikan Baung Ukuran 
(g) 

Dosis Ovaprim 
(ml/kg) 

Jumlah Ovaprim  
(ml) 

1 Jantan 1 500 0,6 0.3 
2 Betina 1 650 0,6 0.4 
3 Betina 2 730 0,6 0.4 
4 Betina 3 820 0,6 0.5 
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menggunakan bulu ayam dan ditetaskan pada bak fiber ukuran 1 ton (Gambar 
2). Larva hasil pemijahan selanjutnya digunakan pada kegiatan riset ini.  

Gambar 1. Penyuntikan dan Stripping induk baung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sel gonad dan sperma ikan baung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Pencampuran sperma dan telur induk ikan baung dan penebaran telur 
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Persiapan Wadah Pemeliharaan Larva 

Wadah pemeliharaan larva  yang digunakan adalah akuarium volume 80 
L sebanyak 12 buah dan diisi air sebanyak 60 L.  Kemudian dilakukan 
pengacakan kode menggunakan Rancangan Acak Lengkap.  

Perlakuan yang diberikan adalah probiotik yang mengandung jenis 
bakteri:   

A. Tanpa pemberian bakteri (kontrol); 
B. Pemberian probiotik A (Nitrosomonas sp. dan Nitrobacter sp.) 
C. Pemberian probiotik B (Pseudomonas sp. dan Achromobacter sp.)  

Pemeliharaan Larva 

Sebelum larva ditebar (plotting) dilakukan sampling awal pengukuran 
bobot dan panjang ikan. Jumlah ikan yang ditebar adalah 6.000 ekor per 
akuarium  (100 ekor/L). Sampling pertumbuhan dilakukan setiap 20 hari sekali 
sebanyak 5 ekor dari masing-masing wadah pemeliharaan untuk keperluan 
pengukuran panjang total dan bobot individu.  Pengukuran panjang ikan uji 
dengan menggunakan kertas milimeter blok dan pengukuran berat ikan uji 
menggunakan timbangan analitik Ohaus dengan ketelitian empat desimal.  

Setelah larva ditebar, dibuat rencana pemberian pakan selama kegiatan 
riset dan jadwal pemberian probiotik (Tabel 3). Larva ikan (D1) dimasukan ke 
dalam wadah percobaan dengan padat tebar 10 larva/L. Ikan uji diberi pakan 
artemia dengan kepadatan (2-3 individu/mL) dan pakan komersial sebanyak 5% 
dari bobot biomasa. Pakan diberikan 5 kali sehari yang diberikan secara 
kombinasi antara pakan komersil dan artemia dengan kepadatan 2 artemia/mL. 
Pakan diberikan setiap pukul 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 dan 16.00 WIB (Tabel 
4.  

Tabel 3. Jadwal Pemberian Probiotik 

Hari Ke- 

D5 D10 D15 D20 D25 D30 

26-Jul-20 31-Jul-20 05-Aug-20 10-Aug-20 15-Aug-20 20-Aug-20 

Minggu Jumat Rabu Senin Sabtu Kamis 

Probiotik A 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Probiotik B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Hari Ke- 

D35 D40 D45 D50 D55 D60 

25-Aug-20 30-Aug-20 04-Sep-20 09-Sep-20 14-Sep-20 19-Sep-20 

Selasa Minggu Jumat Rabu Senin Sabtu 

Probiotik A 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2   

Probiotik B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2   

Keterangan: 
Pemberian Probiotik Setiap 5 Hari Sekali 
D= Pemberian hari ke- 
Probiotik A = Nitromonas sp. dan Nitrobacter sp. (Sel multi) 
Probiotik B = Pseudomonas sp. dan Achromobacter sp. (RIFA) 
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Tabel 4. Jadwal Pemberian Pakan 
 

Hari/Tanggal Jam Artemia Pellet 

Hari ke 3-6 

08.00 √  

10.00 √  

12.00 √  

14.00 √  

16.00 √  

Hari ke 7-12 

08.00 √  

10.00  √ 

12.00 √  

14.00 √  

16.00  √ 

Hari ke 13-20 

08.00  √ 

10.00  √ 

12.00  √ 

14.00  √ 

16.00 √  

Hari ke 21-60 

08.00  √ 

10.00  √ 

12.00  √ 

14.00  √ 

16.00  √ 

Pengukuran kualitas air sebagai data sekunder dilakukan secara insitu 
dan eksitu. Parameter yang diambil secara insitu  adalah pH, DO, dan suhu 
menggunakan pH meter dan DO meter, sedangkan parameter lain dilakukan 
analisa di Laboratorium Kualitas Air – Cibalagung dengan parameter alkalinitas, 
ammoniak, nitrit dan nitrat. Pengambilan sampel kualitas air selama 15 hari 
sekali. 

HASIL DAN BAHASAN 

Berdasarkan hasil pengukuran panjang dan bobot ikan hingga panen 
pada kegiatan pemeliharaan ikan baung dengan pemberian probiotik yang 
dilakukan selama 60 hari dapat dilihat pada grafik pertumbuhan bobot (Gambar 
4), dan grafik pertumbuhan panjang (Gambar 5).  
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Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Bobot Larva Ikan Baung 

Gambar 5. Pertumbuhan panjang larva ikan baung 

Berdasarkan grafik pertumbuhan, perlakuan B ((Pseudomonas sp. dan 
Achromobacter sp. (RIFA)) memberikan hasil yang terbesar baik untuk 
pertumbuhan bobot dan panjang dari sampling ke-1 hingga yang ke-3 selama 60 
hari pemeliharaan, untuk nilai yang kedua adalah perlakuan K (kontrol/tanpa 
bakteri) dan yang terendah adalah perlakuan A ((Nitromonas sp. dan Nitrobacter 
sp. (Sel Multi)). 

00.004

00.686

01.368

02.050

00.004

00.570

01.136

01.702

00.004

01.022

02.042

03.060

00.000

00.500

01.000

01.500

02.000

02.500

03.000

03.500

Plotting Sampling 1 Sampling 2 Sampling 3

Data Pertumbuhan Bobot
Larva Baung

K

A

B

.750

2.464

4.196

5.88

.750

2.28

3.92

5.46

0.75

2.78

4.8

6.7

.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Plotting Sampling 1 Sampling 2 Sampling 3

Data Pertumbuhan Panjang
Larva Baung

K

A

B



75 
 

Setelah dilakukan panen dilakukan perhitungan pertumbuhan bobot dan 
panjang mutlak yang tersaji pada Gambar 6. 

Gambar 6. Pertumbuhan bobot dan panjang mutlak larva ikan baung 

Bobot  dan panjang perlakuan B merupakan yang tertinggi dengan nilai 
panjang mutlak 5,95 cm dan bobot mutlak 3,0568 g, tertinggi kedua adalah 
perlakuan K dengan nilai panjang mutlak 5,13 cm dan nilai bobot mutlak 2,0464 
g, dan nilai terendah pada perlakuan A dengan nilai panjang mutlak 4,71 cm dan 
bobot mutlak 1,6985 g. 

Hasil pengukuran kualitas air dengan metode insitu dan eksitu memiliki 
kisaran minimum dan maksimum seperti pada tabel 5. Nilai pH, suhu, dan DO 
memiliki kisaran yang relatif sama, sedangkan untuk kisaran maksimum nilai 
alkalinitas yang tertinggi adalah perlakuan K dengan nilai 109,386 ppm, dan yang 
terendah adalah perlakuan A. Nilai ammonia memiliki kisaran maksimum tertnggi 
pada perlakuan K dengan nilai 0,22908 mg/L dan yang terendah perlakuan A 
dengan nilai 0,0116992 mg/L. Kemudian nilai kisaran tertinggi untuk nitrit 
maksimum adalah perlakuan K dengan nilai 0,79 mg/L, dan yang terendah 
adalah perlakuan B dengan nilai 0,39 mg/L. Selanjutnya nilai kisaran tertinggi 
untuk nitrat maksimum adalah perlakuan A dengan nilai 4,26 mg/L, dan yang 
terendah adalah perlakuan B dengan nilai 1,91 mg/L 
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Tabel 5. Kisaran Kualitas Air 
 

Parameter 
Kontrol Probiotik A Probiotik B 

Minimum Maksimum Minimum Maksimum Minimum Maksimum 

Suhu (°C) 28,4 31,6 28,3 31,7 28,4 31,9 

DO (mg/L) 3,22 6,48 3,25 5,78 3,29 5,72 

pH 6,09 7,98 6,04 7,85 6,12 7,91 

Alkalinitas 
(mg/L) 18,306 109,836 18,306 67,122 18,306 73,224 

Amonia (mg/L) 0,00010626 0,22908 0,0000314 0,0116992 0,00001449 0,20916 

Nitrit (mg/L) 0,01 0,79 0,013 0,46 0,01 0,39 

Nitrat (mg/L) 0,03 3,83 0,019 4,26 0,01 1,91 

KESIMPULAN 

Pertumbuhan larva ikan baung yang terbaik adalah menggunakan 
probiotik (Pseudomonas sp. dan Achromobacter sp. (RIFA)) dengan nilai 
panjang mutlak 5,95 cm dan bobot mutlak 3,0568 g,  sedangkan untuk parameter 
kualitas air perlakuan probiotik B ini bisa menekan nilai kisaran nitrit (0,01–0,39 
mg/L) dan nitrat (0,01–1,91 mg/L). Kisaran tersebut masih sesuai dengan nilai 
kisaran kualitas air budidaya ikan baung. 
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ABSTRAK 

Kegiatan pembesaran lobster pasir menerapkan sirkulasi air berbeda 

untuk pengembangan teknologi budidaya lobster secara intensif dengan sistem 

RAS (Recirculating Aquaculture System) untuk mengetahui permasalahan 

dalam proses secara konvensional. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni-

November 2020. Dari hasil kegiatan terlihat bahwa pemeliharaan dengan sistem 

RAS lebih baik jika dibandingkan dengan lobster pasir yang dipelihara dengan 

sistem air mengalir. Hasil pengamatan padat lobster yang mati terutama 

disebabkan karena dimakan temannya sendiri (kanibal). Kematian lobster 

karena kanibalisme pada sampling ke-4 karena wadah pemeliharaan sudah 

penuh sesak oleh lobster pasir. Tingkat kelulusan hidup lobster pasir lebih tinggi 

dengan sistem RAS (85%) sedangkan kelulusan hidup lobster pasir dengan 

system FT (Flow-through system) lebih rendah (80%). Kualitas air pada kedua 

wadah pemeliharaan tidak ada perbedaan yang signifikan, kecuali kandungan 

pH menunjukkan perbedaan yang nyata dimana perlakukan RAS lebih rendah 

daripada perlakuan FT. Hal ini disebabkan karena proses nitrifikasi NO2 menjadi 

NH3 dalam air pemeliharaan, perubahan pH memuncak pada sore hari. 

KATA KUNCI: Pembesaran, lobster pasir, RAS, FT, bakteri nitrifikasi 

PENDAHULUAN 

Recirculating Aquaculture Sistem (RAS) merupakan teknik budidaya 
dengan padat tebar tinggi, serta kondisi lingkungan yang terkontrol sehingga 
mampu meningkatkan produksi ikan pada lahan dan air yang terbatas. Teknologi 
sistem resirkulasi ini menjadi salah satu solusi dari budidaya ikan konvensional 
yang banyak dilakukan saat ini oleh pembudidaya. Namun demikian penerapan 
sistem ini tidaklah selalu mudah dipahami dan diterapkan dengan berhasil guna. 
Metode yang non-konvensional ini memliki kerumitan yang tinggi yang harus 
difahami baik unsur mekanis, biologis, maupun ekonomis. Teknologi RAS pada 
mulanya diterapkan untuk budidaya ikan finfish di Eropa untuk budidaya indoor 
dengan sIstem pengendalian yang tinggi. FAO kemudian mendorong adopsi 
system ini melalui buku pedoman yang diterbitkan tahun 2015 guna menghemat 
penggunaan sumberdaya air, mengeliminasi pencemaran oleh usaha budidaya 
dan hatchery sehingga kegiatan tersebut menjadi lebih ramah lingkungan dan 
lebih sustainable. Prinsip yang dikemukakan secara umum adalah mendaur 
ulang air buangan dengan 5 tahapan dasar untuk dapat dimasukkan kembali ke 
dalam sIstem pemeliharaan ikan dengan tujuan menjaga kualitas air agar tetap 
layak untuk hidup dan tumbuh ikan. Adapun tahapan pemurnian air tersebut 
adalah: 1) filtrasi mekanikal, 2) biofilter; 3) degasser; 4) pengkayaan oksigen; 5 
sterilisasi. Semua proses tersebut dibuat proporsional sesuai komoditas, 

mailto:ssubhan17067@gmail.com
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intensitas, dan skala budidaya. Dalam perkembangannya, beberapa perusahaan 
budidaya ikan komersial kemudian menyederhanakan sIstem RAS, seperti Blue 
ridge aquaculture melalui situs daringnya yang menggunakan hanya 3 proses 
yaitu 1) solid removal; 2) ammonia removal; 3) dissolved gas control dalam 
sIstem RAS nya. 

Namun demikian upaya perbaikan dan penyempurnaan harus terus 
diupayakan agar memberi manfaat dari segi keberhasilan dan mendukung 
keberlanjutan. Terlebih lagi bilamana merancang sistem untuk skala komersial. 
Aplikasi sistem ini membutuhkan integrasi ketiga unsur tersebut agar peluang 
keberhasilannya lebih besar. Seperti yang disintesis oleh Martin et al. (2010) 
dalam sebuah analisis perkembangan aplikasi RAS dunia, ada 2 trend yang 
menjadi fokus utama perbaikan yaitu: (1) perbaikan teknik dalam lingkaran 
tertutup (loop) sistem filtrasi; (2) daur ulang nutrien melalui budidaya terpadu. 
Kedua hal tersebut berkontribusi dalam keberlanjutan RAS.   

Perekayasaan ini bertujuan untuk merancang bangun sIstem RAS yang 
efektif untuk pembesaran lobster pasir di bak indoor; mengevaluasi efektivitas 
dan kepraktisan sIstem dalam aplikasi skala komersial dan membandingkannya 
dengan sIstem air mengalir (FT) konvensional. 

Tujuan kegiatan kerekayasaan ini adalah: 

 Pengembangan teknologi untuk budidaya lobster secara intensif dengan 
menggunakan sistem RAS yang diharapkan mampu mengatasi 
permasalahan dalam proses budidaya ikan secara konvensional  

 Mengetahui proses pematangan bakteri nitrifikasi dalam media biofilter 
sistem RAS.   

BAHAN DAN METODE 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni – November 2020. Bahan utama 

yang digunakan adalah benih lobster pasir, sedangkan wdah yang digunakan 

adalah bak fiber glass sebanyak empat buah dengan kedalaman air 1 m3. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sirkulasi air tertutup atau 

recirculation system (RAS) dan sirkulasi air terbuka  atau flow through system 

(FT). Pembesaran lobster pasir dengan sistem RAS dilakukan secara kontinyu 

14 jam dengan bantuan 2 buah pompa sub morsible. Sedangkan sirkulasi air 

terbuka (FT) pergantian air menggunakan air baru yang dialirkan dari air tendon 

air laut secara dravitasi ke bagian permukaan air bak di salah satu ujung bak.  

Persiapan dan konstruksi sistem RAS   

Komponen dan tata letak sistem RAS untuk pembesaran lobster pasir 
dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Komponen dan tata letak sistem RAS untuk pembesaran lobster pasir 

Kegiatan pembesaran lobster pasir dengan menerapkan sIstem sirkulasi 
air berbeda dilakukan pada bulan Juni-Nopember 2020 bertempat di bangunan 
indoor fasilitas uji lapang LP2IL Serang. Sebanyak empat bak fiber glass volume 
1 m3 diterapkan sirkulasi tertutup atau recirculation system (RAS) sedangkan 
pada dua buah bak fiber lainnya (volume 1 m3) diterapkan sistem sirkulasi 
terbuka atau Flow-through system (FT). Sistem resirkulasi dirancang mengikuti 
prinsip yang dikemukakan oleh FAO (Bregnballe, 2015) yaitu meminimumkan 
penggunaan air melalui pemanfaatan sIstem yang dapat mengurangi pergantian 
air dan memelihara kualitas air tetap mendukung hidup dan pertumbuhan 
organisme budidaya. Komponen yang menjadi prinsif sistem ini adalah 1) wadah 
sedimentasi, 2) filter mekanis, 3) biofilter; 4) irradiasi UV, 5) degasser dan 
pengkayaan oksigen. Dalam sistem FT pergantian air menggunakan air baru 
yang dialirkan dari tandon air laut secara gravitasi ke bagian permukaan air bak 
di salah satu ujung bak. Pembuangan air efluen berlangsung melalui pipa 
overflow yang berhubungan dengan lubang drainase, diletakkan di luar bak 
sehingga air bak yang terbuang adalah air bagian bawah pada ujung yang lain.  
Untuk lebih jelasnya komponen dan tata letak dari masing-masing sistem yang 
dipergunakan dapat dilihat pada Gambar 2-5. 
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Gambar 2. Wadah sedimentasi 

 

Gambar 3. Filter mekanis 

 

Gambar 4. Biofilter 
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Gambar 5. Irradiasi UV  

Dikarenakan kegiatan pembesaran lobster pasir dengan sistem RAS ini 
baru pertama dilaksanakan maka operasional filtrasi dilakukan secara kontinyu 
24 jam dengan bantuan 2 buah pompa submersible. Pompa submersible 
pertama (stasiun pompa 1) mengalirkan  air dari bak sedimentasi ke dalam 
kompartemen filter mekanis. Sedangkan pompa submersible kedua (stasiun 
pompa 2) mengalirkan air laut yang telah diiradiasi dengan sinar UV dan 
selanjutnya dimasukkan ke dalam tandon air bersih.  Namun cukup dengan 
perbedaan elevasi maka aliran air dari kompartemen filter mekanis ke dalam 
kompartemen biofilter dan kemudian melewati sarana UV sterilizer dan akhirnya 
air laut masuk ke dalam kompartemen CO2 degasser sepenuhnya menggunakan 
prinsip gravitasi. Demikian pula halnya untuk mengairi wadah-wadah 
pemeliharaan lobster dari tandon air bersih juga menggunakan prinsip gravitasi. 
Air buangan yang mengalir dari bagian bawah wadah-wadah pemeliharaan 
kemudian juga akan mengalir ke wadah sedimentasi. Dengan mekanisme 
seperti ini maka air laut yang berkurang pada stasiun pompa 1 akan selalu terisi 
oleh air laut yang berasal dari wadah-wadah pemeliharaan, sedangkan air laut 
yang berada di stasiun pompa 2 akan selalu terisi oleh air laut dari kompartemen-
kompartemen sebelumnya, sehingga tinggi permukaan air di stasiun pompa 1 
dan 2 tersebut akan selalu tetap. 

Pengkondisian Sistem RAS 

Hasil pemantauan kualitas air media selama pemeliharaan dapat dilihat 
pada Gambar 6-8. Semua parameter kualitas air yang diukur dapat digolongkan 
layak untuk hidup dan pertumbuhan lobster pasir. Lobster pasir menurut Dahuri 
(2020) mentoleransi salinitas 25–37 ppt, salinitas optimal pada 30-35 ppt, 
dikarenakan pada salinitas tersebut tekanan osmotic air isoosmotik dengan 
darahnya. Suhu yang optimum untuk pertumbuhan terbaik adalah 28-30oC dapat 
mentoleransi 25-32oC. Hasil pengukuran pH menunjukkan kisaran nilai 8,0-9,5, 
kondisi yang optimal untuk lobster pasir adalah sekitar 7,5-8,5. 
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Gambar 6. Fluktuasi pH pagi dan sore selama 21 minggu pemeliharaan  

Salah satu parameter fisik air yang menunjukkan perbedaan yang nyata 
antara perlakuan RAS dan FT adalah pH. Pada Gambar 6 terlihat bahwa sejak 
minggu ke-10 hingga pengujian berakhir terjadi perbedaan nilai pH, dimana pada 
perlakuan RAS nilainya lebih rendah berkisar 0,3-0,5 dibanding dengan 
perlakuan FT. Hal ini terjadi karena proses nitrifikasi (proses perombakan 
amonium nitrogen menjadi nitrit nitrogen (NO2

-) dan akhirnya menjadi nitrat 
nitrogen (NO3

-) mengkonsumsi alkali dari dalam air, karenanya menurunkan nilai 
pH di dalam air. Perbedaan nilai pH ini menjadi semakin lebih besar pada sore 
hari, yang kemungkinan terjadi karena proses nitrifiikasi oleh bakteri nitrifikasi 
lebih intens terjadi pada sore hingga malam hari. 

 

Gambar 7. Fluktuasi oksigen terlarut pada pagi dan sore hari selama 21 minggu 
pemeliharaan 
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Oksigen terlarut pada perlakuan RAS, seperti halnya dengan nilai pH, 
secara nyata lebih rendah terutama pada sore hari, dibandingkan dengan 
perlakuan FT,  seperti terlihat pada Gambar 7. Perbedaan konsentrasi oksigen 
terlarut sebelum dan sesudah perlakuan nitrifikasi dapat digunakan sebagai 
indikator kemampuan melakukan nitrifikasi pada biofilter karena jumlah nitrifikasi 
hampir sebanding dengan jumlah oksigen terlarut yang dikonsumsi oleh bakteri 
nitrifikasi.Selain itu kadar CO2 yang tinggi akibat proses perombakan bahan 
organic di kompartemen filter mekanis selain dapat menurunkan nilai DO juga 
nilai  pH, sehingga suplai oksigen dengan pengaerasian yang kuat ke dalam 
kompartemen biofilter harus dipertahankan. Dengan proses pengaerasian yang 
kuat tersebut maka proses pelepasan gas CO2 tersebut diharapkan dapat segera 
terjadi. Dengan nilai DO dan pH yang stabil maka pertumbuhan lobster pasir di 
dalam media pemeliharaan sistem RAS tidak akan menjadi terhambat. 

 

Gambar 8.  Fluktuasi suhu pada pagi dan sore hari selama 21 minggu 
pemeliharaan 

Pada gambar 8 terlihat bahwa hampir tidak terlihat adanya perbedaan 
suhu pada pagi hari antara perlakuan system RAS dan FT dan fluktuasinya 
cukup stabil di sepanjang pengujian ini berlangsung, Namun pada sore harinya 
terlihat bahwa suhu di perlakuan FT cenderung mengalami penurunan sebesar 
1-2oC, sedangkan pada perlakuan RAS suhunya cenderung untuk terus stabil 
pada pagi hingga sore hari. Pada kegiatan perekayasaan ini, suhu optimum 
biofilter berkisar 28-32oC, dan diduga kemampuan nitrifikasi menurun saat suhu 
turun di bawah 28oC.  Secara umum, suhu yang sesuai untuk pemeliharaan 
sebagian besar ikan laut berkisar 10 hingga 30oC, namun kemampuan nitrifikasi 
menjadi sangat rendah ketika suhu air di bawah 10oC dan semakin menurun 
ketika suhu turun di bawah 5oC. Lebih lanjut juga disebutkan oleh Yamamoto 
(2013) bahwa kemampuan nitrifikasi pada suhu 25oC adalah 1,4-2,0 kali lebih 
tinggi dibandingkan pada suhu 15oC. Dalam rentang temperatur tersebut, 
semakin tinggi temperatur air pada biofilter maka semakin tinggi pula 
kemampuan nitrifikasi. 
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Persiapan untuk penumbuhan bakteri nitrifikasi secara alami di dalam 
kompartemen biofilter dilakukan sekitar 1 bulan sebelum sistem RAS 
dioperasikan untuk pemeliharaan lobster pasir. Dilakukan pengisian air laut 
dengan aerasi yang kuat dan komponen yang sesuai spesifikasi untuk memberi 
kesempatan tumbuhnya biofilm dalam kompartemen biofilter. Hasil monitoring 
kadar ammonia, nitrit, nitrat dan fosfat di bak pemeliharaan  pada sistem filtrasi 
yang dimulai  pada minggu ke-6 sejak awal pemeliharaan akibat meningkatnya 
ekskresi metabolit yang dapat diasimilasi oleh sistem biofilter. Peningkatan kadar 
nitrat mulai telihat pada umur sekitar 6 minggu yang mencapai 3,3 mg/L dan 
pernah mencapai puncaknya pada saat pemeliharaan sekitar 100 hari 
(mencapai 9,9 mg/L). Pada tahap berikutnya kadar nitrit mengalami penurunan 
seiring dengan menurunnya kadar ammonia. Hal ini mengindikasikan bahwa 
telah transformasi ammonia menjadi nitrit yang disertai dengan transformasi nitrit 
(NO2) menjadi nitrat (NO3). Evaluasi penting dari kinerja biofilter ini adalah saat 
efektifnya kinerja biofilter setelah sekitar 6 minggu beroperasinya sistem RAS.  

Nitrogen baru (dari sisa pakan, feses maupun urine dari lobster pasir) 
maka kadar UIA mulai meningkat lagi karena habisnya karbon dari molase. Nilai 
UIA di dalam wadah pemeliharaan lobster pasir kembali meningkat menjadi 8 
kali (38,1%) diatas nilai ambangnya, kondisi ini sama dengan nilai UIA di 
kompartemen filter mekanis. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan molase 
harian kemungkinan diperlukan untuk pengelolaan amonia yang berkelanjutan. 
Sedangkan wadah pemeliharaan lobster pasir kontrol "tanpa dosis" (sistem FT) 
ternyata hanya menunjukkan sedikit penurunan kadar UIA selama pengujian 
berlangsung. Persentase penurunan nilai UIA nya ternyata sedikit lebih tinggi 
(23,8%) dibandingkan dengan penurunan nilai UIA di dalam kompartemen 
biofilter. Hasil ini menunjukkan bahwa hanya dengan penggantian air ternyata 
tidak mencukupi untuk mengurangi nilai UIA dalam media pemeliharaan. 
Komponen bakteri nitrifikasi dan penambahan molase terbukti sangat efektif 
untuk menghilangkan nilai UIA dari dalam media pemeliharaan selama 
pemeliharaan lobster pasir berlangsung. 

Lobster pasir yang dipelihara dengan sistem RAS pada akhir pengujian 
menunjukkan berat akhir yang berbeda sangat nyata dengan lobster pasir yang 
dipelihara dengan sistem FT (Gambar 9). Namun demikian perbedaan yang 
nyata dari pertambahan berat lobster pasir yang dipelihara dengan sistem RAS 
ini mulai terlihat pada saat sampling ke-4. Walaupun demikian dari gambar 
tersebut juga terlihat bahwa baik lobster pasir yang dipelihara dengan sistem 
RAS dan FT dimulai dari minggu ke-4 dan seterusnya mengalami perlambatan 
dalam pertambahan beratnya.  
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Gambar 9.  Pertambahan bobot (g) Lobster pasir (Panulirus sp.)  selama 8 
minggu pemeliharaan 

Pertambahan berat, panjang dan karapas lobster pasir yang dipelihara 
dengan sistem RAS maupun FT menunjukkan kondisi yang hampir sama. 
Panjang badan dan panjang karapas yang dipelihara dengan system RAS 
terlihat lebih panjang (walaupun tidak secara nyata) dibandingkan dengan yang 
dipelihara dengan sistem FT pada akhir pengujian. Pertambahan panjang badan 
dan karapas yang tertinggi juga terjadi pada saat sampling ke-4, dan setelah itu 
pertambahannya mengalami perlambatan hingga akhir pengujan. Dari data yang 
ditunjukkan pada Gambar 10 tersebut menunjukkan bahwa lobster pasir di dalam 
sistem RAS dapat tumbuh (berat dan panjang) lebih baik jika dibandingkan 
dengan lobster pasir yang dipelihara dalam sistem FT. 

 

Gambar 10. Pertambahan panjang lobster pasir (Panulirus sp.)  selama 8 minggu 
pemeliharaan 

Tingkat kelulushidupan lobster pasir yang dipelihara dengan sistem RAS 
terlihat lebih tinggi (85%) dibanding dengan yang dipeliharan dalam sistem FT 
(80%) namun perbedaannya tidaklah terlalu nyata (Gambar 11). 
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Gambar 11. Kelulushidupan  Lobster pasir (Panulirus sp.)  dengan  metode 
berbeda 

Adanya kematian lobster pasir bukan disebabkan sepenuhnya oleh 
kualitas air yang buruk, seperti tingkat ammonia yang tinggi. Dari hasil 
pengamatan terhadap lobster pasir yang mati terlihat bahwa kematian lobster 
pasir tersebut terutama disebabkan karena dimakan temannya sendiri (kanibal). 
Sifat kanibal ini terutama muncul pada saat ada lobster pasir yang lemah akibat 
proses ganti kulit atau pada saat lobster pasir tersebut sedang ganti kulit. 
Kematian lobster pasir mulai terjadi pada saat sampling ke-4, hal ini mungkin 
terjadi karena volume wadah pemeliharaan sudah semakin penuh sesak oleh 
lobster pasir. Selain itu lobster pasir juga mempunyai sifat territorial yang sangat 
tinggi sehingga apabila terdapat lobster pasir lain yang terlalu berdekatan 
dengannya pasti akan diserang dan apabila dalam kondisis lemah maka akan 
dimakan oleh lobster pasir tersebut. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari kegiatan  ini adalah sebagai berikut:  

1. Performa biologis lobster pasir (pertumbuhan bobot dan panjang, FCR, 
biomassa, SR dan molting) yang dipelihara dengan sistem RAS terlihat lebih 
baik jika dibandingkan dengan yang dipelihara dengan sistem air mengalir 
(FT). 

2. Disarankan penambahan nano air bubble generator ke dalam sistem RAS, 
dan mengurangi operasional pompa submersible hanya menjadi 16 jam/hari. 
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ABSTRAK 

 Peningkatan produksi ikan nila perlu didukung dengan produksi benih unggul 
yang tinggi karena kebutuhan benih menjadi faktor penentu kelangsungan produksi 
dalam tahap pembesaran. Salah satu faktor pendukung dalam produksi benih adalah 
meningkatnya tingkat kelangsungan hidup benih mulai dari fase larva. Kebiasaan 
makan  ikan nila pada stadia awal juvenil cenderung omnivora, terutama memakan 
zooplankton dan zoobentos, detrius dan fitoplankton. Oleh sebab itu,  Tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi  pakan yang dapat mendukung kelangsungan 
hidup larva ikan nila. Kegiatan dilakukan dengan membandingkan pakan Moina sp. 
hidup, pakan komersil dan kombinasi Moina sp. hidup+Moina sp. beku yang diujikan 
pada larva ikan nila. Hasil menunjukkan bahwa Moina hidup memberikan laju 
pertumbuhan harian terbaik (19,75%), kemudian pakan komersil (15,56%) dan moina 
hidup+moina beku. Kelangsungan hidup pada perlakuan pakan komersil tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan Moina hidup, tetapi berbeda nyata dengan 
perlakuan moina hidup+moina beku, masing-masing 68,6%, 66,8% dan 28,4%. Moina 
bisa diaplikasikan untuk mendukung keberhasilan pembibitan ikan nila. 

KATA KUNCI:  Moina sp, larva ikan nila, pembibitan 

PENDAHULUAN 

Ikan nila (Oreochromis niloticus Linn.) adalah salah satu jenis ikan air 
tawar ekonomis penting yang telah banyak dibudidayakan di Indonesia.  
Teknologi budidaya ikan nila di Indonesia telah berkembang pesat dan 
menjadi salah satu komoditas air tawar yang diandalkan baik untuk 
peningkatan produksi budidaya maupun dalam menjaga ketahanan pangan 
dan peningkatan gizi masyarakat. Peningkatan produksi ikan nila perlu 
didukung dengan produksi benih unggul yang tinggi karena kebutuhan benih 
menjadi faktor penentu kelangsungan produksi dalam tahap pembesaran.  
Kelangkaan benih yang tepat ukuran dan tepat waktu menjadi faktor yang 
harus dikendalikan dalam keberlangsungan pembesaran ikan nila.  

Produksi benih ikan nila biasanya dibagi dua segmen utama yaitu 
pemijahan dan pendederan. Segmen pemijahan menghasilkan larva untuk 
pendederan, sedangkan segmen pendederan menghasilkan benih untuk 
pembesaran.  Salah satu faktor pendukung dalam produksi benih adalah 
meningkatnya tingkat kelangsungan hidup benih mulai dari fase larva. 

Kebiasaan makan ikan nila pada stadia awal juvenil cenderung 
omnivora, terutama memakan zooplankton, zoobentos, detritus, fitoplankton 
dan aufwuchs. Nila ukuran sekitar 6 cm, cenderung menjadi herbivora 
terutama memakan fitoplankton (Moriarty & Moriarty, 1973; in 
http://www.fao.org/fishery/affris/species-profiles/nile-tilapia/natural-food-and-
feeding-habits/en/).  
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 Sebuah studi telah menunjukkan bahwa pemberian fitoplankton 
secara berkelanjutan sebagai pakan untuk larva ikan nila menghasilkan 
pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan hanya dengan pemberian pakan berupa dedak padi saja (Pantastico 
et al 1982). Hasil studi lain menunjukkan performa rendah terlihat pada ikan 
nila yang diberi pakan dengan Chlorella,  tetapi studi itu juga menunjukkan 
kesesuaian Moina macrocopa (sejenis cladocera) sebagai pakan untuk larva 
nila (Baldia 1984 in Carlos at al. 1988).  Dengan demikian, meskipun 
fitoplankton secara umum dapat meningkatkan pertumbuhan pada larva ikan 
nila pada pendederan, beberapa spesies fitoplankton memiliki nilai nutrisi 
yang lebih tinggi.  

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan 
pakan alami Moina sp. pada pendederan ikan nila. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Alat  

Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan aplikasi Moina sp. 
pada pendederan nila terdiri dari larva ikan nila, bahan kultur Moina, benih 
Moina sp., pakan komersil pendederan I, pakan komersil pendederan II, alat 
yang digunakan terdiri dari peralatan aerasi, mikrometer, mikroskop, 
penggaris, timbangan, dan bak 1 ton sebagai wadah pemeliharaan ikan. 

Metode 

 Kegiatan dilakukan  pada bulan April  2020 di Balai Besar Perikanan 
Budidaya Air Tawar Sukabumi 

Persiapan bak pemeliharaan 

Wadah pemeliharaan yang digunakan terdiri dari 6 bak bundar 
diameter 2 yaitu B2, B3, B4, B9, B10, dan B11 untuk 3 perlakuan. Sebelum 
digunakan, bak dicuci dan dikeringkan, kemudian diisi air bersih dengan 
volume 750 L dan ketinggian air 24 cm.  

Persiapan dan Penebaran Ikan Nila 

Larva ikan nila yang digunakan berusia sekitar 14-15 hari setelah 
menetas dari telurnya, merupakan hasil pemijahan Sultana dan Gesit di panti 
pembenihan ikan nila BBPBAT.  Larva ditebar ke dalam wadah pemeliharaan 
dengan kepadatan 2 ekor/liter (1.500 ekor/bak). Penebaran larva dilakukan 
secara perlahan agar larva tidak mengalami stress dan diaklimatisasi terlebih 
dahulu untuk penyesuaian suhu air di bak.   

Pemberian Pakan Nila  

Pakan ikan nila terdiri dari tiga perlakuan pakan berbeda, yaitu pakan 
komersil (tepung), pakan Moina sp. hidup, dan pakan kombinasi Moina sp. 
hidup+Moina sp. beku. Pada 5 hari pertama, pakan komersil yang diberikan 
sebanyak 3,6 gram/pemberian untuk bak B2 dan B11, hal ini menyesuaikan 
dengan biomassa larva. Pakan Moina sp. hidup yang diberikan sebanyak 
40cc/pemberian untuk bak B3, B4, B9, dan B10. Pada hari ke-6 sampai hari 
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ke-14, jumlah pakan yang diberikan bertambah. Pakan komersil yang 
diberikan sebesar 5,85 g/pemberian untuk bak B2 dan B11. Pakan Moina sp. 
hidup sebanyak 40cc/pemberian untuk bak B4 dan B9. Sedangkan pakan 
Moina sp. beku diberikan sebanyak 40 cc/pemberian untuk bak B3 dan B10.  

Pengamatan pertumbuhan dan hidup kan nila kelangsungan  

Sampling dilakukan dengan cara mengambil 30 ekor ikan nila dari 
setiap bak untuk diukur bobot dan panjangnya. Sampling dilakukan pada hari 
ke-0, hari ke-6, dan hari ke-14. Pengukuran panjang dilakukan dengan 
menggunakan penggaris/mistar dan penimbangan  bobot dengan 
menggunakan timbangan analitik. 

Pemanenan  larva ikan nila dilakukan pada hari ke-14 atau di akhir 
masa percobaan. Larva yang dipanen dari masing-masing bak dihitung 
jumlahnya untuk mengetahui kelangsungan hidup dan diambil sampel 
sebanyak 30 ekor/bak untuk dilakukan pengukuran bobot dan panjang.  
Setelah dihitung, larva dari setiap bak disatukan di suatu bak penampungan 
dengan menggunakan happa.  

Hasil dan Pembahasan 

Pertumbuhan ikan  

Kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan komersil  dan Moina 
dapat dilihat pada Tabel 1. Moina sp. termasuk dalam Cladocera yang 
merupakan udang-udangan kecil atau biasa disebut dengan kutu air. Disebut 
sebagai kutu air karena ukurannya yang kecil yaitu berkisar  0,9-1,8 mm dan 
melayang tersentak di dalam air sehingga mudah dijadikan sebagai pakan 
bagi larva ikan (Rottmann & Yanong, 2003). Moina sp. yang diberikan pada 
larva ikan nila memiliki ukuran lebar berkisar 0,25-0,76 mm dan panjang  0,5-
1,13 mm sehingga sesuai dengan bukaan mulut larva ikan nila.  

Tabel 1.  Komposisi nutrisi pakan buatan dan pakan alami Moina sp 

Parameter Pakan Buatan 
(%) 

Moina sp. (%) 

Protein 41  55,8 

Lemak 7 10,6 

Serat 3 4,0 

Abu 13 7,4 

Kadar air 10 9,9 

Moina sp. sebagai pakan alami memiliki nutrisi yang cukup tinggi 
(Dewi et al., 2019) . Dengan kandungan tersebut, apabila larva ikan nila 
mengkonsumsi Moina sp. dalam jumlah yang banyak dan cukup, maka akan 
semakin banyak nutrisi yang diserap oleh larva dan dimanfaatkan untuk 
pertumbuhannya. Ikan akan memanfaatkan nutrien yang diterimanya untuk 
disimpan dalam tubuh, kemudian dikonversi menjadi energi. Energi 
tersebutlah yang dimanfaatkan oleh ikan sebagai metabolisme dasar, 
pergerakan, produksi organ seksual, perawatan bagian tubuh dan pergantian 
sel yang rusaak, selebihnya digunakan untuk pertumbuhan. Semakin banyak 
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nutrisi yang diterima larva ikan, akan semakin baik pertumbuhannya 
(Anggraeni & Nurulita, 2013). 

Selain Moina sp. hidup, pakan alami yang diberikan adalah Moina sp. 
beku. Pemberian Moina sp. beku dilakukan karena pakan alami tersebut 
adalah sebagai pakan alami stok. Diduga bahwa pakan alami Moina sp. 
mengalami degradasi nutrisi setelah dibekukan. Sehingga, diasumsukan 
bahwa larva ikan yang mengkonsumsi Moina sp. beku akan memiliki nutrisi 
yang lebih sedikit yang menyebabkan pertumbuhannya menjadi lambat 
bahkan hingga mencapai kematian. 

Setelah diberikan perlakuan selama 14 hari, pada hari ke-15 di pagi 
hari dilakukan pengambilan data bobot dan panjang larva nila sekaligus 
panen. Pengambilan data dan panen dilakukan saat pagi hari karena pagi hari 
kondisi suhu bak air dan udara relatif sejuk, dan menekan angka kematian 
saat panen. 

Pertambahan Bobot Ikan 

 Data pertambahan bobot ikan nila dari hari ke-1 (D1), hari ke-6 (D6), 
dan hari ke-15 (D15) terdapat pada Gambar 3.   Pada grafik tersebut dapat 
dilihat bahwa terjadi kenaikan dari hari ke-0 hingga hari ke-6 dengan tingkat 
kenaikan yang hampir sama antara ketiga perlakuan. Sedangkan pada hari 
ke-6 hingga ke-15 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan terlihat 
perbedaan dari ketiga perlakuan. Pada hari ke-15, kenaikan pertambahan 
bobot larva ikan nila paling tinggi terjadi pada pemberian pakan Moina sp. 
hidup sebesar 0,191 g, diikuti dengan pakan komersil sebesar 0,106 g, dan 
paling rendah terjadi pada pemberian pakan Moina sp. hidup + Moina sp. 
frozen (beku) yaitu sebesar 0,079. g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik pertambahan bobot ikan nila 

Pertambahan Panjang 

Data pertambahan panjang larva ikan nila nila dari hari ke-1 (D1) 
hingga hari ke- 15 (D15) terdapat pada Gambar 4. Pada grafik tersebut dapat 
dilihat bahwa terjadi kenaikan yang signifikan dari hari ke-1 hingga hari ke-15 
pada ketiga perlakuan. Kenaikan tertinggi secara berturut-turut terjadi pada 
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larva ikan nila yang diberi perlakuan berupa pemberian pakan Moina sp. hidup 
dengan panjang sebesar 2,3 cm, selanjutnya yaitu pada larva ikan nila dengan 
pemberian pakan berupa pakan komersil sebesar 1,8 cm, dan kenaikan yang 
paling rendah terjadi pada larva ikan nila dengan pemberian pakan Moina sp. 
hidup + Moina sp. beku yaitu sebesar 1,5 cm.  

 

Gambar 4.  Histogram pertambahan panjang ikan nila 

Berdasarkan Gambar 3 dan  4 dapat diketahui bahwa perbedaan jenis 
pakan mempengaruhi tingkat pertumbuhan larva ikan nila yang diukur melalui 
bobot dan panjang larva. Perbedaan yang terjadi cukup signifikan dari ketiga 
perlakuan. Pemberian pakan berupa Moina sp hidup memiliki pertumbuhan 
yang paling cepat, kemudian pakan komersil,dan pertumbuhan paling lambat 
terjadi pada pemberian pakan berupa Moina sp. hidup + Moina sp. mati. 
Adanya perbedaan yang cukup signifikan dari ketiga perlakuan dikarenakan 
adanya perbedaan nutrisi yang diterima oleh larva ikan dari masing-masing 
bak perlakuan.  

 Sedangkan pada Moina sp yang dibekukan terjadi defisit nutrisi, 
sehingga nutrisi yang diterima oleh larva ikan nila sangat sedikit yang 
menyebabkan rendahnya pertumbuhan larva ikan nila yang mengkonsumsi 
Moina sp beku. Hal ini sesuai dengan pendapat (Cahyoko et al., 2011) bahwa 
pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan selain menjamin kehidupan 
ikan juga mempercepat pertumbuhannya. Pertumbuhan hanya akan terjadi 
jika kebutuhan energi untuk pemeliharaan proses-proses hidup dan fungsi-
fungsi lain sudah terpenuhi (Suhenda et al., 2005). Lambatnya pertumbuhan 
yang dialami oleh larva ikan nila dengan pemberian pakan Moina sp hidup + 
beku disebabkan karena nutrisi yang sangat sedikit dan digunakan untuk 
metabolisme, sehingga kekurangan nutrisi untuk pertumbuhannya. 

 

0.8 0.8 0.8

1.8

2.3

1.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Pakan Komersil Moina hidup Moina hidup+beku

P
an

ja
n

g 
(c

m
)

H1 H15



 

92 
 

Laju Pertumbuhan Harian 

Laju Pertumbuhan harian ikan nila selama 14 hari dengan tiga 
perlakuan berbeda dapat dilihat pada Gambar 5. Laju pertumbuhan harian 
berfungsi untuk menghitung persentase pertumbuhan berat ikan perhari 
(Jaya et al., 2013).  Laju pertumbuhan harian tertinggi adalah pakan Moina 
sp hidup sebesar 19,75%, kemudian pakan komersil sebesar 15,56%, dan 
terendah adalah pakan Moina sp hidup + Moina sp beku sebesar 13,46%. 
Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pakan Moina sp hidup adalah 
pakan yang paling baik karena nilai laju pertumbuhannya paling tinggi 
diantara yang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gambar 5. Laju pertumbuhan harian (SGR) Larva Ikan Nila 

Kelangsungan Hidup 

Data kelangsungan hidup  ikan nila disajikan  pada Gambar 6. Pada 
Tabel 2 terlihat perbedaan jumlah individu di awal dan akhir pemeliharaan. 
Pada hari pertama pemeliharaan masing-masing perlakuan berjumlah 1.500 
ekor. Namun pada akhir masa pemeliharan terjadi pengurangan jumlah 
individu di setiap perlakuan, dan pengurangan jumlah tertinggi terjadi pada 
larva ikan nila dengan pemberian pakan Moina sp. hidup + beku. Sedangkan 
jumlah individu yang hidup diakhir masa pemeliharaan tertinggi terjadi pada 
larva ikan dengan pemberian pakan komersil. 
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Gambar 6. Kelangsungan hidup larva ikan nila 

Gambar 6 menunjukkan  kelangsungan hidup pada perlakuan pakan 
komersil dan Moina sp. hidup relatif sama, namun pada perlakuan pakan 
Moina sp. hidup+beku terlihat lebih rendah dari kedua perlakuan yang lain. 
Tingkat kelangsungan hidup tertinggi terjadi pada pemberian pakan komersil, 
lalu diikuti dengan pakan Moina sp. hidup, dan paling rendah terjadi pada 
pemberian pakan Moina sp. hidup + mati. Perbedaan tingkat kelangsungan 
hidup dipengaruhi oleh kandungan nutrisi yang cukup untuk mendukung 
kebutuhan pokok larva ikan (Lasena et al., 2016). Hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan dari Harun (2007) yang menyatakan bahwa kecukupan jumlah 
dan jenis nutrisi yang cukup untuk mendukung kebutuhan pokok ikan dapat 
menunjang kehidupan ikan 

KESIMPULAN 

1. Pertambahan bobot larva ikan nila paling tinggi terjadi pada pemberian 
pakan Moina sp. hidup sebesar 0,191 g, diikuti dengan pakan komersil 
sebesar 0,106 g, dan paling rendah terjadi pada pemberian pakan Moina 
sp. hidup + Moina sp. frozen (beku) yaitu sebesar 0,079. g. 

2. Pertambahan panjang secara berturut-turut terjadi pada larva ikan nila 
yang diberi perlakuan berupa pemberian pakan Moina sp. hidup dengan 
panjang sebesar 2,3 cm, selanjutnya yaitu pada larva ikan nila dengan 
pemberian pakan berupa pakan komersil sebesar 1,8 cm, dan kenaikan 
yang paling rendah terjadi pada larva ikan nila dengan pemberian pakan 
Moina sp. hidup + Moina sp. beku yaitu sebesar 1,5 cm. Berdasarkan hasil 
analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Moina hidup sangat 
menunjang terhadap pertumbuhan larva ikan nila. 
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ABSTRAK 

Pakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan 
perkembangan biota budidaya. Pakan dengan  kandungan nutrisi yang sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi fisik ikan merupakan kunci dari tercapainya tujuan produksi dan 
ekonomi dari pembudidaya. Pengayaan pakan yang dilakukan pada kegiatan ini 
merupakan upaya untuk memenuhi kandungan nutrisi pakan mandiri, meningkatkan 
daya cerna, meningkatkan metabolisme fungsi tubuh, serta meningkatkan daya tahan 
tubuh ikan.  Salah satu bahan pengkaya adalah asam amino yang diperlukan secara 
terus menerus oleh ikan melalui protein yang terkandung di dalam pakan,  yang 
digunakan untuk pertumbuhan sel dan pembentukan jaringan tubuh ikan.  Asam amino 
essensial (seperti  lisin dan metionin) tidak dapat dibentuk atau disintesis oleh tubuh 
ikan, sehingga harus tersedia dalam pakan.  Selain itu, penambahan enzim dalam 
pakan bertujuan untuk  meningkatkan daya cerna pakan oleh ikan. Ada 5 formulasi 
pakan dengan suplementasi asam amino dan enzim, dan kontrol pakan mandiri.  Dari 
ke-5 formulasi tersebut, Pakan A (suplementasi lysin 0.3% dan methionine 0.2%) 
menunjukkan peningkatan kandungan asam amino esensial lysin dan methionin 
tertinggi.  Perlu peningkatan persentase lisin dan metionin pada formulasi pakan untuk 
ikan nila, sehingga komposisi lisin dan metionin pakan sesuai dengan kebutuhan asam 
amino lisin dan metionin ikan nila, yaitu masing-masing 4.01% dan 1.18%. Nilai 
kecernaan total dan kecernaan protein pada ikan Nila tertinggi pada pakan C.  Dengan 
nilai kecernaan protein sebesar 78.06%. Pada pengujian formula pakan untuk 
pembesaran ikan nila, tercatat bahwa pada perlakuan terbaik yaitu pemberian metionine 
(perlakuan CN). 

Kata Kunci: Perbaikan mutu pakan mandiri  

PENDAHULUAN 

Usaha budidaya perikanan yang semakin berkembang dewasa ini 
didukung oleh berbagai komponen penting salah satunya adalah pakan. Pakan 
menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 
biota budidaya. Pakan dengan kualitas yang baik berupa kandungan gizi yang 
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi fisik ikan merupakan kunci dari 
tercapainya tujuan produksi dan ekonomi dari pembudidaya.  Pakan berkualitas 
baik yang diberikan pada ikan tidak hanya dilihat dari komponen penyusunnya 
saja melainkan juga dilihat dari seberapa besar komponen yang terkandung 
dalam pakan yang mampu diserap dan dimanfaatkan oleh ikan (NRC, 1993).  
Komponen penyusun pakan ikan harus memenuhi kebutuhan protein, 
karbohidrat, lemak dan kebutuhan micronutrient lainnya.  Komponen penyusun 
pakan ikan juga harus bersumber dari bahan-bahan berkualitas baik, tersedia 
sepanjang waktu, dan mudah diperoleh serta ekonomis. Penggunaan bahan 
baku pakan lokal dari sisi ekonomi lebih murah dibandingkan bahan baku 
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pakan impor, namun memiliki bahan baku lokal memiliki beberapa kelemahan 
diantaranya kadar serat dan kadar abu yang tinggi dan kadar protein yang 
relatif lebih rendah. 

Pakan mandiri merupakan pakan yang dihasilkan oleh produsen skala 
rumah tangga yang berbasis bahan baku lokal dengan melakukan 
pemberdayaan pakan di masyarakat secara mandiri. Upaya peningkatan nilai 
nutrisi pakan mandiri dapat dilakukan melalui pengayaan menggunakan bahan 
aditif seperti asam amino esensial dan enzim. Asam amino merupakan 
penyusun dari senyawa protein yang sangat dibutuhkan oleh ikan. Enzim 
merupakan katalisator organik yang mempercepat proses reaksi biokimia.  
Enzim bekerja secara khusus pada substrat yang terdapat dalam bahan pakan.  
Pemecahan bahan pakan menjadi molekul sederhana yang mudah diserap 
dibantu dan dipercepat melalui kerja enzim. Asam amino esensial yang 
ditambahkan dalam kegiatan perekayasaan ini adalah lisin dan metionin, 
penambahan asam amino esensial pada pakan bertujuan sebagai bahan 
pengkaya pakan, sedangkan penambahan enzim bertujuan phytase untuk 
meningkatkan daya cerna pakan.   

BAHAN DAN METODE 

  Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi bahan baku pakan 
yang terdiri dari tepung ikan, tepung bungkil kedelai, dedak halus, tepung 
terigu, minyak sayur dan premix. Bahan aditif berupa asam amino esensial 
yakni metionin dan lisin, enzym fitase, benih ikan nila sebanyak 60 ekor, serta 
bahan pengujian proksimat dan asam amino. 

  Alat yang digunakan untuk kegiatan ini terdiri dari mesin pelet pakan 
tenggelam dan peralatan pengujian di laboratorium.  

  Kegiatan dilakukan  pada bulan Januari - Mei 2020 di Balai Besar 
Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi 

Formulasi dan pembuatan pakan mandiri dengan penambahan asam 
amino essensial (lisin dan metionin) dan enzim fitase 

Membuat formulasi dan membuat pakan mandiri untuk pembesaran 
ikan nila dengan menggunakan bahan baku yang ada, dan diperkaya dengan 
asam amino dan enzym.   Produk pakan kemudian dilakukan pengujian 
terhadap kandungan nutrisi dan fisik dari pakan yang telah dibuat. 

Uji Mutu Pakan 

 Uji mutu pakan yang dilakukan meliputi pengujian secara kimiawi, fisik 
dan kecernaan pakan yang dibuat. 

Uji kimiawi 
Uji kimiawi dilakukan dengan melakukan analisa proksimat pakan 

mandiri.  Kandungan nutrisi yang dianalisis adalah protein, kadar lemak, kadar 
abu, serat kasar, kadar air dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 
berdasarkan bobot kering.  Selain itu untuk mengetahui kandungan asam 
amino penyusun protein dilakukan analisa asam amino, terutama lisin dan 
metionin.   
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Uji fisik 

Adalah uji sifat fisik pelet pakan yang dihasilkan, yang meliputi 
kestabilan pakan dalam air, tingkat kekerasan pelet, tingkat homogenitas pelet, 
dan uji daya apung. Uji kestabilan pakan dalam air dilakukan dengan cara 
merendam pakan selama 15 menit kemudian ditimbang sisa paka yang tidak 
larut dalam perendaman tersebut.Tingkat kekerasan pelet dilakukan dengan 
memberi beban pada pelet sampai batas beban tertentu pelet akan hancur,  
tingkat homogenitas pelet diuji dengan jalan mengiling ulang pelet, 
berdasarkan besar kecilnya ukuran butiran, sedangkan uji daya apung pakan 
dilakukan dengan cara menjatuhkan pelet kedalam air, waktu yang diperlukan 
mulai saat pelet menyentuh permukaan air sampai tenggelam di dasar 

Kecernaan Pakan 

 Uji kecernaan adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa 
besar pakan yang diberikan dapat dicerna oleh ikan. Uji ini dilakukan dengan 
mengecek aktifitas enzim fitase  pada pakan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Formulasi dan Pembuatan Pakan 

Bahan baku berperan penting dalam kegiatan menyusun formulasi dan 
proses pembuatan pakan.  Beberapa hal yang harus diidentifikasi terkait bahan 
baku adalah jenis, sifat, bentuk dan fungsi. Pakan mandiri merupakan pakan 
yang dihasilkan oleh produsen skala rumah tangga yang berbasis bahan baku 
lokal dengan melakukan pemberdayaan pakan di masyarakat secara mandiri.  
Upaya peningkatan nilai nutrisi pakan mandiri dapat dilakukan melalui 
pengayaan menggunakan bahan aditif seperti asam amino esensial dan enzim.  
Asam amino esensial yang ditambahkan adalah Lisin dan methionin.   Enzim 
merupakan katalisator organik yang mempercepat proses reaksi biokimia.  
Enzim bekerja secara khusus pada substrat yang terdapat dalam bahan pakan.  
Pemecahan bahan pakan menjadi molekul sederhana yang mudah diserap 
dibantu dan dipercepat melalui kerja enzim.  Ada berbagai jenis enzim, seperti 
enzim pemecah serat, protein, lemak, pemecah pati dan pemecah asam pitat 
(enzim fitase). Hasil analisa proksimat bahan baku yang digunakan untuk 
membuat pakan seperti disajikan pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Hasil Proksimat Bahan Baku Pakan  

Jenis Bahan Baku 
           Kandungan nutrisi (%) 

Kadar 
Air 

Kadar 
abu 

Kadar 
Lemak 

Kadar 
Protein 

Serat 
Kasar 

BETN 

T. Ikan Lokal 18.11 30.13 11.72 36.55 0.98   3.49 

T. Bungkil Kedelei 11.92   6.50   0.85 47.77 4.03 32.96 

Dedak Padi 11.86   7.52 10.71 13.05 6.79 56.86 

Terigu 11.20   0.57   0.57 11.76 0.35 75.90 

Tapioka 12.31   0.15   0.22   0.32   - 87.00 

Corn Starch 11.56   0.17   0.00   0.82   - 87.45 

Lysin    -   -   - 94.66   -   5.34 

Methionin    -   -   - 58.13   - 41.87 

Minyak sayur    -   - 100.00   -   -   0.00 

Pakan untuk pembesaran ikan nila diformulasikan minimal memilki 
kadar protein 25%, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Standar 
Nasional Indonesia SNI 7242:2018. Berdasarkan hasil perhitungan dan 
penyusunan formulasi pakan untuk pembesaran ikan nila, terdapat 6 (enam) 
formula pakan yang terdiri dari 1 formulasi kontrol pakan mandiri, dan 5 (lima) 
formulasi pakan yang diuji seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Formulasi Pakan Uji 

Bahan Baku 

Pakan Uji (%/berat keraing) 

A 
(lys+met) 

B 
(Lysin) 

C 
(met) 

D 
(enzim) 

E (Enz+ 
Lys+met) 

K (kontrol  
Mandiri) 

Tepung Ikan lokal 30 30 30 30 30 30 

Bungkil kedelai 25 25 25 25 25 25 

Minyak Sayur 2 2 2 2 2 2 

Dedak Halus 10 10 10 10 10 10 

Tapioka 10 10 10 10 10 10 

Terigu 18 18 18 18 18 20 

Corn starch 2.5 2.7 2.8 3.9 2.4 2 

Premix 2 2 2 1 2 1 

Lysin 0.3 0.3 
  

0.3 
 

Methionine 0.2 
 

0.2 
 

0.2 
 

Enzim Fitase 
   

0.05 0.05 
 

Multienzim 
   

0.05 0.05 
 

Parameter (Nilai nutrisi berdasarkan perhitungan metoda worksheet) 

Kadar air 13.34 13.35 13.37 13.34 13.32 13.40 

Kadar abu 13,34 13.33 13.34 12.44 13.34 12.45 

Kadar lemak 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 

Kadar protein 26.38 26.78 26.50 26.40 26.78 26.61 

Serat Kasar 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 

BETN 39.52 39.52 39.78 40.74 39.43 40.60 
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Penyusunan formulasi pakan perlu mempertimbangkan bahan baku 
dan kebutuhan nutrisi dari komoditas yang akan dibudidayakan.  Pengetahuan 
tentang bahan baku meliputi jenis, sifat, bentuk dan fungsi bahan baku, 
kandungan nutrisi bahan baku, zat anti nutrisi yang dimilki bahan baku, 
ketersediaan dan kontinyuitas, tingkat kecernaan, penanganan dan 
penyimpanan, serta harga bahan baku.   

Dalam menyusun formulasi pakan, kebutuhan nutrisi dipengaruhi oleh 
jenis ikan yang dibudidayakan, stadia/ukuran ikan, dan kebiasaan makan ikan 
(behavior). Ikan nila tergolong kedalam kelompok ikan omnivore yang 
membutuhkan protein 25-30%. 

Kegiatan pembuatan pakan untuk pembesaran ikan nila  mengikuti alur 
proses produksi yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur 
pakan mandiri BBPBAT Sukabumi.  Untuk mendapatkan hasil pembuatan 
pakan yang baik, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan.  Butiran 
partikel bahan baku yang masih kasar harus digiling kembali dengan alat 
dishmill, sehingga butiran bahan baku menjadi lebih halus.  Kemudian pada 
proses pencampuran, bahan-bahan dengan jumlah sedikit dilakukan premixing 
secara terpisah, sebelum dicampur dengan bahan dalam jumlah banyak.  
Pencampuran yang tidak homogen dapat  menyebabkan produk pakan yang 
dihasilkan tidak sesuai dengan yang direncanakan.   Pencampuran yang tidak 
homogen akan menyebabkan nilai nutrisi pakan menjadi bias, menjadi tidak 
tepat.  Demikian pula proses pemasakan/steaming penting dilakukan agar 
bahan pakan menjadi lebih awet, tidak mudah terkontaminasi oleh mikroba.  
Pemasakan juga berperan untuk memberi uap air pada bahan yang akan 
dicetak. Bahan-bahan tertentu seperti tapioka dan terigu sifat pengemulsinya 
akan bekerja bila diproses dengan pemasakan terlebih dulu.  Pemasakan juga 
membantu bahan-bahan melekat sempurna, sehingga produk pakan memilki 
water stability yang baik. 

Mutu Pakan Untuk Pembesaran Ikan Nila  

a. Mutu Fisik Pakan 

Pakan yang sudah dibuat perlu diketahui mutunya.  Untuk mengetahui 
mutu pakan yang diformulasikan, maka dilakukan serangkaian pengujian yaitu 
uji fisik dan uji kimiawi.  Uji fisik pakan meliputi uji kecepatan pecah, water 
stability, nilai homogenitas dan tingkat kekerasan pakan. 

Kecepatan pecah pakan adalah waktu yang diperlukan setelah pakan 
berada dalam air, pakan tersebut menjadi lembek.  Pengamatan dilakukan 
mulai pada 5 menit pertama.  Kondisi pakan masih keras dan belum 
mengembang.  Setelah 15 menit, pakan mengembang dan mulai lembek.  
Sehingga disimpulkan bahwa pakan memiliki waktu kecepatan pecah 15 menit 
setelah masuk ke media budidaya.  Kecepatan pecah pakan erat kaitannya 
dengan water stability pakan. Berikut adalah hasil pengukuran waterstability 
pakan (Gambar 1).  



100 
 

 

Gambar 1. Nilai Kestabilan dalam air pakan pengujian 

Nilai kestabilan dalam air menunjukkan bahwa persentase pakan 
dalam kondisi tidak lembek dalam rentang waktu 15 menit adalah 
sebesar lebih dari 85%. Pakan yang tidak stabil akan mudah hancur 
yang dapat dengan cepat mengotori media budidaya. Pakan yang 
hancur akan mudah larut, serta nutrisi dalam pakan akan leaching 
dalam air.  Pakan menjadi tidak efektif diberikan, akibatnya dapat 
menyebabkan ikan kekurangan pakan dan tidak tumbuh.  Bahkan bisa 
menyebabkan tersebarnya penyakit dan mortalitas ikan tinggi. 

Nilai homogenitas pakan adalah nilai tingkat keseragaman 
butiran pakan.  Pakan yang menggunakan bahan-bahan partikel halus 
memiliki tingkat homogenitas/keseragaman yang tinggi.  Tetapi bila 
disusun oleh komponen pakan dengan butiran kasar maka akan 
memilki tingkat homogenitas rendah.  Berikut ini (Gambar 2) 
memperlihatkan tingkat homogenitas pakan pengujian tinggi dengan 
nilai lebih dari 90%.  Pakan dengan homogenitas tinggi menunjukkan 
bahwa penggilingan dan pencampuran bahan baku dilakukan dengan 
baik.  

 

Gambar 2.  Nilai homogenitas pakan pengujian 



101 
 

Nilai tingkat kekerasan pakan adalah untuk mengukur seberapa 
keras dan kuat bila pakan dijatuhi beban.  Pakan dengan tingkat 
kekerasan rendah akan mudah hancur bila diatasnya terdapat beban.  
Pakan yang mudah hancur akan menjadi berubah bentuk dan ukuran, 
sehingga pakan tidak sesuai dengan bentuk dan ukuran yang 
dikehendaki.  Hal ini terutama mengantisipasi dalam proses 
penyimpanan dan transfortasi pakan.  Selain itu bila kadar air terlalu 
tinggi, pakan juga akan mudah hancur, karena pakan banyak 
mengandung air.  Selain mudah hancur, pakan juga mudah ditumbuhi 
mikroba terutama jamur. Nilai tingkat kekerasan pakan seperti disajikan 
pada Gambar 3. 

 

Gambar 3.  Tingkat kekerasan pakan 

b. Mutu Kimiawi Pakan 

 Kualitas pakan yang diformulasikan penting untuk diketahui sehingga 
bisa menjamin bahwa pakan yang diberikan untuk kegiatan budidaya sesuai 
dengan kebutuhan ikan dan dapat meningkatkan produktifitas.  Untuk 
menentukan seberapa bagus mutu pakan yang digunakan, tentunya perlu 
dilakukan serangkaian pengujian.  Pengujian yang dilakukan untuk melihat 
kualitas pakan secara kimiawi adalah pengujian terhadap nilai nutrisi pakan 
yang meliputi uji proksimat, uji asam amino, uji aktifitas enzim, dan uji 
kandungan bakteri salmonella. Berdasarkan hasil uji nutrisi pakan diperoleh 
nilai kandungan nutrisi, yang disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3.  Kandungan nutrisi pakan uji 

Parameter 

Pakan Dengan Suplementasi  

Lys+M
et (A) 

Lysin 
 (B) 

Methio
nin (B) 

Enzim 
(D) 

Enzim + 
Lys+Me
t (E) 

Kontrol 
Mandiri 
(K) 

Kontrol 
Komer
sil (Kk) 

Sat 

Cemaran 
Salmonella 
spp  

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)  

Kadar Air   8.70 11.68   6.73   8.19   7.97   8.16   9.32 % 

Kadar Abu 14.46 13.78 15.79 13.69 13.73 13.87 10.89 % 

Kadar Lemak   6.25   5.73   6.37   5.13   6.11   5.98   7.04 % 

Kadar Protein 25.17 24.53 24.48 25.77 25.86 25.48 32.18 % 

Serat Kasar   1.83   1.86   1.80   1.96   1.64   1.72   4.06 % 

BETN 45.42 44.28 46.63 47.22 46.33 46.51 40.57 % 

Analisa Asam Amino 

Aspartic Acid 2.28 2.22 2.22 2.25 2.43 2.17 4.63 %w/w 
Threonine 0.95 0.94 0.94 0.93 0.99 0.91 2.11 %w/w 
Serine 1.12 1.10 1.11 1.10 1.19 1.07 1.88 %w/w 
Glutamate 4.31 4.27 4.33 4.37 4.74 4.27 6.96 %w/w 
Glysine 1.53 1.52 1.41 1.52 1.68 1.45 5.04 %w/w 

Alanine 1.31 1.30 1.25 1.29 1.38 1.23 3.63 %w/w 

Valine 1.15 1.12 1.14 1.13 1.19 1.10 2.32 %w/w 

Methionine 0.61 0.44 0.57 0.43 0.58 0.39 1.14 %w/w 

Ileusine 1.05 1.03 1.05 1.04 1.04 0.98 1.97 %w/w 

Leusine 1.79 1.79 1.77 1.80 1.85 1.67 3.57 %w/w 

Tyrosine 0.53 0.51 0.48 0.55 0.66 0.57 0.93 %w/w 

Phenylalanine 1.20 1.17 1.18 1.19 1.26 1.16 2.09 %w/w 

Histidine 0.69 0.68 0.69 0.67 0.69 0.64 1.19 %w/w 

Lysine 1.82 1.71 1.56 1.51 1.67 1.36 2.89 %w/w 

Arginine 2.28 2.27 2.22 2.16 1.74 1.60 2.55 %w/w 

Total 22.61 22.08 21.91 21.94 23.09 20.57 42.91 %w/w 

Hasil analisa proksimat memperlihatkan bahwa pakan yang 
diformulasikan (A, D, E dan K) memiliki kadar protein 25%, Pakan Formulasi B 
dan C, memilki kadar protein 24.5%. Kadar protein pakan secara umum sudah 
sesuai kriteria persyaratan yang tertuang dalam SNI pakan ikan nila yakni 
memilki kadar protein minimal 25%. Demikian pula menurut Jobling (1994) 
dalam Amrullah (2018) bahwa kebutuhan protein untuk ikan air tawar adalah 
berkisar 25-35%. Sedangkan menurut FAO (2016) berkisar 30-35%. 
Terpenuhinya kebutuhan protein ikan yang dibudidayakan, diharapkan mampu 
memberikan pertumbuhan yang optimal 

Mutu protein pakan bergantung pada komposisi asam amino yang 
menyusunnya.  Formulasi pakan perlakuan menunjukkan nilai total asam 
amino berkisar 22.91–23.09%, kontrol pakan mandiri 20.57%, dan pakan 
pembanding (pakan komersil) 42.91%. Berturut-turut nilai asam amino lysine 
dan methionine pada setiap formulasi pakan pengujian dapat dilihat pada tabel 
3.  Suplementasi lysine 0.3% dan methionine 0.2% ternyata masih relatif sedikit 
meningkatkan kadar lysin dan methionin pada pakan.  Total asam amino ikan 
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nila sebesar 47.22%. Ikan nila membutuhkan kadar methionin sebesar 1.18% 
dan  lysin adalah sebesar 4.01% . Pakan pembanding yakni pakan komersial 
memilki komposisi nutrisi yang lebih lengkap, dengan kadar protein pakan 
sebesar 32.18%, kadar total asam amino 42.91%, yang mengandung lysine 
sebesar 2.89% dan methionine 1.14%.  Seberapa besar pakan yang telah 
diformulasikan dapat memacu pertumbuhan bagi ikan nila maka perlu 
dilakukan pengujian lapang/uji biologi. 

Kecernaan Pakan 

Kecernaan adalah bagian pakan yang dikonsumsi dan tidak 
dikeluarkan menjadi feses (Affandi, et al., 1992). Nilai kecernaan menyatakan 
banyaknya komposisi nutrisi suatu bahan maupun energi yang dapat diserap 
dan digunakan oleh ikan (NRC, 1993, kecernaan merupakan suatu evaluasi 
kuantitatif dari pemanfaatan pakan maupun komponen nutrisi. Tingkat 
kecernaan pakan dibagi menjadi dua yaitu kecernaan total dan protein.  
Berdasarkan hasil uji kecernaan pada ikan nila, diperoleh nilai kecernaan total 
(Gambar 4). 

 

 

 

 

 

                          

                             

 

 

Gambar 4. Kecernaan Total  

 Nilai kecernaan total pada ikan nila, yang tertinggi pada formulasi 
pakan C yakni pakan formulasi dengan suplementasi methionine.  Nilai 
kecernaan total menunjukkan seberapa banyak pakan yang mampu dicerna 
oleh ikan untuk selanjutnya diserap kedalam tubuh dan digunakan sesuai 
fungsinya. Kemampuan ikan untuk mencerna pakan yang diberikan diharapkan 
dapat meningkatkan pertumbuhan ikan, karena nutrisi yang diberikan dapat 
dimanfaatkan dan diserap oleh tubuh  dan tidak dibuang sebagai feses atau 
urine.  

Seberapa banyak nutrien yang dapat dicerna dihitung menggunakan 
nilai kecernaan nutrien (protein).  Kadar protein yang dapat dicerna oleh ikan 
hanya sebesar 20-25%.  Kisaran kecernaan protein normal ikan secara umum 
adalah sebesar 75-95% (NRC, 1993). Kecernaan protein ikan nila, pakan 
formulasi C memberikan nilai tertinggi yaitu 78.06%,  Bila dibandingkan dengan 
formulasi kontrol pakan mandiri, terjadi peningkatan nilai kecernaan baik 
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kecernaan total maupun kecernaan protein. Nilai kecernaan protein juga 
berkaitan dengan kadar serat dan kadar karbohidrat pada komposisi pakan.  
Peningkatan kadar karbohidrat berlebih dapat menurunkan nilai kecernaan 
nutrien (protein), hal ini akan menyebabkan protein yang belum tercerna 
dengan baik akan ikut terbuang bersama bagian karbohidrat yang tidak dicerna 
(Aslamsyah, 2006). 

Nilai efisiensi pakan diperoleh dari hasil perbandingan antara 
pertambahan bobot tubuh ikan dengan jumlah pakan yang dikonsumsi 
oleh ikan selama masa pemeliharaan. Semakin besar nilai efisiensi pakan, 
berarti semakin efisien ikan memanfaatkan pakan yang dikonsumsi untuk 
pertumbuhannya. Nilai efisiensi pakan uji seperti terlihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Nilai efisiensi pakan (EP) pengujian pada ikan nila 

Efisiensi pakan pengujian menunjukkan nilai tertinggi sebesar  64.06% 
pada perlakuan pakan C dengan suplementasi methionine.  Sedangkan nilai 
efesiensi pakan pengujian lainnya masih relatif rendah.  Bila dibandingkan 
dengan pakan komersil, pakan tersebut memiliki nilai efisiensi pakan yang 
sangat tinggi yaitu 96.24%.  Kecukupan nilai protein dan kelengkapan asam 
amino serta sumber protein yang digunakan, mempengaruhi nilai efisiensi 
pakan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa: 

Ada 5 formulasi pakan dengan suplementasi asam amino dan enzim, 
dan kontrol pakan mandiri.  Dari ke-5 formulasi tersebut, Pakan A 
(suplementasi lysin 0.3% dan methionine 0.2%) menunjukkan peningkatan 
kandungan asam amino esensial lysin dan methionin tertinggi.  Perlu 
peningkatan persentase lisin dan methionin pada formulasi pakan untuk ikan 
nila, sehingga komposisi lysin dan methionin pakan sesuai dengan kebutuhan 
asam amino lysin dan methionin ikan nila, yaitu masing-masing 4.01% dan 
1.18%.   
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Pada pengujian formula pakan  untuk pembesaran ikan nila diperoleh 
bahwa perlakuan terbaik adalah pemberian asam amino methionine (perlakuan 
CN), dan diperoleh beberapa hasil positif dibandingkan dengan kontrol tanpa 
penambahan asam amino dan enzym.   
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ABSTRAK 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji dampak pemberian Artemia salina dengan 
penambahan vitamin C terhadap pertumbuhan, tingkat kelulushidupan benih ikan bandeng. 
Perlakuan yang diberikan adalah Pemberian pakan Artemia salina dengan penambahan 

vitamin C dosis 400, 500, 600 mg/L, dan tanpa penambahan vitamin C sebagai control. 
Pengumpulan data dilakukan saat periode pemeliharaan periode D13–D48. Data yang 
diambil saat D48 meliputi Laju Pertumbuhan Relatif (RGR), dan kelulushidupan (SR). Hasi 
perekayasaan menunjukkan bahwa nilai laju pertumbuhan relative (RGR) tertinggi 
diperoleh pada perlakuan pemberian Artemia salina dengan dosis vitamin C600 mg/L yaitu 
sebesar 1.77%/hari, sedangkan nilai terendah terdapat pada perlakuan pemberian Artemia 
salina tanpa vitamin C (kontrol) yaitu sebesar 1.06%/hari. Sedangkan nilai kelulushidupan 
tertinggi diperoleh pada perlakuan pemberian Artemia salina dengan dosis vitamin C 500 

mg/L yaitu sebesar 10.73%, sedangkan nilai terendah terdapat pada perlakuan pemberian 
Artemia salina tanpa vitamin C (kontrol) yaitu sebesar 7.21%. 

Kata Kunci: Artemia salina, benih bandeng, vitamin C  

PENDAHULUAN  

Kebutuhan benih ikan bandeng semakin meningkat sejalan dengan 
bertambah luasnya lahan tambak serta didukung pula oleh permintaan pasar akan 
ikan umpan, konsumsi lokal maupun ekspor dalam bentuk segar, asap maupun 
dikalengkan. Namun terdapat kendala pada ketersediaan benih dalam budidaya 
bandeng, serta pertumbuhan benih yang lambat. Sehingga perlu di pelajari teknik 
peningkatan performa pertumbuhan ikan bandeng dalam upaya pemenuhan 
permintaan benih bandeng (Winarsih dkk. 2011), salah satunya yaitu pakan. 
Pakan menjadi salah satu faktor pembatas dalam budidaya ikan bandeng 
terutama dalam usaha pembenihan. Pakan umumnya tersedia di alam, baik 
berupa phytoplankton, zooplankton maupun benthos untuk dapat dimanfaatkan 
oleh organisme perairan. Namun selama ini, para petani ikan bandeng hanya 
mengandalkan pakan buatan sehingga pertumbuhan ikan bandeng terhambat. 
Oleh karena itu diperlukan usaha intensifikasi budidaya ikan bandeng yaitu 
dengan menggunakan Artemia salina sebagai pakan alami ikan bandeng pada 
saat pembenihan (Minerva, dkk. 2015).  

Artemia merupakan pakan alami yang sangat penting dalam pembenihan 
ikan laut, krustacea, ikan air tawar dan ikan hias. Artemia mempunyai ukuran yang 
kecil, namun nilai gizi Artemia sangat tinggi dan sesuai dengan kebutuhan gizi 
untuk benih ikan. Artemia sebagai pakan alami belum dapat digantikan oleh pakan 
lainnya karena kadungan esensial yang dibutuhkan oleh ikan. Meskipun saat ini 
pakan buatan telah berhasil dikembangkan, namun Artemia masih tetap 
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merupakan bagian yang esensial sebagai pakan ikan pada saat pembenihan. Oleh 
karena itu, untuk memenuhi kebutuhan Artemia sebagai pakan maka perlu 
dilakukan kulturArtemia secara massal dengan penambahn vitamin C. Vitamin C 
(asam askorbat) adalah salah satu vitamin yang diduga berperanan dalam siklus 
reproduksi, dan diperkirakan dapat mempengaruhi mutu telur. Hal ini didasarkan 
oleh beberapa hasil kegiatan, bahwa terjadi peningkatan kandungan vitamin C 
saat ovarium berkembang pada beberapa spesies ikan. Ditemukannya larva 
abnormal juga diduga berkaitan dengan kurang tersedianya vitamin C, karena 
peranannya dalam reaksi hidroksilasi prolin sebagai bahan pembentukan tulang 
muda. Ikan tidak mampu mensintesis vitamin C, yang disebabkan karena tidak 
tersedianya L-gulunolakton sebagai reaksi tahap akhir sintesis vitamin C. Oleh 
karena itu, untuk mencukupi kebutuhan vitamin C dibutuhkan suplementasi 
vitamin C dari luar tubuh.  

Vitamin C berperan dalam meningkatkan pertumbuhan, mengatasi stres, 
meningkat imunitas terhadap serangan penyakit dan pembentukan kolagen pada 
ikan (Akbary et al, 2011). Selain itu, vitamin C juga berperan dalam meningkatkan 
kadar hidup pada benih ikan. Pemberian tambahan vitamin C dengan cara 
pengayaan dengan dosis 0,1–0,5 ppm pada media pengayaan Artemia dapat 
meningkatkan kadar hidup dan pertumbuhan larva ikan. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengkaji dampak pemberian Artemia salina dengan penambahan vitamin C 
terhadap pertumbuhan, tingkat kelulushidupan benih ikan bandeng. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus - Oktober 2020, di Unit 
pembenihan ikan bandeng BPBAP Takalar, Desa Mappakalompo, Kecamatan 
Galesong, Kabupaten Takalar. 

BAHAN DAN METODE  

Penetasan Cysta Artemia  

Adapun metode penetesan dilakukan sesuai dengan metode Haryastuti et 
al (2016) yang telah dimodifikasi yaitu: 5 g kista Artemia direndam dalam 400 ml 
air tawar dan dibiarkan selama 1-2 jam sampai kista mengalami hidrasi dengan 
baik. Artemia yang telah dihidrasi lalu dimasukkan ke dalam wadah yang telah 
disiapkan. Wadah penetasan Artemia berupa wadah fiber konical berwarna hitam 
dan dasarnya transfarandiisi air laut sebanyak  15 L, serta ditutup dengan plastik 
hitam kemudian diberikan aerator untuk mengatur kadar oksigen didalam wadah. 
Selanjutnya dalam waktu 48 jam Artemia sudah menetas dan pemeliharaan 
Artemia instar-1 dilakukan menambahkan vitamin C, dan siap diperlakukan sesuai 
perlakuan.  

Persiapan Kultur Benih Bandeng  

Prosedur dalam kultur bandeng meliputi persiapan wadah, penebaran 
ikan uji dan pemeliharaan benih. Persiapan wadah pemeliharaan meliputi 
pembersihan, pengeringan wadah dan setting alat. Pengeringan wadah dilakukan 
selama 1 hari sebelum dilakukan pengisian media kultur bandeng. Setting alat 
meliputi penempatan wadah pemeliharaan dan pemasangan aerasi pada masing-
masing bak pemeliharaan. Benih ikan bandeng diperoleh dari produksi 
pembenihan ikan Bandeng BPBAP Takalar. Penebaran benih uji dimulai saat 
berusia D13 ditebar dengan kepadatan 15 ekor/L atau 1.050 ekor/wadah. Benih 
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ikan bandeng dipelihara dalam wadah percobaan yang telah disiapkan dengan 
kapasitas volume 80 L yang diisi air laut sebanyak 70 L untuk setiap percobaan.  
Pemeliharaan benih selama 35 hari dengan perlkuan yang dicobakan adalah 
pakan Artemia salina dengan pengkayaan vitamin C. 

Metode dan Desain Kegiatan 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode eksperimental 
dengan rancangan percobaan yaitu Rancangan Acak Lengkap dengan 4 
perlakuan dan 3 kali siklus.  Benih ikan bandeng diberikan pakan alami berupa 
Artemia salina dan pakan buatanyang telah diperkaya dengan vitamin C mulai 
umur 13 hari sampai 48 hari. Perlakuan dalam kegiatan mengacu pada hasil 
kegiatan pemberian pakan Artemia dengan penambahan vitamin C dosis 400 
mg/L (Baiduri, dkk., 2018).  Sehingga perlakuan yang dapat dilakukan dalam 
kegiatan ini adalah pemberian pakan Artemia salina dengan penambahan vitamin 
C dengan dosis:  

A. 400 mg/L. 
B. 500 mg/L,  
C. 600 mg/L,  
D. Tanpa vitamin C sebagai control. 

Pengumpulan dan Analisa Data  

Pengumpulan data dilakukan saat periode pemeliharaan periode D13–
D48. Data yang diambil saat D48 meliputi Laju Pertumbuhan Relatif (RGR), dan 
kelulushidupan (SR). Perhitungan bobot rata-rata benih pada awal pemeliharaan 
D13 dilakukan dengan menghitung bobot sampel sebanyak 30 ekor yang di ambil 
secara acak dari stok benih yang dipelihara, sedangkan perhitungan bobot total 
benih pada akhir pemeliharaan D48 dilakukan dengan menghitung bobot sampel 
sebanyak 15 ekor yang di ambil dari setiap percobaan pada masing-masing 
perlakuan. Pertumbuhan bobot tubuh larva ditimbang menggunakan timbangan 
analitik dengan ketelitian 0,0001 g atau 1 mg terhadap 15 ekor sampel yang 
diambil dari setiap siklus dari setiap perlakuan. Bobot tubuh awal ditimbang pada 
saat benih bandeng D13 dan akhir pemeliharaan D48. Data yang dianalisa yaitu 
data benih bandeng saat D13–D48. Selama pemeliharaan benih bandeng 
diberikan pakan Artemia salnayang diperkaya vitamin C dengan dosis masing–
masing perlakuan. Rumus yang digunakan dalam perhitungan adalah sebagai 
berikut:  

Laju Pertumbuhan Relatif (RGR) larva bandeng dihitung dengan 
menggunakan rumus menurut Efendie (1979), yaitu:  

𝑅𝐺𝑅 =
Wt − W0 

W0 x t
 x 100% 

Dimana :  

RGR = Laju pertumbuhan relatif bobot (%/ hari)  
Wt = Rata – rata bobot larva pada akhir pemeliharaan (mg)  
W0 = Rata – rata bobot larva pada awal pemeliharaan (mg)  
T = Lama waktu pemeliharaan (hari)  
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Kelulushidupan (SR) larva dihitung menggunakan rumus Effendi (1979), 
yaitu:  

SR =
Nt 

Nt 
𝑥 100% 

Dimana :   

SR = Tingkat Kelangsungan Hidup (%)  
Nt  = Jumlah individu pada akhir kegiatan  (ekor)  
N0 = Jumlah individu pada awal kegiatan  (ekor) 

Kualitas air yang diamati meliputi suhu, salinitas, oksigen terlarut (DO), 
dan tingkat keasaman (pH). Pengamatan suhu, pH dan DO dilakukan setiap satu 
kali sehari yaitu pada pagi menggunakan alat Water Quality Checker (WQC) 
dengan cara mencelupkan ujung alat indikator ke dalam air kemudian menunggu 
hingga konstan dan mencatat nilainya sedangkan salinitas diukur setiap satu hari 
sekali dengan menggunakan refraktometer.  

Data yang dianalisa yaitu data benih bandeng D13–D48 yaitu ; Laju 
Pertumbuhan Relatif (RGR), dan kelulushidupan (SR), serta pengukuran 
parameter kualitas air. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil pengujian terhadap laju pertumbuhan relatif, dan kelulushidupan 
benih ikan bandeng dapat dilihat pada Tabel 1.   

Tabel 1.  Laju pertumbuhan relatif, kelulushidupan, dan rasio RNA/DNA benih ikan 
bandeng dengan perlakuan pemberian pakan Artemia salina dengan 
penambahan vitamin C 

Perlakuan pakan Artemia salina 
dengan penambahan 

Laju Pertumbuhan 
Relatif (%/har) 

Kelulushidupan 
(%) 

Vitamin C dosis 400 mg/L  1.51 9.52 

Vitamin C dosis 500 mg/L  1.54 10.73 

Vitamin C dosis 600 mg/L  1.77 10.13 

Tanpa vitamin C (kontrol)  1.06 7.21 

Pemberian Artemia salina dengan penambahan vitamin C dosis berbeda 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap laju pertumbuhan relatif benih ikan 
bandeng. Namun, laju pertumbuhan relatif benih ikan bandeng dengan pemberian 
Artemia salina dengan dosisvitamin C600 mg/L cenderung lebih tinggi 
dibandingkan dengan perlakuan yang lain, sedangkan pada pemberian Artemia 
salina tanpa vitamin C(kontrol) menunjukkan hasil yang cenderung lebih rendah 
daripada perlakuan yang lain (Tabel 1) 

Nilai laju pertumbuhan relatif tertinggi diperoleh pada perlakuan 
pemberian Artemia salina dengan dosis vitamin C600 mg/L yaitu sebesar 
1.77%/hari, sedangkan nilai terendah terdapat pada perlakuan pemberian Artemia 
salina tanpa vitamin C (kontrol) yaitu sebesar 1.06%/hari. Tingginya laju 
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pertumbuhan relatif benih ikan bandeng pada pemberian Artemia salina dengan 
dosis vitamin C600 mg/L, hal ini diduga karena pemberian Artemia salina dengan 
dosis yang optimum, berpengaruh  baik untuk benih ikan bandeng sehingga 
Artemia lebih cepat dicerna dan menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik. 
Karena vitamin C merupakan vitamin yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya 
tahan tubuh sehingga dapat mencegah terjadinya stress dan diharapkan dapat 
meningkatkan pertumbuhan benih. Menurut Kursistiyanto dkk. (2013), fungsi 
vitamin C adalah meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mencegah terjadinya 
stress pada ikan, kekurangan vitamin dapat sebagai faktor pembatas 
pertumbuhan bila terjadi defisiensi. 

Hasil analisis menunjukkan kelulushidupan benih ikan bandeng dengan 
pemberian Artemia salina dengan dosis pemberian vitamin C500 mg/L cenderung 
lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain, sedangkan pada pemberian 
Artemia salina tanpa vitamin C (kontrol) menunjukkan hasil yang cenderung lebih 
rendah daripada perlakuan yang lain (Tabel 1).  

Nilai kelulushidupan tertinggi diperoleh pada perlakuan pemberian 
Artemia salina dengan dosis vitamin C500 mg/L yaitu sebesar 10.73%, sedangkan 
nilai terendah terdapat pada perlakuan pemberian Artemia salina tanpa vitamin 
C(kontrol) yaitu sebesar 7.21%.Tingkat kelulushidupan benih ikan terutama 
dipengaruhi oleh sifat fisika kimia air, media dan kualitas Artemia salina yang 
diperkaya dengan vitamin C. Pentingnya penambahan vitamin C karena 
merupakan vitamin yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh 
sehingga dapat mencegah terjadinya stress dan diharapkan dapat meningkatkan 
kelulushidupan larva. Selain itu, menurut Kursistiyanto dkk.,(2013), fungsi vitamin 
C adalah meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mencegah terjadinya stress 
pada ikan, kekurangan vitamin C dalam jaringan akan menyebabkan terjadinya 
pertumbuhan tulang yang tidak sempurna, bahkan dapat sebagai faktor pembatas 
pertumbuhan bila terjadi defisiensi. Kelulushidupan larva bandeng selain 
dipengaruhi oleh faktor pakan alami juga dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya 
adalah umur larva, kualitas air dan penyakit. Menurut Aslianti dkk.,(2012) 
kelulushidupan larva dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu lingkungan (kualitas 
air), pakan (alami dan buatan), kualitas telur, hama dan penyakit. Kualitas air 
media pemeliharaan larva bandeng masih dalam kisaran kelayakan sehingga 
dapat mendukung kelulushidupan larva.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Pemberian Artemia salina dengan penambahan vitamin C dosis berbeda 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap laju pertumbuhan relatif dan 
kelulushidupan benih ikan bandeng, Pemberian Artemia salina dengan 
penambahan vitamin Cdosis 600 mg/L memberikan nilai laju pertumbuhan 
relatif dan dosis 500 mg/L memberikan tingkat kelulushidupan tertinggi. 

2. Pembenihan bandeng dapat menerapkan pemberian Artemia salina dengan 
penambahan vitamin C dosis 500 mg/L dan 600 mg/L diberikan pada pakan 
benih ikan bandeng. 

 



112 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Akbary P., Hosseini S. A.,Imanpoor M. R. 2011. Enrichment of Artemia nauplii with 
essential fatty acids and vitamin C: effect on rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss) larvae performance. Journal of Fisheries Sciences. Vol 10(4) 557-
569.  

Aslianti, T., A. Nasukha dan A. Priyono. 2012. Peningkatan Kualitas dan Produksi 
Benih Ikan Bandeng Chanos chanos Forsskal Melalui Perbaikan 
Manajemen Pemeliharaan Larva. Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Budidaya Laut Gondol. Prosiding Indoaqua – Forum 
Inovasi Teknologi Akuakultur, 117 – 125 hlm.  

Effendie,  M. I. 1979. Metoda Biologi Perikanan. Penerbit Yayasan Agromedia. 
Bogor. 58 hlm.  

Kursistiyanto, N., S. Anggoro dan Suminto. 2013. Penambahan Vitamin C pada 
Pakan dan Pengaruhnya Terhadap Respon Osmotik, Effisiensi Pakan dan 
Pertumbuhan Ikan Nila Gesit (Oreochromis sp.) pada Media dengan 
Osmolaritas Berbeda. Jurnal Saintek Perikanan, 8(2): 66–75.  

Minerva I. Morales, Roberto B. Barba Jr. 2015. Assessment Of Milkfish (Chanos 
Chanos) Fry Grounds In Catanduanes Province, Philippines. International 
Journal Of Scientific & Technology Research. Vol. 4(2): 2277-8616.  

Winarsih, W. H., Rahardjo, T., & Husein, A. 2011. Budi Daya dan Pengolahan 
Bandeng. Airlangga University Press, Surabaya. 



113 

 

TEKNIK  PRODUKSI  MAGGOT  UNTUK  PAKAN  IKAN  NILA, 

Oreochromis Niloticus 

Safar, Hamzah, dan Ilham 

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan 
Jl. Makmur Dg Sitakka No. 129 Maros 90512 Sulawesi Selatan 

E-mail: safar170373@gmail.com 

ABSTRAK 

Magot merupakan tahap larva dari serangga Hermetia illucens atau lebih sering 
dikenal dengan istilah black soldier fly (BSF). Sebelum nama magot diperkenalkan, 

umumnya masyarakat menyebut larva serangga dengan sebutan belatung atau dalam 
bahasa Inggris dikenal dengan istilah maggot. Kegiatan ini bertujuan untuk 
memperkenalkan kepada masyarakat mengenai teknik produksi magot untuk pakan ikan 
nila yang dilakukan di Instalasi Tambak Percobaan Marana, Balai Riset Perikanan 
Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Maros. Wadah yang digunakan adalah 
satu unit bak fiber berukuran 4x1x0,6 m3. Telur magot diperoleh dari hasil budidaya yang 
dilakukan di Instalasi Tambak Percobaan Marana. Bahan yang digunakan adalah telur 
magot 20 gram, ampas kelapa 20 kg, fermentasi susu10 liter, adonan roti yang kadaluarsa 
yang sudah diencerkan sebanyak 10 kg. Parameter yang diamati yakni perkembangan 
magot yang menghasilkan larva  9,5 kg selama 3 minggu pemeliharan dan pupa yang 
dihasilkan 4,5 kg selama 4 minggu pemeliharaan. Pertumbuhan ikan nila yang diberikan 
pakan magot segar lebih baik dibanding dengan pemberian pakan komersial.  

 
Kata Kunci: Produksi, telur magot, larva magot, pupa 

PENDAHULUAN 

Peningkatan harga pakan komersial untuk budidaya ikan membuat 
industri ini sulit berkembang, bahkan sebagian pembudidaya menutup 
usahanya. Harga tepung ikan sebagai bahan baku utama pakan semakin tinggi 
dan sulit untuk didapatkan menjadi penyebab utama pakan mejadi mahal. Tidak 
kurang 60-70% biaya produksi berasal dari pakan. Kondisi ini akhirnya 
membawa keprihatinan banyak kalangan untuk mencari solusi berupa pakan 
alternatif atau sumber protein alternatif dengan harapan dapat menurunkan 
biaya produksi tersebut. Beberapa bahan pakan alternatif yang sudah banyak 
digunakan antara lain, tanaman azolla, cacing tanah, ikan rucah, bekicot, atau 
tepung darah. Salah satu bahan pakan alternatif adalah serangga Hermetia 
illucens atau black soldier fly (BSF), yang sering disebut dengan istilah maggot. 
Secara global, saat ini sedang tren dikembangkan paradigma baru dalam pakan 
yaitu ”insect for food”. Hal menarik dalam proses produksi magot adalah 
kemampuan larva serangga ini untuk mengkonversi nutrisi yang tersimpan 
dalam sumber yang tidak memiliki nilai ekonomis penting yaitu biomas magot. 
Magot dipilih sebagai bahan alternatif karena memiliki protein tinggi 40-50% 
serta mudah dibudidayakan secara massal. Budidaya magot sebagai pakan ikan 
juga menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Budidayanya tergolong 
murah dan tidak rumit. Peternak bisa menghasilkan 100-200 kg magot/hari, 
dengan modal minim dan lokasinya bisa memanfaatkan pekarangan rumah. 
Maggot merupakan tahap larva dari serangga Hermetia illucens atau lebih sering 
dikenal dengan istilah black soldier fly (BSF). Sebelum nama magot 

mailto:safar170373@gmail.com
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diperkenalkan, umumnya masyarakat menyebut larva serangga dengan sebutan 
belatung atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah maggot (Fahmi, 
2018).  

Dalam beberapa bulan terakhir, magot mendadak populer di kalangan 
pembudidaya ikan di Indonesia, karena Pemerintah Indonesia sejak awal 2020 
sudah menyebutkan akan menjadikan larva lalat black soldier fly (BSF) itu 
sebagai bahan baku alternatif untuk pembuatan pakan ikan.  Meski sudah ada 
bahan baku lain yang juga bisa dijadikan bahan baku alternatif, namun 
Pemerintah terlihat fokus pada magot, karena banyak manfaat dan keunggulan 
yang tidak ada pada bahan baku lain seperti: Magot mengandung protein tinggi 
dan berkualitas yang dibutuhkan oleh ikan, pembuatan yang mudah dilakukan 
oleh siapa saja dengan biaya produksi yang murah dan terjangkau karena media 
utamanya adalah sampah organik, magot bisa diproduksi dalam waktu singkat 
dan berkesinambungan dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 
pakan ikan, magot juga dapat diproduksi menjadi tepung (mag meal), sehingga 
bisa menekan biaya produksi pakan. Manfaat lain dari magot, adalah 
pengolahan sampah organik yang biasanya banyak diproduksi oleh rumah 
tangga sehingga sampah akan menghilang dan magot yang dihasilkan  dapat 
dijadikan pakan untuk ikan (Ambari, 2020).  Dalam tulisan ini dijelaskan 
mengenai kegiatan produksi magot yang telah dilakukan di Instalasi Tambak 
Percobaan Marana, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 
Perikanan, Maros sejak tahun 2019 dalam rangka mendukung peningkatan 
produksi perikanan nasional. 

BAHAN DAN METODE  

Waktu dan Tempat 

Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2019 hingga saat ini di Instalasi 
Tambak Percobaan Marana, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan 
Penyuluhan Perikanan, Maros.  

 

Gambar 1. Lokasi kegiatan produksi magot 
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Bahan: 

1. Telur magot 20 g 
2. Ampas kelapa 20 kg 
3. Fermentasi susu 10 L 
4. Adonan roti kadaluarsa 10 kg yang sudah diencerkan 
 
Alat:  
1. Bak fiberglass berukuran 4x1x 0,6 m3 
2. Eggies (tempat bertelur lalat BSF) 
3. Baskom hitam 
4. Timbangan duduk 
5. Timbangan elektrik 
6. Pisau dapur 
7. Tissue 
8. Gayung 
9. Pelkaret 
10. Pulpen 
11. Buku tulis 
 

Metode 

1. Potongan kayu (eggies) diletakkan di atas media pertumbuhan sebagai 
tempat untuk bertelur. Jumlah lalat betina yang meletakkan telur pada suatu 
media umumnya lebih dari satu ekor. Keadaan ini dapat terjadi karena lalat 
betina akan mengeluarkan penanda kimia yang berfungsi untuk memberikan 
sinyal ke betina-betina lainnya agar meletakkan telur di tempat yang sama. 
Telur BSF berwarna putih dan berbentuk lonjong dengan panjang sekitar 1 
mm terhimpun dalam bentuk koloni (Wardhana, 2016). 

2. Telur serangga yang menempel pada tumpukan kayu dipanen, kemudian 
dimasukan ke dalam tissu. Telur lalu ditimbang dengan menggunakan 
timbangan elektrik dengan berat 20 g. 
 

 

Gambar 2.  Panen dan penimbangan telur BSF 
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3. Timbang limbah ampas kelapa sebanyak 1-2 kg kemudian dicampur dengan 
susu fermentasi dan adonan roti yang sudah diencerkan secukupnya. 
 

  

Gambar 3. Pembuatan media penetasan telur. 

 

4. Kemudian telur disimpan pada media dan menetas setelah 1-2 hari.  Wadah 
harus ditutup waring hitam untuk menghindari pemangsaan telur magot. 
 

 

Gambar 4.  Penempatan telur magot pada media 

5. Mini larva magot dipindah ke tempat yang lebih besar setelah umur 5 hari. 
6. Selanjutnya menyiapkan media budidaya berupa 20 kg ampas kelapa, 10 

liter susu fermentasi yang sudah dicampur dengan air kelapa, adonan roti 
kadaluarsa 10 kg yang sudah diencerkan. 

7. Ketiga bahan tersebut diaduk sampai rata, kemudian permukaan media 
budidaya diratakan dengan menggunakan pel karet. 

8. Selanjutnya mini larva magot ditebar ke dalam bak fiberglass berukuran 4 
x1x0,6 m3. 
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Gambar 5. Penebaran mini larva maggot ke dalam bak fiberglass 

 

9. Setelah 1 minggu pemeliharaan, media dibolakbalikkan hingga 
homogen dan rata, kandungan air media diusahakan tetap stabil. 

10. Apabila kandungan air media terlihat sudah berkurang, maka 
ditambahkan makanan berupa  ampas kelapa yang disiram dengan susu 
fermentasi secukupnya atau dengan limbah buah-buahan dan sayuran. 

11. Mini  larva magot yang sudah berumur 3 minggu sudah bisa dipanen 
untuk dijadikan pakan ikan, ayam, bebek dan makanan burung. 

12. Produksi larva magot selama 3 minggu pemeliharan adalah 9,5 kg. Pupa 
yang dihasilkan 4,5 kg selama 4 minggu pemeliharaan dalam1 bak 
fiberglass berukuran 4x1x0,6 m. 

13. Jika mau dijadikan pupa dan serangga, akan dapat bertelur kembali 
pada umur 4 minggu. 

14. Untuk panen pupa dengan menggunakan waring hitam, magot 
dikumpulkan lalu disaring dengan waring hitam sedikit demi sedikit 
sampai selesai kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan 
digital. 

 

Gambar 6. Panen pupa menggunakan waring hitam 
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15. Setelah ditimbang dimasukkan ke ruangan penangkaran serangga 
untuk bertelur kembali. 
 

Black Soldier Fly  

Black soldier fly (BSF) atau dalam bahasa latin Hermetia illucens 
merupakan spesies lalat dari ordo Diptera, family Stratiomyidae dengan genus 
Hermetia. BSF adalah lalat yang berasal dari benua Amerika Serikat dan 
persebaran lalat BSF berada diantara 45° LU-40° LS (Diener 2010). Lalat BSF 
banyak ditemukan di Indonesia, dikarenakan iklim di indonesia sangat cocok 
bagi kehidupan BSF, dimana suhu optimum pertumbuhan BSF adalah antara 
30°C-36°C. Larva BSF tidak dapat bertahan pada suhu kurang dari 7°C dan suhu 
lebih dari 45°C (Popa dan Green 2012). Fase awal dalam siklus hidup BSF 
adalah fase telur. Fase telur larva BSF menandakan permulaan siklus hidup 
sekaligus berakhirnya tahap hidup sebelumya, dimana jenis lalat ini 
menghasilkan kelompok telur (ovipositing). Lalat betina meletakkan sekitar 400 
hingga 800 telur di dekat bahan organik yang membusuk dan memasukkannya 
ke dalam rongga-rongga yang kecil, kering, dan terlindung (Holmes et al., 2012). 
BSF memiliki sebuah keunikan dimana lalat betina akan mati tidak lama setelah 
bertelur dan lalat jantan akan mati setelah dia kawin. Lalat betina akan mencari 
bahan organik sebagai media untuk meletakan telur, peletakan telur di dekat 
bahan organik dimaksudkan agar larva yang sudah menetas dapat dengan 
mudah menemukan makanan. Pertumbuhan larva akan berlangsung selama 12-
13 hari. Waktu dari telur hingga pra-pupa berkisar dari 22-24 hari pada suhu 27 
oC. (Tomberlin et al., 2002). Siklus hidup lalat BSF disajikan pada Gambar 7. 

 

                       Gambar 7.  Siklus hidup lalat BSF (Wardhana, 2017) 
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Larva BSF mampu mendegradasi sampah organik dengan sangat baik 
(Holmes et al., 2012), karena larva BSF memiliki mulut yang sangat kuat dan 
adanya pengaruh enzim pada saluran pencernaannya (Tomberlin et al., 2002). 
Larva BSF dapat mereduksi sampah organik dengan efektif dibandingkan 
dengan serangga lain (Kim et al., 2011). Dapat dikatakan larva BSF memiliki 
peran dalam pengolahan sampah yang berkelanjutan dan sisa hasil residu 
sampah dari larva BSF dapat digunakan sebagai kompos dan memiliki tingkat 
nutrisi untuk digunakan sebagai kompos dan amandemen tanah. 

Larva BSF memiliki tingkat pertumbuhan tinggi dan konversi pakan yang 
optimal serta dapat memanfaatkan dengan baik berbagai jenis material sebagai 
sumber makanan termasuk bahan organik yang dianggap sudah tidak berguna 
seperti limbah rumah tangga pada umumnya, dan limbah dapur, limbah sayuran, 
limbah buah-buahan, limbah pengolahan makanan, dan limbah peternakan pada 
khususnya. Larva BSF dapat mengonsumsi makanan dengan cepat mulai dari 
25 mg hingga 500 mg bahan segar per larva dalam satu hari dan dapat mencapai 
ukuran panjang ±27 mm, lebar sekitar 6 mm dan berat sampai 220 mg di akhir 
fase larva (±14 hari) (Newton et al., 2005). 

Ikan nila merah bersifat omnivore yaitu pemakan segala seperti 
plankton, klekap, aneka tumbuhan/alga, hewan kecil seperti cacing, jentik 
nyamuk, larva gastropoda maupun limbah rumah tangga.  Hasil pengamatan 
terhadap ikan nila merah yang dipelihara dalam bak di Instalasi Tambak 
Percobaan Marana menunjukkan bahwa ikan ini juga menyukai makanan hidup 
berupa magot. Pada percobaan Pemberian pakan magot yang diperoleh dari 
hasil budidaya yang dilakukan di Instalasi Tambak Percobaan Marana, diberikan 
pada ikan nila dalam kondisi hidup (perlakuan A) dan pemberian pakan 
komersial (perlakuan B) dengan dosis 3% dari bobot biomassa, diberikan 2 kali 
per hari.  Berat awal rata-rata ikan nila merah pada perlakuan A adalah 5,52 
g/ekor dan perlakuan B adalah 4,52 g/ekor. Hasil kegiatan pendederan selama 
15 hari menunjukkan bahwa pertumbuhan bobot akhir ikan nila merah pada 
perlakuan A sebesar 6,54 g/ekor, dengan laju pertumbuhan 6,8 %/hari lebih 
tinggi dibanding perlakuan B  dengan bobot akhir mencapai 5,07 g/ekor dengan 
laju pertumbuhan  sebesar 3,7%/hari. Sintasan ikan nila merah pada perlakuan 
A (90%) dan perlakuan B (96,7%). Hal ini menunjukkan bahwa magot dapat 
digunakan sebagai pakan alternatif pada pendederan ikan nila merah (Safar et 
al., 2020). 

Dengan adanya usaha budidaya BSF ini diharapkan bisa mengurangi 
sampah organik yang ada dan dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik. Selain 
itu, usaha ini diharapkan dapat memudahkan pembudidaya ikan karena dengan 
harga BSF yang cukup murah, biaya produksi yang dikeluarkan akan berkurang 
dan keuntungan yang didapatkan akan lebih banyak. 

KESIMPULAN 

Produksi magot menggunakan bahan dari telur magot 20 gram, dapat 
menghasilkan larva magot 9,5 kg selama 3 minggu pemeliharan, dan pupa yang 
dihasilkan 4,5 kg selama 4 minggu pemeliharaan dalam1 bak fiberglass 
berukuran 4x1x0,6 m3. Bobot akhir ikan nila yang diberikan pakan maggot segar 
relatif lebih baik dibanding dengan pemberian pakan komersial. 
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ABSTRAK 

Pakan merupakan salah satu permasalahan dalam pembenihan ikan bandeng 
(Chanos chanos). Pakan buatan  mengandung protein yang belum dapat dimanfaatkan  

secara optimal oleh ikan. Salah satu solusi untuk meningkatkan penyerapan protein 
dengan penambahan enzim papain. Perekayasaan ini bertujuan menganalisi 
penambahan enzim papain dalam pakan komersial pada benih ikan bandeng terhadap 
kelulushidupan, pertumbuhan, efisiensi pakan, dan rasio RNA/DNA. Ikan  uji  adalah  
benih  ikan bandeng bobot  rata-rata 0,0003±0,0 g/ekor dengan kepadatan 15 ekor/liter.  
Metode penelitian menggunakan metode eksperimen, rancangan acak lengkap (RAL) 
dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang diujikan adalah penambahan papain 
dalam pakan buatan A (0,5%), B (1,50%), C (2,25%), dan D (0,0%). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penambahan enzim papain dengan dosis berbeda  memberikan 
pengaruh yang nyata (P<0.05) terhadap laju pertumbuhan relatif, namun tidak 
memberikan pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap efisiensi pemanfaatan pakan, 
kelulushidupan, dan rasio RNA/DNA benih ikan bandeng.  Nilai laju pertumbuhan relatif 
tertinggi diperoleh pada dosis 1,5% yaitu sebesar 4.77±0,06%/hari, sedangkan nilai 
terendah terdapat pada perlakuan dosis 0,0% (kontrol) yaitu sebesar 2.86±0,65%/hari. 
Nilai efisiensi pemanfaatan pakan terbaik selama perekayasaan didapatkan pada 
perlakuan enzim papain dosis 0,50% sebesar 75,94±4,21%. Kelulushidupan tertinggi 
pada dosis 0,0% yaitu sebesar 34,6±3,70%  sedangkan yang terendah pada dosis 2,25% 
dengan kelulushidupan benih ikan bandeng sebesar 24.9±0.68%. Selanjutnya rasio 
RNA/DNA yang diperoleh tertinggi pada dosis enzim papain 1,50% sebesar 0,85±0.14 
µ/ml, sedangkan yang terendah pada kontrol dosis 0,0% dengan rasio RNA/DNA hanya 
0.76±0.06 µ/ml.  Parameter kualitas air selama penelitian masih berada dalam kisaran 
yang layak bagi pemeliharaan benih ikan bandeng 

Kata Kunci:  Efisiensi pemanfaatan pakan, enzim papain, pakan komersial, pertumbuhan, 

Rasio RNA/DNA 

PENDAHULUAN 

Ikan bandeng (Chanos chanos Forsskal) merupakan salah satu 
komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini didukung oleh rasa 
daging yang enak dan bandeng gizi yang tinggi sehingga memiliki tingkat 
konsumsi yang tinggi. Selain sebagai ikan konsumsi ikan bandeng juga dipakai 
sebagai ikan umpan hidup pada usaha penangkapan ikan tuna (Syamsuddin, 
2010). 

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia 
tahun 2014, kebutuhan benih bandeng dari tahun ke tahun terus mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2010 kebutuhannya mencapai 1,78 miliar dan 
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meningkat pada tahun 2012 menjadi 1,93 miliar. Pada tahun 2013 juga 
meningkat menjadi 3,02 miliar sedangkan pada tahun 2014 diprediksi kebutuhan 
benih bandeng mencapai 3,5 miliar benih. Benih bandeng saat ini juga sudah 
merupakan komoditas ekspor. Usaha pembenihan merupakan alternatif 
pemecahan masalah untuk mengatasi kesenjangan antara ketersediaan dan 
kebutuhan benih (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2015) 

Penampilan pertumbuhan yang kurang baik tersebut kemungkinan 
disebabkan belum lengkapnya organ pencernaan pada stadia awal 
pertumbuhan larva, yang mengakibatkan rendahnya aktivitas enzim pada larva 
tersebut (Lauff dan Hofer, 1984).  Enzim papain merupakan enzim protease yang 
mampu meningkatkan penyerapan protein pakan yang dikonsumsi oleh ikan, 
sehingga meningkatkan pemanfaatan protein pakan oleh tubuh.  Enzim papain 
adalah enzim proteolitik yang terdapat pada tanaman papaya (Carica papaya 
L.). Enzim papain relatif mudah didapatkan serta mempunyai daya tahan panas 
lebih tinggi dibanding enzim lain. Keaktifan enzim papain hanya menurun 20% 
pada pemanasan 700C selama 30 menit pada pH 7.0.  Kehadiran enzim dalam 
pakan dapat membantu dan mempercepat proses pencernaan, sehingga 
nutrient dapat cukup tersedia untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. 
Enzim merupakan protein yang memiliki aktivitas katalisis untuk menurunkan 
energi aktivasi suatu reaksi sehingga konversi substrat menjadi produk dapat 
berlangsung lebih cepat.  Ditinjau dari segi aktivitas proteolitik, papain  dari 
bagian buah (daging) pepaya mempunyai  kualitas paling baik, sebab dapat 
menghasilkan  aktivitas proteolitik sebesar 400 MCU/gram  (MCU = Milk Clot 
Unit). Crude enzim papain merupakan enzim kasar yang diperoleh dari hasil 
ekstraksi pepaya dan telah dikomersilkan dengan salah satu mereknya adalah 
EZ plus yang mengandung protease 468 IU/gram, lipase 7.990 IU/g dan amilase 
1,421 IU/g (Brosur).  

Beberapa perekayasaan mengenai penambahan enzim tertentu sudah 
dilakukan. Salah satunya adalah perekayasaan yang dilakukan oleh Prabarina, 
dkk., (2017), penambahan komposisi enzim dalam pakan komersial memberikan 
pengaruh terhadap terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan Baung 
di kolam terpal pada dosis 2,25%. Menurut perekayasaan yang dilakukan oleh 
Rachmawati, dkk., (2017), peningkatan efisiensi pemanfaatan pakan, 
pertumbuhan dan kelulushidupan lele sangkuriang (clarias gariepinus) melalui 
penambahan enzim eksogenous papain dalam pakan buatan menunjukkan 
bahwa penambahan enzim papain sebesar 2,25%/kg pakan dapat mempercepat 
pertumbuhan benih lele Sangkuriang (Clarias gariepinus). Perekayasaan Sulasi, 
dkk., (2018). penambahan enzim papain 0,25-0,50 g/kg pakan dan probiotik 10-
15 ml/kg pakan menghasilkan  pertumbuhan ikan mas (Cyprinus carpio) sebesar 
6,50±0,13%/hari dan kelulushidupan sampai 100% dan perekayasaan Ananda, 
dkk., (2015) pada ikan patin (Pangasius hypopthalmus) yaitu sebesar 
1,68±0,04% dengan penambahan enzim papain dosis 2,25% yang dihidrolisis 
pada tepung kedelai. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan 
kesehatan ikan adalah pakan (Khasani, 2013).  Pakan yang baik mengandung 
nutrisi yang seimbang untuk pertumbuhannya dan mengandung antioksidan 
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untuk kekebalan tubuhnya. Fungsi bahan enzim papain Newzime membantu 
memecah pakan dari bentuk butiran halus menjadi molekul dan berperan 
sebagai pengantar nutrisi dari pakan pellet ke dinding usus dan selanjutnya 
didistribusikan ke seluruh organ tubuh. Adapun manfaat meningkatkan efisiensi 
penggunaan pakan, meningatkan pertumbuhan ikan antara 20-50%, tergantung 
jenis dan stadia, dan meninngkatkan kesehatan ikan serta mengurangi resiko 
akibat polusi lingkungan.   

Menurut Patt dan Patt (1975) molekul RNA terlibat secara langsung 
dalam proses sintesis protein yang mempengaruhi pertumbuhan organisme. 
Dalam proses sintesis protein molekul DNA berperan sebagai sumber pengkode 
asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein tetapi tidak 
terlibat secara langsung dalam prosesnya.  Analisis rasio RNA/DNA telah banyak 
digunakan dalam penelitian evaluasi kualitas organisme dimana terdapat 
kecenderungan semakin besar rasio RNA/DNA semakin berkualitas larva ikan 
yang dihasilkan (Parenrengi dkk, 2013). Menurut Haryanti (2006), kualitas dari 
larva terkait dengan rasio konsentrasi RNA/DNA yang berpengaruh pada 
pertumbuhannya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka telah dilakukan uji coba penambahan 
enzim papain dalam pakan komersial untuk meningkatkan kelulushidupan dan 
pertumbuhan ikan bandeng.   Namun, penambahan enzim papain dalam pakan 
komersial pada manajemen pemeliharaan larva ikan bandeng Chanos chanos 
belum pernah dilaporkan sebelumnya, hal ini menjadikan topik ini sangat 
menarik untuk direkayasa. 

 Secara umum perekayasaan ini bertujuan untuk menganalisi 
penambahan enzim papain dalam pakan komersial pada benih ikan bandeng 
terhadap kelulushidupan, pertumbuhan, efisiensi pakan, dan rasio RNA/DNA. 
Kegunaan dari perekayasaan ini adalah untuk memberikan informasi tentang 
penggunaan enzin papain pada pakan  komersial yang dapat memberikan 
respon terbaik khususnya pada kelulushidupan, pertumbuhan, efisiensi pakan, 
dan rasio RNA/DNA benih ikan bandeng.  

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan Tempat 

 Perekayasaan ini dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2020, dan 
dilaksanakan  di Unit pembenihan ikan bandeng Balai Perikanan Budidaya Air 
Payau (BPBAP) Takalar, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, 
Kabupaten Takalar. 

Persiapan Wadah  

Wadah yang digunakan dalam penelitian berupa ember berkapasitas 80 
Liter sebanyak 12 unit dan berada di dalam ruangan (indoor). Bagian dalam 
ember berwarna hijau. Setelah wadah dibersihkan dengan cara mencuci dan 
dikeringkan, selanjutnya diisi air laut (salinitas 33-34 ppt) sebanyak 70 liter, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Molekul
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_nukleat
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
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selang serta batu aerasi yang diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan udara 
dari aerasi dapat mengalir secara merata ke seluruh bagian ember.  

Persiapan Pemeliharaan Bandeng  

Prosedur dalam pemeliharaan benih ikan bandeng meliputi persiapan 
wadah, penebaran ikan uji dan pemeliharaan larva. Persiapan wadah 
pemeliharaan meliputi pembersihan dan sterilisasi, pengeringan wadah dan 
setting alat. Pengeringan wadah dilakukan selama 1 hari sebelum dilakukan 
pengisian media kultur bandeng. Setting alat meliputi penempatan wadah 
pemeliharaan dan pemasangan aerasi pada masing-masing bak pemeliharaan. 
Benih ikan bandeng diperoleh dari produksi pembenihan ikan Bandeng BPBAP 
Takalar. Penebaran benih uji dimulai saat berusia D15 ditebar dengan kepadatan 
15 ekor/L atau 1.050 ekor/wadah.  Pemeliharaan benih dilakukan selama 35  hari 
dengan rekayasa yang dicobakan adalah penambahan enzim papain pada 
pakan ikan komersial.  

Enzim Papain Newziime 

 Enzim papain merupakan enzim yang diproduksi BPBAP Jepara, 
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Periikanan 
dengan nama Newzime.  Kandungan bahan aktif mengandung Enzim Protease 
0,16 mµ/g; Enzim Lipase 2,40 mµ/g dan Enzim Amilase 0,73 mµ/g sampel. 

Pencampuran Enzim Papain Pada Pakan Komersial 

Tuangkan 1,0 liter air bersih dalam mangkuk blender dan masukkan 
enzim papain (Newzime) sesuai dosis perlakuan (sachet). Diamkan selama 5-10 
menit, kemudian aktifkan blender hingga bahan larut sempurna. Tuangkan 
larutan enzim papain Newzime ke dalam botol untuk disimpan di kulkas 
beberapa hari atau langsung digunakan. Diambiil sebanyak 50 ml larutan enzim 
papain Newzime untuk membasahi 1 kg pakan komersial secara merata,  
ditambahkan progol sebagai perekat sebanyak 5 g/kg dilarutkan dalam air 
sebanyak 125 ml dan dicampur kemudian diaduk sampai rata. Selanjutnya 
kering anginkan sekitar 10 menit. Setelah pakan dalam kondisi kering disimpan 
dalam plastik kedam udara.  Aplikasi enzim papain Newzime diberikan setiap kali 
pemberian pakan dari awal pemeliharaan hingga panen D50 hari. 

Pemberian Pakan 

 Pemberian pakan buatan dengan kandungan protein minimum 37% 
diberikan dengan dosis 10%/hari.  Pakan diberikan 2-3 kali sehari pada pukul 
09.00, 11.00 dan 15.30. Pakan yang diberikan disebar merata dalam wadah 
pemliharaan. Pemberian pakan terus dilakukan sampai benih D50 berukuran 3-
5 cm dan siap dipanen. 

Pengamatan Kesehatan Benih 

 Pengamatan kesehatan benih dilakukan secara visual dengan melihat 
pergerakan larva setiap hari. Larva yang baik pada umumnya bergerak lincah 
dan bergerombol serta aktif menangkap pakan yang diberikan.  



125 

 

 

Pergantian Air 

 Pergantian air  dilakukan setiap hari dengan cara menyipon dengan 
selang yang diberi waring pada ujungnya sehingga larva tidak ikut tersedot. 
Pergantian air sebesar 30-50%/hari.  

Metode Perekayasaan   

Metode yang digunakan dalam perekayasaan ini adalah metode 
eksperimental dengan rancangan percobaan yaitu Rancangan Acak Lengkap 
dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan.  Pemeliharaan larva ikan bandeng pakan 
buatan dapat diberikan setelah berumur 15 hari (Haryati, 2002).  Benih ikan 
bandeng diberikan pakan buatan yang telah ditambahkan enzim papain mulai 
umur 15 hari sampai 50 hari.  Perlakuan dosis penambahan enzim papain dalam 
perekayasaan ini adalah A. dosis 0,50%/kg; B dosis 1,50%/kg; C. dosis 2,25%/kg 
pakan komersial, D. kontrol (tanpa penambahan enzim papain). 

Pengumpulan dan Analisa Data  

Pengumpulan data dilakukan saat periode pemeliharaan periode D15–
D50, meliputi Pertumbuhan Berat Relatif (PBR), Efisiensi Pemanfaatan Pakan 
(EPP), dan Kelulushidupan (SR). Perhitungan pertumbuhan bobot tubuh larva 
ditimbang menggunakan timbangan analitik dengan ketelitian 0,0001 g atau 1 
mg terhadap 10 ekor sampel yang diambil dari setiap siklus dari setiap 
perlakuan. Bobot tubuh awal ditimbang pada saat benih bandeng D15 dan akhir 
pemeliharaan D50.  Data yang dianalisa yaitu data benih bandeng saat D15–
D50. Pada periode pemeliharaan D15-D50 benih bandeng diberikan pakan 
komersial yang ditambahkan enzim papain dengan dosis masing–masing 
perlakuan.  Akhir kerekayasan menimbangan total biomassa dan perhitungan 
jumlah yang hidup, serta pengukuran konsentrasi rasio RNA/DNA menggunakan 
spektrofotometer. Rumus yang digunakan dalam perhitungan adalah sebagai 
berikut:  

Relative Growth Rate (RGR) larva bandeng dihitung dengan 
menggunakan rumus menurut Efendie (1979), yaitu:  

RGR =
Wt − W0 

W0 x t
 x 100% 

Dimana :  

RGR = Laju pertumbuhan relatif bobot (%/ hari)  
Wt = Rata–rata bobot larva pada akhir pemeliharaan (g)  
 W0 = Rata–rata bobot larva pada awal pemeliharaan (g)  
T = Lama waktu pemeliharaan (hari)  

Efisiensi Pemanfaatan Pakan (EPP) dihitung dengan menggunakan 
rumus Tacon (1987), yaitu:  
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EPP =
Wt −  W0

F 
 x 100% 

Dimana :  

EPP = Efisiensi Pemanfaatan Pakan (%) 
Wt = Bobot tubuh akhir ikan pemeliharaan (g)  
W0 = Bobot tubuh awal ikan pemeliharaan (g)  
F = Total pakan yang dikonsumsi ikan (g) 

Kelulushidupan (SR) larva dihitung menggunakan rumus Effendi 
(1979), yaitu:  

SR =
Nt 

Nt 
𝑥 100% 

 Dimana:   
 SR = Tingkat Kelangsungan Hidup (%)  
Nt  = Jumlah individu pada akhir perekayasaan  (ekor)  
N0 = Jumlah individu pada awal perekayasaan  (ekor) 

Analisis rasio RNA/DNA dilakukan pada benih ikan bandeng yang hidup 
sampai pada akhir perekayasaan. Hal ini bertujuan agar sampel uji jaringan 
tubuh benih ikan bandeng belum mengalami kerusakan sebelum dilakukan 
analisis. Sampel uji untuk analisis rasio RNA/DNA benih ikan bandeng sebanyak 
20 mg. Proses ekstraksi dilakukan menggunakan metode ekstraksi silica dengan 
mengikuti prosedur kerja dari pabrikan Silica-Extraction Kit (Tag Man under 
Aplied Biosystem). 

Prosedur ekstraksi sampel benih ikan bandeng yaitu: Sebanyak 20 mg 
sampel benih dimasukkan dalam tabung eppendorf 1,5 mL yang telah berisi 900 
µL GT buffer kemudian digerus menggunakan disposable grinder. Sampel 
disentrifuse dengan kecepatan 12.000 x g (12.000 rpm, r = 5-8 cm) selama 3 
menit. Sebanyak 40 µL silica dimasukkan kedalam tabung eppendorf baru 
kemudian dimix dengan baik. Setelah proses sentrifugasi selesai, sebanyak 600 
µL supernatant yang bening dipipet kedalam tabung yang berisi silica yang telah 
disiapkan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan sentrifugasi pada kecepatan 
12.000 x g selama 15 detik dan supernatant bagian atas dituang. Pellet silica 
dicuci dengan 500 µL GT buffer divortex sampai pellet silica larut. Proses 
selanjutnya yaitu sentrifugasi kembali pada kecepatan 12.000 x g selama 15 
detik kemudian supernatant dibuang. Pellet silica dicuci dengan 1 mL ethanol 
70% dan dilarutkan dengan menggunakan vortex. Dilakukan sentrifugasi 
kembali pada kecepatan 12.000 xg untuk memisahkan ethanol. Ethanol dituang 
dan sisanya dibuang dengan pipet. Pellet silica dilarutkan kembali dengan 1mL 
DEPC ddH2O kemudian divortex selanjutnya diinkubasi pada suhu 55 oC selama 
10 menit dan selanjutnya divortex kembali pada kecepatan 12.000 x g selama 2 
menit. Supernatant ditransfer ke dalam tabung 1,5 mL baru. Ekstrak tersebut 
kemudian dibaca pada alat Nanodrop 2.000 spectrofotometer  untuk mengukur 
konsentrasi DNA dan RNA pada panjang gelombang 230, 260 dan 280 nm.  
Konsentrasi DNA dan RNA dihitung dengan menggunakan rumus yang 
digunakan oleh Ridwan (2017) yang dimodifikasi dengan rumus: 
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Total RNA (µg/mg sampel) = (│RNA│ x D x V) 

     W 

Total DNA (µg/mg sampel) = (│DNA│ x D x V) 

     W 

Dimana :  │RNA│= Konsentrasi RNA 
│DNA│= Konsentrasi DNA 
  D       = faktor pengenceran 
  V       = volume akhir 
  W      = bobot sampel 

Kualitas air yang diamati meliputi suhu, salinitas, oksigen terlarut (DO), 
dan tingkat keasaman (pH). Pengamatan suhu, pH dan DO dilakukan setiap satu 
kali sehari yaitu pada pagi menggunakan alat Water Quality Checker (WQC) 
dengan cara mencelupkan ujung alat indikator ke dalam air kemudian menunggu 
hingga konstan sedangkan salinitas diukur setiap satu hari sekali dengan 
menggunakan refraktometer.  

Data yang dianalisa yaitu data benih bandeng D50 yaitu ; Relative 
Growth Rate (RGR), Efisiensi Pemanfaatan Pakan (EPP), dan Kelulushidupan 
(SR), dan pengukuran rasio DNA/RNA akan dianalisis dengan menggunakan 
analisis ragam (ANOVA) dengan dilanjutkan dengan uji W-Tuckey untuk 
menentukan dosis terbaik terhadap benih ikan bandeng, serta pengukuran 
parameter kualitas air dianalisis secara deskriptif berdasarkan kelayakan hidup 
benih ikan bandeng. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan grafik 
menggunakan microsoft Excel 2010.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji Anova penambahan enzim papain dengan dosis 
berbeda  memberikan pengaruh yang nyata (P<0.05) terhadap laju pertumbuhan 
relatif, namun tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap 
efisiensi pemanfaatan pakan, kelulushidupan, dan rasio RNA/DNA benih ikan 
bandeng (Chanos-chanos).  Hal ini sejalan dengan pendapat Khodijah dkk., 
(2015) dan Hutabarat dkk., (2015)  meneliti mengenai penambahan enzim 
papain pada pakan buatan yang diujikan juga menunjukkan hasil yang berbeda 
nyata terhadap pertumbuhan benih, namun tidak berbeda nyata terhadap 
tingkat kelulushidupan ikan lele dan patin. Hasil pengamatan terhadap laju 
pertumbuhan relatif, efisiensi pemanfaatan pakan, kelulushidupan, dan rasio 
RNA/DNA benih ikan bandeng dapat dilihat pada Tabel 1.   
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Tabel 1. Laju Pertumbuhan relatif, efisiensi pemanfaatan pakan, 
kelulushidupan, dan rasio RNA/DNA benih ikan bandeng yang 
dipelihara selama 35 hari dengan penambahan enzim papain dengan 
dosis berbeda 

Dosis Enzim 
Papain (%) 

Laju Pertumbuhan 
Relatif (%/hari-1) 

Efisiiensi 
Pemanfaatan 

Pakan (%) 

Kelulushidup
an (%) 

Rasio 
RNA/DNA 

(µ/ml) 

0,50% 4.59±0.66a 78,0±29,3a 28.6±1.00a 0.83±0.01a 

1,50% 4.77±0.06a 70,1±21,7a 29.6±7.05a 0.85±0.14a 

2,25% 3.33±0.19b 70,1±14,4a 24.9±0.68a 0.81±0,01a 

0,0% 2.86±0.65b 72,4±10,6a 34.6±3.70a 0.76±0.06a 

Laju Pertumbuhan Relatif 

Rata-rata laju pertumbuhan relatif benih ikan bandeng pada tiap dosis 
enzim papain disajikan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Laju pertumbuhan relatif ikan Bandeng penambahan enzim papain 
pada pakan komersial dengan dosis berbeda 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan enzim papain 
dalam pakan komersial dengan dosis yang berbeda memberikan pengaruh 
nyata (P<0,05) terhadap laju pertumbuhan relatif ikan bandeng. Penambahan 
enzim papain pada pakan komersial dengan dosis berbeda memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap laju pertumbuhan relatif benih ikan bandeng. 
Namun, laju pertumbuhan relatif benih ikan bandeng dengan perlakuan 
penambahan enzim papain dosis 1,50% cenderung lebih tinggi dibandingkan 
dengan perlakuan yang lain dan cenderung menurun seiring penambahan dosis 
enzim papain, sedangkan pada perlakuan tanpa penambahan enzim papain 
menunjukkan hasil yang cenderung lebih rendah daripada perlakuan yang lain 
(Gambar 1).  
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Selanjutnya uji lanjut W-Tuckey memperlihatkan bahwa perlakuan 
penambahan enzim  papain pada pakan komersial dosis 2,25% tidak 
memperlihatkan perbedaan yang nyata (p>0,05) dengan perlakuan 0,0% sebaga 
kontrol tetapi berbeda nyata (p<0,05) terhadap dosis 0,50% dan 1,50%, namun 
demikian antara dosis 0,50% dan 1,50% tidak memperlihatkan perbedaan yang 
nyata (p>0,05).  Nilai laju pertumbuhan relatif tertinggi diperoleh pada dosis 1,5% 
yaitu sebesar 4.77±0,06%/hari, sedangkan nilai terendah terdapat pada 
perlakuan dosis 0,0% (kontrol) yaitu sebesar 2.86±0,65%/hari. Tingginya laju 
pertumbuhan relatif benih ikan bandeng pada dosis 1,50%, hal ini diduga karena 
penambahan enzim papan 1,50% adalah prosentase enzim papain yang baik 
dan optiimum untuk benih ikan bandeng sehingga pakan lebih cepat dicerna dan 
menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik. Selain itu, juga menunjukkan bahwa 
laju pertumbuhan relatif cenderung menurun dengan adanya peningkatan dosis 
penambahan enzim papain.  

Efisiensi Pemanfaatan Pakan  

Rata-rata efisiensi pemanfaatan pakan ikan bandeng pada tiap dosis 
enzim papain disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Efisiensi pemanfaatan pakan pada akhir perekayasaan 

Dosis Enzim Papain (%) Efisiensi Pemanfaatan Pakan (%) 

0,50% 78,0±29,3a 
1,50% 70,1±21,7a 
2,25% 70,1±14,4a 
0,0% 72,4±10,6a 

Penambahan enzim papain pada pakan komersial tidak memberikan 
pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap efisiensi pemanfaatan pakan benih ikan 
bandeng.  Dari Tabel 2 memperlihatkan efisiensi pemanfaatan pakan dengan 
penambahan enzim papain dosis 0,50% dan 0,0% cenderung lebih tinggi 
dibandingkan dengan dosis 1,50% dan 2,25%.  Nilai efisiensi pemanfaatan 
pakan menunjukkan apakah pakan yang diberikan pada ikan dimanfaatkan 
secara efisien atau tidak. Semakin tinggi nilai efisiensi pemanfaatan pakan maka 
semakin efisien pakan yang dimanfaatkan oleh ikan.  Nilai efisiensi pemanfaatan 
pakan terbaik selama perekayasaan didapatkan pada perlakuan enzim papain 
dosis 0,50% sebesar 75,94±4,21%. Berdasarkan hasil tersebut penambahan 
enzim papan dalam pakan belum mampu memberikan peningkatan secara nyata 
terhadap nilai efisiensi pemanfaatan pakan. Efisiensi pemanfaatan pakan 
menunjukkan seberapa banyak pakan yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan. 
Namun, Menurut Craig dan Helfrich (2002) dalam Ananda dkk. (2015), pakan 
dapat dikatakan baik apabila nilai efisiensi pakan lebih dari 50%. Enzim papan 
mampu menghidrolisis protein yang terkandung dalam pakan menjadi asam 
amino sehingga pakan yang diberikan memiliki daya serap dan cerna yang 
tinggi.  Hal ini menyebabkan pakan termanfaatkan secara efisien dan 
mempengaruhi nilai efisiensi pemanfaatan pakan (Ananda dkk., 2015).  Menurut 
Handajani dan Widodo (2010), faktor yang mempengaruhi makanan terhadap 
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pertumbuhan antara lain aktivitas fisiologi, proses metabolisme dan daya cerna 
(digestible) yang berbeda pada setiap individu ikan. Jika tingkat energi protein 
pakan melebihi kebutuhan, maka akan menurunkan konsumsi sehingga 
pengambilan nutrient lainnya akan menurun. Oleh karena itu, diperlukan 
keseimbangan yang tepat antara energi dan protein agar dicapai keefisienan dan 
keefektifan pemanfaatan pakan (Putranti dkk., 2015). 

Kelulushidupan  

Rata-rata kelulushidupan ikan bandeng pada tiap dosis enzim papain 
disajikan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Kelulushidupan rata-rata ikan bandeng pada tiap dosis enzim 
papain 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan enzim papain 
tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kelulushidupan benih ikan bandeng 
(p>0,05).  Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hasan (2000) bahwa 
penambahan enzim papain pada pakan tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap kelulushidupan benih ikan gurame. Selanjutnya, Rachmawati dkk. 
(2016) menyatakan bahwa penambahan enzim papain pada pakan tidak 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap kelulushidupan ikan lele. Namun 
demikian, kelulushidupan tertinggi pada dosis 0,0% yaitu sebesar 34,6±3,70%  
sedangkan yang terendah pada dosis 2,25% dengan kelulushidupan benih ikan 
bandeng sebesar 24.9±0.68%. Tingkat kelulushidupan ikan terutama 
dipengaruhi oleh sifat fisika kimia air, media dan kualitas pakan. Ketersediaan 
makanan dalam penelitian ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan ikan 
bandeng dalam mendukung kelulushidupannya. Kematian benih ikan bandeng 
terjadi pada awal penelitian diduga karena ikan masih beradaptasi terhadap 
pakan dengan perlakuan yang diberikan dan dipengaruhi juga oleh tingkat 
ketahanan benih ikan bandeng terhadap stres.  Selain itu, Menurut Hepher 
(1988) dalam Rachmawati dkk. (2016) besar kecilnya kelulushidupan 
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dipengaruhi oleh faktor internal seperti ketahanan terhadap penyakit, umur, 
keturunan dan jenis kelamin, serta faktor eksternal seperti jumlah dan komposisi 
kelengkapan asam amino dalam pakan, padat penebaran dan kualitas air media 
pemeliharaan. 

3.4 Rasio DNA/RNA 

Rata-rata rasio RNA/DNA pada benih ikan bandeng yang diberi enzim 
papain pada pakan komersial dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata Rasio RNA/DNA pada benih ikan bandeng  pada akhir 
perekayasaan 

Dosis Enzim Papain (%) Rata-rata rasio RNA/DNA ± SD (µ/ml) 

0,50% 0.83±0.01a 
1,50% 0.85±0.14a 
2,25% 0.81±0,01a 
0,0% 0.76±0.06a 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa dosis enzim papain tidak 
memberikan pengaruh terhadap rasio RNA/DNA pada benih ikan bandeng 
(p>0,05). Dari Tabel 3 memperlihatkan rasio RNA/DNA yang diperoleh tertinggi 
pada dosis enzim papain 1,50% sebesar 0,85±0.14 µ/ml, sedangkan yang 
terendah pada kontrol dosis 0,0% dengan rasio RNA/DNA hanya 0.76±0.06 µ/ml.  
Rasio RNA/DNA terendah yaitu pada kontrol dosis 0,0% yang diduga 
disebabkan oleh karena tidak adanya penambahan enzim papain yang diberikan 
pada pakan komersial.  Hasil ini menunjukkan pemberian dosis optimun enzim 
papain yang terserap maka semakin meningkatkan pula rasio RNA/DNA benih 
ikan bandeng lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini karena 
pada dosis tersebut penyerapan enzim papain terbanyak oleh benih ikan 
bandeng yang berpengaruh positif terhadap sintesis protein dan perlindungan 
terhadap jaringan pada ikan bandeng.  Namun demikian secara deskriptif 
memperlihatkan hubungan yang erat dengan rasio RNA/DNA dengan 
penambahan enzim papain pada pakan komersil. Rasio RNA/DNA pada benih 
ikan bandeng ukuran ikan tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi dibanding dengan 
kontrol.  Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Parenrengi dkk (2013) 
melaporkan bahwa ukuran udang windu menunjukkan hubungan yang erat 
dengan rasio RNA/DNA. Rasio RNA/DNA yang didapatkan pada udang windu 
tumbuh cepat (4,51) lebih tinggi dibandingkan dengan udang kontrol (3,19) oleh 
sebab itu parameter rasio RNA/DNA dapat menjadi indikator pertumbuhan 
udang windu.  Selanjutnya penelitian Pamungkas dkk (2015) memperoleh nilai 
rasio RNA/DNA ikan patin siam seleksi tumbuh cepat lebih tinggi (23,75) 
dibandingkan kontrol (16,87).   

Rasio RNA/DNA banyak digunakan sebagai parameter untuk 
menentukan kondisi organisme laut karena merupakan indeks ekofisiologis 
aktivitas seperti pertumbuhan pada kondisi lingkungan tertentu (Lucas dan 
Beninger, 1985). Rasio RNA/DNA yang merupakan gambaran sintesis protein 
yang terjadi dan berdampak positif pada laju pertumbuhan relatif.  Analisis rasio 
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RNA/ DNA telah banyak digunakan dalam penelitian evaluasi kualitas 
organisme termasuk ikan dan udang dan terdapat kecenderungan semakin 
besar rasio RNA/DNA semakin berkualitas larva ikan yang dihasilkan. Penilaian 
kualitas benih berdasarkan karakter rasio RNA/DNA telah dilakukan 
diantaranya pada udang windu (Haryanti et al., 2006 dan Parenrengi dkk, 2013) 
dan pada ikan patin (Pamungkas, 2015). 

Kualitas Air 

Kualitas air merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan 
pemeliharaan larva ikan bandeng, karena kualitas air dapat berpengaruh 
langsung terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva ikan.  Nilai 
kisaran parameter kualitas air selama perekayasaan  dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Kisaran parameter kualitas air yang didapatkan selama kerekayasaan  

Parameter 
Satuan Kisaran Kualitas Air 

 A (0,5%) B (1,5%) C (2,25%) D (Kontrol) 

Suhu  
OksigenTerlarut  
Salinitas  
pH 
Amoniak  

oC 
ppm 
ppt 

 
ppm 

28–29 
5,35–6,0 
29–30 

7,0–7,56 
0,001–0,035 

28–29,5 
5,30–6,2 
29–30 

7,0–7,32 
0,001–0,027 

28–29,5 
5,35–6,2 
29–30 

7,2–7,6 
0,001–0,030 

28–29,0 
5,35–6,0 
29–31 

7,2–7,35 
0,001–0,030 

Nilai suhu ar media antar perlakuan relatif sama dan secara keseluruhan 
berkisar dari 28,0-29,50C. Kisaran suhu selama perekayasaan ini tergolong 
dalam kategori baik. Gustiana (2018) mengatakan bahwa nilai suhu yang baik 
untuk kehidupan ikan di daerah tropis berkisar antara 25-320C.  

Kandungan Oksigen terlarut selama perekayasaan  berkisar antara  
5,30-6,00 ppm.  Nilai kisaran tersebut menunjang pertumbuhan ikan bandeng.  
Menurut Mas’ud (2011) bahwa oksigen terlarut yang baik dalam pemeliharaan 
ikan berkisar antara 3-5 ppm. Ikan bandeng mampu mentelorir oksigen hingga 2 
ppm, dan kelarutan oksigen 3-4 ppm sangat baik untuk ikan bandeng.  
Sebaliknya kelarutan oksigen yang sangat tinggi (lebih dari 8 ppm) juga tidak 
baik bagi ikan karena dapat menyebabkan penyakit gelembung gas (Kordi, 
2005). 

Kisaran salinitas antar perlakuan juga terlihat terlihat relatif sama dengan 
nilai kisaran dari 29-31 ppt. Kisaran salinitas ini termasuk dalam kisaran yang 
mendukung kehidupan larva ikan bandeng karena telah diketahui bahwa larva 
ikan bandeng memiliki ketahan terhadap kisaran salinitas yang luas (euryhaline).  

Kisaran pH air yang didapatkan pada semua perlakuan masih dalam 
batas yang yang layak untuk kehidupan organisme perairan.  Ikan bandeng 
tumbuh optimal pada pH 7,15–8,61.  Bahkan pada pH 6,5 pun ikan bandeng 
masih hidup dengan baik, tetapi pertumbuhannya lambat. Lebih lanjut dikatakan 
Idris (2008) bahwa pH yang optimal 7,85–8,52 pada pemeliharaan ikan bandeng. 

Hasil pengukuran perekayasaan  diperoleh kadar amoniak berkisar 
antara 0,001-0,035 mg/L. Kisaran tersebut layak untuk mendukung pertumbuhan 
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dan sintasan pemeliharaan larva benih ikan bandeng.  Rendahnya amoniak pada 
air media perekayasaan , hal ini disebabkan karena selama kegiatan 
pemeliharaan dilakukan pergantian air dan dilakukan penyiponan terhadap sisa-
sisa pakan dan faces. Suwoyo dkk., (2012) menjelaskan bahwa batas 
maksimum konsentrasi amoniak di perairan yaitu 1,5 ppm. 

KESIMPULAN 

Penambahan enzim papain dalam pakan komersal pada pemeliharaan 
larva bandeng memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan relatif 
dan rasio RNA/DNA yang sehingga mendukung pertumbuhan benih. 
Pertumbuhan benih ikan bandeng yang baik diperoleh pada penambahan enzim 
papain dosis 1,50%. 
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ABSTRAK 

Mahalnya harga bahan baku pakan terutama sumber protein, menyebabkan harga 
pakan komersil yang tinggi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menekan biaya 
pakan adalah dengan cara membuat pakan mandiri dengan memanfaatkan bahan baku 
lokal berbasis hijaun seperti tepung daun Indigofera (Indigofera zollingeriana). Nilai nutrisi 

tepung daun Indigofera terdiri dari protein kasar 28,59%; serat kasar 8,96%, Lemak 4,12%, 
Abu 9,33% dan Kadar Air 9,25%. 

Kombinasi perlakuan dalam rancangan acak lengkap meliputi: A (Tanpa 
Indigofera); B (Tepung Indigofera Subtitusi Tepung Ikan dan Bungkil Kedelai masing-
masing 20%); C (Tepung Indigofera Subtitusi Bungkil Kedelai 40%); D (Tepung Indigofera 
Subtitusi Tepung Ikan 40%). Parameter yang diamati selama 60 hari dengan interval waktu 
sampling setiap 10 hari sekali yaitu Laju Pertumbuhan, Efisiensi Pakan dan Kelangsungan 
Hidup ikan. 

Penggunaan tepung daun Indigofera sebesar 40%, sebagai subtitusi bahan baku 
Tepung ikan 20% dan Bungkil kedelai 20% pada perlakuan B, memberikan efek 
pertumbuhan terbaik antar perlakuan, dengan tingkat laju pertumbuhan 4,78%, dengan 
efisiensi pakan 39,54% dan Kelangsungan Hidup 92,22%. Laju pertumbuhan perlakuan B 
tidak berbeda nyata dengan perlakuan A (4,59%), namun sangat berbeda nyata dengan 
perlakuan C (3,55 %) dan D (3,79 %). Pakan mandiri dengan formulasi bahan baku pakan 
yang beragam seperti Tepung Ikan, Bungkil Kedelai dan Tepung Indigofera, lebih baik 
karena diduga mengandung nutrisi yang lebih komplek. Kelangsungan hidup antar 
perlakuan tidak berbeda nyata, dimana F-hitung lebih kecil dari F-tabel atau (P<0,01 atau 
P<0,05). Artinya daun indigofera dapat dijadikan bahan subtitusi tepung ikan atau bungkil 
kedelai dan tidak mengandung racun tertentu. 

Kata Kunci: Tepung Indigofera, laju pertumbuhan, subtitusi 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Ikan gurame (Osphronemus gouramy) merupakan komoditas penting air 
tawar dengan nilai ekonomis yang tinggi di Indonesia. Segmentasi bisnis budidaya 
ikan gurame sudah melibatkan banyak pelaku usaha dan menyerap banyak 
tenaga kerja di beberapa daerah di Indonesia. Masakan Ikan Gurame yang 
beragam, mendukung kestabilan pemasaran ikan ini di seluruh daerah di 
Indonesia, baik pasar tradisional sampai modern dengan harga yang cukup tinggi. 
Semakin tinggi permintaan akan konsumsi ikan gurame, maka kebutuhan benih 
sebar juga meningkat.  

Permasalahan yang sering dikeluhkan oleh pembudidaya ikan adalah 
mahalnya harga pakan. Harga bahan baku pakan terutama sumber protein seperti 
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Tepung Ikan dan Bungkil Kedelai, menyebabkan harga pakan komersil yang 
tinggi. Sehingga biaya produksi yang dikeluarkan oleh pembudidaya ikan juga 
tinggi dan keuntungan menjadi rendah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan 
untuk menekan biaya pakan adalah dengan cara membuat pakan mandiri dengan 
memanfaatkan bahan baku lokal berbasis hijaun. 

Penggunaan bahan baku lokal dengan harga murah dan memiliki 
kandungan nutrisi tinggi diharapkan mampu menjawab permasalahan kebutuhan 
pakan ikan gurame. Salah satu bahan baku lokal yang bisa dimanfaatkan sebagai 
bahan baku pakan benih ikan gurame adalah tepung daun Tarum (Indigofera 
zollingeriana) atau biasa dikenal dengan tanaman Indigofera  

Nilai nutrisi tepung bukan pucuk daun Indigofera terdiri dari protein kasar 
27,97%; serat kasar 15,25%, Ca 0,22% dan P 0,18%. Sehingga diharapkan 
substitusi tepung pucuk daun Indigofera yang memiliki protein tinggi dapat 
mengurangi penggunaan pakan tepung pada kegiatan pendederan benih ikan 
(Akbarillah, dkk. 2010) 

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemanfaatan daun Indigofera sebagai 
subtitusi bahan baku pakan benih ikan gurame penting untuk dikaji. Oleh karena 
itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daun Indigofera terhadap 
laju pertumbuhan benih Ikan Gurame. 

Tujuan dilaksanakannya percoban ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
tepung daun indigofera (indigofera zollingeriana) sebagai subtitusi bahan baku 
pakan mandiri, khususnya Tepung Ikan dan Bungkil Kedelai, terhadap laju 
pertumbuhan benih ikan gurame (osphronemus gouramy). 

BAHAN DAN METODE 

Percobaan Indigofera dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai 
Januari 2021, di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi. 
Peralatan yang digunakan dalam penelitian yaitu wadah hapa dengan ukuran (80 
x 40 x 80 cm) sebanyak 15 buah dengan alas terpal untuk menampung pakan 
yang tenggalam sehingga tetap dapat dimakan oleh ikan. Peralatan kualitas air 
seperti alat pengukur suhu, Oksigen terlarut atau DO meter, pH meter dan botol 
sampel untuk parameter amoniak (NH3). Peralatan sampling ikan meliputi 
timbangan digital, penggaris, dan alat tulis untuk melakukan pengamatan. Selain 
itu, juga dipersiapkan peralatan untuk pembuatan pakan mandiri yakni timbangan 
digital, baskom, kompor pemasakan bahan baku pakan dan mesin pencetak 
pakan.  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain benih ikan gurame 
dengan berat individu rata-rata 0,8 g sebanyak 450 ekor. Pakan perlakuan adalah 
pakan buatan mandiri yang didalamya terkandung daun Indigofera. Adapun bahan 
baku pakan mandiri meliputi: Tepung ikan, bungkil kedelai, tepung daun 
indigofera, dedak halus, tapioka, vitamin dan mineral, enzym dan minyak jagung. 
Seluruh bahan yang digunakan dipastikan dalam kondisi baik dan tidak 
kadaluwarsa, tengik atau beracun.  

Hasil Uji Proksimat bahan pakan dapat di lihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan nutrisi bahan baku, sebagai acuan perhitungan formulasi 
pakan 

 

No 
Jenis Bahan 
Baku pakan 

Kadar Bahan Pakan  
Referensi 

Protein Serat Lemak Abu Air 

1 Tepung Indigofera 28,59  8,96  4,12  9,33  9,25  
BBPBAT 

Sukabumi, 
(2020) 

2 Tepung Ikan 43,29 13,35 12,82 5,71 12,42 
BBPBAT 

Sukabumi, 
(2020) 

3 Bungkil Kedelai 44,69  4,02  0,91  6,42  10,64  
BBPBAT 

Sukabumi, 
(2020) 

4 Dedak Halus 7,73  22,08  4,02  8,13  9,88  
BBPBAT 

Sukabumi, 
(2020) 

5 Tapioka 0,10  85,30  0,20  0,20  14,20  
BPBAT 
Jambi 
(2007) 

6 Minyak Jagung 0,01  0,05  99,90  0,00  0,00  
Angler bio-
chemical, 

(2016) 

Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rancangan 
acak lengkap (RAL), dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Kombinasi perlakuan 
meliputi: 

 Perlakuan A: Pakan Mandiri tanpa tepung daun Indigofera (Kontrol) 

 Perlakuan B: Pakan mandiri menggunakan Tepung daun Indigofera 40% 
sebagai sibtitusi tepung ikan dan bungkil kedelai masing-masing 20%. 

 Perlakuan C: Pakan mandiri menggunakan tepung daun Indigofera 40% 
sebagai subtitusi Bungkil Kedelai. 

 Perlakuan D: Pakan mandiri menggunakan tepung daun Indigofera 40% 
sebagai subtitusi Tepung Ikan. 

Mawalgi (2017), mengungkapkan bahwa penelitian pada penggunaan 
tepung pucuk Indigofera zollingeriana dalam pakan memberikan pengaruh 
terhadap pertumbuhan ikan gurame. Penggunaan bahan pakan dengan 
perbandingan tepung pucuk indigofera 50% dan tepung kedelai 50% sebagai 
protein primer dalam komposisi pakan merupakan hasil terbaik. Dari penelitian 
tersebut, dibuatlah formulasi pakan mandiri pada penelitian ini sebanyak 40% 
sebagai subtitusi sumber protein utama yakni tepung ikan dan bungkil kedelai.  
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Tabel 2. Komposisi pakan perlakuan 
 

No Jenis Bahan Baku Pakan 
         Komposisi bahan pakan (%) 

A B C D          

1 Tepung Indigofera 0,0 40,0 40,0 40,0 

2 Tepung Ikan 40,0 20,0 40,0 0,0 

3 Bungkil Kedelai 40,0 20,0 0,0 40,0 

4 Dedak Halus 14,0 14,0 14,0 14,0 

5 Tapioka 1,0 1,0 1,0 1,0 

6 Minyak Jagung 1,0 1,0 1,0 1,0 

7 Vitamin dan Mineral 3,5 3,5 3,5 3,5 

8 Enzim 0,5 0,5 0,5 0,5 

Jumlah 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hasil analisa proksimate kandungan pakan pada perlakuan A,B,C,D, dan E 
dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Hasil Analisa Proximate Pakan Uji Berbahan Tepung Indigofera 
 

Parameter uji A B C D 

Protein (%) 33,64 30,87 31,47 32,84 

Lemak (%) 6,26 3,24 5,86 9,56 

Serat Kasar (%) 12,95 8,61 12,77 16,41 

Abu (%) 13,88 9,96 11,23 15,13 

Kadar Air (%) 13,18 10,98 8,84 7,34 

Sumber : Laboratorium Uji BBPBAT Sukabumi (2020) 

Persiapan Percobaan 

Kegiatan penellitian diawali dengan berbagai macam persiapan 
kelengkapan penunjang percobaan meliputi :  

1. Persiapan wadah pemeliharaan benih ikan gurame. Wadah hapa terlebih 
dahulu dicuci dan dibersihkan dari berbagai macam kotoran yang menempel 
kemudian dikeringkan.  

2. Wadah hapa sebanyak 15 unit ditempatkan pada kolam beton berukuran 5 x 5 
x 1 m dengan ketinggaian air 80 cm. Sehingga kualitas air pada pemeliharaan 
benih sama dalam satu kolam beton. 

3. Air yang digunakan adalah air waduk tadah hujan yang sudah melalui proses 
pengendapan dan filterisasi. Wadah pemeliharaan juga dilengkapi dengan 
instalasi aerasi untuk menyuplai oksigen selama penelitian berlangsung. 

4. Penebaran benih ikan gurame dengan padat tebar yang digunakan adalah 100 
ekor/m2, sehingga dalam 1 wadah hapa dipelihara benih ikan sebanyak 30 
ekor. Sebelum penebaran benih, dilakukan aklimatisasi suhu untuk adaptasi 
ikan sehingga tidak stress. 
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5. Pembuatan tepung daun indigofera dilakukan dengan cara mengeringkan daun 
dibawah terik sinar matahari selama 4–5 jam hingga kadar air berkurang dan 
daun kering renyah. Kemudian menghaluskan daun dengan menggunakan 
mesin penepung. Daun yang sudah ditepungkan dilakukan pengayakan 
kembali hingga tersaring tekstur yang halus. 

6. Proses pembuatan pakan melalui beberapa tahapan meliputi: 

a) Persiapan Bahan baku: melakukan penimbangan sesuai dengan formulasi 
yang telah ditetapkan. 

b) Penepungan: Menghaluskan bahan baku pakan yang relatif masih kasar 
sepertihalnya bungkil kedelai dan daun indigofera. 

c) Pencampuran: Pengadukan dari seluruh bahan baku yang ada dan 
ditambahkan bahan baku tambahan berupa minyak jagung, vitamin dan 
mineral serta enzym pencernaan. 

d) Pemasakan: Proses cooking terjadi akibat gesekan mesin pencetak 
terhadap bahan baku yang akan dicetak. Pemasakan penting untuk 
meningkatkan daya cerna pakan dan mengaktifkan zat pati sebagai perekat 
alami agar pakan tidak mudah hancur. 

e) Pencetakan: Mencetak dengan ukuran yang dikehendaki menjadi butiran 
pakan yang sesuai dengan bukaan mulut ikan. Untuk ikan uji yang masih 
ukuran kecil, dilakukan peremahan pellet atau crumble. 

f) Pengeringan: Proses mendinginkan butiran pakan sehingga menjadi 
kompak dan tidak mudah hancur. 

Pelaksanaan Percobaan 

Pemeliharan benih gurame dilakukan selama 60 hari, selama pemeliharaan 
dilakukan pemberian pakan secara adlibitum dengan kisaran 20% dari biomas 
(SNI: 01-6485.3–2000). Frekuensi pemberian pakan dilakukan 2–3 kali sehari 
sesuai dengan kebutuhan dan nafsu makan. Pengamatan tingkat konsumsi pakan 
dilakukan dengan mengukur jumlah pakan per hari.  

Pengamatan pertumbuhan ikan dilakukan dengan cara sampling terhadap 
bobot tubuh ikan setiap 10 hari sekali. Jumlah ikan yang disampling sebanyak 10 
ekor atau tingkat prevalensi 20% dari populasi (SNI: 01-6489–2000). Pengamatan 
dilakukan dengan cara mengambil dan menimbang ikan pada wadah baskom 
yang sudah berisi air dan dilakukan tera pada timbangan digital. Selanjutnya 
dilakukan pencatatan dan tabulasi data untuk mengetahui bobot rata-rata ikan. 

Pengamatan kualitas air dilakukan terhadap parameter suhu, pH, DO dan 
amoniak. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan melakukan sifon untuk 
membuang kotoran dan sisa pakan, serta penggantian air sebanyak maksimal 50 
% jika kandungan amoniak telah melampaui ambang batas normal.  

Parameter yang Diamati 

Parameter yang diamati selama 60 hari dengan interval waktu sampling 
setiap 10 hari sekali yaitu Laju Pertumbuhan/Specifik Growth Rate (SGR), 
Efisiensi Pemanfaatan Pakan (EPP) dan Kelangsungan Hidup/Survival Rate (SR). 
Selain itu data parameter kualitas air meliputi: Oksigen terlarut / Disolved Oxygen 
(DO), pH air, Suhu, dan Amoniak (NH3). 
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Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa sidik ragam 
(ANOVA) dengan tujuan mengetahui pengaruh perlakuan yang dicobakan. Data 
yang dianalisa secara statistik meliputi data sintasan parameter laju pertumbuhan, 
kelulushidupan dan konversi pakan ikan gurame.  

Apabila dalam analisa ragam diperoleh pengaruh yang berbeda nyata 
(P<0,05) atau berbeda sangat nyata (P<0,01), maka perlu dilakukan uji Duncan 
atau DMRT untuk mengetahui perbedaan nilai tengah diantara pengaruh 
perlakuan (Srigandono, 1989). Analisa sidik ragaam dilakukan dengan 
menggunakan program Microsoft Excell.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan 

Pengaruh pengunaan tepung daun indigofera terhadap pertambahan bobot 
benih ikan gurame dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Pertambahan bobot mutlak 

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa pertambahan bobot mutlak, performa 
pertumbuhan terbaik pada perlakuan B dengan berat rata-rata sebesar 3,65 g. 
Selanjutnya disusul berurutan pada perlakuan A (3,55 g), D (3,42 g) dan C (2,96 
g). Padahal, jika melihat dari hasil analisa proximate pada Tabel 3, kandungan 
protein pada perlakuan B adalah yang terendah. Selain itu, bahwa pakan B juga 
memiliki kandungan serat terendah (Tabel 3.). Dari hal ini, patut diduga bahwa 
pertambahan bobot mutlak tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya kandungan 
protein, namun juga rendahnya kandungan serat kasar pada pakan. Sebagaimana 
yang diungkapkan oleh Cho, et al., (1985) yang menyatakan bahwa serat kasar 
akan berpengaruh terhadap nilai kecernaan protein. Serat kasar yang tinggi 
menyebabkan porsi ekskreta lebih besar, sehingga menyebabkan semakin 
berkurangnya masukan protein yang dapat dicerna.  

Pakan D yang merupakan pakan dengan sumber bahan baku protein nabati 
(tanpa tepung ikan) memiliki kandungan serat tertinggi sebesar 16%. Hal ini yang 
menyebabkan tingkat kecernaan pakan menjadi rendah dan pertumbuhan ikan 
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tergolong lambat. Tingginya nilai protein pada pakan D tidak mampu menaikkan 
laju pertumbuhan dengan optimal.  

Laju pertumbuhan spesifik dari perlakuan pakan berbahan baku daun 
indigofera dapat dilihat pada Tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Spesifik (SGR) benih ikan gurame setelah diberikan 
perlakuan pakan mandiri berbahan baku daun indigofera 

 

Perlakuan SGR  (%) Notasi 

A (Pakan Mandiri Tanpa Indigofera) 4,59 ab 

B (Indigofera subtitusi Tp. Ikan dan Bungkil Kedelai) 4,78 b 

C (Indigofera subtitusi Bungkil Kedelai) 3,55 a 

D (Indigofera subtitusi Tp. Ikan) 3,79 a 

Catatan: Huruf kecil pada kolom notasi menunjukkan berbeda nyata (P>0,05) 

Pada Tabel 4, dapat dijelaskan bahwa perlakuan dengan hasil laju 
Pertumbuhan Spesifik tertinggi yakni pada perlakuan B sebesar 4,78%. Perlakuan 
B tidak berbeda nyata dengan perlakuan A (4,59%). Hal ini menunjukkan bahwa 
tepung daun indigofera dapat digunakan sebagai subtitusi bahan sumber protein 
utama yakni tepung ikan dan tepung kedelai masing-masing 50% dari jumlah 
formulasi yang diberikan.  

Perlakuan B (4,78%) sangat berbeda nyata dengan perlakuan C (3,55%) 
dan D (3,79 %). Sehingga dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan tepung 
indigofera sebagai subtitusi tepung ikan dan kedelai secara penuh atau 100%, 
memberikan laju pertumbuhan yang lebih lambat pada benih ikan gurami. Pakan 
mandiri dengan formulasi bahan baku pakan yang beragam seperti Tepung Ikan, 
Bungkil Kedelai dan Tepung Indigofera, lebih baik karena diduga mengandung 
nutrisi yang lebih komplek. 

Penambahan Tepung Indigofera sebagai bahan subtitusi juga memberikan 
dampak pada perubahan nutrisi pakan uji. Bisa dilihat pada Tabel 4, bahwa pakan 
A memiliki nilai kandungan protein tertinggi sebesar 33,64%, disusul pakan D,C 
dan B dengan nilai protein berurutan 32,84%; 32,47% dan 30,87%. Perubahan 
juga tampak pada rendahnya nilai serat kasar pada pakan uji B. Faktor penentu 
laju pertumbuhan juga disebabakan oleh rendahnya nilai serat kasar, karena akan 
terjadi peningkatan kecernaan pada ikan gurame.  

Kesimpulan ini juga pernah diungkapkan Guo, et al., (2012) pada penelitian 
ikan sidat, bahwa protein tinggi tidak selalu berkorelasi positif terhadap kenaikan 
laju pertumbuhan dan retensi protein pada ikan sidat. Hal ini sejalan dengan 
pembahasan sebelumnya, bahwa pakan B dengan nilai serat kasar yang rendah, 
mampu meningkatkan kecernaan protein meskipun pakan B memiliki kandungan 
protein lebih rendah dari pakan A, C, dan D. Sehingga performa pakan tidak hanya 
dipengaruhi oleh tingkat kandungan protein. Namun juga perlu dipertimbangkan 
seberapa besar kandungan serat kasarnya. Selain itu dari hasil SGR diatas, 
mengindikasikan bahwa ikan dengan sifat herbivora tetap membutuhkan asupan 
protein hewani seperti tepung ikan. Karena dibuktikan pada perlakuan D dimana 
seluruh bahan baku nabati menunjukkan hasil pertumbuhan yang terendah. 
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Efisiensi Pemanfaatan Pakan  

Efisiensi pakan pada benih ikan gurame (Ospronemus Gouramy) yang 
diberi pakan pellet dengan tepung Indigofera dapat dilihat pada Tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Efisiensi pakan yang diberi tepung Indigofera 

 Perlakuan EPP (%) Notasi 

A (Pakan Mandiri Tanpa Indigofera) 40,44 b 

B (Indigofera subtitusi Tp. Ikan dan Bungkil Kedelai) 39,54 b 

C (Indigofera subtitusi Bungkil Kedelai) 34,21 b 

D (Indigofera subtitusi Tp. Ikan) 25,02 a 

Catatan: Huruf berbeda pada simbol statistik menunjukkan berbeda nyata (P>0,05) 

Dari Tabel 5, bahwa efisiensi terbaik pada pakan A (40,44%) disusul 
berurutan pada pakan B (39,54%), C (34,21%) dan D (25,02%). Pakan A tidak 
berbeda nyata dengan pakan B dan C, namun berbeda nyata dengan pakan D. 
Jika merujuk pada hasil analisa uji proximate pada Tabel 4, dapat disimpulkan 
bahwa salah satu faktor penentu nilai efisiensi adalah nilai serat kasar. Semakin 
rendah serat, maka tingkat kecernaan tinggi. Sekalipun ada faktor-faktor lain yang 
mungkin berpengaruh, seperti kualitas air dan kondisi kesehatan ikan. 

Selain itu, efisiensi pakan juga dipengaruhi oleh nafsu makan ikan, cara 
pemberian pakan dan jenis pakan itu sendiri. Dalam perlakuan diberikan pakan 
mandiri yang memiliki merupakan jenis pakan tenggalam. Meskipun pada bagian 
dasar hapa pemeliharaan diberikan alas terpal plastik, namun masih nampak 
terdapat sisa-sisa makanan yang tidak termakan dan membusuk. Menurut 
Wooton, et al. (1980) selain faktor ukuran ikan, nilai kecernaan dipengaruhi oleh 
komposisi pakan, jumlah konsumsi, status fisiologi, dan cara pemberian pakan. 

Tingkat Kelangsungan Hidup atau Survival Rate (SR) 

Tingkat kelangsungan hidup pada penelitian pengaruh penggunaan tepung 
daun Indigofera sebagai subtitusi bahan baku pakan pada ikan gurame dapat 
dilihat pada Gambar 4 berikut.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Tingkat kelangsungan hidup atau Survival Rate (SR) 

Pada Gambar 4. perlakuan pakan yang menghasilkan tingkat kelangsungan 
hidup tertinggi adalah pakan D dengan nilai SR 97,78%. Selanjutnya berurutan 
pada pakan A (96,67%), E (94,44%), B (92,22%) dan C (88,89). Namun hasil 
analisa sidik ragam (ANOVA) dari nilai tingkat kelangsungan hidup seluruh 
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perlakuan menunjukkan tidak berbeda nyata antara satu dengan yang lainnya, 
atau dimana dibuktikan dengan nilai f-hitung lebih kecil dari f-Tabel (P<0,05) atau 
(P<0,01). 

Dari data tingkat kelangsugan hidup secara umum, pada penggunaan 
tepung daun indigofera untuk benih ikan gurami masih tergolong normal. Dimana 
menurut SNI 01-7241-2006, bahwa sintasan pada pembesaran ikan gurami 
berkisar antara 85–95%. Ini artinya bahwa tepung daun indigofera tidak 
mengandung zat yang beracun atau berbahaya. Hal ini juga menepis anggapan 
bahwa daun indigofera yang dikenal sebagai zat pewarna alami untuk industri 
tekstil tidak berbahaya bagi ikan.    

Data Kualitas Air 

Hasil pengukuran kualitas air pada bak pemeliharaan benih ikan gurame 
dengan perlakuan pemberian pakan berbahan baku daun indigofera dapat dilihat 
pada Tabel 6. 

Tabel 6. Data kualitas air  

Parameter Kisaran SNI 01-7241-2006 

Suhu 26,9–28,4 oC 25–30oC 

pH (Derajat Keasaman) 7,34–8,18 6,5–8,5 

DO (Oksigen Terlarut) 2,35–6,25 mg/l > 2 mg/l 

NH-3 (Amoniak) 0,32–0,44 - 

NO-2 (Nitrit) 0,08–0,15 - 

NO-3 (Nitrat) 0,027–0,08 - 

Hasil pengamatan kualitas air seperti terlihat pada Tabel 6. menunjukkan 
bahwa kondisi lingkungan budidaya pada percobaan penggunaan daun indigofera 
sebagai subtitusi bahan baku pakan untuk benih gurami dalam kondisi yang cukup 
baik. Nilai suhu pada kisaran rata-rata 26,9–28,4oC, Disolved Oxygen atau 
kandungan oksigen dalam air (DO) pada kisaran 2,3–6,3 ppm, sedangkan derajat 
keasaman atau pH berkisar 7–8. 

Kondisi lingkungan pada perlakuan diatas masih dalam standar media 
untuk pemeliharaan benih gurame. Menurut SNI: 01-6485.3–2000 bahwa kualitas 
air pada masa pendederan benih gurame pada kisaran Suhu 25–30oC dan pH 
pada kisaran 6,5–8,5. Sedangkan nilai amoniak (NH3) dilakukan pengukuran pada 
awal dan akhir percobaan. Kisaran amoniak pada bak pemeliharaan antara 0,3–
0,4 ppm 

Dengan adanya kualitas air yang cukup kondusif, bisa dimungkinkan 
bahwa faktor penentu seluruh parameter uji, baik dari segi laju pertumbuhan, 
efisiensi pakan maupun kelangsungan adalah pakan pada perlakuan yang 
diberikan.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil uji percobaan pemanfaatan daun Indigofera sebagai subtitusi tepung 
ikan dan bungkil kedelai pada pakan mandiri terhadap laju pertumbuhan benih 
ikan gurame, dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya : 

1. Penggunaan tepung daun Indigofera sebesar 40%, sebagai subtitusi bahan 
baku Tepung ikan 20% dan Bungkil kedelai 20% pada perlakuan B, 
memberikan efek pertumbuhan terbaik antar perlakuan, dengan tingkat laju 
pertumbuhan 4,78%, dengan efisiensi pakan 39,54% dan Kelangsungan Hidup 
92,22% 

2. Tepung daun Indigofera dapat digunakan sebagai subtitusi bahan baku pakan 
ikan gurame, karena mengandung protein 28,59% dan serat kasar 8,96% 

Saran 

Pembuatan pakan mandiri untuk ikan gurame, disarankan menggunakan 
tepung daun indigofera dengan komposisi pada perlakuan B untuk menghasilkan 
laju pertumbuhan ikan yang terbaik. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 
penelitian tentang daun indigofera pada jenis ikan lainnya. 
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ABSTRAK 

Skeletonema Costatum merupakan salah satu jenis pakan alami yang banyak 
digunakan diunit-unit pembenihan khususnya pembenihan udang windu. Skeletonema 
costatum bersel tunggal berukuran 4-6 mikron, akan tetapi dapat membentuk urutan 
rantai yang terdiri dari beberapa sel. Proses kultur pakan alami harus dilakulkan secara 
hati-hati agar tidak terjadi kontaminasi yang dapat mengakibatkan kegagalan kultur. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui teknik kultur dan pertumbuhan sel Skeletonema 
costatum pada wadah terkontrol dalam skala laboratorium dengan volume kultur yang 
bertingkat, pupuk yang digunakan adalah silikat,natrium nitrat,trace metal,natrium 
Hydrogen phosfat dan vitamin. Kegiatan kultur Skeletonema Costatum dilakukan pada 

wadah dengan volume 1, 2, dan 20 L, pengamatan pertumbuhan sel dilakukan selama 
10 hari. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kepadatan Skeletonema Costatum pada 
setiap tingkat volume kultur meningkat pada hari ketiga yaitu volume 1 L 199 x104 sel/mL 
menjadi 353x104 sel/mL sedangkan pada volume 2 L 136x104 sel/mL menjadi 688x104 
sel/mL dan pada volume 20 L dari 348x104 sel/mL menjadi 1098 x 104sel/mL. 

KATA KUNCI: Teknik kultur, pertumbuhan, Skeletonema costatum 

PENDAHULUAN 

Pakan merupakan salah satu faktor pembatas bagi organisme yang 
dibudidayakan. Sebagian besar stadia awal larva ikan (finfis, non finfish), 
memerlukan pakan alami fitoplankton atau zooplankton. De Pauw (1982); Fulks 
dan Main (1991) menyatakan bahwa fitoplankton sangat dibutuhkan dalam 
kegiatan budidaya yang bersifat komersial, seperti pada jenis ikan, bivalvia 
(kerang–kerangan), molusca, crustacea (kepiting dan udang). Beberapa faktor 
yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pakan alami adalah ukuran yang sesuai 
dengan bukaan mulut larva, mudah dicerna,mudah dikultur secara massal dan 
mengandung nutrisi tinggi (Fulks dan Main, 1991). Menurut Mahendra (2008) 
dalam Putri dkk., (2009) pakan alami merupakan pakan terbaik, terutama untuk 
stadia larva, karena beberapa alasan antara lain memiliki kandungan gizi yang 
lengkap dan mudah dicerna oleh larva yang belum memiliki alat pencernaan 
yang sempurna. 

Selama ini, pakan alami diperoleh dengan cara menangkapnya dari alam 
atau dengan cara membudidayakannya. Pakan alami merupakan kunci utama 
keberhasilan dalam pembenihan ikan maupun udang.Ketersediaan pakan alami 
harus dalam jumlah yang cukup, berkesinambungan dan tepat waktu. Untuk 
dapat memenuhi target produksi tersebut, akan lebih mudah tercapai dengan 
melakukan budidaya/kultur pakan alami. 

Salah satu jenis mikroalga yang berpotensi untuk dikembangkan dan 
dikultur adalah diatom. Diatom merupakan fitoplankton yang termasuk dalam 
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kelas Bacillariophyceae. Kelompok ini merupakan fitoplankton yang paling 
umum dijumpai di laut, salah satunya adalah Skeletonema costatum 

Pemberian Skeletonema costatum sebagai pakan dapat menekan jumlah 
kematian larva. Selama ini jenis diatom tersebut sering dimanfaatkan untuk 
pakan karena kandungan protein, karbohidrat, dan asam lemaknya yang cukup 
tinggi untuk pertumbuhan larva (Sutomo, 2005). 

Nutrien yang dibutuhkan oleh Skeletonema costatum terbagi atas dua 
kelompok yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien yaitu kelompok 
yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar seperti nitrogen, fosfat, dan 
silikat sedangkan mikronutrien adalah kelompok nutrient yang dibutuhkan dalam 
kadar kecil yang biasanya terdiri dari bahan organik dan non-organik 
(Martosudarmo dan Wulani, 1990). 

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan ini dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Instalasi Pembenihan 
Udang Windu (IPUW), Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten 
Barru, Sulawesi Selatan. Jenis plankton yang  dikultur adalah jenis Skeletonema 
costatum yang sebelumnya telah dibiakkan murni pada volume 250 mL, kultur 
ke volume satu liter, ke volume 2 L dan selanjutnya dikultur pada volume 20 L, 
alat yang digunakan adalah wadah plastik volume 150 L, wadah berupa botol 
kaca volume 1 L, wadah volume 2 L dan wadah volume 20 L, selang, batu aerasi, 
beaker glass, pipetglass, blower, mikropipet, oven, Aluminiunfoil, mikroskop, 
cover glass, sedwick Rafter Counter (SRC), gelas ukur, hand counter, dan tissue. 
Adapun bahan yang digunakan yaitu air laut, aquadest,sodium thio sulfat, 
Alkohol 70%, larutan cholirne, clorine test dan pupuk Nitrat (NaNO3), Natrium 
Hidrogen Phosfat (NaH2PO4), Natrium Silikat (NaSiO3), Trace metal dan Vitamin. 

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kultur pakan alami skala 
laboratorium yaitu: 

A. Sterilisasi alat kultur 
B. Sterilisasi air laut sebagai media kultur 
C. Pembuatan media pupuk 
D. Teknik kultur Skeletonema Costatum 
E. Cara menghitung kepadatan Skeletonema Costatum 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sterilisasi Alat kultur 

Sterilisasi merupakan bagian dari biosecurity untuk mencegah 
kontaminasi. Sebelum alat dan bahan digunakan dalam proses kultur 
Skeletonema Costatum maka hal utama yang harus diperhatikan dan dilakukan 
adalah sterilisasi alat, jika alat dan bahan yang digunakan  tidak steril maka 
proses kultur  yang berlangsung akan terjadi kontaminasi sehingga media yang 
dikultur tidak akan berkembang dengan baik. Kontaminasi yang dimaksud yaitu 
munculnya organisme lain seperti adanya protozoa dalam media kultur. 

Sterilisasi yang digunakan dilaboratorium pakan alami adalah proses 
sterilisasi kering dan sterilisasi basah.  Sterilisasi kering dilakukan dengan 
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menggunakan  oven  untuk  mensterilkan alat-alat kultur. Tahap sterilisasi 
pertama dilakukan dengan sterilisasi basah yaitu dengan merendam peralatan 
dengan HCL 30% yang telah dicampur dengan air selama kurang lebih 5 menit. 
Selanjutnya dicuci dengan menggunakan deterjen dan dibilas dengan air tawar 
hingga bersih kemudian dibilas lagi dengan aquadest, terakhir peralatan 
kemudian dikeringkan pada rak pengering. 

Peralatan yang telah kering seperti erlemeyer, gelas ukur, gelas beker 
ditutup bagian atasnya menggunakan aluminium foil. Pipet kaca, pipet tetes dan 
batang pengaduk di bungkus menggunakan aluminium foil. Sedangkan batu 
aerasi, tip mikropipet dan selang dibungkus dengan menggunakan plastik tahan 
panas. Keseluruhan alat tersebut dimasukan kedalam oven selama 30 menit 
dengan suhu 121°C. Setelah semua peralatan selesai disterilkan, maka 
peralatan siap digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Sterilisasi  Alat 

Persiapan Air  

Wadah yang digunakan untuk sterilisasi air laut yaitu ember plastik dengan 
volume 150 L wadah diisi dengan air laut yang disaring menggunakan cartrige 
dan filter bag agar terhindar dari pasir dan kotoran lainya, selanjutnya aerasi 
dipasang pada ember plastik yang berisi air laut tersebut. Air laut yang digunakan 
dengan salinitas 30 ppt, kemudian air laut disterilkan dengan menggunakan 
chlorine sebanyak 60 mL untuk 150 L air laut selanjutnya diaerasi untuk 
menghomogenkan air laut selama kurang lebih 10 menit setelah tercampur rata 
aerasi dicabut dan didiamkan selama 24 jam 
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Setelah 24 jam, air media dinetralkan menggunakan sodium thiosulfate 
sebanyak 30 g untuk menetralkan atau menghilangkan bau chlorine, bersamaan 
dengan itu air media diaerasi untuk menghomogenkan sodium thiosulfate dan 
air laut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kandungan bahan aktif chlorine 
dengan menggunakan chlorine test. Pemeriksaan  dilakukan untuk memastikan 
air telah netral dengan melihat indikator perubahan warna yang terjadi, apabila 
air berwarna kuning menandakan air media tersebut belum netral dan apabila air 
media tetap bening menandakan air telah netral dan siap untuk digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Persiapan air laut sebagai media kultur 

Pembuatan pupuk 

Pupuk yang digunakan pada skala laboratorium terbuat dari bahan kimia 
Pro Analisis (PA) dengan dosis pemakaian 1 mL pupuk untuk 1 L volume kultur. 
Pro Analisis (PA) terdiri dari komposisi pupuk guillard yang diperuntukan untuk 
alga coklat. Pupuk guillard terdiri dari silikat, trace metal, natrium phosphat dan 
vitamin,metode pembuatan pupuk prinsipnya semua sama yaitu Bahan yang 
akan digunakan dituang kedalam gelas ukur kemudian dimasukkan  kedalam 
beker glass yang berisi aquadest steril, lalu diaduk dengan menggunakan stik 
pengaduk sampai semua bahan tercampur rata kemudian dituang kedalam botol 
volume 1 L pupuk sudah dapat digunakan. Komposisi tersebut dapat dilihat pada 
Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi pupuk guillard yang digunakan untuk alga coklat 

No Nama bahan 
Stok primer dalam 1 

L larutan 
Stok  sekunder 

dalam 1 L larutan 

1. Sodium Silikat - 76 mL 

2. Natrium Phosphat : 
Sodium Nitrat 
Sodium Phosphat 

 
- 
- 

 
75 gr 
5 g 

3. Vitamin : 
Vit. B1 (Thiamin 
Hidrochlorid) 
Vit. B12 (Cyanocobalt 
Amine) 
Biotin 

 
20,0 g 

 
0,1 g 

 
0,1 g 

5 mL 

4. Trace Metal : 
FeCl3(Ferri Chloride) 
E.D.T.A 
Cobalt (Co) Chloride 
Cupper (Cu) Sulfate 
Mangan (Mn) Chloride 
Sodium Molybdate 
Zinc (Zn) Sulfate 

 
- 
- 

10,0 g 
9,3 g 

180,0 g 
6,3 g 

22,0 g 

 
3,15 g 
4,35 
1 mL 
1 mL 
1 mL 
1 mL 
1 mL 

STOK A 

 Ak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Proses pembuatan pupuk silikat sebanyak 1 L 
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STOK B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses pembuatan pipuk Trace metal sebanyak 1 L 
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STOK D  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Proses pembuatan pupuk vitamin sebanyak 1 L 

Teknik Kultur Skeletonema Costatum 

1. Kultur  Volume 1 L 

Kegiatan kultur pada tahap ini menggunakan alat yang terdiri dari botol 
kaca volume 1 L, mikropipet, aluminium foil, kaca aerasi, lampu TL, rak kultur 
dan AC. Sedangkan bahan yang digunakan terdiri dari air laut steril, pupuk, 
inokulan Skeletonema costatum 

Kultur dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan  
semprot tangan dengan alkohol 70%, kegiatan ini dilakukan agar tidak terjadi 
kontaminasi. Tuang Air laut steril sebanyak 750 mL (20-30% dari media kultur) 
kedalam botol kaca. Kemudian pasang aerasi kedalam botol lalu di pupuk 
dengan  silikat, trace metal, natrium phosphat dan vitamin  sebanyak 1 mL/L air 
media. Pemasangan aerasi lebih awal dimaksudkan untuk menghomogenkan air 
media dan pupuk. Masukan inokulan Skeletonema costatum sebagai starter 
sebanyak 75 mL (20-30% dari media kultur) dari kultur erlenmeyer 250 mL ke 
botol kaca. Tutup mulut botol menggunakan alumunium foil agar tidak 
terkontaminasi dengan lingkungan luar, berikan label. Langkah selanjutnya 
diinkubasi pada rak kultur diruang ber AC yang dilengkapi dengan lampu TL 
selama 1-3 hari. Kultur siap dipanen sebagai starter yang akan diikultur pada 
tingkat 2 L. 

4. pupuk vitamin diaduk 
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Gambar 6. Proses Kultur pada botol volume 1 L 

2. Kultur Pada  Volume 2 L 

Kegiatan kultur dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan yang akan 
digunakan setelah itu tangan disemprot dengan alkoho 70%, kegiatan ini 
dilakukan agar tidak terjadi kontaminasi. Selanjutnya air laut steril dituang 
sebanyak 1,700 mL kedalam toples kaca. Kemudian dipasang kaca aerasi 
kedalam toples lalu dipupuk dengan jenis pupuk silikat, trace metal, natrium 
phosphat dan vitamin masing-masing diambil menggunanakan mikropipet 
sebanyak 2 mL. Pemasangan aerasi lebih awal dimaksudkan untuk 
menghomogenkan pupuk dan air media. Dosis pemakaian pupuk sebanyak 2 
mL untuk 2 L air media kultur. Inokulan skeletonema costatum dituang sebagai 
starter sebanyak 300 mL, selanjutnya toples ditutup agar tidak terkontaminasi 
dengan lingkungan luar, lalu diberikan label. Langkah selanjutnya diinkubasi 
pada rak kultur diruang ber AC yang dilengkapi dengan lampu TL selama 1-3 
hari. Kultur siap dipanen sebagai starter yang akan dikultur pada volume 20 L. 
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Gambar 7. Proses kultur pada toples kaca volume 2 L 

3. Kultur Pada Carboy Volume 20 L 

Kegiatan kultur dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan yang akan 
digunakan setelah itu tangan disemprot dengan alkohol, kegiatan ini dilakukan 
agar tidak terjadi kontaminasi. Selanjutnya air laut steril dituang sebanyak 16 liter 
kedalam carboy volume 20 liter. Kemudian selang dan batu aerasi dipasang, lalu 
dipupuk dengan menggunakan pupuk silikat, trace metal, natrium phosphat dan 
vitamin dengan Dosis pupuk 20 mL/20 L air media. Masukan bibit Skeletonema 
costatum sebagai starter sebanyak 4 L (20-30% dari media kultur)dari kultur 
volume 2 L. Tutup carboy agar tidak terkontaminasi dengan lingkungan luar, 
berikan label,selanjutnya diinkubasi pada rak kultur diruang ber AC yang 
dilengkapi dengan lampu  selama 1-3 hari. Plankton siap dipanen sebagai starter 
yang akan diikultur pada tingkat selanjutnya(kultur massal). 
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Gambar 8. Proses Kultur Skeletonema cosatatum pada wadah 20 L (Carboy) 

4. Menghitung kepadatan sel Skeletonema Costatum 

Cara menghitung kepadatan Skeletonema costatum dengan 
menggunakan sedgewick rafter counter (SRC) adalah sebagai berikut 
sedgewick rafter dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan aquadest 
atau alcohol 70% dengan cara menyemprotnya lalu dilap dengan tissue 
kemudian sampel Skeletonema costatum  dipipet sebanyak 1 ml kemudian 
dimasukkan dalam alat hitung, selanjutnya ditutup dengan obyek glass, 
kemudian diletakkan dibawah mikrooskop kemudian diperhatikan kotak-
kotaknya, kotak dalam keseluruhan sebanyak 1.000 kotak, kemudian 
Skeletonema costatum dihitung dengan cara sampling dengan menggunakan 
bantuan Hand counter. Jumlah kotak yang dihitung mewakili saja sebanyak 5 
kotak, setelah semua dihitung masukkan hasil kedalam rumus perhitungan 
kepadatan plankton sebagai berikut: 

               ∑ sel/ml=∑ sel kotak a+∑ sel kotak b+∑ sel kotak c+…+…×1000 

                                              ∑ kotak yang dihitung 

 Kepadatan sel Skeletonema costatum yang dikultur dalam skala 
laboratorium pada volume 1, 2, dan 20 L yang dilakukan selama 10 hari telah 
mencapai hasil yang optimal. Hasil pengamatan kepadatan sel pada volume 1 
liter berkembang dari 198 x 104 dihari pertama meningkat menjadi 352x104 dihari 
ketiga, demikian selanjutnya pada volume 2 L diwadah toples meningkat dari 135 
x 104 dihari pertama menjadi 687x104 dihari ketiga dan dalam volume 20 L 
meningkat dari 348 x 104 dihari pertama menjadi 1098 x 104 dihari ketiga 
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Gambar 9. Rata-rata kepadatan sel Skeletonema costatum 

KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan dari kegiatan ini adalah: 

1. Kultur fitoplankton merupakan faktor yang sangat penting untuk menjaga 
ketersediaan pakan alami bagi larva ikan dan udang pada usaha 
pembenihan. 

2. Dalam proses kultur Skeletonema costatum sterilisasi merupakan hal yang 
paling utama yang harus dijaga, semua proses kultur dilakukan secara hati-
hati untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada media kultur. 

3. Jumlah nutrient yang dibutuhkan oleh Skeletonema costatum juga harus 
diperhatikan karena akan menentukan pertumbuhan sel. 

4. Pertumbuhan sel Skeletonema costatum pada hari ketiga sampai dengan 
hari kelima masih terus meningkat ini disebabkan masih tersedianya nutrient 
dalam media kultur. 
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ABSTRAK 

Analisis Nitrit dilakukan untuk mendukung penelitian Optimalisasi 
Pematangan Gonad Ikan Tigerfish (Datnioides Microlepis) Melalui Pemeliharaan Dalam 

Intensitas Cahaya Yang Berbeda. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui 
kadar nitrit yang terkandung dalam habitat ikan Tigerfish  melalui pemeliharaan pada 
intensitas cahaya yang berbeda yaitu dengan intensitas cahaya < 500 lux (A) dan 
perlakuan kedua dengan intensitas cahaya > 5000 lux (B). Analisis ini dilakukan di 
Laboratorium Uji Kualitas  Air sebanyak 4 kali analisa dengan rentang waktu selama 4 
minggu. Sampel uji air diambil di hatchery Tigerfish. Analisis nitrit dilakukan dengan 
metode SNI 06-6989.9-2004 mengenai cara uji nitrit secara spektrofotometri. Hasil 
analisis menunjukan bahwa kadar nitrit yang diperoleh cenderung tinggi berkisar 0.02 – 
0.55 ppm (untuk intensitas cahaya < 500 Lux) dan berkisar 0.09–1.19 ppm (untuk 
intensitas cahaya > 5000 Lux) yang dibandingkan dengan spesifikasi perairan untuk 
perikanan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 yaitu 
maksimal sebesar 0.06 ppm. 

Kata Kunci : ikan hias tigerfish, intensitas cahaya, nitrit 

PENDAHULUAN 

Ikan Tigerfish (Datnioides microlepis) adalah salah satu ikan hias asli 
Indonesia yang berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Ikan hias ini memiliki 
nilai ekonomis yang cukup tinggi dan sangat diminati dalam pasar ekspor. 
Ketersediaan ikan Tigerfish masih mengandalkan tangkapan alam sehingga 
saat inisuplai ikan ini sangat terbatas. Eksploitasi secara berlebihan dianggap 
menjadi salah satu faktor ikan ini semakin sulit didapatkan di alam di samping 
penurunan kualitas habitat dan lingkungan. Di sisi lain hingga saat ini kegiatan 
budidaya ikan Tigerfish hampir belum berhasil dilakukan (Nur et al., 2017). 
Selama beberapa tahun terakhir, Balai Riset Budidaya Hias telah berupaya 
mendomestikasikan ikan Tigerfish secara eksitu. Namun, hingga saat ini 
keberhasilan reproduksi pada ikan Tigerfish belum tercapai. Banyak penelitian 
yang mengungkapkan bagaimana proses reproduksi ikan dan hal-hal yang 
mempengaruhinya. Hasil penelitian pemijahan semi buatan pada tahun 2013 
juga menunjukkan bahwa stimulasi hormonal berhasil membuat salah satu 
induk betina berovulasi, namun telur yang dihasilkan tidak berkembang. Tidak 
berkembangnya telur diduga disebabkan karena beberapa faktor, yaitu telur 
tidak terbuahi, sperma yang kurang sinkron, ataupun karena lingkungan 
pemijahan yang kurang mendukung. Begitu pula dengan pemijahan secara 
buatan (induce breeding). Telur hasil stripping hanya sedikit dan setelah 
dicampur dengan sperma dan ditebar juga tidak berkembang. Kualitas 
kematangan telur yang distripping belum optimal ataupun dikarenakan 

mailto:publikasi.bppbih@gmail.com


162 
 

gagalnya sel spermatozoa menembus mikropil sel telur merupakan dugaan 
yang harus diteliti lebih lanjut. Sampai saat ini sudah memasuki tahap 
optimalisasi pemijahannya, namun masih terdapat kendala yaitu tahap 
pembuahan telur. Kendala utama ini perlu dilakukan pemecahan dengan 
melakukan evaluasi dari kualitas telur, kualitas sperma, media pemeliharaan 
dan wadah pemeliharaan untuk mendukung keberhasilan usaha budidaya ikan 
hias Tigerfish. 

Analisis kualitas air ini perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi media 
budidaya yang baik dan layak bagi organisme akuatik khususnya budidaya ikan 
hias Tigerfish di Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Organisme akuatik lahan 
gambut memiliki kisaran toleransi tertentu terhadap kondisi lingkungan untuk 
dapat bertahan hidup. Kondisi lingkungan yang buruk dan terlalu ekstrim dapat 
menyebabkan gangguan sistem reproduksi bahkan kematian organisme yang 
bersangkutan. 

Pada umumnya, analisis kadar nitrit mengacu pada metode acuan SNI 
06-6989.9-2004. Metode SNI 06-6989.9-2004 merupakan metode analisis yang 
terstandarisasi untuk pengujian nitrit (N-NO2) dalam air dan air limbah secara 
spektrofotometri. Hasil analisis dibandingkan dengan baku mutu perairan untuk 
perikanan yang tertuang dalam Peraturan Pemerinta No. 82 Tahun 2001 yaitu 
maksimal sebesar 0.06 mg/L. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui 
kadar nitrit yang terkandung dalam habitat ikan hias Tigerfish yang dilakukan 
dengan metode spektrofotometri menggunakan alat spektrofotometer. Hasil 
analisis ini dapat digunakan sebagai data dukung penelitian di Balai Riset 
Budidaya Ikan Hias. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan pada pengujian kadar nitrit adalah akuades 
bebas nitrit, pereaksi sulfanilamide, dan pereaksi NED dihydrochloride. 
Akuades digunakan untuk membilas wadah, pereaksi sulfanilamide dan NED 
dihydrochloride digunakan untuk pereaksi uji nitrit. 

Alat yang digunakan adalah botol sampel, tissue, erlenmeyer, pipet 
volumetri 50 mL, pipet volumetri 1 mL dan spektrofotometer. Botol sampel, dan 
tissue digunakan untuk preparasi sampel, erlenmeyer untuk penampung 
sampel uji yang akan dianalisis, pipet volumetri digunakan untuk memipet 
sampel uji dan pereaksi, alat spektrofotometer untuk mengukur kadar nitrit 
dalam sampel uji. 

Metode 

Analisis kadar nitrit sampel uji air pada budidaya ikan hias Tigerfish 
dengan metode SNI 06-6989.9-2004 dilakukan pada bulan September-
November 2020 dilakukan sebanyak 4 kali analisis. 

Prinsip pengukuran kadar nitrit dengan metode spektrofotometri pada 
kisaran kadar 0,01 mg/L sampai dengan 1,00 mg/L NO2-N. Nitrit dalam 
suasana asam pada pH 2,0–2,5 akan bereaksi dengan sulfanilamid dan N- (1-
naphthyl) ethylene diamine dihydrochloride (NED dihydrochloride) membentuk 
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senyawa azo yang berwarna merah keunguan. Warna yang terbentuk diukur 
absorbansinya secara spektrofotometri pada panjang gelombang maksimum 
543 nm. 

Pembuatan Deret Standar Nitrit 

Sebelum mengukur sampel uji, terlebih dahulu menyiapkan larutan 
standar yang telah diencerkan dengan beberapa konsentrasi standar dalam 
pelarut yaitu 0.05, 0,5, 1.0, dan 3.0 mg L-1. Pelarut standar yang digunakan 
mengacu kepada sertifikat analisis (certificate of analysis). Standar yang 
digunakan adalah nitrit standard (Merck). Deret standar dipipet 50 mL lalu 
dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL. Kemudian ditambahkan 1 mL larutan 
sulfanilamide, dikocok dan dibiarkan selama 2-8 menit. Setelah didiamkan, lalu 
ditambahkan 1 mL larutan NED dihidrochloride. Larutan tersebut dikocok dan 
dibiarkan selama 10 menit dan segera lakukan pengukuran (pengukuran tidak 
boleh dilakukan lebih dari 2 jam). Absorbansinya dibaca pada spektrofotometer 
dengan panjang gelombang 543 nm. 

Prosedur Pengukuran Sampel Uji secara Spektrofotometri 

Sampel uji dipipet 50 mL lalu dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL. 
Kemudian ditambahkan 1 mL larutan sulfanilamide, dikocok dan dibiarkan 
selama 2-8 menit. Setelah didiamkan, lalu ditambahkan 1 mL larutan NED 
dihidrochloride. Larutan tersebut dikocok dan dibiarkan selama 10 menit dan 
segera lakukan pengukuran (pengukuran tidak boleh dilakukan lebih dari 2 
jam). Absorbansinya dibaca pada spektrofotometer dengan panjang 
gelombang 543 nm. 

HASIL DAN BAHASAN 

Hasil pengukuran standar nitriit menggunakan instrumen 
Spektrofotometer diperoleh kurva kalibrasi seperti disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kurva kalibrasi standar nitrit 
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Hasil pengukuran  kadar nitrit sampel air pada budidaya ikan Tigerfish 
diperoleh data seperti yang disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil pengukuran kadar nitrit pada pemeliharaan ikan hias Tigerfish 

Kode 
Sampel 

 
Analisis ke 1 

(ppm)  
Analisis ke 2 

(ppm)  
Analisis ke 3 

(ppm)  
Analisis ke 4 

(ppm) 

A 1  0.55 
 

0.36 
 

0.10 
 

0.16 

A 2  0.55 
 

0.49 
 

0.10 
 

0.15 

A 3  0.16 
 

0.26 
 

0.10 
 

0.18 

A 4  0.17 
 

0.28 
 

0.10 
 

0.18 

A 5  0.24 
 

0.06 
 

0.09 
 

0.12 

A 6  0.24 
 

0.02 
 

0.09 
 

0.12 

B 1  0.49 
 

0.70 
 

0.09 
 

0.13 

B 2  0.47 
 

0.65 
 

0.09 
 

0.14 

B 3  0.20 
 

0.66 
 

0.10 
 

0.14 

B 4  0.19 
 

0.69 
 

0.09 
 

0.14 

B 5  0.43 
 

1.11 
 

0.14 
 

0.28 

B 6  0.42 
 

1.19 
 

0.17 
 

0.35 

Keterangan:  
A (intensitas cahaya <500 lux),  
B (intensitas cahaya >5000 lux) 
 

Hasil pengukuran kadar nitrit pada sampel air dalam pemeliharaan ikan 
hias Tigerfish menggunakan Spektrofotometer yang dilakukan pada bulan 
September-November 2020 pada Tabel 1. Pengukuran dilakukan sebanyak 4 
kali analisis. Hasil yang diperoleh adalah nilai yang fluktuatif (berubah-ubah). 
Terutama dalam sampel uji dengan kode B5 & B6, kadar nitrit yang meningkat 
dan dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan ikan hias Tigerfish. 
Intensitas cahaya berpengaruh terhadap kadar nitrit yang diperoleh, pada 
kondisi intensitas cahaya >5000 Lux diperoleh kadar nitrit yang lebih besar 
berkisar antara 0.09–1.19 ppm sedangkan kondisi intensitas cahaya < 500 Lux 
diperoleh nilai berkisar 0.02–0.55 ppm. Upaya yang dilakukan untuk 
mengurangi kadar nitrit yang tinggi adalah dengan cara membersihkan wadah 
pemeliharaan secara rutin setiap hari sehingga tidak mempengaruhi 
pertumbuhan dari ikan Tigerfish. Senyawa nitrit merupakan salah satu 
parameter indikator pencemaran. Di ekosistem, nitrit merupakan hasil reduksi 
senyawa nitrat atau oksidasi amonia oleh mikroorganisme. Di perairan kadar 
nitrit jarang melebihi 1 mg/L (Sawyer & McCarty, 1978 dalam Effendi, 2003). 
Kadar nitrit yang lebih dari 0.06 mg/L dapat bersifat toksik bagi organisme 
perairan yang sangat sensitif (Moore, 1991 dalam Effendi, 2003). Berikut data 
analisa nitrit yang disajikan dalam bentuk grafik.  
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Menurut siklusnya, bakteri akan mengubah nitrogen menjadi nitrat 
yang kemudian digunakan oleh tumbuh-tumbuhan. Hewan yang memakan 
tumbuh-tumbuhan kemudian menggunakan nitrat untuk menghasilkan protein 
di dalam tubuh. Setelah itu, nitrat akan dikeluarkan kembali ke lingkungan dari 
kotoran hewan tersebut. Mikroba pengurai kemudian mengubah nitrat yang 
terdapat dalam bentuk amoniak menjadi nitrit. Setelah itu bakteri di lingkungan 
akan mengubah nitrit menjadi nitrogen kembali. Dengan adanya siklus tersebut 
maka air didalam tanah tidak dicemari oleh nitrit yang bersifat toksik bagi tubuh. 
Limbah rumah tangga yang keluar dari kawasan padat pemukiman 
berpengaruh terhadap kandungan nitrit. Peningkatan beban cemaran nitrit 
dipengaruhi terutama antara lain oleh sistem saluran pembuangan dimana 
limbah buangan rumah tangga akan menambah konsentrasi nitrit (Aswadi, 
2006).   

Di perairan alami, nitrit (NO2) ditemukan dalam jumlah yang sangat 
sedikit, lebih sedikit daripada nitrat, karena bersifat tidak stabil dengan 
keberadaan oksigen. Nitrit merupakan bentuk peralihan (intermediate) antara 
amonia dan nitrat (nitrifikasi) dan antara nitrat dengan gas nitrogen 
(denitrifikasi) yang berlangsung pada kondisi anaerob. Pada denitrifikasi, gas 
N2 dilepaskan dari dalam air ke udara. Keberadaan nitrit menggambarkan 
berlangsungnya proses biologis yakni perombakan bahan organik yang 
memiliki kadar oksigen terlarut sangat rendah. Sumber nitrit dapat berupa 
pakan ikan ataupun feses (kotoran) ikan tersebut. Kadar nitrit pada perairan 
relatif kecil karena segera dioksidasi menjadi nitrat. Bagi manusia dan hewan, 
nitrit bersifat lebih toksik daripada nitrat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No. 82 Tahun 2001, kadar nitrit yang disarankan bagi perairan bidang 
perikanan maksimal 0.06 mg/L. 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis, diperoleh kadar nitrit pada sampel air dalam 
penelitian Optimalisasi Pematangan Gonad Ikan Tigerfish (Datnioides 
Microlepis) Melalui Pemeliharaan Dalam Intensitas Cahaya Yang Berbeda 
memperoleh nilai berkisar 0.02–0.55 ppm (untuk intensitas cahaya <500 Lux) 
dan berkisar 0.09–1.19 ppm (untuk intensitas cahaya >5000 Lux). Hasil analisis 
ini menunjukan kadar nitrit cenderung tinggi dibandingkan dengan Peraturan 
Pemerintah No. 82 Tahun 2001 yaitu kelas II untuk perikanan budidaya air 
tawar maksimal 0.06 mg/L untuk parameter nitrit. 
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ABSTRAK 

Pembenihan ikan adalah usaha untuk menghasilkan benih ikan (anak ikan 
dengan ukuran tertentu) yang akan digunakan pada segmen pembesaran. Kegiatan 
pembenihan ikan nila merah dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan April 2020 
di Instalasi Tambak Percobaan Maranak BRPBAP3, Maros. Induk ikan nila merah 
diperoleh dari Instalasi Tambak Percobaan Marana.  Fasilitas yang digunakan yaitu bak 
pemijahan ikan, bak penetasan telur ikan, bak pemeliharaan larva, bak pemeliharaan 
benih, instalasi aerasi, penampungan air, seser dan  waring.  Tahap kegiatan meliputi: 
persiapan wadah, pengelolaan induk, pemberokan, pemijahan, manajemen larva dan 
monitoring kualitas air. Satu induk ikan nila merah betina ukuran 600-800 g/ekor dapat 
menghasilkan 300-700 ekor larva. 

Kata Kunci: Ikan nila merah, pembenihan, larva 

PENDAHULUAN 

Kegiatan pembenihan ikan merupakan suatu usaha mengembang-
biakan ikan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan produksi benih 
yang memiliki kualitas dan kuantitas lebih baik. Ikan nila merah merupakan salah 
satu ikan air tawar yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, hal ini 
dikarenakan banyak diminati oleh konsumen luar negeri, ini terbukti dengan 
adanya peningkatan permintaan pasar dunia dari tahun ke tahun. Amerika 
Serikat, Singapura, Jepang dan Negara-negara Eropa adalah pengimpor utama 
nila merah, harga pasaran ikan nila merah di luar negeri cukup tinggi sebab 
selain dari ekspor dalam keadaan segar berbentuk fillet juga dapat diekspor 
dalam keadaan hidup  (Rukmana, 1997). Beberapa hal yang mendukung 
pentingnya komoditas ikan nila diantaranya: memiliki resistensi yang relatif tinggi 
terhadap kualitas air dan penyakit, memiliki toleransi yang luas terhadap kondisi 
lingkungan, memiliki kemampuan yang efisien dalam membentuk protein 
kualitas tinggi dari bahan-bahan organik (limbah domestik dan pertanian), 
memiliki kemampuan tubuh yang baik dan mudah tumbuh dalam sistem 
budidaya intensif (Sucipto, 2007). 

Pengembangan teknik budidaya ikan nila bertujuan untuk menghasilkan 
ikan yang murah dan mudah dijangkau oleh daya beli masyarakat. Awalnya 
konsep pengembangan budidaya ikan nila semata-mata hanya terfokus pada 
cara agar ikan nila bisa diterima oleh masyarakat di negara-negara berkembang 
dengan tujuan meningkatkan gizi masyarakat bertingkat ekonomi rendah. 
Namun demikian, terdapat kendala dalam pengembangan budidaya ikan nila di 
Indonesia yakni kurangnya ketersediaan benih di tingkat pembenihan (Amri dan 
Khairuman, 2009).  Upaya produksi benih ikan nila salin di Instalasi Tambak 
Percobaan Maranak telah  dilakukan sejak tahun 2015 dengan menunjukkan 
adanya peningkatan produksi benih dari tahun ke tahun. Selain itu penebaran 
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benih ikan nila dari beberapa strain (nila best, nila larasati, nila marlin dan nila 
sultani) telah dilakukan sebagai upaya diversifikasi komoditas perikanan dan 
penyediaan calon induk dalam rangka peningkatan produksi ikan nila di tambak 
dan peningkatan pendapatan pembudidaya. 

Produksi pembenihan ikan berperan dalam keberhasilan kegiatan 
pembesaran ikan. Kualitas benih ikan berpengaruh terhadap perkembangan 
ikan pada saat pembesaran ikan. Selain itu, kegiatan pembenihan ikan akan 
berperan terhadap rekayasa genetik ikan sehingga dapat menghasilkan strain 
ikan yang baru. 

Waktu dan Tempat 

Kegiatan pembenihan ikan nila merah dilasanakan pada bulan Februari 
sampai bulan April 2020 di Instalasi Tambak Percobaan Maranak, Balai Riset 
Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Kabupaten Maros, 
Propinsi Sulawasi Selatan. 

Persiapan Wadah 

Kegiatan pembenihan ikan nila membutuhkan beberapa fasilitas yaitu 
bak pemijahan ikan, bak penetasan telur ikan, bak pemeliharaan larva, bak 
pemeliharaan benih, instalasi aerasi, penampungan air, seser, waring dan 
sebagainya.  Pada pembenihan ikan nila, persiapan wadah dan media 
merupakan faktor kunci untuk keberhasilan pemijahan ikan, penetasan telur, 
perawatan larva dan pendederan benih ikan.  Awal kegiatan pembenihan ikan 
adalah persiapan wadah dan media yang meliputi pemasangan instalasi air, 
instalasi aerasi, kebersihan dan sanitasi. Wadah yang digunakan dalam kegiatan 
pembenihan terdiri dari : 1). Wadah pemijahan ikan nila dilakukan dalam bak 
fiberglass volume 2.000 liler yang dilengkapi aerasi sebanyak 6 bak.  2). Kolam 
pemberokan induk sebanyak 2 petak, terbuat dari beton berukuran 10x5x1 m.  
Akuarium volume 50 liter sebagai tempat penetasan telur ikan sebanyak 15 unit 
dan 4) Wadah pendederan benih ikan nila berupa hapa yang terbuat dari waring 
hijau berukuran 2x1x1 m. 

Wadah yang akan digunakan terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran 
yang menempel, agar tidak terdapat sisa-sisa kotoran pembawa penyakit. 
Proses sanitasi bak yang umum dilakukan adalah dengan menyikat seluruh 
permukaan dan dinding wadah menggunakan deterjen dan Chlorin 200 ppm. 
Setelah itu, dilakukan pembilasan wadah dengan menggunakan air tawar untuk 
menghilangkan sisa deterjen atau bahan lain yang menempel dan 
menghilangkan bau dari bahan tersebut. Proses sanitasi ini dilanjutkan dengan 
pengeringan wadah selama 2–3 hari untuk menguapkan air sisa pembilasan, 
sehingga wadah benar-benar kering dan tidak berbau bahan sanitasi serta dapat 
mematikan siklus hidup penyakit yang masih menempel atau tersisa, kemudian 
dibersihkan kembali dan wadah tersebut dibiarkan kering udara agar bahan 
beracun tersebut telah hilang menguap. Setelah dilakukan sanitasi diisi dengan 
air untuk memeriksa kebocoran bak. 
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Pengadaan dan Pengelolaan Induk 

Induk merupakan bagian yang sangat penting untuk menunjang 
keberhasilan suatu usaha pembenihan ikan (Sugama, 2009). Induk ikan nila 
merah diperoleh dari Instalasi Tambak Percobaan Marana. Ikan nila betina yang 
matang gonad pada bagian perut antara sirip dada dan sirip perut berbentuk 
cembung, bagian kiri dan kanan perut berisi serta genital papilenya memerah 
(Djarijah, 1995). Nila jantan yang matang gonad bila distriping perutnya akan 
keluar cairan kental berwarna putih (Rukmana, 1997). 

Ciri-ciri induk jantan yang baik yaitu tubuh membulat, warna cerah, sirip 
berwarna kemerahan, gerakan lincah, satu buah lubang kelamin yang 
memanjang dan jika dipijat pada bagian kelamin keliuar cairan putih. Ciri-ciri 
induk ikan betina yang baik yaitu tubuh memanjang, warna agak kusam, perut 
agak gendut, gerakan lambat, memiliki dua lubang kelamin berbentuk membulat 
yang berfungsi sebagai lubang telur dan ekskresi. 

Induk yang telah tersedia selanjutnya diseleksi yang dilakukan dengan 
cara memisahkan calon induk jantan dan betina. Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan produksi benih (Sudrajat, 2003). Minimal ukuran rata–rata induk 
betina telah mencapai 600 gram dan induk jantan 800 g. 

 

Gambar 1. Induk yang sudah matang gonad 

Kolam Pemberokan 

Pemberokan induk ikan bertujuan untuk mengurangi kadar lemak yang 
terdapat pada saluran pelepasan telur serta meningkatkan daya rangsangan 
pada saat induk jantan dan betina dipijahkan. Pemberokan dilakukan 1-2 hari 
sebelum dilakukan pemijahan induk. Selama pemberokan, induk ikan tidak diberi 
makan (Perangin , 2013).  

Pemberokan induk dilakukan dengan cara memisahkan induk jantan 
dan betina ke dalam kolam pemberokan yang berbeda. Kolam pemberokan 
induk sebanyak 2 petak, terbuat dari beton berukuran 10x5x1 m.   
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Gambar 2. Bak pemberokan induk jantan dan induk betina 

Pemijahan  

Induk induk yang telah diberok kemudian ditebar di bak pemijahan (bak 
fiberglass volume 2.000 L dengan perbandingaan 1 jantan : 3 betina, dimana 
pada setiap bak pemijahan diisi 6 ekor induk betina dan 2 ekor jantan.  Jadi 
jumlah induk pada setiap bak pemijahan adalah 8 ekor. Total keseluruhan induk 
yang dipijahkan yaitu 48 ekor (total 6 bak fiberglass). Selama pemijahan induk 
diberi pakan 3 kali sehari pagi, siang dan sore menggunakan pakan pellet 
dengan kandungan protein 31-33%.  

Setelah 7 hari dari masa pemijahan, larva mulai terlihat ditepi kolam, lalu 
dilakukan pemanenan larva menggunakan seser. Satu ekor induk ikan nila dapat 
menghasilkan 300-700 ekor larva.  

 

Gambar 3.  Bak pemijahan induk ikan nila 

Manajemen Larva 

Larva yang dipanen dari kolam pemijahan berupa larva dan telur. Telur 
ikan nila diambil dari mulut induk yang terlihat masih mengerami telur di dalam 
mulutnya dengan cara membuka mulut induk betina kemudian ditampung dalam 
seser selanjutnya dipindahkan ke dalam akuarium dengan aerasi tinggi dan telur-
telur akan menetas selama kurang lebih 1 minggu.  Pada saat kuning telur pada 
larva ikan telah habis (4-5 hari setelah menetas), selanjutnya larva diberi pakan 
berupa pellet halus dengan kadar protein 40%, yang diberikan secara adlibitum 
pada pagi, siang dan sore hari. Larva hasil panen selanjutnya didederkan dalam 
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wadah pendederan berupa hapa yang terbuat dari waring hijau berukuran 2x1x1 
m selama 2-4 minggu.  

 

Gambar 4. Penetasan telur dan pemeliharaan larva ikan nila dalam wadah 
akuarium 

Monitoring Kualitas Air 

Suhu air mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertukaran 
zat atau metabolisme makhluk hidup. Suhu juga berpengaruh terhadap kadar 
oksigen terlarut dalam air, pertumbuhan dan nafsu makan organisme yang 
dibudidayakan. Hasil pengukuran suhu air pada bak induk berkisar 27–31oC dan 
pada bak penampungan larva (akuarium) berkisar 27–28 oC. Kisaran tersebut 
masih layak bagi kehidupan dan pertumbuhan ikan nila.  Menurut Mahyudin 
(2010), ikan nila tumbuh baik di daerah dengan suhu 25–31 oC. Perubahan suhu 
yang cukup ekstrim sangat mempengaruhi proses metabolisme dalam tubuh 
ikan (Brown, 1957).  

Berdasarkan hasil pengukuran pH pada bak induk  berkisar antara 6-7 
dan pada bak penampungan larva (akuarium) berkisar 7-8. Kisaran tersebut 
masih layak bagi kehidupan ikan nila seperti yang dinyatakan oleh Khairuman 
dan Sudenda (2009) bahwa derajat keasaman yang baik untuk budidaya nila 
adalah 5-9. 

Ketersediaan oksigen terlarut di dalam air sangat dipengaruhi oleh suhu, 
pH dan karbondioksida (CO2). Semakin rendah suhu air semakin berkurang 
kadar oksigen terlarut didalam air. Nilai DO pada bak induk berkisar 3-5 mg/L, 
dan pada bak (akuarium) penampungan larva berkisar 6-7 mg/L, kondisi ini baik 
untuk pemeliharaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Boyd (2004) bahwa 
konsentrasi oksigen terlarut bukan merupakan faktor pembatas utama untuk ikan 
nila, karena ikan nila dapat mentolerir tingkat serendah 3-4 mg/L. 

KESIMPULAN 

1. Fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pembenihan ikan nila merah yaitu: 
bak pemijahan ikan, bak penetasan telur ikan, bak pemeliharaan larva, bak 
pemeliharaan benih, instalasi aerasi, penampungan air, seser dan  waring.   

2. Tahap kegiatan meliputi: persiapan wadah, pengelolaan induk, pemberokan, 
pemijahan, manajemen larva dan monitoring kualitas air. Satu induk ikan nila 
merah betina ukuran 600-800 g/ekor dapat menghasilkan 300-700 ekor larva. 
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ABSTRAK 

Rimpang rumput teki (Cyprus sp) dilaporkan memiliki senyawa methyl 
fernesoate yang identik dengan juvenil hormon III.  Beberapa peneliti telah memanfaatkan 

senyawa tersebut sebagai pestisida alami untuk mengendalikan populasi insekta.  Dalam 
budidaya perikanan khususnya pada krustase, juvenil hormone (methyl fernesoate) dapat 

memacu aktifitas hormon lainnya seperti ecdysteron dan serotonin yang berperan dalam 
regulasi metamorposis serta pematangan gonad baik jantan maupun betina. Induk yang 
digunakan pada kegiatan ini berasal dari tambak  IPUW Barru sebanyak 16 ekor induk 
(terdiri dari 8 ekor betina dan 8 ekor jantan).   Wadah budidaya yang digunakan selama 
kegiatan injeksi ekstrak teki  berupa bak beton volume 10 ton dengan kepadatan 40  ekor 
induk udang windu per bak yang telah dilengkapi dengan saluran pemasukan dan 
pengeluaran air serta jaringan oksigen. Untuk memperoleh induk udang windu yang baik 
maka udang diadaptasikan terlebih dahulu dengan lingkungan bak  dan pakan selama 
dua (2) minggu. Pemberian pakan merupakan kombinasi cacing, cumi-cumi, dan kerang 
sebanyak 15 % dari total bobot udang  dengan frekuensi pemberian tiga kali per hari yaitu 
pagi, siang, dan malam hari. Aplikasi pemberian ekstrak rumput teki pada calon induk 
udang windu melalui penyuntikan pada induk udang windu betina asal tambak.  Injeksi 
ekstrak teki dilakukan 1x seminggu sebanyak 4x dengan dosis 100 ug/g bb induk udang.   

Induk jantan selanjutnya disiapkan untuk diberi kejutan listrik pada tegangan 
listrik 15 volt dan 10 mA untuk mengeluarkan spermatofornya. Spermatofora tersebut 
diinseminasikan dengan cara memasukkannya ke dalam telikum induk udang windu 
betina dengan hati-hati. 

Kata Kunci: Inseminasi buatan, udang windu, ekstrak teki 

PENDAHULUAN 

Inseminasi buatan telah berhasil dilakukan oleh beberapa orang peneiti  
antara lain pada udang putih (litopenaeus vannanmae) dan udang galah 
(Macrobarchium rose) (Acre et al. 2004). Menurut Chow (1982), teknik 
inseminasi buatan dilakukan dengan cara memasukkan spermatopor induk 
jantan udang ke dalam telikum udang betina sehingga telur yang dihasilkan 
dapat menetas secara sempurna. Studi pendahuluan pada udang windu asal 
tambak yang dilakukan oleh Lante (1997) memperlihatkan daya tetas telur 
sebesar 47,84%. Namun kendala yang sering dihadapi pada inseminasi buatan 
adalah lambatnya induk udang windu untuk molting secara bersamaan sehingga 
tidak dapat melakukan perkawinan.   

Salah satu upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui induksi 
hormon untuk menstimulasi molting serta pematangan ovarium antara lain 
methyl farnesoate (juvenile hormone), Serotonin, 17-β estradiol,  dan 
progesterone.  Methyl farnesoate (MF) merupakan hormone yang dihasilkan 
oleh organ mandibular, memiliki struktur yang identik dengan juvenile hormone 
(JH) III pada insekta.  Hormon ini berperan dalam regulasi metamorfosis 
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(moulting pada krustasea) dan reproduksi.  Pada krustasea MF berperan 
sebagai gonadotropin dan pertumbuhan, serta hormon ini ditemukan dalam 
vitellogenin individu betina dan reproduksi aktif pada jantan.  Dijelaskan pula 
bahwa MF dapat memacu perkembangan oosit penaeid (Tsukimura dan 
Kamemoto, 1991) serta berpengaruh pada moulting krustasea. 

BAHAN DAN METODE  

 Kegiatan dilaksanakan di gedung Nukleus  Center (NC) Instalasi 
Perbenihan Udang Windu (IPUW) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan 
Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) dilakukan pada bulan September 2020 

Persiapan Hewan Uji 

Induk yang digunakan berasal dari tambak  IPUW Barru.  Jumlah induk 
sebanyak 16 ekor (terdiri dari 8 ekor betina dan 8 ekor jantan). Induk betina 
memiliki bobot rata-rata 150 g/ekor dan panjang rata-rata 26,8 cm/ekor, 
sedangkan induk jantan bobot rata-rata 112 g/ekor dan panjang rata-rata 22,5 
cm/ekor (Gambar 1). Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2015), 
calon induk yang baik adalah induk betina memiliki bobot dan panjang minimal 
120 g/ekor 10 cm/ekor dan induk jantan memiliki bobot dan panjang masing-
masing 80 g/ekor dan jantan 10 cm/ekor.  Secara morfologi induk warna cerah, 
organ reproduksi baik, tidak memiliki cacat anggota tubuh dan bebas patogen.  

Wadah budidaya yang digunakan selama kegiatan injeksi ekstrak teki  
berupa bak beton volume 10 ton (Gambar 2), dengan kepadatan 40  ekor induk 
udang windu per bak yang telah dilengkapi dengan saluran pemasukan dan 
pengeluaran air serta jaringan oksigen.  Untuk memperoleh induk udang windu  
yang baik maka udang diadaptasikan terlebih dahulu dengan lingkungan bak  
dan pakan selama dua (2) minggu. Pemberian pakan merupakan kombinasi 
cacing, cumi-cumi, dan kerang sebanyak 15 % dari total bobot udang  dengan 
frekuensi pemberian tiga kali sehari yaitu pagi, siang, dan malam hari.   Sebelum 
diberikan pakan, maka pakan terlebih dahulu direndam dalam larutan iodin 100 
ppm selama 10 menit yang bertujuan untuk disinfeksi pakan. 

 

 
 

Gambar 1. Induk udang 
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Gambar 2. Bak pemeliharaan induk udang windu 

 
. 

 
Injeksi Ekstrak Teki 

Rimpang rumput teki (Cyprus sp) dilaporkan memiliki senyawa methyl 
fernesoate yang identik dengan juvenil hormon.  Dalam budidaya perikanan 
khususnya pada krustase juvenil hormone (methyl fernesoate) dapat memacu 
aktifitas hormon lainnya seperti ecdysteron dan serotonin yang berperan dalam 
regulasi metamorposis serta pematangan gonad baik jantan maupun betina 
udang windu.  Aplikasi pemberian ekstrak rumput teki pada calon induk udang 
windu, penyuntikan ekstrak rumput teki (Cyprus sp) pada induk udang windu 
betina asal tambak melalui  injeksi ekstrak teki dilakukan sekali seminggu 
sebanyak 4  kali dengan dosis 100 ug/g bb induk udang (Gambar 3). 
Pengamatan dilakukan terhadap tingkat kematangan gonad induk betina,  
frekuensi molting, fekunditas 
 

 
 

Gambar 3. Udang windu yang di injeksi dengan ekstrak teki  

Teknik  Inseminasi  Buatan 

Langkah awal yang ditempuh dalam kegiatan inseminasi yaitu 
menyiapkan alat dan bahan untuk inseminasi.  Induk udang windu jantan dan 
induk udang windu betina disiapkan dalam wadah stirofoam dan diberi oksigen. 
Induk jantan selanjutnya disiapkan untuk diberi kejutan listrik pada tegangan 
listrik 15 volt dan 10 mA (Gambar 4a) untuk mengeluarkan spermatofornya 
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(Gambar 4b). Spermatofora tersebut diinseminasikan dengan cara 
memasukkannya ke dalam telikum induk udang windu betina dengan hati-hati. 
Inseminasi dilakukan pada induk betina pada hari ke-2 pascamolting dan untuk 
memacu pematangan gonad, dilakukan ablasi mata segera setelah inseminasi 
dilakukan.  

  
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.  Kejutan listrik pada jantan (A), spermatofor (B) 

Pengeluaran spermatofor induk jantan dengan menggunakan 
rangsangan elektrik pada tegangan listrik 12-15 volt dan kuat arus 5-7 mA.  
Gelambir sperma (spermatofor) selanjutnya diambil secara aseptik dengan 
menggunakan pinset dan selanjutnya dimasukkan dalam telikum induk betina 
yang sudah dua hari mengalami ganti kulit. Satu induk udang betina menerima 
dua spermatofor. Untuk mempercepat pematangan  gonad induk udang windu 
betina maka  dilakukan ablasi dengan cara pemotongan salah satu tangkai mata. 
Pada umumnya induk udang windu betina akan mengalami kematangan gonad 
dalam kurun waktu 7–14 hari setelah ablasi. Pengamatan induk matang gonad  
dilakukan setiap pukul 17.00-18.00 wita, dengan cara menyinari bagian tubuh 
udang. Gonad yang matang (TKG-IV) ditandai dengan penyebaran gonad yang 
merata terlihat dari karapaks bagian dorsal tubuh sampai bagian pangkal ekor. 
Udang yang telah matang gonad dipindahkan ke bak pemijahan yang berbentuk 
kerucut (konikal) dengan volume 200-300 L. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan pengaruh aplikasi ekstrak teki pada induk udang baik 
jantan maupun betina terutama untuk memacu terjadinya pergantian kulit pada 
induk udang, terutama disebabkan induksi senyawa juvenil hormone yang 
berperan dalam regulasi metamorphosis pada induk udang tersebut.  Selain itu, 
juvenil hormone juga dapat menstimulan reproduksi aktif pada induk jantan, serta 
menginduksi vitellogenin pada induk betina. Frekuensi molting pada induk udang 
dengan perlakuan ekstrak rumput teki (Cyprus sp) dapat dilihat pada Gambar  5. 

a b 
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Gambar 5. Frekuensi molting pada induk udang windu 

Kandungan senyawa juvenile hormone yang terdapat pada ekstrak 
rumput teki dapat berpengaruh terhadap pergantian kulit pada induk udang 
windu.  Frekuensi molting pada induk betina 50% dan pada jantan 44%.  Hasil 
pengamatan pada induk betina penyuntikan homon ekstrak teki memperlihatkan 
jumlah induk udang windu yang kawin sebanyak 57%, Pengaruh penyuntikan 
hormon eksrtak pada induk udang windu menberikan dampak pada 
perkembangan reproduksi udang betina dan jantan. Hasil pengamatan terhadap 
tingkat kematangan gonad (TKG) mengacu pada udang windu yang 
dikembangkan. 

Tabel.1. Pengamatan tingkat kematangan gonad pada induk udang windu  

Jumlah 
Induk 

Tingkat kematangan gonad Persentase 
(%) 

TKG I TKG II TKG III TKG IV 

16 2 2 2 4 57 

Teknik inseminasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan 
dalam upaya untuk meningkatkan daya tetas telur udang windu. Hasil inseminasi 
sebanyak 16 ekor dapat memijah dengan total jumlah telur yang dihasilkan 
sebanyak 5,956,541  butir, jumlah naupli 405,097 ekor sedangkan  daya tetas 
telur 25,60%. Penelitian inseminasi buatan terhadap induk udang windu betina 
alam lokal dengan menggunakan spermatofor udang jantan alam dari sumber 
berbeda menghasilkan telur fértil fértil berkisar 61-65% (Lante dan Laining. 
2014). 
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Tabel 2. Hasil inseminasi buatan pada induk udang windu tambak, injeksi 
hormone teki 

KESIMPULAN 

1. Aplikasi juvenile hormone dari ekstrak rumput teki dosis 100 ug/g bb dengan 
4 kali penyuntikan dapat memberikan respon perkembangan vitellogenin 
dan spermatogenin yang cukup baik pada calon induk udang windu, 
sehingga proses reproduksi pada udang windu dapat dilaksanakan dengan 
baik. 

2. Teknologi inseminasi buatan merupakan salah satu pilihan untuk 
meningkatkan telur fértil agar diperoleh daya tetas telur yang tinggi pada 
domestikasi dan pemuliaan udang windu hasil budidaya di masa yang akan 
datang. 
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No. No. Induk Telur Nauplii Hatching 
Rate 

1 16 311,314  0,00% 

2 111 110,178  0,00% 

3 62 559,000 14,119 2,53% 

4 13 279,100 5,300 1.90% 

5 69 386,117  0.00% 

6 73 164,422 33,911 20,62% 

7 84 463,555  0.00% 

8 24 429,000 51,319 11.96% 

9 69 266,291  0.00% 

 19 619,000  0.00% 

10 88 139,661  0.00% 

11  299,400  - 

12  269,000 6,800 2.53% 

13 27 205,344 105,110 51.13% 

14 16 471,200 58,110 12.33% 

15 78 216,118 53720 24.86% 

16 6 382,600 37400 9.78% 

Total 5,956,541 405,079  



179 

 

Lante. S., I. Trismawanti, dan A. Laining. 2014. Performa postlarva udang windu, 
Penaeus monodon hasil pemijahan induk yang diablasi dan diinduksi 
hormone pematangan gonad tanpa ablasi pasca uji vitalitas dan 
morfologi. Makalah dipresentasikan pada seminar sekolah Tinggi 
Perikanan, Jakarta 21 Desmber 2014, 13 hlm. 

Lante, S. 1997. Studi pendahuluan inseminasi buatan pada induk udang windu 
(Penaeus monodon Fab) asal tambak. Prosiding II Seminar Nasional 
Biologi XV. Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Hayati 
di Indonesia yang Berwawasan Lingkungan. Perhimpunan Biologi 
Indonesia Cabang Lampung, Universitas Lampung. p 712-716. 

 
Tsukimura B. 2001. Crustacean vitellogenesis: Its role in oocyte development. 

Amer Zool 41: 465-476. 
 
 
 



181 

 

TEKNIK ISOLASI BAKTERI PENGHASIL PHB (Poly β Hidroksilbutirat) 
DARI SISA HASIL SAMPING PRODUKSI PABRIK GULA DI TAKALAR 

Nurjanna, Rahmiyah, dan Sitti Rohani 

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan 
Jl. Makmur Dg. Sitakka, No. 129 Maros 

E-mail: nurjannailyas@gmail.com 

ABSTRAK 

Saat ini berbagai alternatif pencegahan penyakit pada budidaya udang telah 
banyak dilakukan antara lain dengan menggunakan bahan-bahan alami yang bersifat 
ramah lingkungan sebagai pengganti obat-obatan dan bahan-bahan kimia lainnya yang 
banyak beredar di pasaran yang penggunaannya dalam jangka panjang akan 
berdampak terhadap penurunan produktivitas bahkan perusakan terhadap lahan 
budidaya. Salah satu bahan alternatif yang dapat digunakan adalah penggunaan bakteri 
yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan PHB yang diketahui mempunyai salah 
satu fungsi sebagai bakteriostatik dan bakterisida. Bakteri penghasil PHB (poly 
betahidroksilbutirat) diketahui banyak ditemukan pada lingkungan dengan sumber 

Karbon (C) yang tinggi seperti pada lingkungan pabrik gula dan dari hasil samping 
produksinya. Teknik isolasi bakteri penghasil PHB dilakukan dengan melalui skrining 
terhadap bakteri penghasil PHB menggunakan media tumbuh NA (Nutrient Agar) 

dengan penambahan 1% glukosa dan  Larutan ethanolic 0,02% Suddan Black B. Bakteri 
penghasil PHB akan menyerap warna gelap dari pewarna suddan black yang diberikan. 
Dari hasil isolasi yang dilakukan diperoleh 9 isolat bakteri yang berpotensi  
menghasilkan PHB dan perlu kajian lanjutan untuk mengetahui potensi lain dari bakteri 
tersebut. 

KATA KUNCI: Koloni bakteri, PHB hasil samping, pabrik gula  

PENDAHULUAN 

Tebu adalah tanaman penghasil gula yang menjadi salah satu sumber 
karbohidrat. Tanaman ini sangat dibutuhkan sehingga kebutuhannya terus 
meningkat seiring  dengan pertambahan jumlah penduduk  (Hakim, M. 2008) 
Tebu merupakan sumber pemanis utama di dunia, hampir 70% sumber bahan 
pemanis berasal dari tebu sedangkan sisanya berasal dari bit gula.  

Tebu merupakan jenis tanaman bagas dan blotong. Bagas atau ampas 
tebu merupakan sisa penggilingan dan pemerahan tebu berupa serpihan 
lembut serabut batang tebu yang diperoleh dalam jumlah besar. Rendemen 
bagas mencapai sekitar 30-40% dari jumlah bobot tebu yang masuk ke 
penggilingan. Sedangkan blotong dihasilkan dari proses pemurnian nira 
dengan jumlah sekitar trofis Tebu (Saccharum officinarum) adalah jenis 
tanaman penghasil gula dan hanya tumbuh di daerah yang memiliki iklim tropis. 
Pada penggilingan batang tebu menjadi gula menghasilkan beberapa limbah 
padat diantaranya 3,8% dari bobot tebu. Hingga saat ini bagas banyak 
digunakan untuk bahan bakar utama ketel uap saat musim giling, pembuatan 
pupuk organik, pulp, papan partikel, bahan makanan ternak, dan kanvas rem. 
Beberapa penelitian tentang pemanfaatan limbah tebu ini untuk keperluan 

mailto:nurjannailyas@gmail.com


182 

 

industri, maka limbahan  ini juga di pergunakan sebagai alternatif untuk 
mendapatkan isolat PHB sebagai  kandidat pencegahan penyakit  pada 
budidaya udang.   

Permasalahan yang dihadapi oleh petambak udang saat ini sebagian 
besar adalah masalah penyakit.  Salah satu jenis penyakit yang banyak 
menyebabkan kematian massal udang adalah Vibriosis yang disebabkan oleh 
bakteri Vibrio sebagai agen penyakitnya.  Vibriosis selama ini  diketahui 
sebagai  penyebab utama mortalitas pada  juvenil udang  penaeid (laporan 
teknis kegiatan riset 2020). Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh 
pemerintah maupun instalasi terkait, namun sampai saat ini belum 
ditemukanan solusi yang tepat. Penggunaan obat-obatan merupakan salah 
satu upaya yang sangat tidak dianjurkan karena dapat terjadi akumulasi dan 
pencemaran pada lingkungan, namun demikian hal ini masih sering ditemukan 
di lapangan  (Muliani et al., 2005). Metabolit yang dimiliki oleh bakteri penghasil 
PHB ini mempunyai asam lemak rantai pendek yaitu 3 hydroxybutyric acid. 
PHB (poli beta hidroksilbutyrate)  

PHB merupakan senyawa yang digunakan banyak golongan bakteri 
untuk menyimpan energinya dan sebagai senyawa yang menyimpan carbon 
(Madison et al. dalam laporan teknis 2020) melaporkan bahwa pemberian 
pakan pada udang Macrobrachium rosenbergii menggunakan artemia yang 
telah diperkaya dengan PHB memberikan tingkat hidup yang baik dan dapat 
menekan populasi bakteri vibrio spp.  Tujuan dari isolasi bakteri ini untuk 
memperoleh isolat bakteri yang mampu menghasilkan PHB sebagai alternatif 
pencegahan penyakit yang bersifat ramah lingkungan  

BAHAN DAN METODE 

Kegitan ini dilakukan pada  Bulan Juli 2020 di Laboratorium Kesehatan 
Ikan dan Lingkungan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan 
Penyuluhan Perikanan dengan menggunakan bahan dan peralatan steril:  

Bahan steril: 

- Nutrien Agar 
- Aquadest steril 
- Glukosa 

Peralatan Steril 

- Petridish 
- Erlenmeyer 
- Stik kaca 
- Pipet  
- Tip kuning, biru 
- Shaker 

 

 



183 

 

METODE 

Pembuatan media NA 

  Timbang NA sebanyak 18 g dan glucose 1%  masukkan ke dalam 
erlemeyer lalu larutkan  dengan akuades steril 800 mL, panaskan diatas 
hotplate stirrer sampai panas dan mendidih, angkat lalu   sterilkan di aotoclove 
suhu 121, tekanan 1 Atm selama 15 menit. Keluarkan, diamkan sampai suhu 
kurang lebih 60OC tuang ke dalam cawan petri sebanyak 20 mL/cawan petri, 
setelah media agar dingin simpan pada posisi terbalik, sebaiknya media agar 
secepat mungkin di incubator dengan suhu 37OC selama 6-12 jam media siap 
digunakan. 

Isolasi sampel 

 Pengambilan sampel dilakukan  pada hasil samping sisa produksi dari 
pabrik gula yang berlokasi di Takalar Sulawesi Selatan. Dimana sampel yang 
diambil  dari tanah sekitar pabrik sebagai lokasi pembuangan  yaitu molase, 
ampas, abu ketel, blotong dan dari tanah disekitar pabrik sebagai lokasi 
pembuangan blotong. Dari kelima sampel tersebut dimasukkan kedalam 
kantong planstik dan selanjutnya  dibawah ke laboratorium. Dari kelima sampel 
tersebut masing-masing di timbang satu gram dimasukkan dalam tabung reaksi 
yang berisikan aquades steril kemudian dihomogenkan dengan meggunakan 
vortex selama 2-5 menit selanjutnya dibuat pengenceran menggunakan 
akuades steril secara bertingkat. Setiap seri pengenceran pada masing-masing 
ditumbuhkan pada media nutrient agar (NA) pada cawan petri kemudian di 
inkubasi di inkubator pada suhu 37OC selama 48 jam. Setelah 48 jam 
diinkubasi, koloni yang tumbuh pada masing-masing seri pengenceran diamati 
pertumbuhannya, dihitung kepadatannya berdasarkan total plate count (TPC) 
dan dikarakterisasi secara morfologi. 

Pemurnian Bakteri 

Masing-masing isolate yang telah diidentifikasi sebelumnya kemudian 
dimurnikan, dengan pengulangan sebanyak 3 pada isolat yang sama,  kemudian 
ditumbuhkan kembali pada medium NA yang juga telah ditambahkan glukosa 
sebanyak  1%. Inkubasi  selama  48  jam  pada suhu 37OC , hingga diperoleh 
kultur murni untuk masing-masing isolat. 

Pengujian Produksi PHB oleh Isolat Bakteri 

Setiap isolat bakteri yang telah murni  selanjutnya ditanam kembali 
pada media NA+ glukosa 1% secara spot (titik) pada cawan petri dan dibagi 5 
bagian yang sama. Kemudian diinkubasi selama  24  jam  pada  suhu  37ºC. 
Pengujian produksi PHB oleh isolat bakteri dilakukan dengan metode 
pewarnaan dengan pewarna Suddan Black. Pewarna Suddan black dibuat 
dengan mencampurkan 60 mg Suddan Black ke dalam 200 mL etanol 70% 
(etahanolic solution 0,02%;  Arson, 1990 dan Crookham & Dapson 1991), 
kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan menggunakan magnetic stirer. 
Pewarnaan sudan black dilakukan dengan cara disebar (volume pewarna 
yang disebar ±100µ) ke masing-masing koloni yang tumbuh pada setiap 
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cawan petri. Didiamkan selama 30 menit kemudia dibilas menggunakan 
etahol 96% untuk menghilangkan noda hasil pewarnaan pada koloni 
(Panigrahi, 2013).  

HASIL DAN BAHASAN 

Tabel 1. Total dari sisa jumlah populasi bakteri samping produksi gula Takalar 

Kode sampel Populasi bakteri CFU/mL 

P.1235 6,0 x108 

P.1236 7,075 x105 

P.1237 1,6 x108 

P.1238 7,25 x107 

P.1239 9,15 x102 

Tabel 2. Karakterisasi secara morfologi bakteri dari hasil samping produksi gula 
Takalar 

Kode 
sampel 

Bentuk, warna, elevasi, tepian, koloni bakteri yang tumbuh Prosentase 
(%) 

Molase 
(air 
tetesan) 

- Bundar besar, putih susu mengkilap, cembung, licin 
- Bundar besar, putih buram, rata, berserabut 
- Bundar besar putih susu, timbul, agak berserabut 
- Tidak beraturan, rata kering, berombak 
- Bulat kecil, timbul putih, ada tombol di tengah, licin 
- Tidak beraturan, krem kecoklatan rata, pinggiran timbul 

granul berombak 

15 
10 
20 
10 
25 
 

20 

Abu Ketel - Bundar sedang, kecoklatan, rata, bagian tengah keriput, 
licin 

- Bundar,putih susu, timbul granul,pinggiran tibul 
- Bundar putih bagian tengah,pinggiran berserabut 
- Bundar kecil,cembung mengkilap licin 

25 
 

25 
25 
25 

Blotong - Bundar kecil, putih susu,cembung mengkilap 
- Bundar kreem cembung mengkilap 
- Tidak beraturan, oranye,timbul, mengkilap 
- Bundar, putih, di tengah kering, bentuk bunga 
- Bundar kecil, kreem datar mengkilap 

25 
25 
15 
20 
15 

Tanah - Tidak beraturan,putih,rata kering berombak 
- Bundar putih agak kering granul 
- Bundar putih kekuningan timbul licin 
- Bundar kecil kreem cembung mengkilap 

25 
25 
25 
25 

Ampas - Bundar kecil ,oranye timbul, mengkilap 
- Bundar putih cembung mengkilap 
- Bundar putih datar mengkilap 
- Bundar putih putih susu datar agak kering, pinggir 

begerigi 
- Bundar, putih susu, datar, pinggir tidak beraturan 
- Bundar, kreem, cembung mengkilap 

25 
20 
15 
15 
 

10 
15 
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Gambar 1. Koloni bakteri 

        

Gambar 2. Isolate bakteri yang potensil sebagai pengahasil PHB menyerap 
warna biru  dengan pewarnaan sudan black  

Dari hasil karakterisasi secara morfologi pada isolasi bakteri dari kelima 
jenis sampel yang di analisa, dari sisa samping pabrik gula Takalar secara fisik 
bentuk dan warna koloni relefan sama, tetapi masih perlu ada pengujian dari 
isolate tersebut untuk mendapatkan isolate bakteri penghasil PHB, sehingga 
dari beberapa koloni yang diambil yang mewakili koloni koloni yang lainnya 
yang tumbuh pada media NA (Nutrient Agar) dilakukan pewarnaan dengan 
menggunakan pewarna sudan black, sebanyak 72 isolat yang mewakili koloni 
yang tumbuh pada media NA, namun dari ke 72 isolat ini setelah dilakukan 
pemurnian hanya 9 isolat bakteri yang berpotensi sebagai bakteri kandidat 
penghasil PHB yang di tandai dengan penyerapan warna biru/hitam dengan 
pewarnaan sudan black. 
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KESIMPULAN 

1. Dari ke lima jenis sampel  yang didapatkan pada hasil samping pabrik gula 
Takalar terdapat 72 isolat bakteri. 

2. Setelah di lakukan screening hanya di temukan 9 jenis isolat yang 
berpotensi sebagai bakteri penghasil PHB (poly β hydroksibutirat). 
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PEMBENIHAN IKAN BAUNG (Mystus nemurus) 
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ABSTRAK 

Perairan tawar di Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang nilai devisa 
negara dengan hasil perikanannya. Ikan yang tergolong catfish selain ikan lele adalah 
ikan patin dan ikan baung (Mystus nemurus). Ikan baung (M. nemurus) merupakan ikan 
yang mulai disukai oleh masyarakat karena rasa dagingnya yang enak. Ikan baung (M. 
nemurus) merupakan ikan yang tergolong aktif mencari makan di malam hari atau disebut 
nokturnal.  Kegiatan pembenihan ikan baung (M. nemurus) ini dilakukan di hatchery 
baung/patin BBPBAT Sukabumi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan 
produksi benih pada kegiatan tahun anggaran 2020. Sarana hatchery yang digunakan 
yaitu akuarium ukuran 60x80x40 cm dan bak fiber ukuran 2 x 1 m.  Alat dan bahan yang 
digunakan pada kegiatan ini antara lain centong, ember, baskom, scoopnet, lambit, bulu 
ayam, petridish, gunting bedah,  induk jantan dan betina, hormone ovulasi, NaCl, dan 
cacing sutera. Kegiatan pembenihan ini terdiri dari pemeliharaan iniduk, seleksi induk, 
pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva, pemberian pakan, dan analisis data. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah nilai fekunditas, FR, HR dan SR dari kegiatan 
pembenihan ikan baung (M. nemurus) masing-masing sebesar 94.654 butir/kg, 80,09, 
93,51, dan  90%.  

Kata Kunci: ikan baung, pembenihan 

PENDAHULUAN 

Perikanan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk 
dikembangkan, baik untuk perairan tawar maupun perairan laut. Perairan tawar 
di Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang nilai devisa negara dengan 
hasil perikanannya. Ikan air tawar yang telah menjadi ikan dengan permintaan 
tinggi adalah ikan lele. Ikan lele ini memiliki rasa daging yang enak dan mudah 
dibudidayakan sehingga menjadi ikan komoditas ekonomis. Ikan yang tergolong 
catfish selain ikan lele adalah ikan patin dan ikan baung (M. nemurus). Ikan 
baung (M. nemurus) merupakan ikan yang mulai disukai oleh masyarakat karena 
rasa dagingnya yang enak. Ikan baung (M. nemurus) merupakan ikan yang 
tergolong aktif mencari makan di malam hari atau disebut nokturnal.   

Ikan baung (M. nemurus) merupakan ikan perairan tawar yang dapat 
ditemukan di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Ikan baung (M. nemurus) 
tergolong catfish seperti ikan patin dan ikan lele dengan ciri khas memiliki sungut 
di dekat mulutnya. Ikan baung (M. nemurus) menjadi ikan yang memiliki potensi 
untuk dikembangkan karena memiliki harga yang lebih tinggi dibanding ikan 
patin. Harga ikan baung (M. nemurus) perkilogram dapat mencapai Rp 40.000,- 
sampai Rp 60.000,-. Ikan baung (M. nemurus) juga mulai dieksport ke negara 
tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Hal ini diperkuat oleh Roza et al. 
(2014) yang menyatakan bahwa ikan ini ikan baung (M. nemurus)) digemari oleh 
masyarakat karena berdaging tebal, sedikit berduri dan memiliki rasa yang lezat, 

mailto:dyaskurniawan02@gmail.com
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sehingga memiliki nilai ekonomi penting (Rp 40.000–Rp 50.000/ kg), dan menjadi 
lebih tinggi lagi karena ada permintaan dari Malaysia dan Singapura. 

Meningkatnya permintaan pasar terhadap ikan baung (M. nemurus) 
akan menyebabkan penurunan populasi ikan baung (M. nemurus) di alam 
karena selama ini masih mengandalkan hasil tangkapan dari alam. Penurunan 
populasi ikan baung (M. nemurus ) di alam dapat diatasi dengan kegiatan 
budidaya. Kegiatan budidaya yang dapat dilakukan adalah kegiatan pembenihan 
dan pembesaran. Pembenihan ikan baung (M. nemurus) meliputi kegiatan 
pemeliharaan induk, seleksi induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan 
larva hingga panen benih. Pembenihan ikan baung (M. nemurus) yang telah 
dilakukan sebelumnya sering mengalami kendala kematian larva yang tinggi 
karena sifatnya yang kanibal. Kegiatan pembenihan ikan yang baik dan sesuai 
dengan karakter ikan akan menambah tingkat keberhasilan dalam kegiatan 
budidaya. Hal ini diperkuat oleh Juliana et al. (2016) yang menyatakan bahwa 
salah satu upaya untuk mempertahankan populasi ikan adalah dengan usaha 
budidaya. Untuk mendukung kegiatan budidaya perlu didukung oleh 
ketersediaan benih melalui kegiatan pembenihan. Kegiatan pembenihan ini 
diharapkan mampu menyediakan benih yang memadai dan berkualitas agar 
budidaya dapat berjalan secara berkelanjutan. 

BAHAN DAN METODE 

 Kegiatan pembenihan ikan baung (M. nemurus ) dilakukan di hatchery 
baung/patin BBPBAT Sukabumi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung 
kegiatan produksi benih pada kegiatan tahun anggaran 2020.  Sarana hatchery 
yang digunakan yaitu akuarium ukuran 60x80x40 cm dan bak fiber uk 2x1 m.  
Alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan ini antara lain centong, ember, 
baskom, scoopnet, lambit), bulu ayam, petridish, gunting bedah,  induk jantan 
dan betina, hormone ovulasi, NaCl, dan cacing sutera. 

Pemeliharaan induk 

Induk ikan baung (M. nemurus) dipelihara dalam kolam berbentuk 
trapesium berukuran 16,5 x 7,5 x 3 m dengan kedalaman air 80 cm. Induk ikan 
baung (M. nemurus)  diberi pakan pelet sebanyak 3% dari bobot biomassa 
perhari.  

 

Gambar 1. Kolam Induk Ikan Baung (M. nemurus) 
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Seleksi induk 

Induk ikan baung (M. nemurus) diseleksi terlebih dahulu sebelum 
dipijahkan. Induk betina memiliki ciri-ciri perutnya membuncit, apabila diraba 
terasa lembek, urogenitalnya memerah dan berenang dengan lamban. Induk 
ikan betina juga diambil sampel telur dengan cara kanulasi kemudian telur 
diamati menggunakan mikroskop untuk mengetahui diameternya. Biasanya 
induk betina yang dapat dipijahkan memiliki ukuran diameter telur ±1,25 mm. 
Induk jantan memiliki ciri-ciri perutnya ramping, berenang aktif dan warna 
tubuhnya lebih cerah dibanding induk betina. Induk betina yang terseleksi 
kemudian ditempatkan dalam akuarium berukuran 80x60x40 cm secara 
terpisah. Induk ikan jantan diletakkan pada ember yang diberi aerasi. 

 

Gambar 2. Perbedaan Jantan (kiri) dan Betina (kanan) Matang Gonad 

Penyuntikan 

Kegiatan selanjutnya yaitu penyuntikan. Penyuntikan ini dilakukan untuk 
mempercepat ovulasi pada induk baung  (M. nemurus). Penyuntikan dilakukan 
menggunakan hormon ovulasi merk  “Ovaprim’ dengan dosis 0,6 ml/kg induk. 
Induk betina yang digunakan memiliki bobot 1025 g dan panjang tubuh 45 cm. 
Dosis hormon yang diberikan sebanyak 0,615 ml. Penyuntikan dilakukan 
sebanyak 2 kali dengan penyuntikan pertama menggunakan 1/3 dosis dan 
penyuntikan kedua 2/3 dosis. Penyuntikan pertama dilakukan pada pukul 14.00 
WIB dan penyuntikan kedua dilakukan pada pukul 20.00 WIB. Untuk kegiatan 
penyuntikan ini, dilakukan dengan cara membagi dosis penyuntikan 
dimaksudkan agar ovulasi pada induk baung betina menjadi sempurna atau 
utuh. Karena jika dosis langsung diberikan dalam satu kali penyuntikan maka 
telur induk baung akan pecah sebelum di striping. Induk jantan juga diberi 
hormon perangsang untuk meningkatkan kualitas sperma dengan dosis 0,2 ml. 
Induk jantan disuntik pada pukul 20.00 WIB. Penyuntikan dilakukan pada bagian 
belakang sirip punggung dengan kemiringan jarum suntik terhadap ikan sebesar 
45o.  
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Gambar 3. Penyuntikan hormon perangsang 

Pemijahan  

Pemijahan ikan baung (M. nemurus ) dilakukan dengan metode 
pemijahan buatan. Setelah induk diinkubasi selama 12 jam, kemudian ikan 
jantan yang telah disuntik diambil spermanya yaitu dengan cara di bedah. 
Sperma ikan jantan kemudian dicacah menggunakan gunting di petridish yang 
diberi sedikit NaCl. Sperma yang telah dicacah kemudian dicampur dengan 500 
ml NaCl dan diaduk supaya merata. Induk betina yang sudah matang gonad 
distriping atau diurut bagian perut menuju urogenitalnya. Pastikan semua telur 
keluar dari perut induk betina. Telur ditampung menggunakan baskom kemudian 
diberi sperma yang sudah diencerkan sebanyak 3 centong kemudian diberi air 
tawar untuk mengaktifkan pergerakan sperma lalu ditebar ke akuarium dan 
diratakan.  

 

Gambar 4. Pengambilan sperma (atas) dan pengurutan telur (bawah) 
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Penetasan telur 

Kepadatan telur per akuarium ±24.000 butir. Akuarium yang telah 
ditebaritelur sebelumnya sudah diberi heater dan aerasi kemudian ditutup 
menggunakan plastik penutup untuk mempertahankan suhu tetap hangat. Suhu 
yang digunakan untuk penetasan telur tidak boleh <27oC. Apabila suhu <27oC 
maka telur dapat mengalami kegagalan untuk terbuahi oleh sperma. Suhu untuk 
penetasan telur berkisar 28,3-28,6oC. Telur akan mulai menetas setelah 24 jam. 

 

Gambar 5. Penetasan Telur 

Pemeliharaan larva 

Telur yang sudah menetas dan menjadi larva berumur 1 hari kemudian 
dipindahkan dari akuarium ke bak fiber. Kepadatan larva ikan Baung (M. 
nemurus) pada bak fiber sebanyak 20.000 ekor. Larva yang berumur 2 hari 
kemudian diberi pakan cacing sutera yang telah dicincang halus yang diberikan 
selama 14 hari masa pemeliharan. 

 

Gambar 6. Pemberian pakan larva 

Pengelolaan Kualitas air 

Pengelolaan kualitas air dilakukan melalui kegiatan penyiponan.  
Penyiponan dilakukan pada hari ke-1 setelah pemijahan untuk membuang 
kotoran dan telur yang tidak terbuahi.  Kemudian selama pemeliharaan 
pergantian air dilakukan  setiap dua hari sekali. 
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Gambar 7. Pergantian air 

Data primer yang diamati dan dikumpulkan selama kegiatan 
pembenihan ikan baung (M. nemurus) di Balai Besar Perikanan Budidaya Air 
Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Jawa Barat adalah sebagai berikut: 

a. Fekunditas  

Fekunditas merupakan jumlah telur yang dihasilkan oleh induk betina 
setelah matang gonad. Fekunditas dihitung menggunakan rumus Andy Omar 
(2005)  dalam Harianti (2013) sebagai berikut:  

F = 
Bg

Bs
 x Fs 

Keterangan:   
F = Fekunditas (butir)  
Bg  = Berat gonad (g)  
Bs = Berat sampel telur (g) 
Fs = Jumlah sampel telur (butir) 

b. Fertilization rate (FR) 

Fertilization rate atau derajat pembuahan adalah banyaknya telur yang 
terbuahi dari jumlah total telur. Penghitungan fertilization rate (FR) atau derajat 
pembuahan dihitung menggunakan rumus Sutarjo (2014)  sebagai berikut :  

FR = 
∑Tb

∑Tt
 x 100% 

Keterangan:   
FR = Fertilization rate atau derajat pembuahan (%)  
∑Tb  = Jumlah telur terbuahi (butir)  
∑Tt  = Jumlah telur total (butir) 
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c. Hatching rate (HR) 

Hatching rate (HR) atau derajat penetasan merupakan jumlah telur yang 
menetas terhadap jumlah telur yang terbuahi dalam persentase. Perhitungan 
hatching rate (HR) atau derajat penetasan menggunakan rumus Slamet et al. 
(1989) dalam Burmansyah et al. (2013) : 

HR = 
∑Tm

∑Tb
 x 100% 

Keterangan: 

HR  = Hatching rate atau derajat penetasan (%) 
∑Tm = Jumlah telur menetas (butir) 
∑Tb = Jumlah telur terbuahi (butir) 

d. Survival rate (SR) 

Survival rate atau derajat kelulushidupan merupakan jumlah akhir larva 
atau benih yang masih hidup terhadap jumlah awal larva atau benih pada awal 
pengamatan. Kelulushidupan ikan dihitung dengan rumus menurut Effendie, 
(1979) dalam Pratama et al. (2015) sebagai berikut: 

SR = 
Nt

No
 x 100% 

Keterangan : 
SR  = Kelangsungan hidup (%) 
Nt  = Jumlah Ikan yang hidup pada akhir percobaan (ekor) 
No  = Jumlah ikan yang hidup pada awal percobaan (ekor) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada kegiatan pembenihan ikan baung (M. nemurus) data yang diamati 
berupa fekunditas, fertilization rate, hatching rate dan survival rate). Perhitungan 
survival rate dilakukan pada hari ke-14 setelah telur menetas.  

Tabel 1. Hasil Fekunditas Ikan Baung (M. nemurus ) 

No. 

Berat 
awal 
induk 

(g) 

Berat induk 
setelah 

distriping (g) 

Berat 
gonad 

(g) 

Berat 
sampel 

(g) 

Jumlah 
sampel 
(butir) 

Fekun-
ditas 

1. 1,025 815 210 0,5 231 94.654 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diketahui bahwa fekunditas ikan baung (M. 
nemurus) yaitu 94.654 butir/kg. Fekunditas merupakan jumlah telur yang 
terdapat dalam ovari induk betina yang telah matang gonad dan siap dikeluarkan 
pada waktu memijah. Fekunditas dapat digunakan untuk memprediksi jumlah 
larva dan benih yang dapat dihasilkan. Menurut pendapat Alawi et al. (1992) 
dalam Aftalacha (2002), induk betina ikan baung (M. nemurus) mulai matang 
gonad pada ukuran 100 g, induk betina yang berukuran 250–634 g dapat 
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menghasilkan telur ovulasi antara 50.000–150.000, sedangkan fekunditasnya 
dapat mencapai 1.395–160.235 butir atau rata-rata 60.000 butir per kg bobot 
induk. Hasil perhitungan fekunditas ikan baung (M. nemurus ) sampel sudah 
memenuhi kriteria fekunditas ikan baung (M. nemurus ). 

Tabel 2. Hasil Fertilization Rate (FR) Ikan Baung (M. nemurus ) 

No. 
Jumlah telur terbuahi 

(butir) 
Jumlah telur total (butir) FR (%) 

1. 185 231 80,09 

Hasil pengamatan fertilization rate (FR) berdasarkan kegiatan praktik 
kerja lapangan adalah 80,09%. Fertilization rate atau derajat pembuahan 
merupakan jumlah telur yang terbuahi oleh sperma selama proses pembuahan. 
Telur yang terbuahi berwarna transparan dan jernih, sedangkan telur yang tidak 
terbuahi berwarna putih keruh. 

Tabel 3. Hasil Hatching Rate (HR) Ikan Baung (M. nemurus ) 

No. 
Jumlah telur menetas 

(butir) 
Jumlah telur terbuahi 

(butir) 
HR (%) 

1. 173 185 93,51 

Hasil hatching rate (HR) atau derajat penetasan adalah 93,51%. Derajat 
penetasan merupakan banyaknya telur yang menetas menjadi larva dari 
banyaknya telur yang terbuahi dalam prosentase. Derajat penetasan ikan 
dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kualitas telur dan sperma dari induk. 
Kualitas telur dan sperma yang baik akan menunjang derajat penetasan telur 
yang tinggi. Kualitas telur dan sperma dari induk dipengaruhi oleh faktor nutrisi 
yang dikonsumsi, manajemen penanganan pemijahan, faktor stress dan faktor 
lingkungan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Aidil et al., (2016) yang menyatakan 
bahwa kualitas telur dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain status nutrisi 
induk jantan/betina, penanganan/manajemen induk saat pemijahan (tingkat 
pembuahan), faktor stress dan kondisi lingkungan seperti suhu, lama 
pencahayaan, dan salinitas. Kualitas air terutama suhu juga berperan penting 
dalam penetasan telur. Suhu yang baik untuk penetasan telur ikan baung adalah 
tidak boleh <27oC.  

Tabel 4. Hasil Survival Rate (SR) Ikan Baung (M. nemurus ) 

No. 
Jumlah benih awal 

(ekor) 
Jumlah benih akhir 

(ekor) 
SR (%) 

1. 200.000 180.000 90,00 
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Survival rate atau derajat kelulushidupan merupakan jumlah benih yang 
mampu bertahan hidup sampai akhir pengamatan. Survival rate ikan baung (M. 
nemurus) dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor eksternal dan faktor 
internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari benih ikan baung tersebut 
seperti faktor genetik. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari 
lingkungan seperti kualitas air dan pakan. Benih ikan baung (M. nemurus ) akan 
mampu bertahan hidup jika memiliki genetik yang baik. Benih ikan baung juga 
akan bertahan apabila kualitas air dan pakan yang diberikan sesuai dengan 
kebutuhannya. Benih ikan baung (M. nemurus ) menyukai pakan alami seperti 
cacing sutera. Cacing sutera ini memiliki keunggulan sebagai pakan alami larva 
maupun benih diantaranya adalah kandungan protein yang tinggi. Hal ini 
diperkuat oleh Fadlullah et al. (2017) yang menyatakan bahwa cacing sutera 
mempunyai peranan yang penting karena mampu memacu pertumbuhan benih 
ikan lebih cepat dibandingkan pakan alami lain, disebabkan nilai nutrisi cacing 
sutera yang tinggi. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan kegiatan yang telah 
dilakukan adalah nilai fekunditas, Fertilization Rate, Hatching Rate dan Survival 
Rate dari kegiatan pembenihan ikan baung (M. nemurus) masing-masing 
sebesar 94.654 butir/kg, 80,09%, 93,51%, dan  90%. Hasil perhitungan tersebut 
bahwa performa induk ikan baung (M. nemurus ) yang digunakan dalam kegiatan 
ini dalam kondisi bagus. 
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ABSTRAK 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dosis optimum vitamin C terhadap 
kandungan vitamin C pada rotifer, artemia dan larva rajungan, rasio RNA/DNA dan 
sintasan larva rajungan stadia zoea. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai 
Juni 2020 di unit pembenihan kepiting dan rajungan di Balai Perikanan Budidaya Air 
Payau Takalar. Hewan uji yang digunakan pada kegiatan ini adalah larva rajungan stadia 
zoea I. Padat penebaran larva rajungan stadia zoea sebanyak 50 ekor/liter. Pemeliharaan 
larva rajungan dilakukan pada wadah baskom volume 70 liter. Larva rajungan dipelihara 
dari stadia zoea 1 sampai megalopa. Selama kegiatan berlangsung larva rajungan zoea 
diberi pakan rotifer dan artemia yang diperkaya dengan vitamin C. Frekuensi pemberian 
pakan pada larva rajungan diberikan 4 kali sehari. Dosis vitamin C yang digunakan dalam 
kegiatan ini adalah perlakuan A: 0 ppm, perlakuan B: 200 ppm, perlakuan C: 250 ppm 
dan perlakuan D: 300 ppm. Pergantian air media pemeliharaan larva rajungan dilakukan 
setiap dua hari sekali sebanyak 30-50%. Parameter yang diamati adalah kandungan 
vitamin C pada rotifer, artemia dan larva rajungan, rasio RNA/DNA dan sintasan larva 
rajungan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemberian dosis vitamin C 250 ppm yang 
terbaik pada pemeliharaan larva rajungan karena dapat meningkatkan kandungan vitamin 
C pada rotifer, artemia dan larva rajungan, rasio RNA/DNA dan sintasan larva rajungan. 

Kata Kunci: Artemia, rasio RNA/DNA, rotifer, sintasan, stadia zoea, vitamin C 

PENDAHULUAN 

Rajungan (Portunus pelagicus) merupakan salah satu sumberdaya 
perikanan Indonesia yang mempunyai potensi besar untuk menjadi komoditas 
ekspor unggulan non migas. Permintaan rajungan terus mengalami peningkatan 
setiap tahunnya. Berdasarkan data statistik Dirjen Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Perikanan (2018) bahwa nilai ekspor rajungan dan kepiting menempati 
urutan ke tiga terbesar setelah udang dan tuna – tongkol-cakalang dengan nilai 
mencapai US$ 152.739.72. Menurut BPS (2019) bahwa umumnya rajungan 
berasal dari hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dimana volume 
ekspor rajungan dan kepiting Indonesia didominasi oleh hasil perikanan tangkap 
65% dan sisanya dari hasil kegiatan budidaya 35%. 

Kegiatan budidaya rajungan di tambak telah mulai dirintis oleh Balai 
Perikanan Budidaya Air Payau Takalar pada tahun 2015, akan tetapi masih 
terkendala dengan ketersediaan benih rajungan yang terbatas (Raharjo dkk, 
2015). Budidaya rajungan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh 
ketersedian benih yang baik, baik pada aspek mutu, jumlah, ukuran, maupun 
waktu. Masalah ketersedian benih saat ini masih menjadi masalah utama dalam 
pengembangan budidaya rajungan sehingga melalui usaha perbenihan dapat 
mengatasi permasalah keberlanjutan kegiatan budidaya rajungan. Keberhasilan 
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pembenihan rajungan sangat ditentukan oleh manajemen dan teknik perbenihan 
khususnya pada fase awal stadia serta kemampuan larva dalam proses 
metamorfosis.  

Permasalahan yang dihadapi dalam usaha pembenihan rajungan 
adalah rendahnya sintasan dan perkembangan larva tidak seragam pada stadia 
larva. Rendahnya nilai tersebut terutama pada stadia zoea dan megalopa. 
Besarnya tingkat kematian larva rajungan pada stadia zoea tersebut diduga 
karena nutrisi yang tidak tercukupi dan lingkungan yang tidak mendukung untuk 
perkembangan stadia berikutnya (Rimandi, 2015). Menurut Effendy dkk, (2005) 
bahwa kematian larva masih sering terjadi terutama pada zoea dan megalopa. 
Tingkat mortalitas dapat mencapai kisaran 80% dari populasi yang dipelihara. 
Lebih lanjut Akmal dkk,(2018) bahwa tingginya mortalitas larva rajungan 
diakibatkan karena penyakit malnutrisi mengakibatkan larva gagal molting/ganti 
kulit yang ditandai adanya bekas karapas yang masih menempel pada tubuh 
larva, dan sifat naluri kanibalisme yang tinggi.  

Guna mengatasi permasahan tersebut diatas maka dilakukan 
pengkayaan pakan alami jenis rorifer dan artemia menggunakan vitamin C 
dengan harapan dapat meningkatkan nilai nutrisi pakan yang diberikan pada 
larva rajungan hingga berdampak pada nilai sintasan yang tinggi pada 
pemeliharaan larva rajungan. Vitamin C memiliki beberapa manfaat, diantaranya 
adalah berperan dalam metabolisme tubuh dan membantu pembentukan 
collagen (Suwirya dkk, 2003). Menurut (Ambarwati, 2014) bahwa vitamin C dapat 
meningkatkan daya tahan tubuh larva sehingga dapat meminimalisir serangan 
penyakit serta dapat meningkatkan kelulushidupan kepiting bakau.  

Meskipun vitamin C dibutuhkan oleh tubuh larva rajungan untuk 
mencukupi kebutuhan nutrisi, namun kekurangan vitamin C dapat memberikan 
efek negatif pada larva rajungan stadia zoea. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengetahui dosis optimum vitamin C terhadap kandungan vitamin C pada rotifer, 
artemia dan larva rajungan, rasio RNA/DNA dan sintasan larva rajungan stadia 
zoea. 

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2020 di unit 
pembenihan kepiting dan rajungan Balai Perikanan Budidaya Air Payau 
(BPBAP) Takalar. Analisis rasio RNA/DNA dilakukan di Laboratorium Uji Fisika 
Kimia BPBAP Takalar. Hewan uji yang digunakan pada kegiatan ini adalah larva 
rajungan stadia zoea I. Padat penebaran larva rajungan stadia zoea sebanyak 
50 ekor/liter. Pemeliharaan larva rajungan di lakukan pada wadah baskom 
volume 70 liter. Larva rajungan dipelihara dari stadia zoea 1 sampai megalopa. 
Selama kegiatan berlangsung larva rajungan zoea diberi pakan rotifer dan 
artemia. Frekuensi pemberian pakan pada larva rajungan diberikan 4 kali sehari. 
Dosis vitamin C yang digunakan dalam kegiatan ini adalah perlakuan A: 0 ppm, 
perlakuan B: 200 ppm, perlakuan C: 250 ppm dan perlakuan D: 300 ppm. 
Pemberian vitamin C pada rotifer dan artemia sebelum diberikan ke larva 
rajungan. Pengkayaan rotifer dan atemia menggunakan wadah dari baskom 
plastik bervolume 10 liter. Rotifer dan artemia selanjutnya diperkaya 
menggunakan vitamin C (dengan metode perendaman ?) sesuai dengan dosis 
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yang diujikan. Lama pengkayaan berlangsung selama 4 jam dan selama proses 
pengkayaan berlangsung aerasi tetap dijalankan. Pergantian air media 
pemeliharaan larva rajungan dilakukan setiap dua hari sekali sebanyak 30-50%. 

Peubah yang Diamati 

Analisis Kandungan Vitamin C 

Menurut Techinamuti dan Pratiwi (2018) bahwa kandungan vitamin C 
dapat dihitung dengan rumus : 

Vit. C (mg/100g) =
(V I2  x 0,88 x Fp) x 100

W s (gram)
 

Dimana: 

V I2 = Volume Iodium (ml) 
0,88 = 0,88 mg asam askorbat setara dengan 1 ml larutan I2 0,01 N 
Fp = Fator pengenceran 
W s = Berat sampel (g) 

Rasio RNA/DNA  

 Pengukuran konsentrasi RNA/DNA menggunakan spektrofotometer. 
Untuk mengukur konsentrasi DNA digunakan rumus yang digunakan Fatchiyah 
(2011) sebagai berikut :  

 [DNA] = Å260 x 50 x Faktor pengenceran 

Keterangan :  

Å260  = Nilai absorbansi pada 260 nm  
50 = Larutan dengan nilai absorbansi 1,0 sebanding dengan 50 ug untai   

ganda DNA per ml (dsDNA)  

 [RNA] = Å260 x 40 x Faktor pengenceran 

Keterangan:  

40 = 40 ug/ml untai tunggal RNA (ssRNA) 

Sintasan 

Untuk mengetahui tingkat sintasan dapat dihitung dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut :  

SR =
Nt 

N0 
  x 100% 

 Keterangan :  
SR = Sintasan (%)  
Nt  = Jumlah hewan uji yang hidup pada akhir Kegiatan (ekor)  
No = Jumlah hewan Uji yang hidup pada awal Kegiatan (ekor) 

 Sebagai data penunjang dilakukan pengukuran beberapa parameter 
fisika kimia air media pemeliharaan larva rajungan meliputi suhu, pH, oksigen 
terlarut, dan amoniak. 



200 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kandungan Vitamin C Rotifer, Artemia dan Larva Rajungan 

Hasil analisa kandungan vitamin C rotifer, artemia dan larva rajungan 
berbagai dosis vitamin C di sajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata kandungan vitamin C rotifer, artemia dan larva rajungan 
dengan pemberian dosis vitamin C. 

Dosis vitamin C Kandungan vitamin C (µg/g basah) 

(ppm) Rotifer    Artemia LLarva rajungan 

0  1548.04 ± 1.44 1417.27 ± 1.81  848.49 ± 0.65  

200 1737.19 ± 2.55 1617.26 ± 1.42  932.50 ± 1.45  

250 1955.67 ± 2.12 1742.50 ± 1.16  960.23 ± 1.16  

300 1809.29 ± 2.54 1641.71 ± 2.26  851.52 ± 0.75  

 Berdasarkan pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa kandungan vitamin C 
rotifer, artemia dan larva rajungan tertinggi dihasilkan pada dosis 250, di ikuti 
200, 300 ppm dan 0 ppm (kontrol). Setelah pemberian vitamin C dilakukan 
terlihat bahwa kandungan vitamin C rotifer, artemia dan larva meningkat. 
Kandungan vitamin C dalam tubuh rotifer, artemia dan larva optimum pada dosis 
250 ppm, sedangkan pada dosis 300 ppm kandungan vitamin C mengalami 
penurunan. 

Tingginya kandungan vitamin C rotifer, artemia dan larva rajungan pada 
dosis 250 ppm mengindikasikan bahwa dosis tersebut merupakan dosis yang 
terbaik untuk meningkatkan kandungan vitamin C. Pada dosis 200 ppm diduga 
jumlah vitamin C terlalu rendah sehingga menghasilkan kandungan vitamin C 
rotifer, artemia dan larva menjadi rendah. Hal demikian seperti dilaporkan oleh 
Gunarto dan Herlinah (2015) bahwa semakin rendah dosis vitamin C yang 
digunakan untuk pengkayaan rotifer dan artemia maka kandungan vitamin C 
pada rotifera dan artemia rendah. Pada dosis vitamin C 0 ppm (kontrol) 
memperlihatkan nilai kandungan vitamin C lebih rendah dibandingkan dengan 
dosis lainnya,.Hal ini diduga kandungan vitamin C pada rotifer, artemia dan larva 
rajungan  hanya berasal dari asupan Chlorella sp. yang merupakan pakan rotifer 
dan larva rajungan yang mengandung vitamin C.  

Pada dosis 300 ppm kandungan vitamin C mengalami penurunan 
menunjukkan bahwa rotifer, artemia dan larva rajungan memiliki kemampuan 
dalam menyerap vitamin C yang terbatas. Hal ini sesuai dengan pendapat Jusadi 
dkk, (2006) bahwa vitamin pada konsentrasi tinggi, vitamin C justru menghambat 
secara signifikan reaksi yang berlanjut antara asam askorbil dan molekul 
oksigen. Pemberian vitamin C yang berlebihan tidak sepenuhnya diserap oleh 
tubuh, namun akan dikeluarkan dalam bentuk urin, serta dengan asupan vitamin 
C yang berlebih dapat menyebabkan defisiensi vitamin B12 dimana peran 
vitamin B12 yaitu sebagai pembentukan jaringan baru. 
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Rasio RNA/DNA 

Rata-rata rasio RNA/DNA larva rajungan pada pemberian dosis vitamin C 
disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata rasio RNA/DNA larva rajungan setiap perlakuan. 

Dosis Vitamin C (ppm) Rasiso RNA/DNA (ng/μL) 

0 0.96 ± 0.11  

200 1.01 ± 0.01  

250 2.04 ± 0.03  

300 0.98± 0.04  

Hasil pengukuran rasio RNA/DNA menunjukkan fluktuasi nilai yang 
berbeda setiap pemberian dosis vitamin C. Rasio RNA/DNA memperlihatkan 
kemampuan fisiologis larva rajungan terhadap perlakuan yang diberikan. 
Menurut Budi (2017) bahwa salah satu indikator pertumbuhan dan 
perkembangan organisme yaitu rasio RNA/DNA. Pemberian vitamin C dosis 250 
ppm dapat meningkatkan rasio RNA/DNA dan memperbaiki kondisi larva 
rajungan sehingga perkembangan menjadi semakin cepat. Hal ini disebabkan 
bahwa dosis tersebut merupakan dosis yang optimum bagi larva untuk menyerap 
vitamin C di dalam tubuh larva rajungan, sehingga memberikan dampak pada 
peningkatan performa dan kualitas larva rajungan. Menurut Misbah (2018) 
bahwa larva kepiting yang berada dalam kondisi baik cenderung mempunyai 
perbandingan RNA/DNA yang tinggi dibandingkan dengan yang memiliki kondisi 
yang kurang baik. Perbandingan tersebut menandakan peristiwa perkembangan 
yang didasari peningkatan pertumbuhan dan percepatan metamorphosis larva 
kepiting.  

Rendahnya rasio RNA/DNA pada dosis 0 (kontrol) dibandingkan dengan 
dosis 200, 250 dan 300 ppm. Hal ini diduga bahwa karena tidak adannya 
penambahan vitamin C berdampak pada ketahanan stres tinggi, sintasan rendah 
dan perkembangan larva yang lambat. Menurut Jamal (2019) bahwa larva 
rajungan yang berada dalam kondisi kurang baik cenderung memiliki rasio 
RNA/DNA yang rendah, sehingga berdampak pada laju metamorfosis dan 
kelangsungan hidup rendah. Selanjutnya dipertegas Muslimin (2019) bahwa 
kondisi larva rajungan yang kurang baik sejalan dengan rendahnya rasio 
RNA/DNA pada tubuh larva rajungan sehingga pertumbuhan dan perkembangan 
larva rajungan menjadi lambat. Hubungan antara rasio RNA/DNA dengan 
perkembangan larva dan sintasan menunjukkan adanya korelasi positif. 

Pemberian vitamin C 250 ppm pada pemeliharaan larva rajungan stadia 
zoea menunjukkan bahwa dosis tersebut rasio RNA/DNA lebih tinggi 
dibandingkan dengan perlakuan lainnya.Tingginya rasio RNA/DNA larva 
rajungan akan memberikan dampak pada peningkatan performa dan kualitas 
larva rajungan. Semakin tinggi rasio RNA/DNA semakin besar pula sintasan, dan 
ketahanan stres larva rajungan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara 
rasio RNA/DNA dengan ketahanan stres larva rajungan menunjukkan adanya 
korelasi positif. 
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Sintasan 

Sintasan larva rajungan pada berbagai dosis vitamin C dapat di lihat pada 
Tabel 3  

Tabel 3. Rata-rata sintasan larva rajungan pada berbagai dosis vitamin C selama 
Kegiatan berlangsung 

Dosis Vitamin C Sintasan 

(ppm) (%) 

0 42.33  

200 53.76  

250 57.37 

300 48.77 

Tingginya sintasan larva rajungan yang diperoleh pada pemberian vitamin 
C 250 ppm diduga karena dosis tersebut merupakan yang optimum bagi larva 
dalam memanfaatkan vitamin C dalam tubuh rotifer dan artemia untuk memenuhi 
kebutuhan energi larva. Hal tersebut dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan 
tahan terhadap serangan penyakit sehingga larva dapat mempertahankan 
sintasannya. Menurut Gunarto dkk (Gunarto dan Herlinah), (2015) bahwa 
pemberian vitamin C pada pakan alami dalam jumlah yang sesuai dengan 
kebutuhan larva kepiting bakau berperan penting dalam merangsang daya tahan 
tubuh larva sehingga mengaktifkan fungsi kekebalan tubuh yang berpengaruh 
terhadap mudahnya beradaptasi dengan lingkungannya dan tahan terhadap 
serangan penyakit. Menurut Jusadi dkk, (2006) bahwa vitamin C berperan 
penting dalam menormalkan fungsi kekebalan tubuh dan mengurangi stres. 
Selanjutnya dipertegas oleh Siregar dan Adelin (2009) bahwa vitamin C berperan 
penting dalam membantu reaksi tubuh terhadap stres fisiologi, pencegahan 
penyakit, dan penting untuk pertumbuhan. Vitamin C juga diperlukan untuk 
meningkatkan metabolisme dan daya tahan terhadap perubahan lingkungan dan 
penyakit. 

Rendahnya sintasan yang diperoleh pada pemberian vitamin C 300 ppm, 
hal ini disebabkan karena dosis tersebut telah melebihi batas optimum 
pemberian vitamin C sehingga mempengaruhi sintasan larva. Kelebihan vitamin 
C dalam tubuh larva akan menyebabkan gangguan pencernaan, penurunan 
ketahanan stres dan mortalitas tinggi. Hal ini terlihat dari kontrol harian 
pemberian pakan rotifer dan nauplius artemia tidak termakan oleh larva rajungan 
sehingga kebutuhan energi tidak terpenuhi hingga berdampak banyak terjadi 
kematian larva.  Menurut Ambarwati dkk. (2014) bahwa defisiensi vitamin C pada 
kepitng bakau dapat dicirikan oleh pertumbuhan dan konversi pakan yang 
rendah, berkurangnya frekuensi molting atau molting yang tidak sempurna, 
penurunan ketahanan terhadap stres, sintesis kolagen, penyembuhan luka yang 
tidak sempurna dan mortalitas yang tinggi.  

Rendahnya sintasan larva rajungan tanpa pemberian vitamin C 0 ppm 
(kontrol) dan dosis 150 ppm erat kaintannya dengan rendahnya jumlah vitamin 
C yang di konsumsi oleh larva rajungan sehingga kebutuhan vitamin C tidak 
terpernuhi maka berdampak pada nafsu makan menurun hingga berampak stres 
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larva selanjutnya terjadi kematian larva. Menurut Salsabila dkk, (2019) bahwa 
kekurangan vitamin C pada pakan dapat menyebabkan perubahan bentuk dan 
deformasi rangka (skoliosis dan lordosis), yang ditunjukkan dengan nafsu makan 
hilang, pertumbuhan menurun dan terjadi kematian.  

Kematian larva rajungan terjadi pada saat larva rajungan mengalami 
molting dimana setelah mengalami molting larva tidak mampu membentuk 
cangkang yang keras kembali sehingga tubuh tidak dapat mempertahankan diri 
dari pengaruh lingkungan dan menyebabkan kematian. Hal ini diduga karena 
kebutuhan vitamin C dalam pakan yang dikonsumsi kurang mencukupi bagi 
pembentukan karapas larva rajungan. Sesuai dengan Aslianti dan Priyono 
(2009) bahwa vitamin C mempunyai peranan penting dalam reaksi hidroksilasi 
prolin ke bentuk lisin yang merupakan senyawa penting dalam pembentukan 
kolagen dan perkembangan tulang muda.  

Kualitas Air 

Hasil pengukuran parameter kualitasa air selama kegiatan berlangsung 
dapat dilihat pada Tabel 4 

Tabel 4. Kisaran kualitas air media pemeliharaan larva rajungan pada berbagai 
dosis vitamin C selama Kegiatan. 

Parameter 
  

Dosis Vitamin C (ppm) 

0  200 250 300 

Suhu (0C) 30 - 31 29 - 31 30 - 31 29 - 31 

Salinitas (ppt) 29 - 31 29 - 31 29 - 31 29 - 31 

pH 8,2 - 8,5 8,2 - 8,5 8,3 - 8,5 8,0 - 8,5 

DO (mg/L) 5,03 – 5,96 5,03 – 6,95 5,03 – 6,00 5,03 – 5,95 
Amoniak 
(mg/L) 0,004 - 0,019 0,005 - 0,018 0,006 - 0,017 0,006 0,017 

 Kualitas air untuk media pemeliharaan larva rajungan masih dalam kisaran 
yang layak untuk kehidupan larva rajungan. Kondisi tersebut memungkingkan 
rotifer, artemia dan larva rajungan dapat menyerap vitamin C dengan optimal. 
Hal ini larva rajungan dapat memanfaatkan energi lebih efektif untuk 
perkembangannya dan rasio RNA/DNA serta ketahanan stres larva rajungan. 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemberian dosis vitamin 
C 250 ppm yang terbaik pada pemeliharaan larva rajungan karena dapat 
meningkatkan kandungan vitamin C (rotifer, artemia dan larva rajungan), rasio 
RNA/DNA dan sintasan larva rajungan. 
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ABSTRAK 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dosis optimal vitamin C terhadap laju 
metamorfosis dan ketahanan stres larva rajungan stadia zoea. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada bulan Juni sampai Juli 2020 di unit pembenihan kepiting dan rajungan di Balai 
Perikanan Budidaya Air Payau Takalar. Hewan uji yang digunakan adalah larva rajungan 
stadia zoea I. Padat penebaran larva rajungan stadia zoea sebanyak 50 ekor/L. 
Pemeliharaan larva rajungan di lakukan pada wadah baskom volume 70 L. Larva rajungan 
dipelihara dari stadia zoea 1 sampai Megalopa. Selama Kegiatan berlangsung larva 
rajungan Zoea diberi pakan rotifer dan artemia. Frekuensi pemberian pakan pada larva 
rajungan diberikan 4 kali sehari. Pergantian air media dilakukan setiap dua hari sekali 
sebanyak 30-50%. Dosis vitamin C yang digunakan adalah perlakuan A: 0 ppm, B: 200 
ppm, C: 250 ppm dan D: 300 ppm. Parameter yang diamati laju metamorphosis dan 
ketahanan stres larva rajungan. Hasil Kegiatan menunjukkan bahwa larva rajungan yang 
diberikan vitamin C dosis 250 ppm lebih cepat dalam bermetamorfosis mencapai megalopa 
dan tingkat ketahanan stres yang rendah serta parameter kualitas air yang layak untuk 
kehidupan larva rajungan stadia zoea. 

KATA KUNCI: Artemia, laju metamorfosis, ketahanan stres, rotifer, stadia  zoea, vitamin C 

PENDAHULUAN 

Rajungan (Portunus pelagicus) merupakan salah satu hasil laut yang 
sangat digemari baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor. Untuk 
memenuhi permintaan rajungan tersebut, masih mengandalkan dari hasil 
tangkapan di alam yang jumlahnya masih terbatas sehingga perlu dilakukan usaha 
budidaya rajungan di tambak maupun di keramba jaring apung, akan tetapi benih 
rajungan masih mengandalkan benih dari alam yang ukurannya tidak seragam dan 
sangat terbatas persediaannya. Untuk menunjang kegiatan budidaya rajungan 
perlu digalakkan unit pembenihan rajungan. 

Pakan merupakan komponen utama yang dibutuhkan oleh rajungan untuk 
menjaga kelangsungan hidup dan metamorfosis larva rajungan. Kelengkapan 
nutrisi dalam pakan mutlak diperlukan untuk menjaga agar pertumbuh rajungan 
dapat berlangsung secara normal. Kebutuhan nutrisi yang meliputi protein, lemak, 
karbohidrat, vitamin, mineral untuk pertumbuhan dan mempertahankan tingkat 
kelangsungan hidupnya (Effendy dkk., 2005). 

Pakan alami yang diberikan pada pemeliharaan larva rajungan stadia 
Zoea adalah Rotifer dan Artemia. Pakan alami tersebut mempunyai enzim 
proteolitik yang sangat membantu proses pencernaan larva selama saluran 
pencernaan belum terbentuk sempurna. Selain itu karena ukuran sesuai dengan 
bukaan mulut larva rajungan dan mempunyai kemampuan bertahan dalam air dan 
tidak menimbulkan banyak efek samping pada larva rajungan. Akan tetapi 
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kandungan vitamin C Rotifer dan Artemia masih rendah sehingga perlu pemberian 
vitamin C dari luar. 

Pemberian vitamin C pada pakan alami jenis rorifer dan artemia dengan 
harapan dapat meningkatkan nilai nutrisi pakan yang diberikan pada larva 
rajungan hingga berdampak pada nilai sintasan dan laju metamorphosis pada 
pemeliharaan larva rajungan. Vitamin C memiliki beberapa manfaat, diantaranya 
adalah berperan dalam metabolisme tubuh dan membantu pembentukan collagen 
(Suwirya dkk, 2003). Menurut (Ambarwati, 2014) bahwa vitamin C dapat 
meningkatkan daya tahan tubuh larva sehingga dapat meminimalisir serangan 
penyakit serta dapat meningkatkan kelulushidupan kepiting bakau.  

Meskipun vitamin C dibutuhkan oleh tubuh larva rajungan untuk 
mencukupi kebutuhan nutrisi, namun kelebihan vitamin dan kekurangna dapat 
memberikan efek negatif pada larva rajungan stadia zoea. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengetahui dosis optimal vitamin C terhadap kandungan Vitamin C, Rasio 
RNA/DNA dan Ketahanan stres larva rajungan stadia zoea. 

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2020 di unit 
pembenihan kepiting dan rajungan Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) 
Takalar. Analisis Rasio RNA/DNA dilakukan di Laboratorium Uji Fisika Kimia 
BPBAP Takalar. Hewan uji yang digunakan pada kegiatan ini adalah larva 
rajungan stadia zoea I. Padat penebaran larva rajungan stadia Zoea sebanyak 50 
ekor/liter. Pemeliharaan larva rajungan di lakukan pada wadah baskom volume 70 
liter. Larva rajungan dipelihara dari stadia Zoea 1 sampai Megalopa. Selama 
Kegiatan berlangsung larva rajungan Zoea diberi pakan rotifer dan artemia. 
Frekuensi pemberian pakan pada larva rajungan diberikan 4 kali sehari. Dosis 
vitamin C yang digunakan dalam kegiatan ini adalah perlakuan A: 0 ppm, 
perlakuan B: 200 ppm, perlakuan C: 250 ppm dan perlakuan D: 300 ppm. 
Pemberian vitamin C pada rotifer dan artemia sebelum diberikan ke larva 
rajungan. Pengkayaan rotifer dan atemia menggunakan wadah dari baskom 
plastik bervolume 10 liter. Rotifer dan artemia selanjutnya diperkaya 
menggunakan vitamin C sesuai dengan dosis yang digunakan. Lama pengkayaan 
berlangsung selama 4 jam dan selama proses pengkayaan berlangsung aerasi 
tetap dijalankan. Pergantian air media kegiatan larva rajungan dilakukan setiap 
dua hari sekali sebanyak 30-50%. 

Peubah yang Diamati 

Laju Metamorfosis  

 Laju metamorfosis larva rajungan ditentukan berdasarkan rumus Redzuari 
dkk, (2012) sebagai berikut:  
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LSI =
{(St ×  Lt) + (Si ×  Li)}

ts
 

Keterangan:  

LSI = Larva stage index  
St = Stadia larva selanjutnya  
Si = Stadia larva sebelumnya  
Lt = Jumlah sampel larva untuk stadia selanjutnya  
Li = Jumlah sampel larva untuk stadia sebelumnya  
Ts = Total jumlah sampel 

Penilaian Larvae stage indeks (LSI) mengacu pada nilai kisaran yang 
digunakan oleh Redzuari dkk, (2002) pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Penilaian Larvae stage indeks (LSI). 

Stadia larva Kisaran LSI  LSI 

Zoea 1 (Z1)  1 - 1.5  1  

Zoea 2 (Z2)  1.6 - 2.5  2  

Zoea 3 (Z3)  2.6 - 3.5  3  

Zoea 4 (Z4)  3.6 - 4.5  4  

Megalopa (M)  4.6 -5.5  5  

Ketahanan Stres 

Untuk mengetahui kondisi fisiologis larva rajungan maka dilakukan uji 
ketahanan stres. Dalam uji ini dilakukan pengukuran resistensi larva rajungan 
terhadap kejutan osmotik yang dilakukan di akhir kegiatan. 

CSI dihitung dengan modifikasi formula yang digunakan oleh Ress dkk., 
(1994) dengan formula sebagai berikut:  

CSI = D5 + D10 +  … . . +D60 

Keterangan : 

CSI =   Cumulative stres index 
D5, D10, D60 = Jumlah larva stres pada waktu tertentu (menit) 

 Semakin tinggi nilai CSI maka tingkat ketahanan larva semakin rendah, 
demikian pula sebaliknya semakin rendah nilai CSI semakin tinggi tingkat 
ketahanan larva (Karim, 2000). 

 Sebagai data penunjang dilakukan pengukuran beberapa parameter fisika 
kimia air media pemeliharaan larva rajungan meliputi suhu, pH, oksigen terlarut, 
dan amoniak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecepatan Metamorfosis 

Rata-rata Larva Stage Indeks (LSI) larva rajungan zoea 1 ke stadia 
megalopa pada berbagai dosis vitamin C selama kegiatan berlangsung dapat di 
lihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Rata-rata Larva Stage Indeks (LSI) larva rajungan pada berbagai dosis 
vitamin C 

Dosis 
Vitamin C 
(ppm) 

Umur Larva Rajungan (Hari) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 Z1 Z1 Z1 Z2 Z2 Z2 Z3 Z3 Z4 Z4 M 

 1.0 1.0 1.3 1.6 1.8 1.9 2.6 2.9 3.5 4.3 4.9 

200 Z1 Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z4 Z4 M M 

  1.0 1.0 1.5 1.7 1.9 2.9 3.0 3.7 3.9 4.8 5.0 

250 Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z4 Z4 M M M 

  1.0 1.0 1.6 1.9 2.8 3.0 3.7 3.9 4.8 5.0 5.0 

300 Z1 Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z4 Z4 M M 

  1.0 1.0 1.3 1.6 1.9 2.6 2.8 3.7 3.9 4.8 5.0 

 Pada Tabel 2 terlihat bahwa laju metamorfosis larva rajungan yang 
dipelihara pada dosis 250 ppm pada periode zoea 1 ke zoea 2 hanya 
membutuhkan waktu 2 hari sedangkan pemberian dosis 0, 200 dan 300 ppm  
membutuhkan waktu 3 hari ke zoea 2. Selanjutnya pada pemberian dosis vitamin 
C 200, 250 dan 300 ppm periode zoea 2 ke zoae 3 membutuhkan waktu 2 hari, 
kecuali pada pemberian dosis vitamin C 0 ppm membutuhkan waktu 3 hari. 
Kemudian peroide zoea 3 ke stadia 4 dan periode zoea 4 ke megalopa masing-
masing pada pemberian dosis vitamin C membutuhkan waktu 2 hari. Rata-rata 
nilai Larval Stage Index (LSI) larva rajungan zoea-1 sampai megalopa relatif sama 
pada semua dosis vitamin C, kecuali pada dosis vitamin C 250 ppm yang 
menunjukkan perubahan nilai index dan perubahan stadia larva yang lebih cepat. 

Hasil pengamatan kecepatan metamorfosis larva rajungan 
memperlihatkan bahwa larva rajungan yang diberikan vitamin C dosis 250 ppm 
lebih cepat dalam bermetamorfosis mencapai megalapa yaitu pada hari ke 9.  
Dibandingkan dengan pemberian dosis 200, 300 ppm memasuki stadia megalopa 
masing-masing pada hari ke 10 dan paling lambat bermetamorfosis tanpa 
pemberian vitamin C 0 ppm (kontrol) yaitu pada hari ke 11.  

Selama masa pemeliharaan larva rajungan memperlihatkan bahwa laju 
metamorfosis larva rajungan yang diberi pakan yang dikayakan vitamin C dosis 
250 ppm lebih cepat dalam proses metamorfosis mencapai megalopa. Hal 
tersebut diduga bahwa dengan dosis 250 ppm merupakan dosis terbaik yang 
dapat memacu secara optimal proses pergantian kulit pada larva rajungan. 
Menurut Gunarto dan Parenrengi (2012) bahwa penambahan vitamin C mampu 
mempercepat perkembangan larva menjadi megalopa dan periode menjadi 
krablet juga ditempuh dalam waktu yang lebih singkat dibanding dengan perlakuan 
yang tanpa penambahan vitamin C pada rotifer atau naupli artemia yang dijadikan 
pakan larva dan megalopa kepiting bakau.  

 Pada pemberian dosis vitamin C 200 dan 300 ppm memperlihatkan bahwa 
perkembangan larva rajungan dari zoea ke stadia megalopa lambat  
bermetamorfosis. Diduga karena pengaruh kandungan vitamin C rotifer dan 
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artemia rendah sehingga yang terserap oleh larva juga rendah dan berpengaruh 
terhadap frekuensi moulting pada larva kepiting. Menurut Gunarto dkk, (2015) 
bahwa kekurangan vitamin C pada larva kepiting ditandai dengan rendahnya 
frekuensi moulting, mudah stres dan kematian tinggi. Lebih lanjut dikatakan 
Rahayu (2019) bahwa apabila larva udang galah kurang mendapatkan asupan 
vitmin C yang cukup maka akan mempengaruhi laju metamorfosis dan 
kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup larva udang galah sangat bergantung 
pada keberhasilan larva saat melakukan molting. Pada saat molting,larva 
membutuhkan banyak energi untuk keberhasilannya membentuk kitin 
eksoskeletonnya yang baru. Energi ini sebagian besar diperoleh dari bahan 
cadangan yang terdiri dari lemak, karbohidrat dan protein. Pada crustacea, bahan 
cadangan itu disimpan dalam organ hepatopankreas hingga saat akan diubah 
menjadi energi, terutama pada saat molting. 

 Kecepatan metamorfosis larva rajungan zoea cenderung melambat pada 
dosis 0 ppm (kontrol) mencapai stadia megalopa. Hal ini menunjukkan bahwa 
tanpa pemberian vitamin C pada larva memberikan dampak yang tidak baik 
terhadap kemampuan larva dalam percepatan proses metamorfosis. Menurut  
Gunarto dkk, (2014) bahwa pengkayaan dengan vitamin C pada pakan larva 
(rotifer dan artemia) menyebabkan larva lebih tahan terhadap serangan parasit, 
dibanding dengan larva pada kontrol dimana pakannya tidak dikayakan dengan 
vitamin C, larvanya banyak terserang parasit, sehingga larva lambat berkembang 
menjadi megalopa dan kepiting muda.  

Ketahanan Stres 

  Ketahanan larva rajungan terhadap stres dievaluasi berdasarkan formula 
indeks stres kumulatif (cumulative stres indeks, CSI). Indeks stres kumulatif larva 
rajungan dengan pemberian vitamin C disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata nilai ketahanan stres larva rajungan pada berbagai dosis 
vitamin C 

Dosis Vitamin C (ppm) CSI (Cumulative stres index)  

0 117 ± 1.53  

200 110 ± 1.00  

250 106 ± 1.15  

300 115 ± 0.58  

 Tingkat ketahanan stres larva rajungan ditunjukkan dengan besarnya nilai 
indeks ketahanan stres atau cumulative stres index (CSI), semakin tinggi nilai CSI 
maka ketahanan stres semakin rendah. Perbedaan tingkat ketahanan stres larva 
rajungan dipengaruhi oleh ketersediaan vitamin C dalam tubuh larva.  Tingginya 
tingkat stres larva rajungan pada dosis 0 (kontrol) karena tidak adanya suplai 
vitamin C pada pakan yang diberikan. Kekurangan vitamin C menyebabkan fungsi 
pertahanan tubuh larva menurun, sehingga larva tidak cukup untuk 
mempertahankan diri dari stres. Menurut Rahayu (2019) bahwa faktor penentu 
yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya ketahanan stres udang galah 
dipergaruhi oleh ketersediaan vitamin C pada tubuh udang semakin rendah 
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kandungan vitamin C pada larva berdampak pertahanan atau kekebalan tubuh 
rendah sehingga berdampak pada mortalitas tinggi.  

Rendahnya ketahanan stres larva rajungan pada dosis 250 ppm 
disebabkan adanya suplai vitamin C pada rotifer dan nauplius artemia yang di 
konsumsi larva rajungan. Vitamin C berperan sebagai stimulan untuk sistem 
pertahanan tubuh dan antioksidan. Menurut Ambarwati dkk, (2014) 
mengemukakan bahwa vitamin C berfungsi meningkatkan pertumbuhan, 
mengatasi stres,meningkatkan reproduksi dan meningkatkan imunitas terhadap 
serangan penyakit.  

Kualitas Air 

Hasil pengukuran parameter kualitasa air selama Kegiatan berlangsung 
dapat dilihar pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kisaran kualitas air media pemeliharaan larva rajungan pada berbagai 
dosis vitamin C selama kegiatan. 

Parameter Dosis Vitamin C 

  0 ppm  200 ppm 250 ppm 300 ppm 

Suhu (0C) 29 - 30 29 – 31 29 - 31 29 - 30 

Salinitas (ppt) 30 - 31 30 – 31 30 - 31 30 - 31 

pH 8,1 - 8,4 8,1 - 8,3 8,2 - 8,5 8,0 - 8,5 

DO (mg/L) 5,02 – 5,95 5,02 – 6,00 5,03 – 6,00 5,02 – 5,96 

Amoniak (mg/L) 0,005 - 0,018 0,005 - 0,019 0,005 - 0,016 0,005 - 0,016 

 Suhu pada kegiatan ini berkisar 28-31°C, nilai ini masih berada dalam 
kondisi yang optimal. Lebih lanjut Hartanto dkk, (2017) bahwa untuk pemeliharaan 
induk, penetasan telur, pemeliharaan larva hingga pendederan benih rajungan 
memerlukan suhu air media pemeliharaan berkisar  28-31ºC. 

 Salinitas air media berkisar 30-31 ppt, nilai ini masih dalam batas layak 
untuk kehidupan larva rajungan. Menurut Misbah (2018) bahwa salinitas dan dosis 
asam amino terlarut yang tepat dalam menghasilkan larva dan mempercepat laju 
metamorfosis larva kepiting bakau adalah salinitas 30 ppt. 

 Kisaran pH air media selama kegiatan berlangsung berkisar 8,1-8,5. Nilai 
ini masih optimal untuk kehidupan larva rajungan. Lebih lanjut Ambrawati (2014) 
bahwa nilai pH 8,0-8,5 masih dalam batas kelayakan untuk pertumbuhan dan 
kelangsungan hidup larva kepiting bakau. 

 Nilai kisaran oksigen terlarut berbagai dosis vitamin C selama kegiatan 
berlangsung adalah  5,02–6,00 ppm. Nilai kisaran ini masih layak bagi sintasan 
laju metamorfosis larva rajungan.  

Konsentrasi amoniak selama Kegiatan larva rajungan berkisar antara 
0,005-0,018 ppm. Konsentasi amoniak tersebut tergolong dalam kadar yang dapat 
dotelorir leh larva rajungan. Menurut Mutmainnah (2019) bahwa kadar amoniak 
yang optimal pada pemeliharaan larva rajungan adalah 0,048–0,083 ppm. 
Menurut Ikhwanuddin dkk, (2016) bahwa kisaran amoniak untuk kelayakan hidup 
larva rajungan berada pada kisaran <0,1 ppm. Konsentrasi amoniak yang tinggi 
akan menyebakan hilangnya keseimbangan dan bahkan akan terjadi kematian. 
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KESIMPULAN  

 Hasil kegiatan menunjukkan bahwa larva rajungan yang diberikan vitamin 
C dosis 250 ppm lebih cepat dalam bermetamorfosis mencapai megalopa dan 
tingkat ketahanan stres yang rendah serta parameter kualitas air yang layak untuk 
kehidupan larva rajungan stadia zoea. 
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ABSTRAK 

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan petroleum 
benzena secara berulang terhadap hasil analisa proksimat kandungan lemak. Informasi 
ini diperlukan sebagai upaya penghematan bahan kimia dalam proses analisa lemak.  
Kegiatan dilakukan di laboratorium nutrisi dan teknologi pakan Balai Riset Perikanan 
Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros. Bahan yang 
digunakan adalah pakan komersil dan petroleum benzena, alat yang digunakan adalah 
timbangan analitik, desikator, soxthem lemak, gegep dan oven.  Metode  yang digunakan 
mengacu pada metode SNI 01-2354.3-2006 dengan tahapan penimbangan tabung dan 
sampel pakan komersil sebanyak 2 g, pemberian petroleum benzena ke dalam sampel, 
proses ekstraksi menggunakan alat soxtherm  dan evaporasi sampel. Sisa petroleum 
benzena pada ekstraksi pertama ditampung, kemudian digunakan untuk ekstraksi tahap 
ke-2, langkah ini dilakukan secara berulang hingga tahap ektraksi ke-4. Pengujian 
dilakukan secara acak lengkap dan data kadar lemak dianalisis menggunakan analisis 
ragam (ANOVA) dengan tingkat kepercayaan 95% dan perhitungan nilai RSD (relative 
standard deviation). Kadar lemak yang diperoleh berkisar 24,97-25,47%. Ekstraksi 
pertama diperoleh kadar lemak sebesar (24,97%±0,27), ekstraksi ke-2 sebesar 
(24,83%±0,68), ekstraksi ke-3 sebesar (25,42%±0,18) dan ekstraksi ke-4 sebesar 
(25,47%±0,40).  Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan penggunaan petroleum 
benzena secara berulang untuk analisa lemak tidak berpengaruh nyata terhadap hasil 
analisa kadar lemak (P>0,05) dengan nilai RSD pada kisaran 0,71-2,89%. Dari pengujian 
ini dapat disimpulkan bahwa pelarut petroleum benzena dapat digunakan beberapa kali 
sebagai pengestrak karena hasil yang diperoleh relatif sama, sehingga dapat menghemat 
bahan kimia.  

KATA KUNCI : Petroleum benzena, ekstraksi, kadar lemak 

PENDAHULUAN 

Benzena merupakan senyawa aromatik tersederhana. Cincin benzena 
dianggap sebagai induk sama seperti alkana rantai lurus. Gugus alkil, halogen 
dan gugus nitro dinamai dalam bentuk awalan pada benzena itu. Dewasa ini 
sumber utama benzena, adalah benzena yang tersubstitusi dan senyawa 
aromatik lain adalah petroleum. Benzena termasuk senyawa aromatik dan 
memiliki rumus molekul C6H6. Rumus molekul benzena memperlihatkan sifat 
ketidakjenuhan dengan adanya 11 ikatan rangkap. Tetapi ketika dilakukan uji 
bromine benzena tidak memperlihatkan sifat ketidakjenuhan karena benzena 
tidak melunturkan warna dari air bromine. 

Benzena merupakan senyawa aromatik hidrokarbon yang mempunyai 
rantai karbon tertutup dengan 6 12 atom hidrogen yang mempunyai sifat tidak 
jenuh. Benzena sendiri digunakan secara luas sebagai palarut. Benzena secara 
umum disebut sebagai benzol yang merupakan cairan yang tidak berwarna 
dengan bau yang segar. Senyawa benzena memiliki sifat yang berguna yakni 
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membentuk azeotrop dengan air (azeotrop yakni campuran yang tersuling pada 
susunan konstan terdiri dari 91% benzena, 9% air dan mendidih pada 69,4°C). 
Senyawa yang larut dalam benzena mudah dikeringkan dengan menyuling 
azeotrop tersebut. Benzena menguap ke udara dengan sangat cepat dan cepat 
terlarut didalam air. Benzena sangat mudah terbakar. Secara umum orang dapat 
mencium bau benzena mulai dari konsentrasi 60 ppm sampai dengan 100 ppm 
dan untuk dapat merasakan benzena di air pada konsentrasi 0,5–4,5 ppm ( 
Anonim, 2021) 

Lemak dan minyak adalah salah satu kelompok senyawa lipida yaitu 
senyawa organik yang mempunyai satu sifat yang khas yaitu tidak larut dalam 
air, tetapi larut dalam pelarut organik misalnya seperti ether, benzene, 
chloroform, dan lain-lain Lemak dan minyak merupakan sumber energi yang 
paling efektif pada ikan dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, 1 gram 
lemak akan menghasilkan 9 kkal sedangkan protein dan karbohidrat hanya 
menghasilkan kalori kurang lebih 4 kkal saja (Muchtadi, et.al.,1992). Lemak dan 
minyak juga merupakan zat yang sangat penting untuk menjaga kesehatan 
tubuh manusia (Hermanto, Muawanah, & Wardhani, 2010).  

Analisa proksimat kandungan lemak pada bahan baku pakan, pakan 
maupun daging ikan di laboratorium nutrisi dan teknologi pakan Balai Riset 
Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) 
dilakukan dengan metode Gravimetri  sesuai Badan Standarisasi Nasional, SNI 
no. 01-2354.3-2006.  Dalam metode tersebut lemak pada contoh diekstraksi 
menggunakan petroleum benzene. Penggunaan petroleum benzene untuk 
analisa contoh selama ini hanya digunakan dalam satu kali ekstraksi, kemudian 
sisanya tidak digunakan lagi. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemborosan 
pemakaian bahan kimia petroleum benzene. Sebagai upaya penghematan 
bahan kimia dalam analisa proksimat, perlu dilakukan pengujian penggunaan 
petroleum benzene secara berulang untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap 
hasil analisa proksimat kandungan lemak. 

BAHAN DAN METODE 

 Kegiatan ini dilakukan di Laboratorium Balai Riset Perikanan Budidaya 
Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros pada tanggal 05 
Januari 2021. Bahan yang digunakan dalam proses analisa kandungan kadar 
lemak adalah daging ikan baronang, pakan komersil dan petroleum benzene pa 
(pro analytic). 

 Adapun alat yang digunakan adalah timbangan analitik, desikator, alat 
soxthem lemak, gegep dan oven seperti pada Gambar 1.  

                

Gambar 1. Alat yang digunakan dalam kegiatan litkayasa: A. gegep, B. 
timbangan analitik, C. oven, D. alat soxthem lemak dan E. desikator 

A B C D E 
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 Metode analisa kandungan kadar lemak mengacu pada SNI 01-2354.3-
2006 (BSN, 2006).  Tabung lemak  kosong (A) ditimbang, kemudian contoh yang 
sudah di homogenkan ditimbang secara seksama sebanyak 2 g dan dibungkus 
dengan kertas saring (B). Sampel kemudian dipanaskan di dalam oven untuk 
menghilangkan sisa-sisa kandungan air pada sampel. Selanjutnya dimasukkan 
berturut- turut petroleum benzena sebanyak 125 mL ke dalam tabung lemak, 
sampel dimasukkan ke dalam selongsong lemak, dan rangkaian alat ekstrak 
lemak dipasang dengan benar. Larutan lemak dan petroleun benzena 
dievaporasi dalam tabung lemak sampai kering. Tabung lemak yang berisi lemak 
dipanaskan dengan oven pada suhu 105oC selama 2 jam untuk menghilangkan 
sisa petroleun benzena dan uap air. Tabung dan lemak didinginkan dalam 
desikator selama 30 menit, kemudian ditimbang (C) hingga beratnya konstan. 
Sisa petroleun benzena pada ekstraksi ke-1 ditampung, dan digunakan pada 
proses ekstraksi ke-2, demikian selanjutnya  dilakukan hingga proses ektraksi 
ke-4 dengan sampel yang sama yaitu pakan komersil (Gambar 2). 

 Perhitungan kadar lemak dilakukan dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut : 

                                  𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑎𝑘 (%) =
C−A

B
 𝑥 100 % 

Keterangan: 

A = Berat tabung lemak kosong (g) 
B = Berat sampel  (g) 
C = Berat tabung lemak dan lemak hasil esktraksi (g) 

 Untuk mengetahui keberterimaan terhadap data yang dihasilkan 
dilakukan perhitungan nilai RSD dengan rumus berikut : 

     

𝑅𝑆𝐷 (%) =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎
 𝑥 100 % 

Perhitungan penyusutan petroleum benzen ditentukan dengan rumus berikut : 

% 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑧𝑒𝑛𝑎

𝑆𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛
 𝑥 100 %  

                

Gambar 2. Proses ekstraksi lemak pada pakan komersil dan daging ikan 
baronang: A. penimbangan sampel, B. pemasangan sampel pada 
selonsong lemak, C. proses ekstraksi lemak, D dan E. 
penampungan petroleum benzene pada proses ekstraksi I, II, III 
dan IV. 

A C B D E 



218 
 

 Pengujian dilakukan secara acak lengkap dan data kadar lemak yang 
diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) dengan tingkat 
kepercayaan 95%, apabila terdapat perbedaan yang signifikan dilakukan uji 
lanjut Tukey. 

HASIL DAN BAHASAN 

 Dari hasil analisis ekstraksi lemak yang dilakukan di Laboratorium Nutrisi 
dan Teknologi pakan  Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 
Perikanan dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil analisa kadar lemak dengan pemakaian petroleum benzena  
secara berulang 

Ekstraksi lemak dengan menggunakan petroleum benzena pa secara 
berulang (Gambar 3) menghasilkan kadar lemak dengan kisaran nilai rata-rata 
24,97-25,47%. Ekstraksi pertama menghasilkan kadar lemak sebesar 
(24,97%±0,27), pada ekstraksi kedua menggunakan larutan petroleum benzena 
sisa ekstraksi pertama menghasilkan kadar lemak sebesar (24,83%±0,68), 
demikian juga pada ekstraksi ke-3 menghasilkan kadar lemak sebesar 
(25,42%±0,18) dan ekstraksi ke-4 sebesar (25,47%±0,40).  Hasil analisis ragam 
(ANOVA) menunjukkan penggunaan petroleum benzene secara berulang untuk 
analisa lemak tidak berpengaruh nyata terhadap hasil analisa kadar lemak 
(P>0,05). Dari hasil perhitungan nilai RSD yang diperoleh pada kisaran 0,71-
2,89%  nilai ini masih berada pada kisaran nilai keberterimaan data, dimana nilai 
RSD yang menjadi syarat agar data dapat diterima adalah RSD<5%  ISO 17025. 
Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pelarut petroleum benzena pa dapat 
digunakan berulang-ulang sebagai larutan pengekstrak karena hasil pengujian 
dari pemakaian pertama hingga keempat menunjukkan hasil yang relatif sama. 

Hasil analisa kadar lemak pakan komersil dan persentasi penyusutan 
petroleum benzene pada setiap proses ektraksi seperti disajikan pada Tabel 2.  
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Tabel. 2. Hasil penyusutan petroleum benzene pada ekstraksi lemak dari pakan 
komersil  

Kode 
Kadar lemak 

(%) 

Total 
penggunaan 

petroleun 
benzena (mL) 

Sisa 
petroleum 
benzene 

(mL) 

Penyusutan 
(%) 

Ekstraksi 1        

1 5,47      

2 5,37      

3 5,36 750 460 61,33 

4 5,46      

5 5,44      

6 5,37      

Rata-rata  5,41  
 

 
Ekstraksi 2        

1 5,20      

2 5,13 460 250 54,35 

3 5,24      

4 5,11      

Rata-rata  5,17  
 

 
Ekstraksi 3        

1 5,19 250 110 44 

2 5,02      

Rata-rata  5,10  
 

 

 Dari hasil yang diperoleh pada ekstraksi 1 dengan komposisi kadar 
lemak rata-rata 5,41%, penggunaan petroleum benzena 750 mL dan mengalami  
penyusutan 61,33%. Untuk ekstrak 2 dengan komposisi lemak rata-rata 5,17%  
penggunaan petroleum benzena 450 mL mengalami penyusutan 54,35%. 
Sedangkan untuk ekstrak 3 dengan komposisi lemak rata-rata 5,19% 
penggunaan petroleum benzena 250 mL dan mengalami penyusutan 44%. 
Penyusutan petroleum benzena pada tahap analisa lemak 1 hingga 3 pada 
kisaran 44-61,33% (Tabel 2).  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Dari hasil ekstraksi lemak daging ikan baronang dan pakan komersil 
dapat disimpulan bahwa penggunaan petroleum benzena secara berulang untuk 
beberapa kali ekstraksi dapat dilakukan karena tidak mempengaruhi hasil 
analisa. Hal ini dapat menghemat penggunaan petroleun benzena.  
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Saran 

Apabila dalam melakukan analisa/ pengujian hendaknya dilakukan 
dengan teliti dan benar agar memperoleh hasil yang lebih baik. Disamping 
dituntut untuk selalu berhati-hati dalam melakukan pekerjaan agar terhindar dari 
hal yang tidak diinginkan dan mematuhi serta menjalankan prosedur kerja 
dengan benar dan tepat. 
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ABSTRAK 

Kegiatan pembenihan kakap putih dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Air 
Payau (BPBAP) Situbondo. Kegiatan pembenihan kakap putih ini dilakukan untuk 
mendukung program bantuan benih yang menjadi salah satu tugas utama BPBAP 
Situbondo setiap tahunnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh 
mana penambahan Phronima sp. bisa menjadi pakan tambahan dalam kegiatan 

pembenihan ikan kakap putih.  Sarana yang digunakan adalah 2 buah bak beton ukuran 
2x5x1,25 m dengan kapasitas volume 10 ton yang masing-masing dilengkapi dilengkapi 
dengan 18 titik sistem aerasi. Perlakuan yang dilakukan adalah : Perlakuan  A dengan 
penambahan pakan Phronima sp dan perlakuan B tanpa penambahan Phronima sp. 

Setiap bak ditebar 27.500 ekor larva kakap putih. Pemberian pakan terhadap larva yang 
dihasilkan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur di BPBAP Situbondo. 
Pemeliharaan larva dilakukan selama 25 hari sampai menjadi benih ukuran 3 cm. 
Parameter yang diamati adalah pertumbuhan panjang dan tingkat kelangsungan hidup 
benih. Jumlah benih yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah 11. 125 (kelangsungan hidup 
40,45 %) untuk perlakuan A (larva yang dberi pak an Phronima sp) dan 12.885 ekor 
(kelangsungan hidup 46,86 %) untuk perlakuan B (tanpa pemberian Pronima sp).  

Kualitas air selama masa uji coba pemeliharaan larva masih dalam kondisi yang optimal. 
Dari hasil pemeliharaan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan yang 
signifikan baik pada pertumbuhan maupun tingkat kelangsungan hidupnya. Hal ni diduga 
karena ketersediaan Phronima sp. yang masih terbatas. 

KATA KUNCI: Phronima sp., pembenihan, kakap putih 

PENDAHULUAN 

 Kakap putih (Lates calcarifer) merupakan salah satu jenis ikan 
eurohaline atau ikan yang mampu hidup dalam rentang salinitas yang lebar. 
Budidaya kakap putih sudah berkembang cukup pesat di Indonesia. Sejak tahun 
1990, pembenihan kakap putih sudah berhasil dilakukan dan berkembang 
menjadi komoditas unggulan di tambak, karamba jaring apung serta di air tawar 
(Hanggono B. dkk, 2018).  

Pembenihan kakap putih di BPBAP Situbondo  dilakukan untuk 
mendukung program bantuan benih yang dibebankan pada balai setiap 
tahunnya. Benih yang dihasilkan dari kegiatan pembenihan ini kemudian 
didistribusikan ke bagian penggelondongan untuk dibesarkan hingga ukuran 
yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kegiatan budidaya baik di tambak 
maupun di KJA. 

Kegiatan budidaya ikan sangat membutuhkan pakan, dimana pakan 
yang digunakan terdiri dari pakan buatan dan pakan alami. Untuk saat ini pakan 
alami yang sering digunakan adalah rotifer, artemia dan rebon (udang kecil yang 
sering juga disebut udang jambret). Harga pakan buatan saat ini cukup tinggi 
dimana hampir 60% dari total biaya produksi digunakan untuk membeli pakan.  
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Phronima suppa merupakan jenis mikro krustasean yang hidup secara 
alami di perairan tambak tertentu di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang 
ditemukan pada tahun 2005. Spesies tersebut kemudian digunakan sebagai 
pakan alami pada produksi budidaya udang di daerah tersebut. Phronima 
berperan penting dalam memperbaiki kualitas perairan dan tanah dasar tambak. 
Phronima juga kaya akan nutrien serta berperan dalam meningkatkan imunitas 
udang windu. Penggunaan Phronima sebagai pakan alami menyebabkan 
ketersediaannya berkurang, oleh karena itu mulai dikembangkan budidaya 
phronima secara buatan. Keberadaannya dapat digunakan sebagai alternatif 
atau pengganti artemia bagi udang maupun ikan.  

Pada habitat aslinya di perairan tambak, keberadaan phronima 
ditemukan pada perairan yang memiliki substrat dasar berpasir. Phronima hidup 
di permukaan substrat serta menempel pada substrat (pasir). Diharapkan 
keberhasilan kultur  Phronima sp. dapat mengurangi pengeluaran biaya pakan 
dan dapat memenuhi kebutuhan gizi dari sumber protein hewani atau pakan 
alami dalam mendukung produksi sesuai dengan kuantitas maupun kualitas 
produk ikan dan udang (Wiwie, dkk, 2020).  

BAHAN DAN METODE 

Wadah yang digunakan adalah 2 buah bak beton ukuran 2x5x1,25 m 
dengan kapasitas volume 10 ton.  Bak yang digunakan dilengkapi dengan aerasi 
masing–masing sebanyak 18 titik.   

Hewan uji yang digunakan adalah larva ikan kakap putih. Pakan yang 
diberikan berupa pakan alami dan pakan buatan. Media pemeliharaan yang 
digunakan merupakan air laut yang sudah ditreatment. Peralatan lain yang 
digunakan adalah peralatan lapangan dan peralatan grading  seperti ember, pipa 
grading, mangkok grading, skala ukuran. 

Persiapan Bak dan Media Pemeliharaan 

Sebelum bak pemeliharaan digunakan, terlebih dahulu harus disterilisasi 
dengan menggunakan larutan kaporit (kalsium hipoklorit) 100–150 ppm. Setelah 
itu bak dicuci dan dilakukan pemasangan instalasi aerasi. Jarak pemasangan 
antara titik aerasi adalah sekitar 60–70 cm. Air laut yang digunakan untuk 
memelihara larva adalah air laut yang sudah ditreatment terlebih dahulu dengan 
menggunakan kaporit dengan dosis 5-10 ppm dan diaerasi kuat selama minimal 
12 jam. Sebelum digunakan sebaiknya air laut yang sudah disterilkan tersebut 
dicek terlebih dahulu menggunakan chlorin test. Salinitas air media 
pemeliharaan larva yang ideal adalah sebesar 29–33 ppt dan suhu air sebesar 
29–31,5ºC. Kedua bak pemeliharaan kemudian diisi dengan air laut volume 9-
10 ton. 

Penebaran Larva 

Larva yang digunakan dalam kegiatan ini adalah hasil pemilihan ukuran 
(grading) pertama yaitu larva yang berumur 20 hari dengan ukuran ± 0,8 cm. Hal 
ini disebabkan setelah umur 19-20 hari terjadi metamorfosa yaitu berwarna gelap 
dengan garis-garis tegak pada bagian tubuh tertentu. Kemudian setelah umur 20 
hari, warnanya berubah menjadi kecoklatan dan garis-garis tegaknya kelihatan 
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jelas sebanyak 3 buah (1 pada pangkal ekor, 1 antara sirip punggung yang lunak 
dan 1 lagi diatas kepala) (Mayunar, 1991). Selain itu pada umur tersebut, bukaan 
mulut larva sudah mulai bisa menangkap artemia ukuran dewasa sehingga 
diasumsikan bahwa larva bisa menangkap Phronima sp. ukuran kecil.  

Dari hasil penebaran telur kakap putih yang dilakukan di bagian 
pembenihan BPBAP Situbondo, diperoleh larva sebanyak 55.000 ekor sehingga 
masing-masing bak ditebari larva sebanyak 27.500 ekor. Pemeliharaan 
dilakukan selama 25 hari hingga menjadi benih berukuran 3 cm. 

Pengelolaan Pakan 

 Pemberian pakan dilakukan sesuai dengan standar operasional 
prosedur di BPBAP Situbondo. Adapun manajemen pengelolaan pakan 
sebagaimana tertera pada Table 1. 

Tabel 1. Manajemen pemberian pakan ikan kakap putih   

Umur Ikan 
(hari) 

Jenis Pakan Dosis Keterangan 

D20-D30 Branchionus plicatilis 15-20 ind/mL 2x sehari 
 Chlorella sp. 100-200 rb sel/mL 1x sehari 
 Nauplius artemia 10-15 ind/mL 2x sehari 

 
Pakan buatan At satiation 

(secukupnya) 
4-6x sehari 

  D30-D45 
Pakan pellet At satiation 

(secukupnya) 
10x sehari 

Standar tersebut digunakan untuk perlakuan pada bak B, sedangkan 
untuk bak A ditambahkan pakan Phronima sp. Pakan Phronima sp yang 
digunakan ddiperoleh dari tambak di daerah Pinrang - Sulawesi Selatan, yang 
dibudidayakan secara massal di tambak ikan BPBAP Situbondo.  

Pemberian Phronima sp. Untuk perlakuan A dilakukan dengan frekwensi 
2x sehari dengan jumlah rata-rata 30.000 ekor setiap kali pemberian. Sebelum 
diberikan ke larva, Phronima sp. disaring terlebih dahulu untuk mendapatkan 
ukuran yang sesuai dengan ukuran larva yakni 0,8 cm (Gambar 1).  

 

Gambar 1. Penyaringan Phronima sp 

Pengelolaan Kualitas Air 

Pergantian air dilakukan sebanyak 20-50% pada umur larva 21-
30  hari.  Setelah  umur larva mencapai 31-45 hari, pergantian air dilakukan 
sebanyak 75-100%.  Pergantian air dilakukan dengan menggunakan air laut 
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yang sudah ditreatment seperti pada awal pemeliharaan. Selain itu juga 
ditambahkan air tawar secara berkala hingga salinitasnya mencapai 25 ppt. 
penambahan secara berkala dilakukan mulai umur 20 hari dengan penambahan 
air tawar sebanyak 5% dari total volume air. Penambahan ini dilakukan setiap 5 
hari sekali. 

Penyiponan dilakukan setiap 4 hari sekali atau sesuai kondisi dasar bak 
pemeliharaan larva apabila sudah kotor. Penyiponan dilakukan dengan 
menggerakkan pipa sipon secara perlahan-lahan ke dasar bak yang terdapat 
kotoran secara hati-hati agar jangan sampai terjadi pengadukan kotoran dasar. 
Penyiponan bertujuan untuk membuang sisa hasil metabolisme, pakan yang 
tidak termakan, dan kotoran lain yang mengendap di dasar bak pemeliharaan.  

HASIL DAN BAHASAN 

Hasil pemeliharaan larva ikan kakap putih yang dilakukan selama 25 hari 
dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2. Tingkat kelangsungan hidup benih kakap putih  

Bak 
pemeliharaan 

Jumlah larva 
(ekor) 

SR (%) 
Jumlah benih 

(ekor) 

A 

B 

27.500 

27.500 

40,45 

46,86 

11.125 

12.885 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat bahwa pemberian pakan  
pakan Phronima sp. sebagai pakan tambahan bisa dimanfaatkan untuk 
pembenihan ikan kakap putih. Dari tingkat kelangsungan hidupnya bisa dilihat 
hamper sama besar dari keduanya. Ini membuktikan bahwa benih ikan kakap 
putih bisa memanfaatkan Phronima sp sebagai pakan tambahan mereka. Hal ini 
juga bisa dilihat dari pertumbuhan yang diamati setiap lima hari sekali. Data 
pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada Table 3. 

Tabel 3. Hasil pengamatan pertumbuhan panjang (mm) larva ikan kakap putih 

Bak 
Rata-rata panjang total ( mm ) 

D20 D25 D30 D40 D45 

A 0,80 1,3 1,60 2,15 2,75 
B 0,80 1,25 1,75 2,5 3,00 

Selain itu, kandungan protein dari phronima juga mendukung pertumbuhan dari 
benih ikan kakap yaitu sebesar 53%. Kandungan protein ini sama dengan pakan 
buatan (pellet) yang digunakan sebagai pakan benih ikan kakap putih, sehingga 
lebih mudah diterima oleh benih. Diharapkan pakan tambahan ini dapat 
menekan biaya operasional di pembenihan ikan kakap putih jika 
ketersediaannya sudah bisa diadakan secara kontinyu. 
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Tabel 4. Hasil uji proksimat Phronima sp (diuji di Laboratorium Pakan Buatan 
BPBAP Situbondo) dan pakan komersil (kandungan pakan dari 
Jepang) 

No Parameter Phronima sp. (%) Pellet komersil (%) 

1 Protein 53,85 50 – 53  
2 Lemak   5,51   8 – 12  
3 Abu 28,90 16 
4 Serat kasar   4,77 3 

Hasil analisis proksimat diatas cukup baik dimana kadar proteinnya cukup 
tinggi sebesar 53,85% untuk perlakuan pakan pellet yang dapat digunakan 
sebagai pakan benih ikan maupun udang dalam upaya peningkatan kualitas dan 
kuantitas produksi ikan dan udang. Menurut Johannes (2020) dalam Wiwie, dkk 
(2020) kandungan nutrisi yang terdapat dalam Phronima sp. adalah : kadar air 
8,43%; protein 40,26%; lemak 5,14%; abu 30,20% dan serat kasar 5,93%. 
Kandungan EPA dan DHA Phronima sp. masing-masing sebesar 7,52% dan 
4,19%. 

Selama pemeliharaan larva kualitas air media pemeliharaan tetap terjaga 
dengan baik.  Pengukuran kualitas air yang dilakukan adalah  DO, pH, suhu, 
salinitas, NO2 dan NH3. Dari hasil analisa kualitas air yang terdeteksi masih 
dalam ambang batas kelayakan untuk pemeliharaan larva kakap putih. Hasil 
pengamatan kualitas air dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata–rata hasil pengamatan kualitas air  

Parameter kualitas air             Hasil analisa 

DO (ppm) 
pH 
Salinitas (ppt) 
Suhu (oC) 
Amonia (ppm) 
Nitrit (ppm) 

5,3 
8,005 

25 
30  

0,011 
0,025 

KESIMPULAN 

Penggunaan Phronima sp sebagai pakan tambahan untuk benih kakap 
putih bisa dilakukan selain itu juga bisa menekan biaya operasional pakan, jika 
budidaya Phronima sp secara massal sudah berhasil. Jumlah benih yang 
dihasilkan dari kegiatan ini adalah 11.125 ekor (tingkat kelangsungan hidup 
40,45%) untuk perlakuan A (dengan pakan tambahan Phronima sp) dan 12.885 
ekor (tingkat kelangsungan hidup 46,86%) untuk perlakuan B ( tanpa Phronima 
sp). 
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ABSTRAK 

Ikan bandeng (Chanos chanos) merupakan salah satu komoditas yang potensial 
dalam usaha budidaya. Ikan ini juga merupakan jenis ikan ekonomis dan banyak 
diminati masyarakat di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji dampak 
pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan Vitamin B dan C terhadap tingkat 

kelulushidupan, pertumbuhan, Rasio RNA/DNA larva ikan bandeng yang dipelihara pada 
unit perbenihan ikan bandeng.  Perekayasaan ini dilaksanakan pada bulan Juli-
September 2020, dan di Unit pembenihan ikan bandeng Balai Perikanan Budidaya Air 
Payau (BPBAP) Takalar, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten 
Takalar. Penebaran hewan uji dimulai saat telur ditebar dengan kepadatan 20 butir/L, 
dan saat larva berusia D3 dengan kepadatan 15 ekor/L atau 1.050 ekor/wadah. 
Pemeliharaan larva dilakukan selama 20-30 hari hari dengan menggunakan wadah 
pemeliharaan berupa ember volume kapasitas 80 L yang diisi air laut 70 L. Perlakuan 
yang dapat dilakukan dalam perekayasaan ini adalah: A) Pengkayaan rotifer dengan 
dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan dosis 4 μg/mL vitamin C. B) Pengkayaan rotifer dengan 
dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan 6 μg/mL vitamin C; C) Pengkayaan rotifer dengan dosis 
1,4 μg/mL vitamin B dan 8 μg/mL vitamin C dan D) Pengkayaan rotifer dosis 1,4 μg/mL 
vitamin B tanpa pemberian vitamin C sebagai    kontrol. Pengumpulan data dilakukan 
saat periode pemeliharaan larva D3–D21, dimana data yang diambil adalah Relative 
Growth Rate (RGR), kelulushidupan (SR) dan Rasio RNA/DNA. Hasil kegiatan 
menunjukkan bahwa pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan dosis vitamin B 

dan C memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan relatif dan rasio 
RNA/DNA larva ikan bandeng dan Pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan 

dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan 8 μg/mL vitamin C memberikan laju pertumbuhan relatif 
dan rasio RNA/DNA yang tinggi. 

KATA KUNCI: Larva Ikan bandeng, pengkayaan Brachionus sp, Vitamin B, Vitamin C, 

Laju  Pertumbuhan Relatif, Kelulushidupan, Rasio RNA/DNA 

PENDAHULUAN 

Ikan bandeng (Chanos chanos) merupakan salah satu komoditas yang 
potensial dalam usaha budidaya. Ikan ini juga merupakan jenis ikan ekonomis 
dan banyak diminati masyarakat di Indonesia (Rangka dan Assad, 2010). 
Peningkatan kualitas benih bandeng produksi hatchery skala rumah tangga 
harus diperhatikan terutama managemen pakan dan lingkungan yang 
terkontrol, agar kualitas benih dan gelondongan yang dihasilkan memenuhi 
standar ekspor. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi pada kegiatan 
pembenihan dan gelondongan diantaranya adalah tingginya mortalitas dan 
kondisi fisik larva yang sangat lemah (Gapasin et al., 1998). Hal ini dapat 
disebabkan karena faktor eksternal (lingkungan dan pakan) dan internal 
(keturunan). Salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut 
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adalah dengan perbaikan nutrisi pada larva. Pakan adalah nutrisi penting dalam 
menunjang pertumbuhan dan kelulushidpuan kultivan terutama pada kegiatan 
pembenihan ikan. Setelah masa kuning telur habis, larva bandeng mutlak 
memerlukan input pakan dari luar berupa pakan alami. Pakan alami yang telah 
banyak digunakan untuk pakan larva ikan laut adalah rotifer. Ikan bandeng 
merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini 
didukung oleh rasa daging yang enak dan nilai gizi yang tinggi sehingga 
memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Selain sebagai ikan konsumsi ikan 
bandeng juga dipakai sebagai ikan umpan hidup pada usaha penangkapan ikan 
tuna (Syamsuddin, 2010). 

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia 
tahun 2014, kebutuhan benih bandeng dari tahun ke tahun terus mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2010 kebutuhannya mencapai 1,78 miliar dan 
meningkat pada tahun 2012 menjadi 1,93 miliar. Pada tahun 2013 juga 
meningkat menjadi 3,02 miliar sedangkan pada tahun 2014 diprediksi 
kebutuhan benih bandeng mencapai 3,5 miliar benih. Benih bandeng saat ini 
juga sudah merupakan komoditas ekspor. Usaha pembenihan merupakan 
alternative pemecahan masalah untuk mengatasi kesenjangan antara 
ketersediaan dan kebutuhan benih (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 
2015). 

Jenis pakan alami rotifer (Brachionus sp) dipilih dalam perekayasaan ini 
adalah karena rotifer mempunyai ciri biologi yang memenuhi kriteria pakan 
yang baik bagi larva bandeng, antara lain ukurannya yang relatif kecil (100–300 
μm) sesuai dengan bukaan mulut larva, dianggap sebagai biokapsul yang 
cocok bagi kebanyakan larva laut karena menjadi pentrasfer nutrient dari 
lingkungan ke larva tanpa efek polutan (Rumengan, 1997). Menurut Kaligis 
(2015), rotifer sebagai pakan alami bagi larva ikan tidak hanya menyediakan 
protein dan nutrisi lainnya, tetapi juga dianggap kapsul hidup yang dapat 
mentransfer mikromolekul dan vitamin bahkan antibiotik ke larva karena sifat 
rotifer yang filter feeder. 

Kualitas dan kuantitas rotifer akan ditentukan dari jenis pakan yang 
diberikan. Peningkatan nutrisi rotifer dapat dilakukan melalui pengkayaan 
(enrichment). Selain kebutuhan larva ikan laut akan asam lemak essensial, 
vitamin juga dibutuhkan walaupun dalam jumlah yang sedikit namun tidak kalah 
penting untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tersebut. Pengkayaan rotifer dapat 
dilakukan dengan menggunakan vitamin B1, B6, B12, dan vitamin C. 
Kombinasi vitamin B kompleks dan vitamin C merupakan kombinasi yang ideal, 
sebab vitamin B kompleks dapat membantu sekresi enzim pencernaan 
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ikan, defisiensi vitamin B 
menghasilkan gejala–gejala seperti berkurangnya pertumbuhan dan asupan 
pakan (anoreksia), dan sebagian besar kekurangan vitamin B menyebabkan 
gejala anemia (kecuali tiamin) (Hansen, 2015). Menurut Lakani (2015), vitamin 
C sangat penting untuk perkembangan larva ikan, karena sebagian besar 
spesies tidak dapat mensintesis vitamin ini. Vitamin C berperan dalam 
beberapa proses biologis seperti imunostimulan dan respon stres.  
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Meskipun vitamin dibutuhkan oleh tubuh untuk mencukupi kebutuhan 
nutrisi, namun kelebihan vitamin dapat memberikan efek negatif. Akumulasi 
vitamin ini pada keadaan tertentu dapat menyebabkan kondisi beracun atau 
toksik (hypervitaminosis) (Elango et al., 2015). Sehingga diperlukan 
perekayasaan untuk mengetahui dosis vitamin (B dan vitamin C) yang tepat 
untuk meningkatkan kelulushidupan dan pertumbuhan larva bandeng. 
Beberapa perekayasaan mengenai pengkayaan rotifer dengan menggunakan 
jenis vitamin tertentu sudah dilakukan. Salah satunya adalah perekayasaan 
yang dilakukan oleh Hirayama dan Satuito (1991), mengenai pengkayaan 
vitamin B12 dan vitamin C untuk rotifer namun belum diaplikasikan untuk jenis 
ikan tertentu. Menurut perekayasaan yang dilakukan oleh Fernandez et al. 
(2015), menunjukkan bahwa kadar vitamin C memainkan peran penting pada 
pertumbuhan dan perkembangan larva ikan laut (Solea senegalensis). 
Perekayasaan mengenai penambahan pemberian vitamin B12 pada pakan 
buatan telah dilakukan oleh Li et al. (2016) pada ikan grass carp, dan Shiau 
dan Lung (1993) pada ikan nila, namun perekayasaan pengkayaan rotifer 
dengan vitamin B dan C dengan dosis yang berbeda untuk larva bandeng 
belum pernah dilaporkan sebelumnya, hal ini menjadikan topik ini sangat 
menarik untuk direkayasa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji dampak 
pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan Vitamin B dan C terhadap 
tingkat kelulushidupan, pertumbuhan, Rasio RNA/DNA larva ikan bandeng yang 
dipelihara pada unit perbenihan ikan bandeng. 

MATERI DAN METODE 

Waktu dan Tempat 

Perekayasaan ini dilaksanakan pada bulan Juli-September 2020, dan di 
Unit pembenihan ikan bandeng Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) 
Takalar, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.. 

Pengkayaan Rotifer 

Pengkayaan rotifer dilakukan dengan cara memanen rotifer Brachionus 
sp dari kultur massal yang dilakukan di hatchery bandeng, selanjutnya 
menyaringnya dengan menggunakan plankton net untuk memisahkan dari 
kotoran dan agar mendapatkan rotifer Brachionus sp dengan ukuran yang lebih 
kecil. Hasil saringan rotifer dimasukan kedalam bak fiber konical volume 250 L 
kemudian diisi air laut sampai volume 200 L dan diaerasi, bahan pengkaya 
ditambahkan kedalam media pengkayaan rotifer Brachionus sp. Bahan 
pengkaya yang digunakan adalah vitamin B dengan dosis 1,4 μg/ml dan vitamin 
C dengan dosis sesuai dengan masing–masing perlakuan. Pengkayaan 
dilakukan selama 4 – 5 jam. 

Persiapan Kultur Larva Bandeng 

Prosedur dalam kultur bandeng meliputi persiapan wadah, penebaran 
ikan uji dan pemeliharaan larva. Persiapan wadah pemeliharaan meliputi 
pembersihan, pengeringan wadah dan setting alat. Pengeringan wadah 
dilakukan selama 1 hari sebelum dilakukan pengisian media kultur bandeng. 
Setting alat meliputi penempatan wadah pemeliharaan dan pemasangan aerasi 
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pada masing-masing bak pemeliharaan. Penebaran hewan uji dimulai saat telur 
ditebar dengan kepadatan 20 butir/L, dan saat larva berusia D3 dengan 
kepadatan 15 ekor/L atau 1.050 ekor /wadah. Larva bandeng didapatkan dari 
pembenihan di BPBAP Takalar. Pemeliharaan larva dilakukan selama 20-30 
hari hari dengan menggunakan wadah pemeliharaan berupa ember volume 
kapasitas 80 L yang diisi air laut 70 L. 

Pemberian Pakan 

Pakan uji yang digunakan dalam perekayasaan ini adalah pakan alami 
rotifer (Brachionus sp) dan pakan buatan. Rotifer Brachionus sp diberikan pada 
masa pemeliharaan larva sebelum diberikan pakan predigest dengan 
kepadatan 15 indvidu/mL. Pada saat overlap pemberian pakan, diberi pakan 
100% dari jumlah pakan alami yang diberikan. Larva umur 0-2 hari belum diberi 
pakan karena masih memiliki cadangan makanan. Pakan diberikan setelah 
larva berumur 3 hari. Pakan yang diberikan adalah Brachionus sp. diperkaya 
dengan vitamin B dengan vitamin C dengan kepadatan 15 ind/ml dalam wadah. 
Pemberian pakan alami ini pada pagi dan sore hari. Kepadatan Branchionus sp 
dipertahankan setelah larva berumur diatas 3 sampai 21 hari. Pemberian 
Rotifera dilakukan pada pagi, siang dan sore hari, disesuaikan dengan 
kepadatan Rotifera dalam wadah. Pakan Rotifera terus diberikan sampai larva 
D21 atau di panen untuk dipindahkan dalam bak selanjutnya. 

Metode dan Desain Perekayasaan 

Metode yang digunakan dalam perekayasaan ini adalah metode 
eksperimental dengan rancangan percobaan yaitu Rancangan Acak Lengkap 
dengan 4 perlakuan dan 3 kali siklus dan dilakukan selama 21 hari masa 
pemeliharaan. Perlakuan dalam perekayasaan mengacu pada hasil 
pengkayaan Rotifera dosis 1,4 μg/mL untuk vitamin B dengan dosis 4 μg/mL 
untuk vitamin C (Hirayama dan Satuito, 1991) dan (Salsabila, dkk., 2019). 
Sehingga perlakuan yang dapat dilakukan dalam perekayasaan ini adalah: 

A. Pengkayaan rotifer dengan dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan dosis 4 μg/mL 
vitamin C 

B. Pengkayaan rotifer dengan dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan 6 μg/mL vitamin C 
C. Pengkayaan rotifer dengan dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan 8 μg/mL vitamin C 
D. Pengkayaan rotifer dosis 1,4 μg/mL vitamin B tanpa pemberian vitamin 

C sebagai kontrol 

Pengumpulan dan Analisa Data 

Pengumpulan data dilakukan saat periode pemeliharaan larva D3–D21, 
dimana data yang diambil adalah Relative Growth Rate (RGR) dan 
kelulushidupan (SR). Perhitungan pertumbuhan bobot tubuh larva ditimbang 
menggunakan timbangan analitik dengan ketelitian 0,0001 g atau 1 mg 
terhadap 15 ekor sampel yang diambil dari setiap pengulangan   dari setiap 
perlakuan. Bobot tubuh larva ditimbang pada akhir pemeliharaan D21. Rumus 
yang digunakan dalam perhitungan adalah sebagai berikut: 

Relative Growth Rate (RGR) larva bandeng dihitung dengan 
menggunakan rumus  menurut Efendie (1979), yaitu: 
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Dimana:    
RGR : Laju pertumbuhan relatif bobot (%/ hari) 
Wt : Rata – rata bobot larva pada akhir pemeliharaan (mg)  
W0 : Rata – rata bobot larva pada awal pemeliharaan (mg) 
T  : Lama waktu pemeliharaan (hari) 

Kelulushidupan (SR) larva dihitung menggunakan rumus Effendi (1997), yaitu: 

             Nt 
SR :           100% 

             No 
Dimana :        
SR : Tingkat Kelangsungan Hidup (%) 
Nt : Jumlah individu pada akhir perekayasaan (ekor)  
N0 : Jumlah individu pada awal perekayasaan (ekor) 

Analisis rasio RNA/DNA dilakukan pada benih ikan bandeng yang hidup 
sampai pada akhir perekayasaan. Hal ini bertujuan agar sampel uji jaringan 
tubuh benih ikan bandeng belum mengalami kerusakan sebelum dilakukan 
analisis. Sampel uji untuk analisis rasio RNA/DNA benih ikan bandeng 
sebanyak 20 mg. Konsentrasi Rasio RNA/DNA diihiitung dengan menggunakan 
rumus yang digunakan oleh Ridwan (2017) yang dimodifikasi dengan rumus: 

Total RNA (µg/mg sampel) = (│RNA│ x D x V) 
     W 

 
Total DNA (µg/mg sampel) = (│DNA│ x D x V) 

    W 
Dimana:  
│RNA│ : Konsentrasi RNA 
│DNA│ : Konsentrasi DNA  
D  : faktor pengenceran  
V  : volume akhir 
W  : bobot sampel 

Kualitas air yang diamati meliputi suhu, salinitas, oksigen terlarut (DO), 
dan tingkat keasaman (pH). Pengamatan suhu dilakukan setiap dua kali sehari 
yaitu pada pagi dan sore, pH dan DO dilakukan setiap satu kali  sehari yaitu 
pada pagi menggunakan alat Water Quality Checker (WQC) dengan cara 
mencelupkan ujung alat indikator ke dalam air kemudian menunggu hingga 
konstan dan mencatat nilainya. Salinitas juga diukur setiap satu hari sekali 
dengan menggunakan refraktometer. Data yang dianalisa yaitu data larva 
bandeng pada periode pemeliharaan D3–D21 yang hanya diberikan pakan 
alami rotifer yang diperkaya vitamin dengan dosis masing–masing perlakuan. 
Data yang dianalisa yaitu Relative Growth Rate (RGR), kelulushidupan (SR) 
larva bandeng D3–D21, pengukuran rasio DNA/RNA, dan pengukuran 
parameter kualitas air. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan 
grafik menggunakan microsoft Excel 2010 dan dianalisis menggunakan analisis 
secara deskriptif. 

WT - WO 
RGR :         x 100% 

WO x t 



232   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Laju Pertumbuhan Relatif 

Rata-rata laju pertumbuhan relatif larva ikan bandeng pada tiap 
pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan dosis vitamin B dan C 
disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik rata-rata laju pertumbuhan relatif larva ikan bandeng pada   
a k h i r          perekayasaan 

Hasil uji analisis ragam menunjukkan bahwa pengkayaan Brachionus sp 
dengan penambahan dosis vitamin B dan C memberikan pengaruh nyata 
(P<0,05) terhadap laju pertumbuhan relatif larva ikan bandeng. Pengkayaan 
Brachionus sp dengan penambahan vitamin B dan C pada dosis berbeda 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap laju pertumbuhan relatif larva ikan 
bandeng. Namun, laju pertumbuhan relatif larva ikan bandeng dengan 
pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan dosis 1,4 µg/mL vitamin B 
dan 8 µg/mL vitamin C cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan 
yang lain dan cenderung meningkat seiring pengkayaan Brachionus sp dengan 
penambahan vitamin B dan C, sedangkan pada pengkayaan Brachionus sp 
dengan penambahan dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan tanpa vitamin C 
menunjukkan hasil yang cenderung lebih rendah daripada perlakuan yang lain 
(Gambar 1). 

Selanjutnya uji lanjut W-Tuckey memperlihatkan bahwa perlakuan 
pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan dosis 1,4 μg/ml vitamin B dan 
8 μg/ml vitamin C memperlihatkan perbedaan yang nyata (P<0.05) dengan 
semua perlakuan, tetapi perlakuan pengkayaan Brachionus sp dengan 
penambahan dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan 6 μg/mL vitamin C tidak berbeda 
nyata (p>0,05) dengan penambahan dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan 4 μg/mL 
vitamin C serta pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan dosis 1,4 
μg/ml vitamin B dan tanpa vitamin C. Nilai laju pertumbuhan relatif 
tertinggi diperoleh pada perlakuan pengkayaan Brachionus sp dengan 

0.7 
 
0.6 

 
0.6
0 

0.4
6 

0.5
0 

0.3
7 0.3

5 
0.4
0 

0.2
5 

0.3 
 
0.2 

 
0.1 

 
0.1
0 

 
0.0
0 

 A      B         C            D 
    Perlakuan 

L
a
ju

 P
e
rt

u
m

b
h
a
n
 R

e
la

ti
f 

(%
/h

a
ri

-1
) 



233   

penambahan dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan 8 μg/mL vitamin C yaitu sebesar 
0.48±0.11%/hari, sedangkan nilai terendah terdapat pada pengkayaan 
Brachionus sp dengan penambahan dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan tanpa 
vitamin C (kontrol) yaitu sebesar 0.25±0.14%/hari. Tingginya laju pertumbuhan 
relatif larva ikan bandeng pada dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan 8 μg/mL vitamin 
C hal ini diduga karena pengkayaan Brachionus sp yang optiimum dan baik 
untuk larva ikan bandeng sehingga Brachionus sp lebih cepat dicerna dan 
menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik. Selain itu, juga menunjukkan 
bahwa laju pertumbuhan relatif cenderung meningkat seiring dengan 
pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan vitamin C. Karena vitamin C 
merupakan vitamin yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh 
sehingga dapat mencegah terjadinya stress dan diharapkan dapat 
meningkatkan kelulushidupan larva. Kombinasi kedua vitamin ini juga diduga 
dapat meningkatkan kelulushidupan dan pertumbuhan larva bandeng, karena 
panduan B kompleks dan vitamin C merupakan kombinasi yang ideal. Kedua 
vitamin tersebut dapat saling melengkapi. Sebab vitamin B kompleks dapat 
membantu sekresi enzim pencernaan sehingga dapat meningkatkan 
pertumbuhan ikan (Hansen, 2015). Menurut Kursistiyanto dkk., (2013), fungsi 
vitamin C adalah meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mencegah 
terjadinya stress pada ikan, kekurangan vitamin C dalam jaringan akan 
menyebabkan terjadinya pertumbuhan tulang yang tidak sempurna, bahkan 
dapat sebagai faktor pembatas pertumbuhan bila terjadi defisiensi. 

Kelulushidupan 

Rata-rata kelulushidupan larva ikan bandeng pada tiap pengkayaan 
Brachionus sp dengan penambahan dosis vitamin B dan C disajikan pada 
Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik rata-rata kelulushidupan larva ikan bandeng pada akhir 
perekayasaan 
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Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pengkayaan Brachionus sp 
dengan penambahan dosis vitamin B dan C tidak berpengaruh nyata terhadap 
tingkat kelulushidupan larva ikan bandeng (p>0,05). Namun demikian, 
kelulushidupan tertinggi pada pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan 
dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan 4 μg/mL vitamin C yaitu sebesar 15.71±3.90% 
sedangkan yang terendah pada pengkayaan Brachionus sp dengan 
penambahan dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan tanpa vitamin C dengan 
kelulushidupan larva ikan bandeng hanya sebesar 8.51±4.43%. Hal ini sesuai 
hasil penelitian Salsabila, dkk., (2019) bahwa pengkayaan rotifer dengan dosis 
1,4 µg/mL vitamin B12 dan 4 µg/ml vitamin C memberikan nilai terbaik yaitu 
pada kelulushidpan larva ikan bandeng pada D15 dan D20. Tingkat 
kelulushidupan larva ikan terutama dipengaruhi oleh sifat fisika kimia air, media 
dan kualitas Brachionus sp yang diperkaya dengan vitamin B dan C. 
Pentingnya penambahan vitamin C karena merupakan vitamin yang dibutuhkan 
untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat mencegah terjadinya 
stress dan diharapkan dapat meningkatkan kelulushidupan larva. 
Kelulushidupan larva bandeng selain dipengaruhi oleh faktor pakan alami juga 
dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah umur larva, kualitas air dan 
penyakit. Menurut Aslianti dkk., (2012) kelulushidupan larva dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu lingkungan (kualitas air), pakan (alami dan buatan), 
kualitas telur, hama dan penyakit. Kualitas air media pemeliharaan larva 
bandeng masih dalam kisaran kelayakan sehingga dapat mendukung 
kelulushidupan larva. Besar kecilnya kelulushidupan dipengaruhi oleh faktor 
internal seperti ketahanan terhadap penyakit, umur, keturunan dan jenis 
kelamin, serta faktor eksternal seperti jumlah dan komposisi Brachionus sp 
dengan penambahan vitamin B dan C, padat penebaran dan kualitas air media 
pemeliharaan (Hephe,1988 dalam Rachmawati dkk., 2016). 

Rasio DNA/RNA 

Rata-rata rasio RNA dan DNA pada larva ikan bandeng dengan 
pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan dosis vitamin B dan C dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata Rasio RNA/DNA pada larva ikan bandeng pada akhir 
perekayasaan 

Pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan 
dosis vitamin B dan C 

Rasio RNA/DNA 
(µ/ml) 

Dosis 1,4 μg/ml vitamin B dan 4 μg/ml vitamin C 0.95±0.02b 

Dosis 1,4 μg/ml vitamin B dan 6 μg/ml vitamin C 0.80±0.16b 

Dosis 1,4 μg/ml vitamin B dan 8 μg/ml vitamin C 1.02±0,18a 

Dosis 1,4 μg/ml vitamin B dan tanpa vitamin C 0.77±0.10b 
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Hasil uji analisis ragam menunjukkan bahwa pengkayaan Brachionus sp 
dengan penambahan dosis vitamin B dan C memberikan pengaruh nyata 
(P<0,05) terhadap rasio RNA/DNA larva ikan bandeng. Namun, rasio 
RNA/DNA larva ikan bandeng dengan pengkayaan Brachionus sp dengan 
penambahan dosis 1,4 µg/mL vitamin B dan 8 µg/mL vitamin C cenderung lebih 
tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain sedangkan pada pengkayaan 
Brachionus sp dengan penambahan dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan tanpa 
vitamin C menunjukkan hasil yang cenderung lebih rendah daripada perlakuan 
yang lain (Tabel 1). 

Selanjutnya uji lanjut W-Tuckey memperlihatkan bahwa perlakuan 
pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan dosis 1,4 μg/mL vitamin B 
dan 8 μg/mL vitamin C berbeda nyata (P<0,05) dengan penambahan dosis 1,4 
μg/mL vitamin B dan 4 μg/mL vitamin C, penambahan dosis 1,4 μg/ml vitamin B 
dan 6 μg/mL vitamin C serta pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan 
dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan tanpa vitamin C. Tetapi antara perlakuan 
pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan dosis 1,4 μg/mL vitamin  B   
dan 4 μg/mL vitamin C tidak berbeda nyata (p>0,05) dengan penambahan 
dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan 6 μg/mL vitamin C serta pengkayaan 
Brachionus sp dengan penambahan dosis 1,4 μg/mL vitamin B dan tanpa 
vitamin C. Namun demikian, rasio RNA/DNA larva ikan bandeng tertinggi 
diperoleh pada pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan dosis 1,4 
μg/mL vitamin B dan 8 vitamin C yaitu sebesar 1.02±0,18 μg/mL, sedangkan 
yang terendah pada pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan dosis 1,4 
μg/mL vitamin B dan tanpa vitamin C yaitu sebesar 0.77±0.10 µ/mL. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pengkayaan Brachionus sp dengan 
penambahan dosis  vitamin B dan C yang tinggi maka semakin meningkatkan 
pula rasio RNA/DNA larva ikan bandeng lebih tinggi dibandingkan dengan 
perlakuan lainnya. Secara deskriptif memperlihatkan hubungan yang erat 
dengan rasio RNA/DNA dengan pengkayaan Brachionus sp dengan 
penambahan dosis vitamin B dan C. Rasio RNA/DNA pada larva ikan  bandeng 
ukuran ikan tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi dibanding dengan kontrol. Hal 
ini sesuai dengan hasil perekayasaan oleh Pamungkas dkk., (2015) 
memperoleh nilai rasio RNA/DNA ikan patin siam seleksi tumbuh cepat lebih 
tinggi (23,75) dibandingkan kontrol (16,87). Rasio RNA/DNA banyak digunakan 
sebagai parameter untuk menentukan kondisi organisme laut karena 
merupakan indeks ekofisiologis aktivitas seperti pertumbuhan pada kondisi 
lingkungan tertentu (Lucas dan Beninger, 1985). Rasio RNA/DNA yang 
merupakan gambaran sintesis protein yang terjadi dan berdampak positif pada 
laju pertumbuhan relatif. Analisis rasio RNA/ DNA telah banyak digunakan 
dalam perekayasaan evaluasi kualitas organisme termasuk ikan dan udang, 
dan terdapat kecenderungan semakin besar rasio RNA/DNA semakin 
berkualitas larva ikan yang dihasilkan. Penilaian kualitas benih berdasarkan 
karakter rasio RNA/DNA telah dilakukan diantaranya pada udang windu 
(Haryanti dkk., 2006 dan Parenrengi dkk, 2013) dan pada ikan patin 
(Pamungkas, 2015). 
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Kualitas Air 

Kualitas air merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan 
pemeliharaan benih ikan bandeng, karena kualitas air dapat berpengaruh 
langsung terhadap pertumbuhan dan kelulushidupan larva ikan. Nilai kisaran 
parameter kualitas air selama perekayasaan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kisaran parameter kualitas air yang didapatkan selama kerekayasaan 

Pengkayaan Brachionus  sp 

dengan penambahan dosis 
vitamin B dan C 

 Kisaan Kualitas Air  

Suhu 
  (oC) 

Oksigen Terlarut 
    (mg/L) 

Salinitas 
 (ppt) 

   pH Amoniak 
(mg/L) 

Dosis 1,4 μg/ml vitamin B 
dan 4 μg/ml vitamin C 29–30 5,32–5,64 29–30 8,06–8,18 0,001–0,035 

Dosis 1,4 μg/ml vitamin B 
dan 6 μg/ml vitamin C 29–30 5,27–5,64 29–30 8,06–8,18 0,001–0,027 

Dosis 1,4 μg/ml vitamin B 
dan 8 μg/ml vitamin C 29–30 5,29–5,65 29–30 8,06–8,18 0,001–0,030 

Dosis 1,4 μg/ml vitamin B 
dan tanpa vitamin C 29–30 5,24–5,65 29–31 8,06–8,18 0,001–0,030 

Nilai suhu ar media antar perlakuan relatif sama dan secara keseluruhan 
berkisar dari 29,0-30,0oC. Kisaran suhu selama perekayasaan ini tergolong 
dalam kategori baik. Gustiana (2018) mengatakan bahwa nilai suhu yang baik 
untuk kehidupan ikan di daerah tropis berkisar antara 25-32oC. 

Kandungan oksigen terlarut selama perekayasaan berkisar 5,24-5,65 
mg/L. Nilai kisaran tersebut menunjang pertumbuhan ikan bandeng. Menurut 
Mas’ud (2011) bahwa oksigen terlarut yang baik dalam pemeliharaan ikan 
berkisar 3-5 mg/L. Ikan bandeng mampu mentelorir oksigen hingga 2 mg/L, dan 
kelarutan oksigen 3-4 mg/L sangat baik untuk ikan bandeng. Sebaliknya 
kelarutan oksigen yang sangat tinggi (lebih dari 8 mg/L) juga tidak baik bagi 
ikan karena dapat menyebabkan penyakit gelembung gas (Kordi, 2005). 

Kisaran salinitas antar perlakuan juga terlihat terlihat relatif sama dengan 
nilai kisaran dari 29-31 ppt. Kisaran salinitas ini termasuk dalam kisaran yang 
mendukung kehidupan larva ikan bandeng karena telah diketahui bahwa larva 
ikan bandeng memiliki ketahan terhadap kisaran salinitas yang luas 
(euryhaline). Menurut SNI: 01-6150–1999 Produksi Benih Ikan Bandeng 
(Chanos chanos Forskal) kelas benih, salinitas optimal untuk budidaya bandeng 
sekitar 5-35 ppt. 

Kisaran pH air yang didapatkan pada semua perlakuan masih dalam 
batas yang yang layak untuk kehidupan organisme perairan. Ikan bandeng 
tumbuh optimal pada pH 8.06–8,18. Nilai pH untuk pemeliharaan ikan 
bandeng adalah 7-8,5 (Ahmad dkk., 1999). Dengan demikian kisaran pH pada 
pemeliharaan ikan bandeng masih memenuhi persyaratan. 
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Hasil pengukuran kadar amoniak berkisar antara 0,001-0,035 mg/L. 
Kisaran tersebut layak untuk mendukung pertumbuhan dan sintasan 
pemeliharaan larva benih ikan bandeng. Rendahnya amoniak pada air media 
perekayasaan, hal ini disebabkan karena selama kegiatan pemeliharaan 
dilakukan pergantian air dan dilakukan penyiponan terhadap sisa- sisa pakan 
dan faces. Suwoyo dkk., (2012) menjelaskan bahwa batas maksimum 
konsentrasi amoniak di perairan yaitu 1,5 mg/L. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan dosis vitamin B dan C 
memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan relatif dan rasio 
RNA/DNA larva ikan bandeng. 

2. Pengkayaan Brachionus sp dengan penambahan dosis 1,4 μg/mL vitamin B 
dan 8 μg/mL vitamin C memberikan laju pertumbuhan relatif dan rasio 
RNA/DNA yang tinggi. 

3. Sebaiknya pada hatchery bandeng dapat menerapkan pengkayaan rotifer 
dengan menggunakan vitamin dosis 1,4 μg/mL dan vitamin C dosis 8 μg/mL 
sebelum rotifer diberikan pada pakan larva ikan bandeng. 
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