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KUALITAS TANAH SEBAGAI DASAR PENGELOLAAN TANAH TAMBAK 
KECAMATAN BONTOA, KABUPATEN MAROS 

Muhammad Arnol dan Rahmiyah  

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

E-mail: muhammadarnol@gmail.com 

ABSTRAK 

 Telah dilakukan kegiatan yang bertujuan untuk menganalisis kualitas tanah 
sebagai dasar pengelolaan tanah tambak Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. 
Kegiatan analisis kualitas tanah tambak dilaksanakan di tujuh petak tambak yang terletak 
Lokasi hamparan tambak di Kecamatan Bontoa terletak di Dusun Kalupenrang, Desa 
Minasa Upa.. Peubah kualitas tanah yang diukur langsung di lapangan meliputi pHF, 
pHFOX, dan potensial redoks, sedangkan yang dianalisis di laboratorium meliputi C 
organik, N, dan P.  Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.  Hasil kegiatan 
menunjukkan bahwa tambak yang terletak di Kecamatan Bontoa tergolong tanah sulfat 
masam.  Tanah tambak dicirikan dengan pH tanah rendah, kandungan C organik tinggi,  
unsur hara N rendah, unsur hara P tinggi, dan rasio C:N tinggi.  Disarankan untuk 
pengelolaan tanah yang tepat di tambak meliputi pengapuran dan pemupukan terutama 
yang mengandung N seperti urea. 

ata kunci: pengelolaan tanah, kualitas tanah, tambak,  Kabupaten Maros 

PENDAHULUAN 

 Luas tambak di Sulawesi Selatan mencapai  107.500 ha yang digunakan 
untuk budidaya berbagai komoditas air payau seperti: udang windu, udang 
vaname, ikan bandeng, rumput laut,  dan komoditas lainnya.  Pada tahun 1990-
an produksi udang windu Sulawesi Selatan mencapai puncaknya dan setelah itu 
terjadi penurunan produksi sebagai akibat serangan penyakit dan penurunan 
kualitas lingkungan pertambakan.  Salah satu program dari Gubernur Sulawesi 
Selatan periode 2018-2023 adalah Kebangkitan Udang Windu atau 
Mengembalikan Kejayaan Udang Windu di Sulawesi Selatan. Udang windu yang 
merupakan komoditas asli Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan  menjadi 
komoditas primadona di tambak. Program Kebangkitan Udang Windu diawali di 
10 kapupaten yang memiliki lahan tambak di Sulawesi Selatan, satu diantaranya 
di Kabupaten Maros.  Tambak di Kabupaten Maros mencapai luas sekitar 9.300 
ha yang tersebar di Kecamatan Bontoa, Lau, Maros Baru, Marusu, dan 
Bantimurung.  Lokasi tambak untuk Program Kebangkitan Udang di Kabupaten 
Maros telah ditetapkan di Kecamatan Marusu dan Bontoa masing-masing seluas 
sekitar 5 ha.   Telah dilaksanakan kegiatan analisis kualitas tanah tambak di 
Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros yang bertujuan untuk mengetahui kualitas 
tanah sebagai dasar pengelolaan tanah yang dilaksanakan di tambak 
Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.. 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi dan Waktu kegiatan 

Lokasi hamparan tambak di Kecamatan Bontoa terletak di Dusun 
Kalupenrang, Desa Minasa Upa.  Tata letak  tambak terpilih di Kecamatan 
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Bontoa terlihat pada Gambar 1. Hamparan tambak tersebut dapat dicapai 
dengan kendaraan roda empat maupun roda dua dengan jalan yang tergolong  
baik.  Dengan demikian, sarana produksi tambak dan hasil panen dapat 
didistribusikan dengan lancar.  Kegiatan dilaksanakan dari bulan Juli sampai 
Desember 2019. 

 

Gambar 1.  Tata letak calon tambak terpilih di hamparan tambak Kecamatan 
Bontoa Kabupaten Maros 

Pengambilan dan Analisis Kualitas Tanah 

Informasi pemilik tambak sekaligus pembudidaya tambak dan luas 
tambak yang digunakan untuk pembesaran udang windu disajikan pada Tabel 
1.  Untuk mengetahui karakteristik tanah tambak maka dilakukan  pengukuran 
dan pengambilan contoh tanah di tambak terpilih untuk pembesaran udang 
windu. Pengukuran dan pengambilan contoh tanah dilakukan pada kedalaman 
0-0,2 m  dengan terlebih dahulu membuang endapan sedimen atau lumpur 
beberapa centimeter yang ada di permukaan tanah tambak.  Kualitas tanah yang 
diukur langsung di lapangan adalah potensial redoks diukur dengan redox-
meter, pHF (pH tanah yang diukur langsung di lapangan) dengan pH-meter,  dan 
pHFOX (pH tanah yang diukur di lapangan setelah dioksidasi dengan hidrogen 
peroksida (H2O2) 30%) dengan pH-meter mengikuti petunjuk Ahern et al. (2004).  
Contoh tanah juga diambil untuk analisis peubah kualitas tanah yang dianalisis 
di laboratorium meliputi bahan organik dari karbon organik (C organik) dengan 
metode Walkley dan Black, nitrogen total (N total) dengan metode Kjedhal, PO4 
(fosfat) dengan metode Bray 1 mengikuti petunjuk Eviati dan Sulaeman (2009).  
Contoh tanah yang diambil secepatnya dimasukkan dalam kantong plastik dan 
selanjutnya dimasukkan dalam cool box yang diberi es, karena contoh tanah 
yang  tergolong tanah sulfat masam.  Sisa tumbuhan segar, kerikil, cangkang, 
dan kotoran lainnya dibuang dan bongkahan besar dikecilkan dengan tangan. 

A 

B 

D 

C 

F 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 TANPA SKALA 

U 

E 

G 
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Contoh tanah diovenkan pada suhu 80-85oC selama 48 jam (Ahern dan Blunden, 
1998). Untuk mendapatkan ukuran partikel 0,5 mm, maka contoh berukuran 
partikel 2,0 mm ditumbuk dan disaring dengan saringan 0,5 mm. Analisis kualitas 
tanah dilakukan di Laboratorium Tanah Balai Riset Perikanan Budidaya Air 
Payau dan Penyuluhan Perikanan di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tabel 1.  Pemilik dan luas  tambak serta pemanfaatan tambak saat ini  di 
hamparan  tambak Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. 

No. Kode 
Tambak 

Nama 
Pembudidaya 

Tambak 

Luas (ha) Pemanfaatan 
Tambak    saat ini 

1 A Damin 0,20 Rumput laut dan 
udang 

2 B Burhan 0,30 Rumput laut dan 
udang 

3 C Burhan 0,30 Kosong (persiapan 
tambak) 

4 D H. Salasa 0,50 Bandeng dan udang 
windu 

5 E H. Salasa 0,50 Bandeng dan udang 
windu 

6 F M. Saleh 0,25 Bandeng baru ditebar 
7 G Idrus A. 0,20 Bandeng dan udang 

windu baru ditebar 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yang meliputi kisaran 
(minimum dan maksimum) dan rata-rata (Tabel 2).   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil pengukuran kualitas tanah di hamparan tambak di Kecamatan 
Bontoa disajikan pada Tabel 2.   

 Di hamparan tambak Kecamatan Bontoa,hasil pengukuran pHF 
menunjukkan nilai dari 7,47 sampai 7,86, sedangkan pHFOX menunjukkan nilai 
dari 2,64 sampai 4,10.  Dari Tabel 2. menunjukkan bahwa ∆ pH relatif tinggi (> 
4,50) di tambak E dan G dan ∆ pH sedang (3,0–4,5) di tambakA, B, C, D, F, G, 
dan I di hamparan tambak Kecamatan Bontoa.  Hal ini menunjukkan bahwa 
potensi kemasaman tanah di tambak E dan H yang lebih tinggi daripada  tambak 
A, B, C, D, F, G, dan I.  Ini mengindikasikan bahwa tambak E dan G 
membutuhkan kapur yang lebih tinggi daripada tambak A, B, C, D, F, G, dan I di 
hamparan tambak Kecamatan Bontoa. 
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Tabel 2.  Kualitas tanah hasil pengukuran langsung di hamparan tambak 
Kecamatan Bontoa  Kabupaten Maros. 

Kode 
Tambak 

pHF pHFOX ∆ pH  
(pHFOX– pHFOX) 

Potensial redoks 
(mV) 

A 7,86 3,37 4,49 -126,0 
B 7,77 4,10 3,67 -151,8 
C 7,52 3,86 3,66 -240,1 
D 7,52 3,93 3,59 -326,7 
E 7,47 2,94 4,53 -328,2 
F 7,55 3,39 4,16 -335,2 
G 7,80 3,45 4,35 -335,6 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa potensial redoks tanah tambak semuanya 
bernilai (negatif), yang menunjukkan bahwa tambak dalam keadaan tereduksi. 
Pada saat pengukuran umumnya tambak terisi air sebab tambak sedang 
digunakan untuk budidaya udang windu atau ikan bandeng atau rumput laut   
atau polikultur udang windu dan bandeng atau polikultur udang windu dan 
rumput laut seperti terlihat pada Tabel 2.  Terdapat juga tambak yang dalam 
proses pengeringan untuk persiapan tambak, tetapi pelataran tambak masih 
belum kering atau kondisi macak-macak sehingga potensial redoks tanah masih 
bernilai negatif.  Potensial redoks bernilai negatif maka tanah kekuarangan 
oksigen yang disebabkan oksigen digunakan oleh tanah untuk melakukan 
oksidasi.  Pada saat akhir persiapan tambak, diharapkan potensial redoks tanah 
tambak berkisar + 20 sampai dengan + 50 mV sebagai indikasi persiapan tanah 
tambak yang baik. 

Hasil analisis kualitas tanah di laboratorium untuk karbon organik, 
nitrogen-total, dan PO4 disajikan pada Tabel 3  

Tabel 3.  Kualitas tanah hasil analisis di laboratorium untuk hamparan tambak, 
Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. 

Kode Tambak* C organik (%) N-total (%) PO4 (ppm) 

A 4,45 0,13 179,14 
B 5,32 0,14 212,68 
C 5,02 0,19 164,72 
D 5,42 0,13 222,10 
E 6,53 0,17 124,13 
F 5,72 0,14 185,98 
G 4,38 0,14 160,06 

Keterangan: *  : lihat Gambar 2 

Kebanyakan nitrogen (N) dalam tanah dasar tambak terkandung dalam 
bahan organik.  Konsentrasi N tanah tambak berkisar  0,06 dan 0,09 dengan 
rata-rata 0,082%.  Menurut Davide (1976), konsentrasi N total tanah antara 0,16 
dan 0,20% tergolong cukup untuk budidaya tambak. Analisis konsentrasi N total 
tanah dilakukan, bukan hanya untuk mengetahui konsentrasi N total tanah, tetapi 
juga untuk mengetahui rasio C:N tanah.  Rasio C:N tanah tambak berkisar antara 
36,75:1 dan 68,50:1 dengan rata-rata 46,57:1.  Rasio C:N tanah yang ideal untuk 
tambak adalah 8:1 sampai 12:1 (Boyd, 2008).  Dari hasil ini menunjukkan bahwa 
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tambak di Kecamatan Bontoa membutuhkan pupuk yang mengandung N seperti 
pupuk urea yang lebih banyak, dan sebaliknya membutuhkan pupuk organik 
yang lebih sedikit untuk membuat tanah tambak lebih baik, yaitu rasio C:N tanah 
untuk mendekati 12:1. 

Konsentrasi PO4 lebih besar dari 60 ppm dalam tanah tambak dapat 
digolongkan sebagai slight atau tergolong baik dengan faktor pembatas yang 
sangat mudah diatasi (Karthik et al., 2005).  Konsentrasi fosfat tanah tambak di 
Kecamatan Bontoa tergolong tinggi yang berkisar antara 53,36 dan 204,95 ppm 
dengan rata-rata 140,52 ppm.  Hal ini menunjukkan tambak A membutuhkan 
pupuk yang mengandung P seperti SP-36 yang lebih banyak dan sebaliknya 
tambak lainnya membutuhkan pupuk SP-36 yang lebih sedikit. 

Berdasarkan hasil analisis kualitas tanah tersebut, maka pada kegiatan 
ini diaplikasikan pupuk, sesuai dengan karakteristik tanah dari masing-masing 
petak tambak.  Dalam hal ini, dosis pupuk yang diaplikasikan, baik pupuk urea 
maupun SP-36, sesuai dengan kebutuhan masing-masing petak tambak 
berdasarkan hasil analsis kualitas tanahnya.  Pengelolaan tanah yang tepat 
termasuk pemupukan tanah tambak dapat meningkatkan produktivitas tanah 
tambak dengan penggunaan masukan yang seminimum mungkin dan tidak 
menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. 

Dari informasi yang ada menunjukkan bahwa di perairan pesisir 
Kabupaten Maros akan terjadi konda yaitu air laut tidak mengalami pasang 
maupun surut yang diperkirakan akan berlangsung dari 16 Agustus sampai 
dengan 17 September 2019.  Kondisi ini menyebabkan air tambak susah untuk 
dibuang maupun untuk diisi air secara gravitasi.  Ada waktu tertentu setelah 
konda, di mana kualitas air sangat buruk sebagai akibat dari saat masih konda.  
Dengan demikian, pembesaran budidaya udang windu di tambak akan 
terkendala dengan kuantitas dan kualitas air yang tidak memadai.  Faktor lainnya 
adalah musim kemarau yang diprediksi puncaknya pada bulan Agustus dan 
September yang dapat menyebabkan salinitas air sumber dan air tambak 
menjadi lebih tinggi terutama di Kecamatan Marusu.  Dengan kondisi demikian, 
maka pada saat puncak musim kemarau  yaitu bulan Agustus dan September 
dapat dilakukan persiapan tambak pembesaran udang windu.  Pembesaran 
udang windu dapat dilakukan pada akhir September atau awal Oktober 2019, di 
mana kondisi air terutama salinitas akan lebih baik karena diprediksi musim 
hujan akan dimulai pada bulan Oktober 2019 di Kabupaten Maros. 

 Persiapan tambak dan pentokolan udang windu diharapkan dapat 
dilaksanakan pada saat persiapan tambak pembesaran udang windu.  
Pentokolan udang windu tidak memerlukan areal tambak yang luas, sehingga 
diharapkan dengan bantuan pompa air yang ada dapat memenuhi kebutuhan 
untuk pentokolan udang windu terutama di hamparan tambak Kecamatan 
Bontoa.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Tambak yang terletak di yang digunakan untuk Kegiatan 
Mengembalikan Kejayaan Udang Windu tergolong tanah sulfat masam.  Tanah 
tambak sulfat masam dicirikan dengan pH tanah rendah, kandungan bahan 
organik tinggi,  unsur hara N rendah, unsur hara P tinggi, dan rasio C:N tinggi.  
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Disarankan untuk pengelolaan tanah yang tepat di tambak meliputi pengapuran 
dan pemupukan terutama yang mengandung N seperti urea. 
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POTENSI AIR TANAH DI PPI MUARO ANAI DAN SEKITARNYA, 
KOTA PADANG BERDASARKAN ANALISIS PENGUKURAN 

GEOLISTRIK 

Ilham dan Armed ArmediI 

Loka Riset Sumber Daya Kerentanan Pesisir 
JL. Raya Padang-Painan km 16, Bungus, Padang 

Email: ilh_adnan@ymail.com 

ABSTRAK.  

Akuifer yang terdapat di wilayah pesisir sangat berkaitan dengan bentuk lahan 
serta mula jadi lingkungan pengendapannya sehingga akan berbeda-beda di setiap 
wilayah pesisir. Wilayah pesisir PPI, Muaro Anai Kota Padang, tersusun atas jenis 
akuifer produktif tinggi dengan penyebaran luas antar butir dengan litologi penyusun 
merupakan endapan aluvium yang terdiri dari lanau,pasir dan kerikil. sehingga 
diperlukannya penelitian identifikasi potensi air tanah. Pendugaan keberadaan potensi 
airtanah pada daerah penelitian menggunakan geofisika dengan metode Geolistrik 2D 
konfigurasi Pole-Dipole untuk pendugaan keberadaan akuifer di bentukan litologi 
penyusun. Berdasarkan data pengukuran geolistrik yang dilakukan berupa profil 
penampang resistivitas bawah permukaan sebanyak 2 lintasan menunjukkan adanya 
prospek airtanah yang terperangkap pada sistem akuifer lapisan endapan alluvial 
pantai. Keberadaan akuifer terdapat pada kedalaman 0 - 11 m dari permukaan tanah 
dengan litologi berupa material sedimen lanau atau pasir. 

Kata kunci: potensi airtanah, akuifer,  geolistrik, PPI Muaro Anai 

PENDAHULUAN 

Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang sangat penting 
dalam mencukupi kebutuhan manusia, baik untuk kebutuhan domestik maupun 
industri. Jika dibandingkan dengan sumber air bersih lainnya, maka air tanah 
mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi karena biaya produksi yang rendah 
dan kualitas lebih baik. Meskipun demikian air tanah mempunyai kuantitas 
yang terbatas, karena tergantung pada geometri atau bentuk dan sebaran 
akuifernya.  

Pemanfaatan air tanah dengan cara pembuatan sumur, baik sumur gali 
atau sumur bor, kondisi hidrogeologi di bawah permukaan akan memberikan 
respon yang ditunjukkan oleh perubahan-perubahan kuantitas maupun kualitas 
air tanahnya. Keberadaan air tanah harus dipertahankan yang berarti asas 
manfaat, keseimbangan dan kelestarian dalam pengelolaan sumberdaya 
tersebut tetap dapat terpenuhi. Air tanah adalah komoditi ekonomi yang 
berperan vital, bahkan di beberapa daerah peran tersebut dapat digolongkan 
sebagai faktor strategis. Namun di pihak lain, pemanfaatan air tanah telah 
menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kuantitas dan kualitas 
sumberdaya tersebut serta lingkungan sekitarnya. Akuifer yang terdapat di 
wilayah pesisir sangat berkaitan dengan bentuk lahan serta mula jadi 
lingkungan pengendapannya sehingga akan berbeda-beda di tiap-tiap wilayah 
pesisir. 

mailto:ilh_adnan@ymail.com
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Informasi bawah permukaan merupakan salah satu komponen penting 
dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan bumi. Informasi ini meliputi 
struktur geologi (lipatan, patahan, rekahan), jenis dan sifat fisis batuan, 
susunan batuan di bawah permukaan, kedalaman, ketebalan dan distribusinya, 
termasuk kondisi akuifer pengandung airtanah. Salah satu cara untuk bisa 
mengetahui kondisi bawah permukaan tersebut adalah melakukan pengukuran 
geofisika dengan metode geolistrik 2D (resistivity 2D) (Lestari et al., 2017). 

Pengukura geolistrik 2D yang telah dilakukan di daerah pesisir PPI, 
Muaro Anai Kota Padang, untuk mengetahui potensi airtanah Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui susunan lapisan bawah permukaan tanah, 
sehingga dapat diketahui adanya lapisan pembawa air tanah atau potensi 
airtanah dengan menggunakan pendekan Geolistrik. 

TUJUAN  

 Adapun tujuan dari penelitian Potensi Air Tanah di PPI Muaro Anai Dan 
Sekitarnya, Kota Padang Berdasarkan Analisis Pengukuran Geolistrik adalah 
sebagai berikut ini: 

1. Melakukan pengukuran geolistrik untuk mengetahui potensi sumber 
airtanah di PPI Muaro Anai, Padang 

2. Melakukan pengukuran geolistrik untuk mengetahui karakteristik 
geologi bawah permukaan PPI Muaro Anai, Padang 

3. Mengetahui karakteristik litologi penyusun serta batasan kedalaman 
setiap lapisan batuan berdasarkan data pengukuran geolistrik 

BAHAN 

Peralatan dan material yang digunakan adalah sebagai berikut ini: 

a) Alat Geolistrik (Supersting GeoMerine) 1 Set 
b) Laptop  
c) GPS Handheld (2 unit) 
d) Aki GS 70 Ah 12Volt (2 buah) 
e) Palu (2 buah) 
f) Meteran Digital  
g) Roll Meter  100 Meter (2 buah) 
h) HT (3 unit) 

WAKTU DAN LOKASI 

 Survei pengukuran geolistrik dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 
2019, yang berlokasi di sekitar kawasaan PPI Muaro Anai Padang, seperti 
yang terlihat pada (Gambar 1). 
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Gambar 1. Lokasi pengukuran geolistrik 

METODE PENELITIAN 

Metode yang dilakukan dalam studi adalah kegiatan-kegiatan yang 
berkaitan dengan studi referensi, geologi, geohidrologi, pengukuran geofisika 
dengan metode geolistrik 2D, analisis dan interpretasi data untuk menduga 
ketebalan, kedalaman dan penyebaran perlapisan batuan secara vertical dan 
horizontal.  

Metode geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang sering 
digunakan untuk tujuan eksplorasi air tanah khususnya untuk menentukan 
lapisan pembawa air (akuifer). Metode geolistrik dimaksudkan untuk 
mengetahui susunan, kedalaman, dan penyebaran lapisan bawah permukaan 
dari titik pendugaan berdasarkan harga tahanan jenis yang diperoleh. Prinsip 
metode ini didasarkan sifat- sifat batuan terhadap kelistrikan, dimana sifat 
kelistrikan ini tergantung terutama pada kandungan air, kekompakkan, 
kekerasan, dan besar butir batuan. Salah satu tujuan dari metode geolistrik 
untuk sumber daya air adalah memperkirakan susuan lapisan akuifer 
berdasarkan pada distribusi tahanan jenisnya yang relatif sensitif terhadap 
material maupun kandungannya. Secara sederhana, metode ini dilakukan 
dengan cara mengalirkan arus listrik searah (DC) ke dalam bumi melalui 
sepasang elektrode arus-(AB), yang kemudian diterima oleh sepasang 
elektrode potensial (MN). Elektrode potensial ini akan menerima harga 
perbedaan potensial yang ditimbulkan oleh sifat-sifat batuan yang dilalui arus 
listrik (Telford, 1990) (Gambar 2). 

Aliran listrik pada suatu formasi batuan terjadi karena adanya fluida 
elektrolit pada pori-pori atau rekahan batuan. Oleh karena itu resistivitas suatu 
formasi batuan bergantung pada porositas batuan serta jenis fluida pengisi 
pori-pori batuan tersebut. Batuan porous yang berisi air atau air asin tentu lebih 
konduktif karena resistivitasnya rendah jika di bandingkan dengan batuan yang 
sama yang pori-porinya hanya berisi udara (kosong) (Santoso, 2002). 
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Gambar 2. Aliran arus listrik di dalam bumi (Telford, 1990) 

Prinsip kerja pendugaan geolistrik adalah mengukur tahanan jenis 
(resistivity) dengan mengalirkan arus listrik kedalam batuan atau tanah melalui 
elektroda arus (current electrode), kemudian arus diterima oleh elektroda 
potensial. Beda potensial antara dua elektroda tersebut diukur dengan volt 
meter dan dari harga pengukuran tersebut dapat dihitung tahanan jenis semua 
batuan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Anonim, 1992 dan Todd, 
1980): 

Ρ = 2.л.a.V/I… (1) 

Ρ adalah tahanan jenis, 2π konstanta, V beda potensial, I kuat arus 
dan a adalah jarak elektroda. 

Menurut Bisri (1991), ada beberapa macam aturan pendugaan lapisan 
bawah permukaan tanah dengan geolistrik ini, antara lain : aturan Wenner, 
aturan Schlumberger, aturan ½ Wenner, aturan ½ Schlumberger, Pole-Dipole 
dan lain sebagainya.  

Survei yang dilakukan pada Wilayah pesisir PPI, Muaro Anai Kota 
Padang menggunakan atauran pendugaan Pole-Dipole, dengan  lintasan  lurus 
yang terdiri dari dua lintasan yang saling berpotongan . Jumlah elektroda 
adalah 56 dengan jarak antar elektroda adalah 10 meter, maka panjang 
lintasan pengukuran adalah 540 meter. Kabel multielektroda tebagi dua bagian; 
elektroda no 1-28 (Low  Address Section) di  bagian  kiri  lintasan  dan  29-56  
(High Address Section) di  bagian kanan. kanan lintasan.  

Peralatan AGI Super Sting (Gambar 3), dangan scanner/switchbox 
ditempatkan di tengah lintasan, ujung tengah  dari bagian kiri dan kanan kabel 
multielektroda dihubungkan dengan switchbox yang berfungsi untuk mengatur 
nomor elektroda yang berperan sebagai pengalir arus (A, B) dan pengukur 
beda potensial (M, N). 
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Gambar 3. Peralatan geolsitrik AGI Super Sting 

Metode akuisisi data lapangan yang dipergunakan dalam penelitian  
adalah Konfigurasi Pole - Dipole seperti Gambar 4, cara ini dipakai untuk 
mengetahui variasi harga tahanan jenis secara lateral dan vertikal, dan 
digunakan untuk mengetahui kecenderungan harga tahanan jenis di suatu 
areal tertentu. Setiap lintasan pada konfigurasi memiliki beberapa titik 
pengukuran.Konfigurasi Pole- dipole digunakan satu elektrode arus dan dua 
elektrode potensial. Untuk elektrode arus C2 ditempatkan pada sekitar lokasi 
penelitian dengan jarak minimum 5 kali spasi terpanjang C1-P1. 

 

Gambar 4. Konfigurasi rangkaian Pole-Dipole 

Nilai tahanan jenis semu pada rangkaian Pole – Dipole tersebut 
kemudian dihitung menggunakan formula seperti berikut: 

                                              

Dimana : 
ρa = Tahanan jenis semu (ohm-m) K= Faktor Geometri 
ΔV = Beda potensial (mV) 
I = Kuat arus yang dialirkan (milliAmpere)  
a = Jarak antara kedua elektrodearus (C1– C2) dan elektroda 

   potensial (P1 – P2) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara regional kondisi hidrogeologi Kota Padang berdasarkan peta 
hidrogeologi lembar Padang bahwa jenis akuifer di Kota Padang tersusun atas 
jenis akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir (Gambar 5). Jenis akuifer 
terbagi menjadi tiga jenis, kawasan pesisir tersusun atas jenis akuifer produktif 
tinggi dengan penyebaran luas antar butir dengan litologi penyusun merupakan 
endapan aluvium yang terdiri dari lanau,pasir dan kerikil. Berdasarkan data 
awal berupa interpretasi peta hidrogeologi regional, untuk melakukan validasi 
maka diperlukan beberapa metode survei lainnya diantaranya pengukuran 
geolistrik untuk mengetahui karakteristik bawah permukaan serta pemboran 
untuk membuktikan hasil pengukuran geolistrik. 

 

Gambar 5.  Peta hidrogeologi regional Kota Padang (sumber: Arief & Ruchijat, 
1990) 

Berdasarkan data pengukuran geolistrik yang dilakukan pada hari 
Selasa, 29 Oktober 2019, di lokasi rencana pengeboran airtanah (Pelabuhan 
Perikanan Muara Anai). Hasil interpretasi pengukuran geolistrik pada 
penampang tegak lurus garis pantai terlihat jelas adanya beberapa indikasi 
lapisan (perbedaan warna) (Gambar 6). Lapisan dengan kedalaman 0-11 m 
memiliki nilai resistivitas 100-750 Ohm-m yang diinterpretasikan bahwa pada 
lapisan tersebut tersusun atas material endapan aluvial. Endapan aluvial pada 
penampang geolistrik diinterpretasikan terdiri dari pasir dan lanau namun 
didominasi oleh pasir lepas yang memiliki ruang antar butir (porositas) tinggi, 
sehingga memperlihatkan nilai resistivitas yang tinggi (Gambar 6). Dibawah 
lapisan endapan aluvial dengan kedalaman 11 – 22 m terdapat lapisan dengan 
nilai resistivitas 0.5-<3 Ohm-m yang diinterpretasikan sebagai lensa airtanah 
yang bercampur dengan air payau yang menerus dibawah lapisan aluvial pasir. 
Selain itu diantara lapisan dengan nilai resistivitas 0.5-<3 Ohm-m, terdapat 
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lensa dengan nilai resistivitas >20 Ohm-m hingga >100 ohm-m yang 
diinterpretasikan sebagai lensa jenis sedimen lanau atau pasir. Lapisan warna 
biru muda dapat diinterpretasikan sebagai lapisan airtanah dibagian kedalaman 
11 m pada titik 270 terlihat adanya gradasi warna tersebut yang dindikasikan 
sebagai lensa airtanah. Namun karakteristik lensa airtanah tawar kawasan 
pesisir memiliki kapasitas terbatas baik debit maupuan jumlahnya. Oleh karena 
itu untuk memperoleh jenis airtanah dengan debit dan kapasitas besar skala 
produksi harus melakukan pengeboran pada airtanah dalam. Berdasarkan 
penampang geolistrik tersebut dapat diinterpretasikan adanya lapisan 
pembawa airtanah dalam pada kedalaman lebih dari 67 m setelah menembus 
lapisan air tanah payau (air laut yang menyusup pada lapisan akuifer). 

PENAMPANG GEOLISTRIK TEGAK LURUS TERHADAP GARIS PANTAI 

 

Gambar 6. Interpretasi Bawah Permukaan (Hasil Pengukuran Geolistrik) 

 Hasil pengukuran pada lintasan geolistrik dengan arah pengukuran 
sejajar garis pantai terlihat jelas pada kedalaman 0 - 16.5 m memiliki nilai 
resistivitas >19.4 hingga <750 ohm-m. Nilai resistivitas tersebut 
diinterpretasikan sebagai lapisan endapan aluvial yang tersusun atas sedimen 
pasir dan lanau namun didominasi oleh pasir lepas yang memiliki ruang antar 
butir (porositas) tinggi, sehingga memperlihatkan nilai resistivitas yang tinggi 
(Gambar 7).  Berbeda dengan hasil pengukuran geolistrik tegak lurus yang 
dapat memperlihatkan variasi lapisan penyusun, pada penampang sejajar 
tersebut hanya memperlihatkan sebaran lateral lapisan bawah permukaan. 
Secara jelas pada penampang sejajar bahwa lapisan aluvial yang memiliki 
tingkat jenuh air, dimana terlihat pada lapisan 0 - 16.5m memperlihatkan 
adanya lapisan berwarna biru yang diindikasikan sebagai kawasan dataran 
yang terpengaruh oleh airpermukaan (sungai maupun pasang-surut airlaut) 
atau dapat dikatakan area tersebut merupakan litologi jenis endapan rawa atau 
endapan fluviatil. 

 Titik 240 memperlihatkan adanya lapisan lensa air tanah (warna biru) 
pada kedalaman >17 m namun hanya bersifat melensa dibawah lapisan aluvial. 
Dapat dikatakan bahwa airtanah dangkal (kedalaman >17 m) hanya memiliki 
kapasitas rendah dengan debit rendah. Namun untuk memperoleh kapasitas 
dan debit airtanah besar, disarankan harus melakukan pengeboran pada 
airtanah dalam. Berdasarkan data referensi pengukuran geolistrik terlihat 
potensi airtanah dalam berada pada kedalaman lebih dari 80 m.  
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PENAMPANG GEOLISTRIK SEJAJAR TERHADAP GARIS PANTAI 

 

Gambar 7. Interpretasi Bawah Permukaan (Hasil Pengukuran Geolistrik) 

Geologi bawah permukaan wilayah pesisir Kota Padag hingga 
kedalaman 30 m dicirikan oleh endapan pasir lepas hingga padat, lanau lepas, 
lempung lunak dan beberapa kerikil sebagai endapan pematang pantai, 
endapan rawa dan endapan fluviatil. Oleh karena itu untuk memperoleh 
kapasitas dan debit airatanah besar harus melakukan pengeboran melebihi 
kedalaman 30m tersebut agar menembus lapisan aluvial. Berbeda hal jika 
untuk memperoleh kapasitas dan debit airtanah untuk pemenukan kebutuhan 
dalam skala kecil dapat menggunakan jenis airtanah dangkal (kedalaman 
>10m). Namun hasil interpertasi data geolistrik tidak dapat digunakan 100% 
dalam penentuan pengeboran, hanya dapat digunakan untuk menentukan jenis 
lapisan bawah permukaan, sehingga untuk memvalidasi data pengukuran 
geolistrik harus dilakukan perbandingan data pengeboran yang dimiliki oleh 
pusat survei geologi. Akan tetapi sebagai data awal hasil pengukuran dan 
interpretasi geolistrik dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan 
pengeboran sumber daya airtanah. 

KESIMPULAN 

Dari hasil survei geolistrik 2D di PPI Muaro Anai dan Sekitarnya, 
dengan konfigurasi Pole- Dipole sebanyak dua lintasan dengan panjang 
bentangan masing – masing 540 m dengan jarak tiap elektroda 10 meter. Hasil 
interpretasi data geolistrik menunjukkan adanya prospek airtanah yang 
terperangkap pada sistem akuifer lapisan endapan alluvial pantai, dengan 
bentukan morfologi. Sistem akuifer yang ada pada daerah PPI Muaro Anai 
berada pada sistem akuifer endapan alluvial pantai yang terakumulasi dalam 
bentukan endapan aluvium yang terdiri dari lanau,pasir dan kerikil. 
Berdasarkan hasil pengukuran geolistrik keberadaan akuifer terdapat pada 
kedalaman 0 - 11 m dari permukaan tanah dengan litologi berupa material 
lepas berupa batupasir berukuran sedang hingga kasar. 
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ABSTRAK 

Salah satu program dari Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 
adalah Mengembalikan Kejayaan Udang Windu di Sulawesi Selatan.  Telah 
dilakukan kegiatan yang bertujuan secara umum untuk mengetahui kondisi 
budidaya udang windu di tambak pembudidaya dan secara khusus untuk 
menganalisis kualitas tanah sebagai dasar pengelolaan tanah yang dilaksanakan di 
tambak Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Kegiatan analisis kualitas tanah 
tambak dilaksanakan di tujuh petak tambak yang terletak di Dusun Kurilompo, Desa 
Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.  Peubah kualitas tanah yang 
diukur langsung di lapangan meliputi pHF, pHFOX, dan potensial redoks, sedangkan 
yang dianalisis di laboratorium meliputi C organik, N, dan P.  Data yang diperoleh 
dianalisis secara deskriptif.  Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tambak yang 
terletak di Kecamatan Marusu tergolong tanah sulfat masam.  Tanah tambak 
dicirikan dengan pH tanah rendah, kandungan C organik tinggi,  unsur hara N 
rendah, unsur hara P tinggi, dan rasio C:N tinggi.  Disarankan untuk pengelolaan 
tanah yang tepat di tambak meliputi pengapuran dan pemupukan terutama yang 
mengandung N seperti urea. 
 
KATA KUNCI:  Analisis tanah, pengelolaan tanah, kualitas tanah, tambak,   
  Kabupaten Marros 
 
PENDAHULUAN 
 

Luas tambak di Sulawesi Selatan mencapai sekitar 107.500 ha yang 
digunakan untuk budidaya berbagai komoditas air payau seperti: udang windu, 
udang vaname, ikan bandeng, rumput laut, dll (DKP, 2018).  Pada tahun 1990-an 
produksi udang windu Sulawesi Selatan mencapai puncaknya dan setelah itu terjadi 
penurunan produksi sebagai akibat serangan penyakit dan penurunan kualitas 
lingkungan pertambakan.  Salah satu program dari Gubernur Sulawesi Selatan 
periode 2018-2023 adalah Kebangkitan Udang Windu atau Mengembalikan 
Kejayaan Udang Windu di Sulawesi Selatan.  Udang windu yang merupakan 
komoditas asli Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan yang menjadi komoditas 
primadona di tambak. Program Kebangkitan Udang Windu diawali di 10 kabupaten 
yang memiliki lahan tambak di Sulawesi Selatan, satu diantaranya di Kabupaten 
Maros.  Tambak di Kabupaten Maros mencapai luas sekitar 9.300 ha yang tersebar 
di Kecamatan Bontoa, Lau, Maros Baru, Marusu, dan Bantimurung.  Lokasi tambak 
untuk Program Kebangkitan Udang di Kabupaten Maros telah ditetapkan di 
Kecamatan Marusu dan Bontoa masing-masing seluas sekitar 5,0 ha.  Teknologi 
yang diaplikasikan oleh pembudidaya tambak di Kecamatan Marusu untuk Program 
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Mengembalikan Kejayaan Udang Windu adalah teknologi tradisional atau 
tradisional plus.  Produktivitas tambak pada teknologi tradisional erat hubungannya 
dengan ketersediaan makanan alami dalam tambak, di mana ketersediaan  
makanan alami sangat tergantung pada kualitas tanah tambak.  

Kualitas tanah yang dapat dicirikan oleh karakteristik tanah adalah 
merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi produktivitas 
tambak sebab dapat mempengaruhi kualitas air, proses biologi, dan rekayasa 
tambak.  Oleh karena itu, faktor kualitas tanah merupakan faktor yang 
dipertimbangkan dalam evaluasi kesesuaian lahan untuk budidaya tambak 
(Mustafa, 2012).   Pengelolaan tanah  merupakan faktor penting setelah penentuan 
kesesuaian lahan budidaya di  tambak dalam rangka  pengembangan  ilmu  
pengetahuan  dan  budidaya tambak yang berkelanjutan (Karthik et al., 2005). 
Setiap jenis tanah memiliki karakteristik tersendiri sehingga pengelolaan tanah 
tersebut juga bersifat khas terhadap penggunaan lahan tersebut.  Salah satu aspek 
pengelolaan tanah yang sangat penting untuk teknologi tradisional adalah 
pemupukan baik pemupukan awal  maupun susulan.  Pemupukan juga berfungsi 
untuk menumbuhkan pakan alami berupa kelekap dan plankton pada tambak, yang 
mana kelekap dan plankton tersebut dapat menjadi pakan alami untuk udang, serta 
membantu proses pengurairan bahan organik.  Prinsip utama pemupukan di tambak 
adalah menambah unsur hara yang kurang dalam tanah sesuai dengan kebutuhan 
pakan alami.  Oleh karena itu, dilakukan analisis kualitas  tanah tambak yang akan 
dipupuk menjadi penting untuk diketahui, sehingga jenis dan jumlah pupuk yang 
diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan.   
 
BAHAN DAN METODE 
 
Lokasi dan Waktu Kegiatan 
 

Lokasi  hamparan  tambak kegiatan terletak di Dusun Kurilompo, Desa 
Nisombalia di Kecamatan Marusu yang dipilih oleh Tim Teknis atau Tim Ahli dari 
Dinas Perikanan Kabupaten Maros dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Sulawesi Selatan serta Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 
Perikanan. Tata letak  tambak terpilih di Kecamatan Marusu terlihat pada Gambar 
1. Kegiatan dilaksanakandari bulan Juli sampai Desember 2019. 
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Gambar 1.   Tata letak calon tambak di hamparan tambak Kecamatan  
  Marusu, Kabupaten Maros 
 

Pengambilan dan Analisis Kualitas Tanah 

Informasi pemilik tambak sekaligus pembudidaya tambak dan perkiraan 
luas tambak yang digunakan untuk pembesaran udang windu disajikan pada Tabel 
1.  Untuk mengetahui karakteristik tanah tambak maka dilakukan  pengukuran dan 
pengambilan contoh tanah di tambak terpilih untuk pembesaran udang windu. 
Pengukuran dan pengambilan contoh tanah dilakukan pada kedalaman 0-0,2 m  
dengan terlebih dahulu membuang endapan sedimen atau lumpur beberapa 
centimeter yang ada di permukaan tanah tambak.  Kualitas tanah yang diukur 
langsung di lapangan adalah potensial redoks diukur dengan redox-meter, pHF (pH 
tanah yang diukur langsung di lapangan) dengan pH-meter,  dan pHFOX (pH tanah 
yang diukur di lapangan setelah dioksidasi dengan hidrogen peroksida (H2O2) 30%) 
dengan pH-meter mengikuti petunjuk Ahern et al. (2004).  Contoh tanah juga diambil 
untuk analisis peubah kualitas tanah lainnya di laboratorium. Contoh tanah yang 
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diambil secepatnya dimasukkan dalam kantong plastik dan selanjutnya dimasukkan 
dalam cool box yang diberi es, karena contoh tanah yang  tergolong tanah sulfat 
masam.  Sisa tumbuhan segar, kerikil, cangkang, dan kotoran lainnya dibuang dan 
bongkahan besar dikecilkan dengan tangan. Contoh tanah diovenkan pada suhu 
80-85oC selama 48 jam (Ahern dan Blunden, 1998). Untuk mendapatkan ukuran 
partikel 0,5 mm, maka contoh berukuran partikel 2,0 mm ditumbuk dan disaring 
dengan saringan 0,5 mm. Kualitas tanah yang dianalisis di laboratorium meliputi 
bahan organik dari karbon organik (C organik) dengan metode Walkley dan Black, 
nitrogen total (N total) dengan metode Kjedhal, PO4 (fosfat) dengan metode Bray 1 
mengikuti petunjuk Eviati dan Sulaeman (2009). Analisis kualitas tanah dilakukan di 
Laboratorium Tanah Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 
Perikanan di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tabel 1.  Nama pembudidaya tambak dan perkiraan luas tambak di  
     Kecamatan Marusu, Kabupaten  Maros 
 

Tambak* Nama Pembudidaya Tambak Perkiraan Luas  
Tambak (ha) 

A Sulaemana 0,70 
B Arsyad 0,80 
C Sulaemana 0,80 
D Abdul Hakim 0,30 
E Abdul Hakim 1,00 
F Tallasa 1,10 
G Arsyad 0,50 

Jumlah 5,20 

Keterangan: * = lihat Gambar 1 
 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yang meliputi kisaran 
(minimum dan maksimum) dan rata-rata.  Data  disajikan dalam bentuk tabel. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kualitas tanah yang diukur secara in situ adalah pHF (pH tanah yang diukur 
langsung di lapangan) dengan pH-meter  dan pHFOX (pH tanah yang diukur di 
lapangan setelah dioksidasi dengan hidrogen peroksida 30%) dengan pH-meter  
serta potensial redoks dengan redox-meter.   Hasil pengukuran kualitas tanah di 
hamparan tambak Kecamatan Marusu disajikan pada Tabel 2.    

Hasil pengukuran pHF menunjukkan nilai dari 7,88 sampai 8,20 sedangkan 
pHFOX menunjukkan nilai dari 2,39 sampai 5,64 di hamparan tambak Kecamatan 
Marusu (Tabel 2).  pHF adalah pH tanah yang diukur di lapangan dalam kondisi 
tanah jenuh dengan air, sedangkan pHFOX adalah pH tanah yang diukur di lapangan 
setelah dioksidasi sempurna dengan H2O2 (hidrogen peroksida) 30% (Ahern dan 
Rayment, 1998).  Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa ∆ pH relatif tinggi (> 4,50) 
dijumpai di tambak C, D, E, F, dan G dan ∆ pH relatif rendah (< 3,00) di tambak A 
dan B di hamparan tambak Kecamatan Marusu.  Hal ini menunjukkan bahwa potensi 
kemasaman tanah di tambak C, D, E, F, dan G yang lebih tinggi daripada  tambak 
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A dan B.  Ini mengindikasikan bahwa tambak C, D, E, F, dan G membutuhkan kapur 
yang lebih tinggi daripada tambak A dan B di hamparan tambak Kecamatan Marusu. 

Tabel 2.  Kualitas tanah (diukur di lapangan) di tambak Kecamatan 
   Marusu, Kabupaten Maros 

 

Tambak* pHF pHFOX ∆ pH  
(pHFOX – 
pHFOX) 

Potensial 
redoks 
(mV) 

A 8,08 5,64 2,44 -275,0 
B 8,20 5,38 2,82 -302,6 
C 8,09 3,17 4,92 -370,7 
D 8,04 3,44 4,60 -292,2 
E 7,91 2,39 5,52 -202,3 
F 8,06 2,79 5.27 -283,2 
G 7,88 3,21 4,67 -175,0 

Rata-rata 8,033 3,872 4,162 -269,63 

Keterangan: * = lihat Gambar 1 

Potensial redoks tanah menggambarkan kondisi tanah yang tereduksi atau 
teroksidasi.  Potensial redoks adalah hasil pengukuran kuantitatif untuk 
menginformasikan  suatu indeks diagnostik dari tingkat anaerobik atau anoksia 
tanah (Patrick dan Delaune, 1977).  Potensial redoks adalah salah satu peubah 
penting dalam mengontrol persistensi berbagai senyawa organik dan anorganik 
tanah (Zhang et al., 2009).  Dari Tabel 5 terlihat bahwa potensial redoks tanah di 
Kecamatan Marusu bernilai negatif, berkisar dari -370,7 sampai -175,0 mV.  Hal ini 
menunjukan bahwa bahwa tanah di tambak Kecamatan Marus dalam kondisi 
tereduksi.  Hal ini sebagai akibat tanah yang telah lama tergenang pada saat 
pengambilan contoh tanah, sehingga terbentuk kondisi reduksi pada tanah dasar 
tambak.  Potensial redoks tanah pada saat persiapan tambak sebaiknya minimal 
+50 mV (Poernomo, 1988), dengan demikian diperlukan pengeringan tanah dasar 
tambak agar diperoleh nilai potensial redoks yang positif.  

Kebanyakan tanah adalah tanah mineral, tetapi tanah tersebut 
mangandung bahan organik.  Bahan organik di tambak dapat berpengaruh terhadap 
kestabilan tanah, konsumsi oksigen, sumber unsur hara, dan kesesuaian habitat 
dari dasar tambak.  Pada tanah yang mengandung liat yang tinggi (>60%), Boyd 
(1995) menetapkan kandungan bahan organik <8,0% (C organik <4,6%) tergolong 
baik yaitu baik dan faktor pembatasnya mudah diatasi untuk budidaya tambak.  
Namun demikian, kandungan bahan organik yang sangat tinggi dapat menurunkan 
kualitas lingkungan budidaya tambak.  Proses dekomposisinya yang menghasilkan 
senyawa-senyawa yang bersifat racun juga merupakan dampak negatif dari bahan 
organik ini.  Dari Tabel 3 terlihat bahwa kandungan bahan organik yang tinggi 
dijumpai di tambak F yang kandungan C organiknya mencapai 5,48%.  Di tambak 
ini juga dijumpai rasio C :N tertinggi di tambak Kecamatan Marusu yang mencapai 
68,50. 
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Tabel 3.  Kualitas tanah (dianalisis di lapangan) di tambak Kecamatan  
    Marusu, Kabupaten Maros 
 

Kode Tambak* C organik 
(%) 

N-total 
(%) 

PO4 (ppm) Rasio C:N 

A 3,44 0,09 53,36 38,22 
B 2,94 0,08 204,95 36,75 
C 3,77 0,06 196,25 62,83 
D 3,37 0,09 184,81 37,44 
E 3,52 0,09 162,53 39,11 
F 5,48 0,08 197,53 68,50 
G 3,45 0,08 195,88 43,13 

Rata-rata 3,415 0,082 166,297 42,913 

Keterangan: * = lihat Gambar 1 

Kebanyakan nitrogen (N) dalam tanah dasar tambak terkandung dalam 
bahan organik.  Konsentrasi N tanah tambak Kecamatan Marusu berkisar  antara 
0,06 dan 0,09 dengan rata-rata 0,082%.  Menurut Davide (1976), konsentrasi N total 
tanah antara 0,16 dan 0,20% tergolong cukup untuk budidaya tambak. Analisis 
konsentrasi N total tanah dilakukan, bukan hanya untuk mengetahui konsentrasi N 
total tanah, tetapi juga untuk mengetahui rasio C:N tanah.  Rasio C:N tanah tambak 
di Kecamatan Marusu berkisar antara 36,75:1 dan 68,50:1 dengan rata-rata 46,57:1.  
Rasio C:N tanah yang ideal untuk tambak adalah 8:1 sampai 12:1 (Boyd, 2008).  
Dari hasil ini menunjukkan bahwa tambak di Kecamatan Marusu membutuhkan 
pupuk yang mengandung N seperti pupuk urea yang lebih banyak, dan sebaliknya 
membutuhkan pupuk organik yang lebih sedikit untuk membuat tanah tambak lebih 
baik, yaitu rasio C:N tanah untuk mendekati 12:1. 

Konsentrasi PO4 lebih besar dari 60 ppm dalam tanah tambak dapat 
digolongkan sebagai slight atau tergolong baik dengan faktor pembatas yang sangat 
mudah diatasi (Karthik et al., 2005).  Konsentrasi fosfat tanah tambak di Kecamatan 
Marusu tergolong tinggi yang berkisar antara 53,36 dan 204,95 ppm dengan rata-
rata 140,52 ppm.  Hal ini menunjukkan tambak A membutuhkan pupuk yang 
mengandung P seperti SP-36 yang lebih banyak dan sebalikanya tambak lainnya 
membutuhkan pupuk SP-36 yang lebih sedikit. 

Berdasarkan hasil analisis kualitas tanah tersebut, maka pada kegiatan ini 
diaplikasikan pupuk, sesuai dengan kondisi tanah dari masing-masing petak 
tambak.  Dalam hal ini, dosis pupuk yang diaplikasikan, baik pupuk urea maupun 
SP-36, sesuai dengan kebutuhan masing-masing petak tambak sesuai kondisi 
tanahnya yang terlihat dari hasil analsis kualitas tanahnya.  Pengelolaan tanah yang 
tepat termasuk pemupukan tanah tambak dapat meningkatkan produktivitas tanah 
tambak dengan penggunaan masukan yang seminimum mungkin dan tidak 
menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Tambak yang terletak di Dusun Kurilompo, Desa Nisombalia, Kecamatan 
Marusu, Kabupaten Maros yang digunakan untuk Kegiatan Mengembalikan 
Kejayaan Udang Windu tergolong tanah sulfat masam.  Tanah tambak dicirikan 
dengan pH tanah rendah, kandungan bahan organik tinggi,  unsur hara N rendah, 
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unsur hara P tinggi, dan rasio C:N tinggi.  Disarankan untuk pengelolaan tanah yang 
tepat di tambak meliputi pengapuran dan pemupukan terutama yang mengandung 
N seperti urea. 
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PERBANDINGAN HASIL TANGKAPAN IKAN BILIH  
(Mystacoleucus padangensis) MENGGUNAKAN ALAHAN PADA WAKTU 

PAGI DAN SORE DI DANAU SINGKARAK SUMATERA BARAT 

Tri Muryanto dan Yayat Hendayana 

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, Jatihulur 
Email: trimur6@gmail.com 

ABSTRAK 

Ikan bilih (Mystacoleucus padangensis) merupakan ikan endemik dan 
merupakan ikan ekonomis penting di Danau Singkarak. Alahan adalah alat tangkap ikan 
bilih semacam jebakan (trap) yang dipasang menghadang laju pergerakan ikan yang 
bermuara dari danau menuju sungai dan kembali ke danau sesuai aliran pasang surut 
air. Secara geografis, Danau Singkarak terletak pada posisi 100o 26’ 15”- 100o 35’ 55” 
BT dan 0o 31’ 46”- 0o 42’ 20” LS dengan karaktersitik morfometri (Wibowo et al., 2001) 

sebagai berikut: luas permukaan air: 10.908,20 ha; panjang maksimum: 20,81 km; lebar 
maksimum: 7,18 km; panjang garis pantai: 55,81 km; volume air: 19.490 juta m3; 
kedalaman maksimum: 271,50 m dan kedalaman rata-rata: 178,68 m. Hasil tangkapan 
ikan bilih dilakukan pada waktu tertentu yaitu pada pagi hari jam 05.00 wib dan pada 
sore hari jam 17.00 wib. Hasil total penangkapan selama dua bulan menggunakan 
alahan 694 kg, rata-rata perhari penangkapan mencapai 11,4 kg/hari dalam kurun waktu 
dua bulan. Pada waktu pagi hari selama dua bulan total penangkapan 398,5 kg dan 
pada sore hari 295,5 kg. 

Kata kunci : Ikan Bilih, Alahan, Danau Singkarak 

PENDAHULUAN 

Ikan bilih (Mystacoleucus padangensis) merupakan ikan endemik dan 
merupakan ikan ekonomis penting di Danau Singkarak. Populasinya saat ini 
telah mengalami penurunan yang disebabkan oleh eksploitasi berlebih 
menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bagan dan 
jaring insang dengan ukuran mata jaring yang kecil (Bukhari & Eriza, 2014).  

Secara geografis, Danau Singkarak terletak pada posisi 100o 26’ 15”- 
100o 35’ 55” BT dan 0o 31’ 46”- 0o 42’ 20” LS dengan karaktersitik morfometri 
(Wibowo et al., 2001) sebagai berikut: luas permukaan air: 10.908,20 ha; 
panjang maksimum: 20,81 km; lebar maksimum: 7,18 km; panjang garis pantai: 
55,81 km; volume air: 19.490 juta m3; kedalaman maksimum: 271,50 m dan 
kedalaman rata-rata: 178,68 m. Waktu tinggal air (retention time) berkisar 57 
tahun dengan sungai yang keluar (outflow) dari danau adalah sungai/batang 
Ombilin. Sedangkan secara administratif, 40% Danau Singkarak terletak di 
Kabupaten Solok dan 60% berada di Kabupaten Tanah Datar. Danau ini 
merupakan bagian dari amblesan (graben) yang memanjang Singkarak-Solok 
yang merupakan salah satu segmen Sesar Besar Sumatera. 

Alahan merupakan alat tangkap tradisional yang dimiliki oleh warga 
sekitar danau singkarak dengan berbahan bambu yang dibelah dan disusun 
dengan kerapatan tertentu dan panjang yang menyesuaikan lebar aliran 
sungai. Alahan adalah alat tangkap ikan bilih semacam jebakan (trap) yang 
dipasang menghadang laju pergerakan ikan yang bermuara dari danau menuju 
sungai dan kembali ke danau sesuai aliran pasang surut air. 
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Tujuan penulisan ini untuk mengetahui waktu penangkapan ikan bilih 
yang tepat di Danau Singkarak, Sumatera Barat. 

POKOK BAHASAN 

Lokasi dan Waktu  

 Pengamatan dilakukan di Danau Singkarak, Sumatera Barat pada 
bulan Agustus dan September 2019,  Percobaan penangkapan dilakukan pada 
alahan di Sungai Batang Sumpur (Gambar 1). Penangkapan ikan pada malam 
hari dilakukan mulai pukul 18:00-04:00 WIB sedangkan pada siang hari 
dilakukan pad pukul 05:00-15:00 WIB. Pencatatan data hasil tangkapan 
dilakukan oleh enumerator yang merupakan pemilik alahan. pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Lokasi penelitian danau Singkarak 

 
 

BAHAN DAN ALAT  

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 
Tabel 1. 
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Tabel 1. Bahan dan Alat 

Alat dan Bahan  Keterangan 

Alat :  
Alahan 
Blanko/formulir catat 

Alat Tangkap 
Media pengumpulan data 

ATK Alat pencatat 
Timbangan 
 

Pengukur jumlah berat 

Bahan :  
Ikan Bilih (Mystacoleucus padangensis) Media sampel 

Sampel yang didapat hasil tangkapan nelayan/enumerator yang di 
rangkum dalam blanko catat yang dicatat perhari antara hasil tangkapan pagi 
dan sore dalam kurun waktu 2 bulan yaitu bulan Agustus dan bulan September 
2019.  

Metode  

1. Alahan dipasang menghadang laju pergerakan ikan yang bermuara dari 
danau menuju sungai dan kembali ke danau sesuai aliran pasang surut air 
(Gambar 2). 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Alur alahan ikan bilih 

 
2. Dasar sungai berupa batu kecil (kerikil) dan berpasir dengan kedalaman 

10-15 cm. Sungai tersebut disekat dengan anyaman Bilah bambu dengan 
ukuran lebar 10 m dengan panjang 2,0 m. 

 

Gambar 3. Alat tangkap ikan bilih 
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3. Penangkapan ikan bilih dengan menggunakan sistem alahan adalah 
dengan membiarkan ikan bilih masuk ke jalur-jalur dialahan. Kemudian ikan 
ditangkap dengan menggunakan bebrbagai alat tangkap antara lain bubu, 
jala dan setrum (Batubara et al., 2015).  

 

 

 

 

Gambar 4. Ikan Bilih 

Gambar 4. Hasil tangkapan ikan bilih menggunakan alahan di Danau Singkarak 

4. Ikan bilih yang tertangkap kemudian di timbang beratnya dan dicatat pada 
blangko pencatat. 

HASIL 

Berdasarkan hasil pengamatan isi lambung ikan Bilih pada bulan 
Agustus dan September 2019 (Gambar 5).  

 

 

 

 

 

 

 

          

Gambar 5. Hasil tangkapan pada bulan Agustus dan September 

Pada Gambar 4 hasil tangkapan ikan bilih dilakukan pada waktu 
tertentu yaitu pada pagi hari jam 05.00 wib dan pada sore hari jam 17.00 wib. 
Hasil total penangkapan selama dua bulan menggunakan alahan 694 kg, rata-
rata perhari penangkapan mencapai 11,4 kg/hari dalam kurun waktu dua bulan. 
Pada waktu pagi hari selama dua bulan total penangkapan 398,5 kg dan pada 
sore hari 295,5 kg. (Lampiran 1). 

KESIMPULAN 

Efektifitas penangkapan ikan bilih yaitu pada pagi hari 05.00 wibkarena 
dengan total hasi tangkapan mencapai 398,5 kg sedangkan pada waktu pagi 
hari 295,5 kg.  
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Lampiran 1. Data pengamatan hasil tangkapan ikan Bilih 

No Bulan Tanggal Hasil (kg/hari) Total 

   
Pagi Sore 

 1 Agustus 1 8 7 15 

2 Agustus 2 7 9 16 

3 Agustus 3 6 5,5 11,5 

4 Agustus 4 9 10 19 

5 Agustus 5 5 7 12 

6 Agustus 6 4 6 10 

7 Agustus 7 6 7 13 

8 Agustus 8 8 5 13 

9 Agustus 9 5 5 10 

10 Agustus 10 7 6 13 

11 Agustus 11 8 6 14 

12 Agustus 12 7 5 12 

13 Agustus 13 9 4,5 13,5 

14 Agustus 14 4 6 10 

15 Agustus 15 7 7 14 

16 Agustus 16 8 6 14 

17 Agustus 17 7 6 13 

18 Agustus 18 6 8 14 

19 Agustus 19 6 9 15 

20 Agustus 20 5 6 11 

21 Agustus 21 5 7 12 

22 Agustus 22 8 6 14 

23 Agustus 23 6 7 13 

24 Agustus 24 5 6 11 

25 Agustus 25 7 6 13 

26 Agustus 26 4 5,5 9,5 

27 Agustus 27 5 6 11 

28 Agustus 28 7 6 13 

29 Agustus 29 8 7 15 

30 Agustus 30 7 4 11 

31 Agustus 31 7 6 13 

32 September 1 8 5 13 

33 September 2 7 5 12 

34 September 3 6,5 4 10,5 
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35 September 4 10 7 17 

36 September 5 7 4 11 

37 September 6 11 
 

11 

38 September 7 6 4,5 10,5 

39 September 8 4 4 8 

40 September 9 6 3 9 

41 September 10 5 
 

5 

42 September 11 5 
 

5 

43 September 12 9 5 14 

44 September 13 12 6 18 

45 September 14 5,5 3 8,5 

46 September 15 5 3 8 

47 September 16 5 6 11 

48 September 17 6 5 11 

49 September 18 6 8 14 

50 September 19 5 6,5 11,5 

51 September 20 9 
 

9 

52 September 21 10 5 15 

53 September 22 7 4 11 

54 September 23 5 2,5 7,5 

55 September 24 6 
 

6 

56 September 25 5 
 

5 

57 September 26 5 
 

5 

58 September 27 7 4,5 11,5 

59 September 28 4 3 7 

60 September 29 6 
 

6 

61 September 30 4,5 
 

4,5 
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KELIMPAHAN MAKROZOOBENTOS GENUS Limnodrilus sp  
DI MARIANA-PALEMBANG 

 
Dewi Apriyanti, Muhtarul Abidin, dan Widiya Nopita Sadanri   
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan makrozoobentos genus 
Limnodrilus sp di kolam Mariana-Palembang. Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 
13 Januari 2020  di kolam Instalasi Mariana Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan 
Penyuluhan Perikanan Palembang. Pemgambilan sampel makrozoobentos  dilakukan secara 
tiga kali ulangan  menggunakan Ekman Dredge ukuran 15x15 cm2 di  tiga stasiun yang sudah 
di tentukan. Data yang dianalisa adalah kelimpahan makrozoobentos genus Limnodrilus sp. 
Identifikasi makrozoobentos genus Limnodrilus sp mengacu pada buku Identification Manual 
for the Aquatiq Oligochaeta of Florida (1997). Kelimpahan makrozoobentos genus 
Limnodrilus sp di kolam mariana Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan 

Perikanan  berkisar 14-148 ind/m2 dan total kelimpahan  265 ind/m2.  

 
PENDAHULUAN 

Sebagian besar wilayah perairan Indonesia dikelilingi oleh perairan laut. 
Selain laut ada perairan umum daratan yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa 
banjiran dan estuari. Dalam suatu ekosistem perairan terdapat indikator biologi yang 
dapat menentukan kualitas perairan tersebut, salah satunya adalah 
makrozoobentos.  

 Makrozoobentos merupakan salah satu organisme akuatik menetap di 
dasar perairan yang memiliki pergerakan yang relatif  lambat serta daur hidup relatif  
lama sehingga memiliki kemampuan merespon kondisi kualitas air secara terus 
menerus. Banyaknya aktivitas manusia akan mempengaruhi faktor lingkungan yang 
akan berpengaruh pada habitat dari makrozoobentos.  

Makrozoobentos yang relatif mudah diidentifikasi dan peka terhadap 
perubahan lingkungan perairan adalah jenis yang tergolong ke dalam kelompok 
makroinvertebrata air. Makroinvertebrata air dikenal juga dengan istilah 
makrozoobentos. Odum (1994) dalam Dwirastina dan Ditya (2018) menyatakan 
makroinvertebrata air atau infauna memegang peranan penting dalam ekosistem 
perairan dan menduduki beberapa tingkatan trofik pada rantai makanan. 
 Menurut Agussalim dan Hartoni, (2013) komposisi dan penggunaan bentos 
terutama makrozoobentos dijadikan sebagai bioindikator lingkungan karena 
beberapa sifat hidup bentos ini mempunyai habitat relativ menetap. 

Tujuan dari penyampaian makalah ini adalah untuk menyampaikan 
kelimpahan makrozoobentos genus Limnodrilus sp di  kolam Mariana Palembang. 
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POKOK DAN BAHASAN 

Waktu dan Tempat 

Kegiatan pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 13 Januari 2020  di 
kolam Instalasi Mariana Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan 
Perikanan Palembang,  dengan titik kordinat antara lain: kolam (1)  S 
104o51’52.70’’E 2o58’31.76’’; kolam (2) S 104o51’53.00’’ E 2o58’31.48’’; kolam (3) S 
104o51’52.17’’ E 2o58’30.71’’ .  Peta lokasi kolam instalasi mariana BRPPUPP dapat 
dilihat pada (Gambar 1).   

 

Gambar 1. Peta Lokasi Kolam Intalasi Mariana BRPPUPP Palembang 

Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan kelimpahan 
makrozoobentos genus Limnodrilus sp di kolam mariana Balai Raiset Perairan 
Umum dan Penyuluhan Perikanan dapat dilihat  pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Alat dan bahan untuk pengambilan dan identifikasi makrozoobentos 

No.  Alat dan Bahan Fungsi  

 Alat  

1.  Ekman grab 15x15 cm2 Mengambil sampel benthos  

2.  Saringan  Menyaring bentos  

3.  Baki plastik  Wadah sampel  

4.  Pinset  Mengambil sampel  

5.  Jarum  Mengambil sampel  

6.  Sendok  Mengambil sampel  

7.  Standing lup  Alat bantu pembesar ukuran objek 
pengamatan  

8.  Sarung tangan  Menjaga keselamatan tangan  

9.  Kaca preparat dan cover glass  Menandai sampel  

10.  Kertas label  Menandai sampel  

11. Mikroskop  Pengamatan mikroskopis untuk 
identifikasi  

12. Buku identifikasi  Panduan dalam mengidentifikasi 
sampel  

13. Botol film Wadah sampel  

 Bahan  

14. Formalin 10% Mengawetkan sampel 

15 Rose bengale Sebagai pewarna sampel 

16 CMCP-10 Melarutkan lemak dan kotoran pada 
sampel 

  Keterangan: CMCP : camphorated monoparachlorphenol 

Metode Analisa 

Sampel makrozoobentos diidentifikasi di laboratorium Hidrobiologi Balai 
Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan genusnya 
dan menggunakan referensi Milligan (1997).  

 

Tahapan Kerja 

1. Pengambilan sample di lapangan 

Pengambilan sampel substrat makrozoobentos dilakukan secara tiga kali 
ulangan  menggunakan Ekman Dredge ukuran 15x15 cm2 di  tiga stasiun yang 
sudah di tentukan. Organisme makrozoobentos yang diamati adalah Kelas 
Oligochaeta dengan genus Limnodrilus sp yang diperoleh dengan menyaring 
sampel substrat menggunakan ayakan bertingkat dengan ukuran bukaan (mesh 
size) 0,6 mm dan 0,7 mm. Sampel makrozoobentos yang diperoleh diawetkan 
dalam larutan formalin 10% kemudian Rose Bengal sebanyak 10 ml. 
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2. Penanganan sampel di laboratorium 

Sampel subtrat makrozoobentos yang diperoleh dari lokasi disimpan dalam 
plastik kemudian dilakukan penanganan di laboratorium sebagai berikut: 

a. Sortir 

 Penyortiran bertujuan untuk memisahkan organisme-organisme yang 
masih bercampur dengan serasah, dedaunan dan mengelompokkannya 
berdasarkan bentuk morfologinya. Langkah-langkah penyortiran adalah sebagai 
berikut:  

 Tahapan ini dimulai dengan mempersiapan alat dan bahan seperti baki, 
pinset, jarum, sendok, botol film, plastik klip, air biasa, formalin dan sampel.  

 Ambil 1-2 sendok sampel yang sudah di awetkan, kemudian letakkan 
didalam baki.  

 Setelah itu di beri sedikit air agar sampel yang akan disortir tidak 
menggumpal.  

 Penyortiran dilakukan dengan cara memisahkan setiap organisme yang 
ada berdasarkan bentuknya menggunakan jarum dan pinset. 

 Sampel benthos kelompok Oligochaeta dimasukkan kedalam botol film  
yang berisi formalin 10% sebanyak ±25 ml dan diberi label. 

 
b. Pembuatan preparat  

 Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan untuk kelompok oligochaeta 
sebelum dilakukan identifikasi. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:  

 Siapkan Alat dan bahan yang diperlukan seperti cawan petri, pipet tetes, 
jarum dan pinset, kaca preparat dan cover glass, hot plate, CMCP-10 dan 
sampel oligochaeta.  

 Ambil 1-5 sampel oligochaeta, letakkan di atas kaca preparat, kemudian di 
beri CMCP -10 sebanyak  4-5 tetes, dan didiamkan selama  2-3 menit .  

 Setelah didiamkan selama ±2-3 menit, diberi CMCP-10 lagi sebanyak ±2 
tetes lalu ditutup dengan cover glass. Pemberian CMCP-10 pada sampel 
bertujuan untuk mengilangkan lemak-lemak maupun kotoran yang terdapat 
didalam tubuh cacing (oligochaeta).  

 Selanjutnya, dilakukan pemanasan preparat menggunakan hot plate 

dengan suhu 50℃-80℃ selama 1 x 24 jam atau lebih. Tahapan ini ditujukan 
untuk membantu proses menghilangkan lemak-lemak dan kotoran pada 
tubuh cacing sehingga setiap segmen tubuh cacing dapat dengan mudah 
diamati menggunakan miksroskop saat tahapan identifikasi. 

c. Identifikasi 

 Mengacu pada buku Identification Manual for the Aquatiq Oligochaeta of 
Florida (1997), berikut adalah cara identifikasi Limnodrilus sp: 

1b. Lihat pada bagian ekor (posterior) tidak terdapat filamen insang, dan di bagian 
atas (dorsal) terdapat seta yang berbentuk variabel………………..……….(2b) 

2b. Bagian integumen (dinding tubuh) tidak berbentuk papillate dan prostomium 
pada segmen pertama yang berbentuk seperti bulatan kecil tidak dapat 
ditarik……………………………………………………….…….…………….....(6b) 
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6b. Semua seta berbentuk bifid atau simpel dan tidak disertai dengan rambut seta. 
………………………………………………………………………………..…(15b) 

15b. Tidak memiliki lubang prostamial, semua gigi seta bagian atas panjang dan  
variabel, serta tidak terdapat modifikasi genital seta…………………… …(16b) 

16b. Tidak terdapat modifikasi genital seta……………………………………    (18b) 

18b. Terdapat penis sheaths pada segmen ke 11 atau ke 12………………….(22b) 

22b. Rasio ukuran panjang dan lebar penis sheat biasanya lebih besar dari 10:1 
atau bisa kurang dari 10:1. Gigi seta atas pada bagian ventral di daerah kepala 
(anterior) lebih panjang dan tebal dari pada gigi seta bawah, dan biasanya 
dalam posisi membentuk sudut 90º atau menyiku. Limnodrilus sp. dapat dilihat 
pada Gambar 2.  

 

  (a)            (b)         (c) 

 Gambar 2. Bagian anterior (a), Penis sheaths (b), bagian posterior (c) 

 Limnodrilus sp. merupakan kelompok oligochaeta yang memiliki alat 
reproduksi, yakni penis sheaths, hal tersebut menjadi ciri khas dari genus ini. 
Claparede, (1862) dalam Milligan, (1997) mengatakan bahwa Limnodrilus sp. 
memiliki ciri-ciri morfologi  tidak memiliki rambut seta, semua seta berbentuk bifid 
atau simpel, memiliki penis sheaths, gigi seta bagian ventral tidak sama panjang, 
gigi atas lebih panjang dan tebal dan variabel.  

 Limnodrilus sp. banyak ditemukan pada stasiun kolam 1, yakni kolam 
dengan perlakuan diberi pupuk organik yakni pupuk kandang dan pupuk anorganik 
yakni urea, TSP, K, dan Cl. Hal ini sesuai dengan penyataan Setiawan et al. (2015) 
bahwa Limnodrilus sp. merupakan kelas Annelida yang mampu bertahan hidup 
bahkan berkembang baik di lingkungan yang kaya bahan organik, meskipun spesies 
hewan yang lain telah mati. Tingginya bahan organik yang mengendap di dasar 
sungai menjadi habitat yang sangat menguntungkan bagi Limnodrilus sp. 
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HASIL  

Kelimpahan 

Berdasarkan hasil identifikasi genus Limnodrilus sp yang diamatin dari 
sampel tiga kolam mariana Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan 
Perikanan kelimpahan yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kelimpahan genus Aulodrilus sp 

No Stasiun Kelimpahan (individu/m2) 

1 Kolam 1 148 

2 Kolam 2   14 

3 Kolam 3 103 

Total 265 

 

 

Gambar 3. Kelimpahan Genus Limnodrilus sp 

KESIMPULAN 

Identifikasi makrozoobentos gunus Limnodrilus sp mengacu pada buku 
Identification Manual for the Aquatiq Oligochaeta of Florida (1997). Kelimpahan 
makrozoobenthos genus Limnodrilus sp di kolam mariana Balai Riset Perikanan 
Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan berkisar antara 14-148 ind/m2 dengan 
total kelimpahan  kelimpahan seluruh kolam mencapai 265 ind/m2.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ikan apa saja yang termasuk dalam 
marga Channa dan yang masih ada di Daerah Aliran Sungai Musi Sumatera Selatan. 
Pengambilan sampel telah dilakukan pada tahun 2004–2005 dengan menggunakan 
metode survei wawancara dan survei langsung  (membeli sampel hasil tangkapan dari 
nelayan).  Data yang dianalisa yaitu pengamatan jenis ikan Channa yang didapatdari 

daerah rawa banjiran Daerah Aliran Sungai Musi Sumatera Selatan yaitu  di Kabupaten 
Muara Enim (Sungai Kakap, Arisan Belido, Gumai, Sungai Beringi, Jejawi dan Patratani) 
dan di Kabupaten Musi Banyuasin (Lebak Pasunde).  Dari hasil penelitian didaptkan 6 
jenis ikan marga Channa yaitu Ikan Gabus (Channastriata), Toman (Channamicropeltes), 
Bujuk (Channa lucius), Serandang (Channapleurophthalmus), Jalai (Channamarulioides) 
dan Serko (Channamelanosoma).  Untuk jenisikanJalai (Channamarulioides) danSerko 
(Channamelanosoma)  mulai langka ditemukan. 

Kata Kunci: Ikan Channa  

PENDAHULUAN 

 Sungai Musi merupakan salah satu jenis ekosistem perairan umum 
daratan yang terletak di Pulau Sumatera. Sungai Musi termasuk kategori sungai 
besar dengan panjang sungai yang dapat dilayari kurang lebih mencapai 700 km 
(BPS Pemprov 2009 dalam Wiadnyana,2010).  

 Sebagai sumber perikanan Sungai Musi memiliki kontribusi cukup 
penting terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sebagai contoh kurang lebih 
35–45 % PAD di Kabupaten Ogan KomeringIlir, Sumatera Selatan berasal dari 
hasil lelang lebak lebung (Nasution et al., 1993 dalam Wiadnyana,2010). Sungai 
Musi memiliki keanekaragaman yang tinggi baik ikan, moluska dan biota air 
lainnya.Di sekitar Sungai Musi terdapat rawa-rawa, lebak dan lebung yang 
keanekaragaman ikannya juga masih tinggi. Bagian tengah DAS Musi (Middle 
steam), menurut (Utomo, et al., 1995) merupakan rawa banjiran sebagai habitat 
berbagai jenis ikan termasuk ikan marga Channa. 

Marga Channa merupakan jenis ikan air tawar yang hidup di perairan 
tropis Afrika dan Asia Selatan, Tenggara dan Timur.Bentuk badan hamper 
bundar daerah depan dan agak tegak kearah belakang. Kadang-kadangdisebut 
berkepala ular karena kepalanya lebar dan mempunyai sisik yang besar, 
mulutnya bersudut tajam, sirip dubur dan punggung panjang dan tingginya 
hampir sama (Said,A.2006) 

Habitat ikan marga Channa kebanyakan di daerah rawa lebak.Seiring 
dengan perkembangan zaman dan banyaknya alat tangkap maka jumlah ikan 
margachanna mulai berkurang dan langka sehingga hal ini yang menjadi dasar 
untuk penelitian ini. 

mailto:hedew@yahoo.com
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Tujuan penulisan ini untuk mengetahui ikan apa saja yang termasuk 
dalam marga channa dan yang masih ada di Daerah Aliran Sungai  Musi 
Sumatera Selatan. 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi Penelitian serta pengambilan sampel dilakukan di daerah rawa 
banjiran Daerah Aliran Sungai Musi Sumatera Selatan yaitu  di Kabupaten Muara 
Enim (Sungai Kakap, Arisan Belido, Gumai, Sungai Beringi, Jejawi dan 
Patratani) dan di Kabupaten Musi Banyuasin (Lebak Pasunde) tahun 2005. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan survey langsung 
(membeli sampel hasil tangkapan dari nelayan).  

 

Gambar 1.Lokasi Habitat Ikan Marga Channa 

Alat dan Bahan 

Dalam penelitian ini diperlukan alat dan bahan sebagai berikut: buku-
buku identifikasi (Cailliet.,et al. 1986, Kottelat, et al. 1993, Beaufort, 1951. FAO., 
1974), Disecting set, timbangan 5 kg, papan ukur, Cold Box, dan formalin. 

Cara Kerja 

 Dalam penelitian ikan marga Channa didapat dari survey langsung di 
lapangan ke nelayan, ikan –ikan yang termasuk marga Channa dimasukkan 
dalam plastic dan diberi formalin sebagai pengawet serta di masukkan dalam 
cold box sebagai wadah untuk membawanya kelabolatorium ikan Balai 
Penelitian Perikanan Perairan Umum. Setelah di labolatorium ikan dikeluarkan 
dan dibilas menggunakan air mengalir agar bau formalin berkurang dan tidak 
terlalu menyengat. Kemudian ikan-ikan tersebut di identifikasi sesuai aturan 
identifikasi ikan dengan menggunakan buku identifikasi ikan.Mulai dari 
mengukur panjang menggunakan papan ukur dan menimbang berat 
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menggunakan timbangan. Kemudian menggunakan dissecting set untuk 
menghitung bagian–bagian morfologi ikan tersebut sebagai langkah identifikasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ada 6 jenis ikan marga Channa yang ditemui yaitu Ikan Gabus 
(Channastriata), Toman (Channamicropeltes), Bujuk (Channa lucius), 
Serandang (Channapleurophthalmus), Jalai (Channamarulioides) dan Serko 
(Channamelanosoma) (Tabel1).  Sedangkan jenisikanJalai (Channamarulioides) 
dan Serko (Channamelanosoma)  mulai langkah ditemukan karena selama 
survey ikan Serko sedikit sekali didapatkan. Ikan Serko masih ditemukan di 
daerah Gumai dan jumlahnya sedikit sedangkan ikan Jalai masih ditemukan di 
daerah Patratani. Hal ini dikarena habitat kedua ikan ini sudah mulai punah baik 
akibat ulah manusia atau karena kondisi alam yang telah berubah. Habitat ikan 
Serko di Sungai mengalir dan dikelilingi hutan dan ikan ini hidup diantara 
tumbuhan-tumbuhan tersebut. Sedangkan ikan marga Channa lainnya masih 
banyak jumlahnya. Menurut  Said,(1995), bahwa salah satu penyebab 
menurunya populasi ikan yaitu kerusakan ekosistem alam, overfishing, 
penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, belum ada daerah 
reservat/ suaka dan pencemaran bahan kimia. Tempat berkembang biak ikan 
marga Channa ini memang khusus terutama daerah-daerah lebak sehingga 
kualitas air juga sangat mempengaruhi. 

Tabel  1. Jenis-jenis ikan marga Channa yang masih ditemukan di Daerah Aliran 
Sungai Musi Sumatera Selatan tahun 2004 -2005 

No Nama Ikan Nama Latin 

1 Gabus Channastriata 
2 Bujuk Channalucius 

3 Toman Channamicropeltes 
4 Serandang  Channapleurophthalmus 
5 Jalai Channamarulioides 
6 Serko Channamelanosoma 

Beberapa tentang ikan marga Channa : 

1. Ikan Gabus (Channa striata) 
Ikan ini merupakan ikan karnovira atau ikan buas yang makanan utamanya 
berupa ikan, udang, katak, serangga dan cacing. Ikan ini memijah sepanjang 
tahun. Habitat ikan ini disungai, rawa, kanal, kolam dan sawah. Di Daerah 
Aliran Sungai Musi ikan ini ditemukan di sepanjang hulu sampai hilir seperti 
Musi Banyuasin. 
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Gambar 2. Ikan Gabus (Channastriata) 

2. Ikan Bujuk (Channa lucius) 
Ikan ini bersifat karnivora, yang 100 % memakan ikan. Habitat ikan ini di 
perairan bersifat asam yang banyak tumbuhan air. Ikan ini dapat 
ditemukan di perairan lebak yang terdapat di Daerah Aliran Sungai Musi 
bagian tengah. 
 

 
Gambar 3. Ikan Bujuk (Channa lucius) 

 
3. Ikan Toman (Channa micropeltes) 

Makanan utamanya berupa ikan Toman kecil, ikan Sapil dan kadang-
kadang crustace dan cacing. Habitat ikanToman di perairan dalam seperti 
sungai di Daerah Aliran Sungai  Musi bagian tengah. 
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Gambar 4.Ikan Toman (Channa micropeltes) 

 
4. Ikan Serandang (Channa pleurophthalmus) 

Ikan ini merupakan ikan karnivora dan pemakan ikan kecil. Habitat ikan 
Seradangumunya di lebak-lebak, lebung dan anak-anak sungai yang 
airnya berwarna cokelat tua yang pH asam. Penyebaran ikan ini terutama 
Sungai Belida dan Gumai. 

 
Gambar 5. Ikan Seradang (Channapleurophthalmus) 

 
5. Ikan Jalai (Channa maruliodes) 

Makanan ikan ini adalah ikan-ikan kecil dan crustace. Habitat umunya 
didaerah rawa . 
 

 
Gambar 6. Ikan Jalai (Channamaruliodes) 
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6. Ikan Serko (Channa melanosoma) 

Ikan ini merupakan ikan karnivora yang makanan utamanya berupa ikan 
kecil. Habitat ikan ini di perairan tenang dan menyukai rawa. 

 

Gambar 7.Ikan Serko (Channa melanosoma) 

KESIMPULAN 

 Di DAS Musi ditemukan ada 6 jenis ikan Marga Channa yaitu Channa 
yang ditemui yaitu Ikan Gabus (Channastriata), Toman (Channamicropeltes), 
Bujuk (Channa lucius), Serandang (Channa pleurophthalmus), Jalai (Channa 
marulioides) dan Serko (Channa melanosoma). Habitat ikan marga Channa ini 
adalah daerah rawa banjiran. Bedasarkan penelitian ikan marga Channa yang 
mulai langka yaitu Ikan Jalai (Channa marulioides) dan Ikan Serko (Channa 
melanosoma). 
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ABSTRAK 

Bakteri A hydrophila merupakan salah satu yang sering digunakan dalam 
dunia pendidikan baik sebagai bahan praktikum maupun bahan penelitian, sehingga 
intensitas kebutuhannya sangat tinggi khususnya di laboratorium Kesehatan Ikan, 
Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.  Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian/kajian 
metode penyimpanan A hydrophila yang tepat sehingga ketersediaannya di 
laboratorium selalu berkesinambungan, sifat fisika dan kimianya selalu terjaga dan 
kemungkinan untuk munculnya strain baru lebih kecil. 

Penelitian ini berlangsung sekitar empat bulan di Laboratorium Kesehatan 
Ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.  Metode yanag digunakan adalah 
penyimpaan A hydrophila dengan menggunakan media TSB (Tryptic Soy Broth) 
plugliserol dengan konsentrasi yang berbeda-beda (80% + 20%,  70% + 30% dan 
60% + 40%).  Pemantauan perubahan sifat sifat dan karakterisasi A hydrophila 

dilakukan pada awal penyimpanan, dua minggu, sebulan, dua bulan dan tiga bulan 
umur penyimpanan. 

Hasil yang diperoleh setelah 3 bulan masa penyimpanan menunjukkan 
bahwa penyimpanan bakteri A hydrophila pada media 70 % TSB yang ditambahkan 
gliserol 30% memberi pengaruh terbaik.  Bakteri A hydrophila dapat mempertahankan 
sifat dan karakteristiknya (type penggandengan sel, sifat pembentukan koloni dan sifat 
kimia) selama masa penyimpanan. 

 
Kata kunci: penyimpanan, A. hydrophila, sifat dan karakteristik. 

PENDAHULUAN 

Bakteri A hydrophila merupakan salah satu bakteri patogen paling 
sering dijumpai dalam dunia perikanan, baik di perikanan air tawar, air payau 
maupun  air asin.  Bahkan bakteri ini merupakan salah satu  yang sering 
digunakan dalam dunia pendidikan baik sebagai bahan praktikum maupun 
bahan penelitian, sehingga intensitas kebutuhannya di laboratorium sangat 
tinggi.  Secara umum, bakteri A. hydrophila sangat mudah mengalami 
perubahan sifat dan karakteristik sehingga dapat memunculkan strain baru 
yang berbeda dengan aslinya. Oleh karena itu perlu melakukan koleksi, 
penyimpanan dan memelihara bakteri dengan tepat, baik untuk kebutuhan 
sehari-hari di laboratorium, untuk jangka menengah maupun untuk jangka 
panjang sehingga ketersediaannya di laboratorium selalu berkesinambungan, 
ciri-ciri genetik serta viabilitasnya akan selalu terjaga dan kemungkinan untuk 
munculnya strain baru lebih kecil (Machmoed, 2001). 

Penyimpanan bakteri A hydrophila dengan metode yang tepat dapat 
menjaga  viabilitasnya (daya hidupnya), ciri-ciri genetiknya tetap stabil dan 
tidak berubah serta hemat biaya dan tenaga pemeliharaan.   Metode yang 
dipilih sangat tergantung pada sifat mikroba dan tujuan preservasi.  Sifat 
bakteri secara umum dapat diketahui melalui ciri-ciri morfologi, fisiologi dan 
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biokimia serta kemampuan bakteri dapat bertahan hidup pada lingkungan 
alaminya maupun pada lingkungan buatan. Untuk mempelajari 
mikroorganisme diperlukan pengetahuan yang komprehensif tentang 
biokimiawi atau aktivitas metabolic dari mikrobia tersebut karena menurut 
Cánovas & Iborra (2003) sifat biokimiawi terkait dengan komposisi kimia, 
reaksi kimia dan karakteristik khas metabolisme yang terjadi pada jasad hidup 
tertentu sehingga dengan mengetahuinya dapat dieksplorasi manfaatnya. 

Tujuan koleksi dan preservasi bakteri mencakup jangka pendek dan 
jangka panjang.   Preservasi jangka pendek dilakukan untuk kepeluan rutin 
sehari-hari misalnya untuk kegiatan praktikum mahasiswa dan kegiatan 
penelitian.  Preservasi jangka panjang dilakukan dalam kaitannya dengan 
koleksi dan konservasi jangka panjang plasma nutfah bakteri, sehingga 
apabila suatu saat diperlukan dapat diperoleh kembali sesuai dengan sifat 
dan karakteristik semula.  

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini bertujuaan untuk mengetahui perubahan sifat dan 
karakteristik bakteri A.hydrophyla selama 3 bulan masa penyimpanan. Hasil 
penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi tenaga laboran dalam menjaga 
sifat dan karakteristik serta ketersediaan bakteri A. hydrophyla di laboratorium 
secara berkesinambungan. 

BAHAN DAN METODE  

Preparasi dan Furifikasi bakteri A. hydrophila 

Preparasi Bakteri A hydrophila diregeneraikan pada media miring 
TSA (Tryptic Soy Agar) selama 24-48 jam.  Kemudian isolat dipurifikasi 
beberapa kali menggunakan media TSA.  Pengamatan kemurnian isolat 
dilakukan dengan pewarnaan isolat bakteri. Isolat dikatakan murni apabila 
memiliki reaksi gram  dan bentuk sel seragam. Selanjutnya isolat A 
hydrophila dikultur pada media TSB selama 24-48 jam.  Sebanyak 1.5 ml 
dimasukkan ke dalam mikrotube lalu disentrifuge selama 15 menit dengan 
kecepatan 10.000 rpm.  Supernatan dibuang dan pellet ditambah dengan 
media TSB plus gliserol dengan perbandingan 80% TSB + 20% gliserol 
(Media A), 70% TSB + 30% gliserol (Media B) dan 60% TSB + 40% gliserol 
(Media C).  Setiap perlakuan di buat dalam 5 mikrotube lalu semua mikrotube 
disimpan dalam freezer suhu -20 oC.   secara periodik sejak penelitian dimulai, 
dua minggu, sebulan, dua bulan dan tiga bulan penelitian berjalan  akan 
dilakukan analisa morfologi sel dan koloni, sifat kimia sel, serta daya 
viabilitasnya. 

Pengamatan pembentukan morfologi sel dan koloni, sifat kimia sel, 
serta daya viabilitas  

Pengamatan morfologi sel dengan melihat bentuk dan type 
penggandengan sel melalui pewarnaan bakteri. Pengamatan morfologi koloni 
dengan melihat warna, bentuk, penampakan permukaan dan penyebaran sel.  
Pengamatan  viabilitas dilakukan dengan metode TPC (Total Plate Cout) 
melaui seri pengenceran.  Pengujian di lakukan dengan cara mengambil 
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0.2ml (200 μl) kultur dari freezer selanjutnya di inokulasikan pada media TSB. 
Inkubasikan selama 24-48 jam (suhu 37°C). Selanjutnya diambil 1ml kultur 
dan dimasukkan pada 9 ml akuades steril (nilai pengenceran 10-1), diambil 
1ml dari pengenceran sebelumnya dan dimasukkan pada 9 ml akuades steril 
(nilai pengenceran 10-2). Pengenceran dilakukan hingga diperoleh nilai 
pengenceran 10-6. Dari pengenceran 10-5-10-6 masing-masing diambil 1ml 
dan diinokulasikan pada media TSA melalui metode pour plate. Plate 
kemudian diinkubasikan (suhu 37 °C; 24-48 jam).  Jumlah sel bakteri dihitung 
dengan rumus : 

         1 
Jumlah koloni bakteri =. Jumlah koloni terhitung  x  
(cfu/ml)        Faktor pengenceran 

 

Kemampuan bakteri dalam mempertahankan kelulushidupannya dinyatakan 
sebagai viabilitas bakteri.  Pengamatan viabilitas, sifat dan karakter bakteri 
dilakukan pada 1 hari, 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan masa penyimpanan. Data 
yang dihasilkan dianalisa secara deskriptif.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Morfologi sel  dan koloni A.hydrophila 

Pengamatan morfologi sel A.hydrophila selama masa penyimpanan 
pada suhu  -20 oC adalah A.hydrophila termasuk bakteri gram negatif, 
berbentuk batang pendek dan type penggandengan selnya menyebar secara 
haploid.  Pengamatan morfologi koloni bakteri A.hydrophila dengan komposisi 
media TSA plus gliserol yang berbeda-beda menunjukkan bahwa 
penyimpanan hingga bulan kedua tidak menunjukkan perbedaan, namun 
pada bulan ketiga terjadi perubahan pada penyebaran koloni pada komposisi 
media A dan C.  koloni terlihat berkumpul atau bergerambol sehingga 
cenderung terbentuk koloni berukuran besar.  Berbeda dengan komposisi 
media B yang tetap sama dengan media control, dimana koloni tetap 
menyebar secara haploid di seluruh permukaan media TSA.  Hasil 
pengamatan morfologi koloni selama masa penyimpanan dapat dilihat pada 
Tabel 1. 

Tabel 1.  Pengamatan morfologi koloni bakteri A.hydrophila 

 

No. 

Kode  
perlakuan 

Waktu pengamatan 

hari ke-1 Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 

1 A (80% 
TSB + 20% 
gliserol) 

Koloni 
menyebar  
secara haploid, 
berwarna  
krem , 
mengkilap, 
bentuk bundar 
dan permukaan 

Koloni 
menyebar  
secara haploid, 
berwarna  
krem , 
mengkilap, 
bentuk bundar 
dan permukaan 

Koloni 
menyebar  
secara haploid, 
berwarna  
krem , 
mengkilap, 
bentuk bundar 
dan permukaan 

Beberapa 
koloni 
berkumpul, 
berwarna  
krem , bentuk 
bundar dan 
permukaan 
cembung dan 



 

 
50 

 

 

cembung. cembung. cembung. mengkilap, 

2 B  (70% 
TSB + 30% 
gliserol) 

Koloni 
menyebar  
secara haploid, 
berwarna  
krem , 
mengkilap, 
bentuk bundar 
dan permukaan 
cembung. 

Koloni 
menyebar  
secara haploid, 
berwarna  
krem , 
mengkilap, 
bentuk bundar 
dan permukaan 
cembung. 

Koloni 
menyebar  
secara haploid, 
berwarna  
krem , 
mengkilap, 
bentuk bundar 
dan permukaan 
cembung. 

Koloni 
menyebar  
secara 
haploid, 
berukuran 
agak besar, 
berwarna  
krem , 
mengkilap, 
bentuk bundar 
dan 
permukaan 
cembung. 

3 C  (60% 
TSB + 40% 
gliserol) 

Koloni 
menyebar  
secara haploid, 
berwarna  
krem , 
mengkilap, 
bentuk bundar 
dan permukaan 
cembung. 

Koloni 
menyebar  
secara haploid, 
berwarna  
krem , 
mengkilap, 
bentuk bundar 
dan permukaan 
cembung. 

Koloni 
menyebar  
secara haploid, 
berwarna  
krem , 
mengkilap, 
bentuk bundar 
dan permukaan 
cembung. 

Beberapa 
koloni 
berkumpul, 
berwarna  
krem , bentuk 
bundar dan 
permukaan 
cembung dan 
mengkilap. 

4 Media TSA 
(control) 

Koloni 
menyebar  
secara haploid, 
berwarna  
krem , 
mengkilap, 
bentuk bundar 
dan permukaan 
cembung. 

Koloni 
menyebar  
secara haploid, 
berwarna  
krem , 
mengkilap, 
bentuk bundar 
dan permukaan 
cembung. 

Koloni 
menyebar  
secara haploid, 
berwarna  
krem , 
mengkilap, 
bentuk bundar 
dan permukaan 
cembung. 

Koloni 
menyebar  
secara 
haploid, 
berukuran 
agak besar, 
berwarna  
krem , 
mengkilap, 
bentuk bundar 
dan 
permukaan 
cembung. 

Sifat kimia sel  A.hydrophila 

Pengamatan sifat kimia sel A.hydrophila selama masa penyimpanan 
dapat terlihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2.  Sifat kimia A.hydrophila selama masa penyimpanan  

NO 

KODE 
PERLAKU

AN 

WAKTU 
PENGAMA

TAN 
REAKSI  
GRAM 

KOH 
3% 

KAT
ALA
SE 

OKS
IDA
SE 

MO
TIL 

IND
OL 

ORNI
THIN O/F 

1 

 

A (80% 
TSB + 
20% 
gliserol) 

  

1    hari   Gram -  -  +  +  +  -  + F  

1  bulan Gram -  -  +  ++  +  -  + F 

2 bulan Gram -  -  +  ++  +  -  + F  

3  bulan Gram - 
 -

Lemah   +  +  +  -  + 
F  

Lemah 

2 

  

  

  

B (70% 
TSB + 
30% 
gliserol) 

1    hari   Gram -  -  +  +  +  -  + F  

1  bulan Gram -  -  +  +  +  -  + F 

2 bulan Gram -  -  +  +  +  -  + F  

3  bulan Gram -  -  +  +    +  -  + 
F  

Lemah 

3 

  

  

C (60% 
TSB + 
40% 
gliserol) 

  

1    hari   Gram -  -  +  +  +  -  + F  

1  bulan Gram -  -  +  +  +  -  + F 

2 bulan Gram -  -  +  +  +  -  + F  

3  bulan Gram - 
 -

lemah   +  +  +  -  + 
F  

Lemah 

Pengamatan sifat kimia selama penelitian berlangsung menunjukkan 
bahwa pada bulan ketiga masa penyimpanan mulai terjadi perubahan sifat 
kimia khususnya pada uji KOH 3%, uji Oksidase dan uji Oksidatif/Fermentatif 
(OF).  Pengujian KOH 3% menghasilkan sedikit lendir, sangat berbeda 
dengan jumlah lendir pada uji KOH 3% di bulan pertama dan kedua.  
Kurangnya lender pada uji KOH disebabkan karena berkurangnya lemak 
pada dinding sel bakteri A.hydrophyla .  Secara teoretis gram (+) memiliki 
dinding sel yang tebal dan lemak yang tipis sedangkan gram (-) berlemak 
tebal dan berdinding sel tipis yang berada di ruang periplasma. KOH akan 
menyerang lemak (bilayer lipid) ini dan membuat sel gram (-) pecah. 
Pecahnya sel melepaskan materi genetik (DNA) yang merupakan substansi 
melimpah di dalam sel bakteri. Molekul DNA sangat panjang bersifat sticky 
strings (menyerupai lendir, getah atau dapat berarti lengket) yang 
memberikan hasil seperti lendir saat diangkat dengan jarum inokulum (Edwin, 
2011) 

Perubahan kedua adalah pada uji oksidatif/fermentative dengan 
menggunakan media OF membentuk warna kuning lemah.  Sangat berbeda 
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dengan warna kuning terang yang terbentuk pada 1 dan 2 bulan masa 
penyimpanan.   Perubahan media OF menjadi sedikit kuning diasumsikan 
sebagai F lemah.  Kesimpulannya adalah perubahan sifat kimia A.hydrophila  
mulai terjadi pada bulan ke 3 masa penyimpanan  khususnya pada uji KOH 
dan uji O/F. 

Viabilitas Bakteri  A. hydrophila 

Viabilitas bakteri merupakan kemampuan bakteri untuk tetap 
bertumbuh dan berkembang.  Menurut Machmoed (2001), tujuan dilakukan 
preservasi adalah untuk menahan laju aktivitas metabolisme mikroba 
sehingga viabilitas atau daya tumbuhnya dapat dipertahankan dan juga untuk 
memelihara isolat mikroba sehingga mempunyai recovery (daya tumbuh 
kembali) dan kelangsungan hidup yang tinggi dengan perubahan karakter 
yang minimum.  

Hasil viabilitas bakteri A.hydrophila selama penyimpanan 
memperlihatkan pertumbuhan A. hydrophila  semakin menurun.  Penurunan 
pertumbuhan sel pada perlakuan C  (60% TSB + 40% gliserol) lebih cepat 
dari pada perlakauan A  (80% TSB + 20% gliserol) dan B  (70% TSB + 30% 
gliserol).  Pertumbuhan optimum terjadi pada perlakuan B.  Pada suhu kamar 
jumlah sel yang optimum sebesar 1,7 x 108 cfu/mL sedangkan pada suhu -20 
oC  jumlah sel 1,3 x 105 cfu/mL setelah disimpan selama 3 bulan.  Hal ini 
dikarenakan suhu dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan. Laju 
pertumbuhan bakteri A.hydrophila  dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik pertumbuhan bakteri  A.hydrophila  selama masa 
penyimpanan pada suhu -20oC 

Grafik diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan optimum terjadi pada 
perlakuan B (70% TSB + 30% Gliserol). Pertumbuhan yang optimum dapat 
terjadi apabila kandungan nutrisi yang ada pada media terpenuhi.  Jadi 
kemungkinan pada komposisi 70% TSB  mampu menyediakan cadangan 
nutrisi yang cukup bagi bakteri A.hydrophila selama penyimpanan beku 
berlangsung.  Nutrisi yang ada pada media tersebut digunakan sebagai 
energi untuk memenuhi pembentukan dinding sel bakteri menjadi lebih baik 
(Paturau, 1969).  Media TSB mengandung kasein dan pepton kedelai yang 
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menyediakan asam amino dan substansi nitrogen lainnya yang membuatnya 
menjadi media bernutrisi untuk bermacam mikroorganisme. Dextrosa adalah 
sumber energi dan natrium klorida mempertahankan kesetimbangan osmotic 
(Anonim, 2014a).   Perbedaan pertumbuhan pada tiap media dimungkinkan 
karena adanya perbedaan dari kemampuan bakteri dalam menyerap nutrisi 
yang ada pada media tumbuhnya untuk proses pertumbuhan dan 
metabolismenya (Rodriques et al., 2006).  Menurut Lay (1994), perbedaan 
laju pertumbuhan disebabkan oleh banyak faktor antara lain tipe dan jenis 
bakteri itu sendiri maupun kemampuan bakteri tersebut dalam menggunakan 
nutrisi yang ada pada media serta aktivitas enzim yang dihasilkan. 
Penyimpanan yang dilakukan masih tergolong jangka pendek dan menengah 
yaitu 1 minggu hingga 3 bulan.  Untuk penyimpanan jangka panjang bisa 
mencapai 1 tahun  Penelitian lain menunjukkan bahwa untuk penyimpanan 
jangka panjang memerlukan metode liofilisasi atau kering beku (liophylization 
atau freeze drying) dan kriopreservasi (cryopreservation atau cryogenic 
preservation) (Badjoeri, 2010; Machmoed, 2001). 

 Selain itu, kemungkinan komposisi 30 % gliserol paling mampu 
mencegah pengumpulan molekul-molekul air dan kristalisasi es pada titik 
beku larutan. Gliserol juga akan memodifikasi kristal es yang terbentuk di 
dalam medium pembekuan sehingga menghambat kerusakan sel secara 
mekanis.  Gliserol memiliki daya larut yang tinggi dengan media cair triptic 
soy broth (TSB) walaupun pada kondisi suhu dingin, memiliki daya penetrasi 
sampai ke dalam sel dan memiliki daya toksisitas yang rendah. Herdis et al. 
(2003), gliserol mampu mencegah pengumpulan molekul-molekul air dan 
kristalisasi es pada titik beku larutan. Gliserol juga akan memodifikasi kristal 
es yang terbentuk di dalam medium pembekuan sehingga menghambat 
kerusakan sel secara mekanis. 

Gliserol adalah senyawa bahan kimia dengan rumus kimia 
HOCH2CH(OH)CH2OH. Tidak berwarna, tidak berbau dan berupa cairan 
kental dengan titik leleh 18oC dan titik didih 290oC, sering digunakan pada 
formula obat-obatan. Gliserol sering juga disebut glycerin atau glicerine, 
bermassa jenis 1,1261, berasa manis dengan kadar racun rendah. Gliserol 
dapat mencegah pengumpulan molekul-molekul air dan kristalisasi es pada 
titik beku larutan. Gliserol, seperti banyak zat lain yang memiliki sifat antibeku, 
benar-benar larut sebagai cairan tetapi bercampur dalam fase padat. Bakteri 
tertentu dapat dibekukan dengan penambahan gliserol tanpa mengalami 
kerusakan (Hollander dan Nell, 1954).   

Gliserol pada umumnya digunakan sebagai media dalam 
pengawetan atau penyimpanan jangka panjang atau sekedar sebagai media 
untuk memindahkan mikroorganisme.  Gliserol dapat digunakan sebagai 
media karena gliserol dapat melindungi aktivitas antimikroba dengan cara 
meningkatkan stabilitas struktur protein asli dari mikroba sehingga dapat 
mencegah protein dari proses termal dan agregasi (Ariwulan, 2013).  Gliserol 
secara luas telah dikenal dan dimanfaatkan sebagai cryoprotectant sel bakteri 
melalui metode simpan beku (freezing storage) karena mampu meminimalisir 
efek larutan yang dapat menyebabkan terbentuknya kristal es dalam sel (Park 
et al., 2001). 
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KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian penyimpanan 
bakteri A.hydrophila adalah sebagai berikut; 

1. Tidak terjadi perubahan sifat fisika bakteri A.hydrophila selama 3 bulan 
penyimpanan pada suhu -20 oC . 

2. Perubahan sifat kimia terjadi pada bulan ketiga masa penyimpanan,  yaitu 
hasil uji oksidase menunjukkan kemampuan bakteri untuk melakukan 
oksidase mulai melemah yang ditandai  warna biru muda pada strip 
sitokrom, dan hasil uji oksidatif/fermentative menunjukkan bahwa sifat 
fermentatif bakteri sangat lemah yang ditandai dengan perubahan warna 
media OF menjadi sedikit kuning (lemah). 

3. Viabilitas bakteri  A.hydrophila optimum pada komposisi media 70% TSB 
+ 30% Gliserol selama penyimpanan pada suhu -20 oC. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonim. 2014a. Media Pertumbuhan Mikroba. www.asalkamutahuaja. 
bolgspot.com.Diakses tanggal20 Pebruari 2014. 

Ariwulan, DR. 2013. Metode Penyimpanan Mikroba. http://nightray13-
kuro.blog-spot.com/2013/01/boiteknologireviewtugas2.html.Diakses 
tanggal 4 Nopember 2013 

Badjoeri M. 2010.  Preservasi Mikroba untuk Pelestarian dan Stabilitas 
Plasma Nutfah.Warta Limnologi Tahun XXIII No. 45: 1-9. 

Edwin. 2011. Materi Kuliah Mikrobiologi. Universitas Lambung 
Mangkurat,Banjarbaru. Diakses pada tanggal 1 november 2014 

Herdis, KusumaI., M.Surachman, R.E..2003.  Optimalisasi Kualitas Semen 
Beku Domba Garut dengan Pemberian Glyserol.Prosiding 
SeminarTeknologi untuk Negeri, Vol II. Bogor. 

Holander, D.H and E.E. Nell. 1954.  Improved Preservation of Treponema 
Pallidumang Other Bacteria by Freezing with Glycerol. Appl 
Microbiol,2(3):164-170 

Machmoed M. 2001. Teknik Penyimpanan dan Pemeliharaan Mikrobia.Buletin 
AgriBio. (4): 24-32. 

Paturau, M. J. 1969. Products of the cane sugar industry, and introduction 
utilization. London: Elsevier Publ. Amsterdam. hlm 33-53. 

Park SH, Sang Lee H and Kum Lee H. 2001.  Preservation of Marine 
Heterotropic Bacteria by Using a Deep-freezing Method. The Journal 
of Microbiology. vol 39 (3): 240-243 

Lay, B.W. 1994. Analisis Mikroba di Laboratorium. Penerbit Rajawali Press. 
Jakarta. hlm 75. 

http://www.asalkamutahuaja/


55 

 

APLIKASI LACTOBACILLUS DALAM PAKAN UNTUK MENGHADAPI IMNV 
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ABSTRAK 

Kegagalan budidaya udang di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh 
serangan penyakit.  Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) merupakan salah satu 
penyakit yang telah mewabah secara luas dan mengakibatkan kerugian yang besar di 
Indonesia. Lactobacillus adalah golongan probiotik yang dapat digunakan untuk 
menghadapi penyakit dengan meningkatkan system imun, kecernaan pakan dan 
meningkatkan pertumbuhan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan pengkayaan pakan dengan Lactobacillus sp dalam menghadapi IMNV dan 
meningkatkan pertumbuhan udang vaname (Litopenaeus vannamei). Metode yang 
digunakan adalah deskripsi perbandingan petak pemeliharaan yang diberi pengakayaan 
Lactobacillus dalam pakan (B) dan kontrol (D) dengan kepadatan 200 ekor/m2 dalam  

1000m2 selama satu siklus pemeliharaan dengan parameter uji SR, ADG, FCR, 
pertumbuhan, hasil uji IMNV, dan beberapa parameter kualitas air. Hasil kegiatan ini 
adalah petak yang diberi pengkayaan Lactobacillus dalam waktu satu bulan 
menampakkan hasil uji  imnv yang negatif sedangkan petak Kontrol tetap positif. 
Perhitungan  SR pada perlakuan B mencapai 94,6% diikuti D 76,9%, ADG petak B 
mengalami peningkatan signifikan 0,263 dibanding D 0,164, FCR petak B 1,49 dan D 
1,76. Parameter-parameter lain juga menunjukkan perlakuan B lebih baik dibanding 
kontrol. Lactobacillus dapat digunakan dalam pakan untuk meningkatkan pertumbuhan 

dan untuk meningkatkan imunitas dalam menghadapi serangan IMNV pada udang 
vaname.  

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Udang vannamei merupakan komoditas andalan ekspor di perikanan 
budidaya saat ini. Data ekspor Indonesia di tahun 2018, dari sisi nilai, udang 
menyumbang devisa sebesar USD 1,7 Milyar atau 35,84% dari total nilai 
ekspor, sedangkan jika dilihat dari volumenya udang hanya menyumbang 
17,53% dari keseluruhan volume komoditas yang diekspor .Produksi udang 
khususnya vaname dapat ditingkatkan dengan teknik budidaya yang baik 
sesuai Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).  

Kegagalan budidaya udang di Indonesia sebagian besar disebabkan 
oleh serangan penyakit. Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) merupakan salah 
satu penyakit yang telah mewabah secara luas di Indonesia yang 
mengakibatkan kerugian lebih dari 1 milyar dollar pertahun dengan indeks 
kematian dapat lebih dari 70% populasi. Kematian dapat terjadi di seluruh 
stadia namun pada umumnya terjadi diatas DOC 30 dan terjadi disemua 
tingkatan salinitas (Poulos, 2006) 

mailto:zaenalbpbap@gmail.com
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Salah satu alternatif pencegahan penyakit adalah pemberian bakteri 
probiotik. Probiotik memiliki beberapa kegunaan penting yaitu dapat 
meningkatkan system imun, nutrisi pakan  dan meningkatkan kualitas 
lingkungan (Zorriehzahra et al, 2016). Bakteri yang dapat dijadikan probiotik 
salah satunya berasal dari kelompok Lactobacillus yang merupakan bakteri 
penghasil asam laktat yang dapat memproduksi antimikrobia berupa 
bakteriosin yang dapat menghambat pertumbuhan pathogen dan memiliki 
fungsi dalam kecernaan nutrisi.  Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang 
baik seperti peningkatan imunitas, menurunkan tingkat kematian akibat 
serangan penyakit  dan meningkatkan pertumbuhan, kelulushidupan dan 
imunitas (Aly et al, 2008 dan al-Dohail et al, 2009). Bakteri ini dapat 
ditambahkan dalam pakan sehingga masuk dalam kecernaan udang, namun 
penggunaan dalam budidaya udang vaname khususnya dalam pakan belum 
banyak dilakukan. Oleh karena itu,diperlukan  kegiatan  terhadap kegiatan 
budidaya udang yang menggunakan Lactobacillus dalam pengkayaan pakan  
udang vaname. 

Tujuan 

Tujuan dilakukan pengawasan ini adalah untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan aplikasi Lactobacillus  dalam pakan untuk menghadapi IMNV dan 
meningkatkan pertumbuhan udang vaname (Litopenaeus vannamei) 

Waktu dan Tempat 

Pelaksanaan kegiatan pengawasan ini dilakukan selama satu siklus 
pemeliharaan Maret-Juli 2019 di Tambak Budidaya Udang Intensif Loka 2 
BPBAP Takalar, Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar 

METODOLOGI 

Kegiatan ini bersifat produksi massal bukan skala laboratorium 
sehingga wadah yang digunakan adalah tambak pematang beton dengan 
dasar tanah. Udang yang digunakan dalam penelitian ini adalah PL 12 dari 
hatchery bersertifikat CPIB dan ditebar dengan kepadatan 200 ekor/m2 pada 
luasan 1000m2. Lactobacillus yang digunakan adalah Lactobacillus hasil kultur 
selama 48 jam dimana kepadatan bakteri setelah kultur minimal 107 CFU/mL. 
Pengkayaan dilakukan dengan menambahkan 10% Lactobacillus dalam pakan 
dengan binder lignopond dan diangin-anginkan selama 30 menit pada setiap 
jam pemberian pakan selama satu siklus pemeliharaan  Perlakuan pengkayaan 
Lactobacillus dalam pakan dilakukan pada petak B dan kontrol dilakukan di 
petak D. 

Data dianalisa secara  deskriptif berupa gambaran lengkap dari suatu 
budidaya intensif yang menggunakan Lactobacillus sebagai bahan pengkayaan 
pakan dalam menghadapi serangan IMNV dan meningkatkan pertumbuhan.  
Lactobacillus merupakan probiotik potensial untuk mencegah penyakit dan 
meningkatkan pertumbuhan pada akuakultur (Sivakumar et al. 2014).  

Parameter-parameter yang dilakukan pengawasan adalah data panen, 
pertumbuhan, kelulushidupan dan  konversi pakan (Soleimani et al., 2012) 
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pengujian parameter kualitas air pH, DO, total bakteri, pengujian IMNV dan 
total bakteri dan vibrio (Li et al., 2009).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan ini dilakukan selama 1 siklus pemeliharaan dan merupakan 
kegiatan produksi di BPBAP Takalar. Berikut adalah data yang diperoleh 
selama kegiatan ini dilakukan. 

Tabel 1. Data Panen selama pemeliharaan  

Uraian 
Perlakuan 

B D 

Panen (kg) 4.368 2.020 

FCR 1,49 1,76 

SR (%) 94,65 76,9 

Berat akhir (gr) 31,6 12,5 

ADG (gr) 0,263 0,164 

DOC (hari) 120 76 

Dari hasil pengawasan menunjukkan luas lahan yang digunakan 
semua sama yaitu 1.000 m2 dengan kepadatan 200 ekor/m2. Data antara petak 
B menunjukkan hasil panen untuk total berat sebesar 4.368 kg,  FCR 1,49, SR 
94,65%, berat akhir 31,6, ADG 0,263 dan DOC 120. Sedangkan petak D 
menunjukkan hasil panen hanya sekitar yang lebih rendah yaitu total panen 
2.020 kg, FCR yang membengkak sampai 1,76, ADG yang berada pada 0,164, 
SR 76,9% dan DOC hanya mencapai 76 hari pemeliharaan.  

Penggunaan Lactobacillus dalam pakan berpengaruh positif pada 
FCR, SR, pertumbuhan, ADG udang yang dibudidayakan. Probiotik dari 
golongan Lactobacillus dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai agen anti 
mikroba dan akan meningkatkan imunitas alami yang mengakibatkan 
kekebalan terhadap penyakit dalam tambak udang. Dalam budidaya perikanan, 
bakteri asam laktat yang termasuk Lactobacillus utamanya dapat digunakan 
sebagai probiotik untuk peningkatan pertumbuhan dan kelulushidupan serta 
mengurangi patogen. (Rengpipat et al. 1998). Lactobacillus sebagai bakteri 
probiotik dilaporkan dapat meningkatkan respon imun dan ekspresi gen pada 
udang vaname ketika ditambahkan dalam pakan buatan dengan konsentrasi 
1010 cfu (kg diet)-1. (Chiu et al. 2007). 
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Gambar 1. Pertumbuhan udang selama pemeliharaan 

Hasil pertumbuhan yang disajikan pada gambar diatas menunjukkan 
data tiap sampling yang dilakukan setiap 10 hari kecuali saat parsial. Data 
menunjukkan petak B memiliki pertumbuhan tertinggi dalam setiap sampling 
yang dilakukan. Sedangkan petak D hanya sampai 76 hari pemeliharaan.  
Pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh kemampuan cerna pakan dan 
pemanfaatan pakan yang baik oleh udang. Menurut Ai et al., (2011) bakteri 
dalam gastrointestinal berperan dalam dekomposisi nutrisi dengan 
menyediakan bahan aktif seperti enzim, asam amino dan vitamin yang dapat 
meningkatkan pencernaan dan pemanfaatan pakan. Peningkatan dalam 
pertumbuhan dan FCR sebagai hasil dari penambahan probiotik dalam pakan 
yang mempengaruhi lingkungan gastrointestinal dan morfologi epithelium 
(Daniel et al., 2010). Probiotik dapat mempengaruhi proses pencernaan 
dengan meningkatkan populasi dari bakteri menguntungkan, meningkatkan 
keseimbangan mikroba usus dan aktivitas enzim mikroba, sehingga 
meningkatkan kecernaan dan penyerapan pakan dan penggunaan pakan. 
(Enferiadi, 2017). 

 
Tabel 2. Hasil PCR IMNV 

Tanggal B C D 

03-Mar-19 - - - 

11-Apr-19 + + + 

27-May-19 - - + 

Hasil tes PCR dilakukan setiap bulan, dimulai dari penebaran benih 
sampai panen. Data menunjukkan hasil yang negatif pada benih awal 
penebaran dan IMNV masuk pada DOC 38 yang ditunjukkan hasil positif pada 
ketiga petak pemeliharaan dan secara fisik otot udang berwarna putih. Pada 
akhir bulan Mei 2019 dilakukan uji PCR IMNV kembali dan petak B 
menunjukkan hasil negatif dan petak D menunjukkan hasil yang positif. Uji fisik 
diamati udang petak B dan C berwarna jernih dan petak D berwarna putih dan 
kemerahan pada otot.  
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Kemampuan udang dalam menghadapi penyakit tidak sebaik ikan, 
dimana udang memiliki kekurangan dalam meningkatkan mekanisme 
pertahanan tubuh terhadap penyakit dan kapasitas untuk mengenal dan 
mengkoordinasikan sistem pertahanan terhadap penyakit. Udang tidak memiliki 
kemampuan untuk memproduksi immunoglobulin sebagai  memori adaptasi 
terhadap penyakit. . Sehingga vaksinasi tidak dapat dilakukan. Imunitas tubuh 
bawaan termasuk komponen humoral dan selular yang bekerja untuk 
mendeteksi dan mengeliminasi semua organisme asing yang berpotensi 
menbahayakan inangnya. (Jiravanichpaisal et al. 2006) Penyebab penyakit 
IMNV dan penyebarannya telah diidentifikasi dapat berasal dari artemia, pakan 
hidup dan organisme hidup lainnya sehingga penyebarannya akan cepat (da 
Silva et al., 2015). Penyakit pada dasarnya menghambat pertumbuhan pada 
sebagian besar spesies udang yang didukung oleh kondisi stress dan 
lingkungan yang memburuk. (Laksmi et al. 2013) 

Beberapa penelitian menyebutkan beberapa jenis bakteri seperti 
Lactobacillus dan jamur memiliki kandungan yang dapat meningkatkan 
imunitas terhadap virus dan meningkatkan pertumbuhan ketika diserang 
dengan IMNV tanpa efek negative apapun dalam penggunaan jangka panjang. 
(Prasad et al., 2016)   Penggunaan probiotik dan prebiotik dalam pakan udang 
yang terinfeksi IMNV dan Vibrio memiliki pertumbuhan yang lebih baik 
dibanding kontrol (Oktaviana et al., 2013). Penelitian tentang Lactobacillus 
sebagai probiotik dapat meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, 
meningkatkan pertumbuhan, memperbaiki komposisi tubuh dan keseimbangan 
mikroba dalam usus udang. (Sivakumar et al., 2014). Bakteriosin yang 
dihasilkan oleh Lactobacillus adalah kelompok heterogen dari peptide pendek 
yang umumnya hanya bersifat racun pada beberapa pathogen dan 
menguntungkan pada komoditas yang dibudidayakan. Beberapa penelitian 
telah menunjukkan bahwa pengkayaan pakan dengan probiotik dapat 
menurunkan kematian akibat penyakit dan meningkatkan imunitas udang 
terhadap infeksi penyakit (Li et al., 2009). Menurut Karthik et al., 2014, 
Lactobacillus efektif dalam mengatasi vibriosis pada udang windu dan vaname 
dalam percobaan selama 30 hari skala laboratorium. Lactobacillus diketahui 
efektif pada beberapa jenis penyakit pada udang vaname karena strain 
probiotik ini menunjukkan efek reaktif imunitas pada inangnya dengan 
peningkatan total haemocyte dan aktifitas phenoloxidase. (Viera et al, 2010). 

Pengaruh pemberian Lactobacillus dalam pakan terhadap beberapa 
parameter kualitas air dikemukakan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Total bakteri 

Total bakteri yang disajikan dalam gambar 2 menunjukkan pola yang 
tidak terlalu berbeda antara ketiga petakan kecuali pada awal pemeliharaan 
dimana petak D mengalami lonjakan bakteri yang cukup berbeda dibanding 
dengan petak lainnya.  

 

Gambar 3. Total Vibrio 

Total vibrio menunjukkan petak D mengalami lonjakan cukup tinggi 
pada awal pemeliharaan. Petakan lain cenderung sama dalam pergerakan 
jumlah vibrio dalam air. Penggunaan Lactobacillus diduga dapat mengontrol 
Vibrio dalam air. Pada penelitian pada udang mengenai penggunaan probiotik 
terhadap penyakit menyatakan bahwa probiotik memiliki peran penting untuk 
meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan vibrio, WSSV dan A. 
Hydrophylla (Zorriehzahra et al., 2016) 
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Gambar 4. pH harian 

Grafik diatas menunjukkan data harian pagi dan sore setiap petak 
pemeliharaan. Secara umum rata-rata kisaran pH pagi dan sore sekitar 0,3. 
Keberadaan probiotik dalam jumlah yang cukup dapat menyeimbangkan 
kepadatan plankton yang ada sehingga kisaran pH pagi dan sore berada dalam 
nilai yang stabil sehingga menunjuang pertumbuhan udang.  

 

Gambar 5. DO harian 

DO pada pemeliharaan menunjukkan nilai dalam batas aman, menurun 
diakhir pemeliharaan karena kebutuhan oksigen udang yang meningkat. Ketika 
probiotik ditambahkan maka akan meningkatkan komposisi spesies mikroba 
dan menjadikan kualitas perairan lebih baik.  

Parameter pH dan DO pada budidaya tambak intensif merupakan 
pengukuran harian wajib sehingga data harian pagi sore dapat diperoleh. 
Kestabilan pH dalam kisaran 0,3 dan DO yang stabil adalah sebagai hasil dari 
manajemen kualitas air yang baik. Manajemen kualitas air yang baik adalah 
factor penting untuk pertumbuhan yang cepat dan kelulushidupan udang. 
Kebutuhan utama pada budidaya udang adalah untuk menyediakan lingkungan 
baik yang sehat untuk produksi udang yang tinggi. Selama produksi udang 
ditambak, jumlah besar limbah bahan organic menyebabkan penyebaran 
mikroorganisme  dan menurunkan kualitas air.  Pakan yang tidak termakan dan 
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limbah biologi udang menurunkan kualitas air khususnya meningkatkan 
eutrifikasi tambak dan dapat menyebabkan kematian masal. 

Probiotik memiliki kemampuan untuk mereduksi input bahan organic 
melalui dekomposisi dan menjaga lingkungan akuatik tetap sehat. Bakteri yang 
menguntungkan menolong proses daur ulang nutrisi dasn degradasi bahan 
organic sehingga lingkungan bersih. Beberapa penelitian yang telah dilakukan 
mengemukakan bahwa penggunaan probiotik dalam system intensive 
meningkatkan kualitas air pada budidaya ikan dan crustacea dengan 
peningkatan mineral dari bahan organic dan ammonia akan menyebabkan 
menunrunnya bakteri pathogen. Penggunaan probiotik dalam budidaya 
meningkatkan DO secara  signifikan dan mengurangi total nitrogen inorganic 
dan COD. (Sivakumar,  2014). Secara umum, dekomposisi bahan organic 
adalah melalui respirasi dan fermentasi, nitrifikasi/denitrifikasi (seperti ammonia 
ke nitrat) dan reduksi sulfat (sulfat ke sulfit). Avnimelech and Ritvo, 2003). 
Penggunaan probiotik komersil pada udang vaname dapat menurunkan 
konsentrasi nitrogen dan fosfor dan akan meningkatkan produktifitas udang. 
(Wang et al. 2005). Kelayakan penggunaan Lactobacillus spp. untuk  
menghilangkan bakteri pathogen dan nitrogen secara simultan pada tambak 
undang telah diteliti oleh Ma et al. 2009 dalam Sivakumar. 2014.  Spesies 
Lactobacillus adalah mikroorganisme penting yang telah diketahui kemampuan 
fermentasi sebagai keuntungan nutrisi dan kesehatan sehingga aplikasi 
Lactobacillus sangat menguntungkan untuk budidaya udang dan lingkungan 
khususnya kualitas air. (Sivakumar, 2014). 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan ini adalah aplikasi  
Lactobacillus dalam pakan meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan 
imunitas terhadap IMNV pada udang vaname (Litopenaeus vannamei) 

SARAN 

Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai pengkayaan pakan 
Lactobacillus terhadap udang dari segi nilai kecernaan pakan dan pengujian 
THC dan gastrointesninal. 

DAFTAR PUSTAKA 

Ai Q, Xu H , mai K, Wang J, zhang  W. 2011. Effects of dietary supplementation 
of Bacillus subtilis and fructooligosaccharide on growthperformance, 
survival, non-specific immune response  and disease resistance of 
juvenile large yellow croaker, Larimichthys crocea. Aquaculture 317:155-
161. 

Al-Dohail MA, Hashim R, Aliyu-Paiko M. 2009. Effects of the probiotic, 
Lactobacillus acidophilus, on the growth performance, haematology 
parameters and immunoglobulin concentration in African Catfish (Clarias 
garipienus. Burchel 1822) fingerling. Aquac Res. 40:1642-1652. 



63 

 

Aly  SM, Mohamed MF, John G. 2008. Effect of probiotics on survival, growth, 
and challenge infection in Tilapia nilotica (Oreochromis niloticus). Aquac 
Res. 39:647-656 

Aly SM, Ahmed YAG, Ghareeb AAA, Mohamed MF. 2008. Studies on Bacillus 
subtilis and Lactobacillus acidophilus, as potential probiotics, on the 
immunol response  and resistance of Tilapia nilloca (Oreochromis 
niloticus) to challenge infections . Fish shellfish immunol . 25:128- 136 . 

Chiu CH, Guu YK, Liu CH, Pan TM and Cheng W. 2007. Immune responses 
and gene expression in white shrimp Litopenaeus vannamei, induced by 
Lactobacillus plantarum. Fish Shelfish Immunol 2:364-377. 

da Silva,SMBC, Lavander HD, Luna MMS, da Silva AOME, Galvez AO, 
Coimbra MRM. 2015. Artemiafranciscanaas a vector for infectious 
myonecrosis virus (IMNV) to Litopenaeus vannamei juvenile. J. 
Invertebr.Pathol. 126, 1-5. 

Daniels CL, Merrifield DL, Boothroyd DP, Davies SJ, Factor JR, Arnold KE. 
2010. Effect of dietary Bacillus spp. And mannan oligosaccharide (MOS) 
on European Lobster (Homarus gammarus) larvae growth performance, 
gut morphology and gut microbiota. Aquaculture 304:49-57. 

Enferadi MHN, Mohammadizadeh F, Soltani M, Bahri AH and Sheikhzadeh 
Najmeh. 2017. Effects of Lactobacillus plantarum on growth 
performance, proteolitic enzymes activity and intestine morphology in 
Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Turkish Journal of Fisheries and 
Aquatic Sciences 18:351-356.  

Jiravanichpaisal P, Lee BL, and Soderhall K.  2006. Cell-mediatcd immudity in 
arthropods : hematopoiesis, coagulation, melanizotion  and opsonisation. 
Immunobiology, Vol. 2011, no. 4,pp. 213-236. 

Kumar PNJ, Jyothsna S, Reddy MH and Sreevani S. 2013. Effect of Bacillus 
subtilis and Lactobacillus Rhamnosus incorporated probiotic diet on 
growth pattern and enzymes in Penaeus vannamei. International Journal 
of Life Science and Pharma Research. Vol. 3. 

Laksmi B,  Viswanath B, and Gopal DVRS. 2013. Review Article : Probiotics as 
antiviral agents in shrimp aquaculture. Jurnal of Pathogens. Vol 2013.  

Li J, Tan B, Mai K . 2009 . Dietary probitic Bacillus  oligosaccharides  influence 
intestine microbial populations  , immune responses and resistance to 
white spot syndrome virus in shrimp (Litopenaeus vannamei). 
Aquaculture.291 :35-40.       

Lightner DV, Redman RM, Arce SM and Moss SM. 2009. Specific pathogen-
free shrimp stocks in shrimp farming facilities as a novel method for 
disease control in crutaceans. In : Shelfish Safety and Quality, Shumway 
S and Rodrick G, Woodhead Publishing Limited, Cambridge England 
Chapter 16, pp.384-424. 



64 

 

Poulos BT, Tang KFJ, Pantoja CR, Bonami JR, Lightner DV. 2006. Purification 
and characterization of infectious myonecrosis virus of penaeid shrimp. J 
Gener Virol 87:987-996. 

Rengpipat S, Rakpratanporn S, Piyatiratitivorakul S and Menasaveta P. 2000.  
Immunity enhancement in black tiger shrimp (Penaeus Monodon) by a 
probiotic bacterium (Bacillus S11). Aquacult.2000; 191-288. 

Sivakumar N, Selvakumar G, Varalaksmi P, Ashokkumar B. 2014. Lactobacillus 
sp a ptent probiotic for disease free shrimp aquaculture. International 
Journal of Recent Scientific Research Vol 5 pp. 1031-1045. 

Soleimani N, Hoseinifar SH, Merrifield DL, Barati M, Abadi ZH. 2012. Dietaru 
supplementation of fructooligosaccharide (FOS) improves the innate 
immune response, stress resistance, digestive enzyme activities and 
growth performance of Caspian roach (Rutilus rutilus) fry. Fish and 
Shelfish Immunol 32: 316-321. 

Vieira F.N., C.C. Buglione, J. P. L. Mourino , 2010. Effect of probiotic 
supplemented died on marine shrimp survival after challenge with Vibrio 
harveyi, Arquivo brasileiro de medicina veterinaria e zootecnia, vol. 62(3): 
631 -638. 

Wang YB, Xu ZR and Xia MS. 2005. The effectiveness of commercial 
probiotics in Northern White Shrimp (Penaeus vannamei) ponds. Fish. 
Sci. 71: 1034-1039 

Zorriehzahra MJ, Delshad ST, Adel M, Tiwari R, Karthik K, Dhama K and 
Lazado CC. 2016. Probiotics as beneficial microbes in aquaculture: an 
update on their multiple modes of action: a review. Veterinary Quarterly, 
36(4): 228-241. 

 



65 

 

PEMBERIAN EKSTRAK SUPERNATAN Nannocholoropsis.sp UNTUK 
PENGHAMBATAN PERTUMBUHAN BAKTERI Vibrio PATOGEN 
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ABSTRAK 

Kematian  udang di tambak  akibat   serangan penyakit hingga saat ini   masih    
terus terjadi.  Beberapa laporan menunjukkan adanya korelasi antara populasi vibrio  
penyebab penyakit dengan serangan WSSV, sehingga pengendalian penykit WSSV 
pada budidya udang windu sebaiknya dilakukan selaras dengan penanggulangan  
vibriosis.  Tujuan dari percobaan ini adalah untuk melihat apakah dengan pemberian 
ekstrak supernatan  mikrolga Nannocholopsis.sp dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri Vibrio patogen sebagai agen penyakit Vibriosis. Percobaan ini dilakukan dengan 
dua metode yaitu secara invitro dan invivo. Pada perlakuan in vitro digunakan wadah 
erlenmeyer tanpa hewan uji, denagkan pada perlakuan in vivo digunakan wadah toples 
ukuran 3L yang didisi air laut steril 2 L dengan hewan uji PL udnag windu. dari hasil 
kedua perlakuan ini tdk menggambarkan hasil yang signifikan  
 
Kata kunci: Nannocholoropsis sp, Vibrio sp dan udang 

PENDAHULUAN 

 Serangan penyakit pada budidaya udang dapat menimbulkan  
penurunan produksi bahkan kegagalan  panen.  Penyakit yang paling sering 
ditemukan  pada kegiatan budidaya udang adalah bakteri patogen (Vibrio).  
Berbagai metode yang ditempuh para pembudidaya udang untuk  mencegah 
dan meminimalisir serangan vibriosis, salah satunya yaitu dengan pemberian 
probiotik dimana salah satu fungsi probiotik ini adalah perbaikan kualitas 
aircara pencegahan lainnya yaitu dengan  menggunakan herbal dari daun 
mangrove (Muliani et al, 2006), disamping dengan pemberian  probiotik dan 
herbal dari daun mangrove, masih banyak hal yang dilakukan beberapa tahun 
terakhir oleh Balai Penelitian Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan 
Perikanan dalam hal pencegahan timbulnya bakteri Vibrio ini yaitu dengan 
menggunakan ekstara makro alga, diantaranya adalah makro alga jenis 
nannocholoropsis yang diharapkan sebagai penghambat timbulnya bakteri 
Vibrio, seiring dengan hasil yang didapatkan dari penelitian sebelumnya ada 10 
jenis mikroalga yang telah diuji secara bioassay dan terdapat lima jenis 
mikroalga yang positif (laporan Teknis 2016) dan memiliki kemanpuan 
menghambat sinyal quorum sensing diantaranya adalah nannocholoropsis dan 
mempunyai daya hambat yang paling besar diantara jenis makro alaga yang 
lain, sehingga jenis makro alaga nannocholoropsis diharapakan biasa 
menghambat pertumbuhan bakteri Vibrio patogen. 
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BAHAN DAN METODE 

Bahan yang digunakan:  

Makroalga Nannocholoropsis sp, larutan fisiologis, media TCBSA, air laut, 
udang, air lautsteril, pupuk trace metal, pupuk nitrat phosfat, dan vitamin,  

Alat yang digunakan:  

Pipet multi chanel 100µL dan 1000µL, fortex, cawan petri, erlenmeyer, tip 
kuning dan tip biru,timbangan analitik, bunsen,nampan, autoclove, stik kaca 
dan incubator selang   aerasi, batu aerasi, carbuy 10 liter, haemocytometer, 
tissue dan  mikroskop 

METODE 

1. Persiapan media  

TCBSA ditimbang sebanyak 35,6 g kemudian dimasukkan kedalam 
erlemeyer dan dilarutkan dengan aquadest steril. Dilakukan pengukuran  
pH sebelum media dipanaskandiatas hotplate.  Pada saat pemanasan 
media, digunakan magnetic stirrer untuk mengaduk media sampai larut dan 
mendidih. Media yang telah mendidih diangkat dan didinginkan hingga 
suhu  mencapai kurang lebih 500C kemudian di tuang kemasing-masing 
cawan petridish sebanyak 20 mL/cawan.  

2. Persiapan Larutan Fisiologis 

Konsentrasi larutan fisiologis dibuat konsentrasi 0.85%.  NaCl ditimbang 
sebanyak 1,70 gr kemudian  dilarutkan dengan  aquadest dan kemudian  
dipipet kemasing-masing botol volume 50 mL sebanyak  9 mL/botol.  
Setelah itu, botoldi masukkan ke dalam kantong tahan panas lalu diikat 
dengan karet atau dimasukkan ke dalam rak besi dan disterilkan dengan 
autoclove. 

3. Kultur Nannocholopsis sp volume 10 liter yaitu air laut disterilkan dengan 
menggunkan chlorin, diamkan selama 24 jam, setelah 24 jam ditambahkan 
dengan natrium tia sulfat, siapkan wadah kultur masukkan air laut 
sebanyak 8 liter lalu diaerasi.tambahkan dengan pupuk trace metal, nitrat 
phosfat dan vitamin masing-masing 1 mL/liter air media. Ddinkubasi 
selama 5 hari, sebelum pemberian kepdatan sel perlu diperhatikan. 

4. Isolasi supernatan  
Supernatan dari kultur mikroalga dikoleksi dengan cara disentrifus pada 
kecepatan 3000 rpm selama 10 menit.  Supernatan disimpan pada suhu -
200C di dalam kontainer steril.   

Isolasi Bakteri 

Pada uji tantang di atas, kepadatan awal mikroalga sekitar 105 sel/mL, 
sedangkan kepadatan awal Vibrio berpendar adalah 107 sel/mL. Penurunan 
kepadatan bakteri Vibrio diamati setiap 24 jam selama 5 hari. Sampel air 
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dikultur pada media TCBSA dengan pengenceran bertingkat (Benson, 1985).  
Setelah 24 jam koloni bakteri yang tumbuh dihitung menggunakan metode 
Buller (2004). Data yang diperoleh dianalisis secara statistik ataupun secara 
deskriptif dengan grafik dan atau tabel. Dilakukan pula pengamatan 
kelangsungan hidup larva di dalam wadah pemeliharaan setiap 24 jam. 

Metode perhitungan jumlah koloni bakteri: 

                 

  

 

              

Dimana: 
N  =  Jumlah koloni (CFU/mL) 
T  =  Total koloni bakteri pada plate dengan tingkat pengenceran yang sama 
Q  =  Jumlah plate 
S  =  Tingkat pengenceran  
V  =  Volume sampel yang diinokulasikan (0,1 mL). 
 
Uji tantang menggunakan ekstrak mikroalga Nannochloropsis sp dengan 
Vibrio berpendar secara in vivo 

 
Pada uji daya hambat ini perlakuan yang dicobakan adalah pemberian  

ekstrak supernatan mikroalga jenis Nannochloropsis sp.  yang ditantang 
dengan Vibrio patogen kepadatan 107 CFU/mL.  .Perlakuan A adalah perlakuan 
dengan pemberian ekstrak supernatan  mikroalga Nannochloropsis sp dengan 
konsentrasi 10.000 ppm  Perlakuan B adalah pemberian ekstrak supernatan 
mikroalga Nannochloropsis sp dengan konsentrasi 15.000 ppm.  Sedangkan  
perlakuan Kontrol (+) adalah perlakuan dengan pemberian isolat Vibrio patogen 
tanpa penambahan  ekstrak supernatan mikroalga Nannochloropsis sp.   
Perlakuan K (-) adalah perlakuan tanpa pemberian mikroalga dan tanpa 
pemberian bakteri patogen.  
 Pada pengujian ini digunakan akuarium ukuran 1 x 1.5 m yang diisi 
dengan air laut salinitas 28 ppm sebanyak 10 L.  Sebelumnya telah dilakukan 
proses sterilisasi air media dengan menggunakan kaporit CaCl(OCl) 150 ppm 
selama 24 jam. Setelah 24 jam kaporit dinetralkan dengan menambahkan 
natrium tiosulphat (Na2Si2O3) 75 ppm dan diberi aerasi kuat selama 24 jam.  
Pada setiap perlakuan dimasukkan benur PL 12 sebanyak 20 ekor.  Sampling 
dilakukan setiap 24 jam dengan mengambil 1 mL air sampel kemudian 
diencerkan secara bertingkat dalam  9 mL larutan fisiologis (Benson 1985) dan 
dikultur pada media TCBSA (Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose Agar) untuk 
perlakuan A, B dan Kontrol.  Sedangkan untuk perlakuan Kontrol (-) sampel 
dikultur pada media TSA.   Sampling dilakukan setiap hari sampai hari ke-5 
paska infeksi.  Pengamatan dilakukan terhadap populasi bakteri Vibrio didalam 
wadah pemeliharaan.  Data disajikan secara deskriptif dalam bentuk grafik.  
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Uji tantang menggunakan ekstrak mikroalga Nannochloropsis sp  dengan 
Vibrio berpendar secara in vitro 

Pada uji daya hambat  secara in vitro perlakuan yang digunakan sama 
dengan perlakauan pada uji secara In Vivo.  Perlakuan A dalah perlakuan 
dengan pemberian ekstrak supernatan mikroalga Nannochloropsis sp dengan 
konsentrasi 10.000 ppm  Perlakuan B adalah pemberian ekstrak supernatan 
mikroalga Nannochloropsis sp dengan konsentrasi 15.000 ppm.  Sedangkan 
perlakuan Kontrol (+) adalah perlakuan dengan pemberian isolat Vibrio patogen 
tanpa penambahan  ekstrak supernatan mikroalga Nannochloropsis sp.   
Perlakuan K (-) adalah perlakuan tanpa pemberian ekstrak  mikroalga dan 
tanpa pemberian bakteri patogen. Perlakuan  ini pada dasarnya sama dengan 
perlakuan  secara in vivo , namun wadah yang digunkan adalah Erlenmeyer 
ukuran 250mL yang diisi dengan air laut steril volume 100mL.  Sampling 
dilakukan setiap hari sampai 5 hari perlakuan.  Hasil ditampilkan dalam bentuk 
grafik. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil uji daya hambat menggunakan ekstrak supernatan sp secara In 
Vitro menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 10.000 ppm  sudah mampu 
menurunkan konsentrasi bakteri Vibrio patogen.  Penurunan konsentrasi 
bakteri Vibrio baru terjadi pada hari ke-4 (96 jam paska infeksi).  Pada hari ke-5 
(120 jam paska infeksi) terlihat sudah tidak ditemukan lagi bakteri Vibrio 
patogen pada ulangan ke-2 perlakuan 15.000 ppm.  Pada awal penelitian tidak 
terlihat perbedaan antara perlakuan pemberian mikroalga dengan kontrol.  
Perbedaan baru terlihat pada sampling hari ke-4 dan ke-5 (Gambar 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Hasil Uji Pengendalian VIbriosis secara In Vitro menggunakan 
ekstrak supernatan  Mikroalga Nannochloropsis sp  

Keterangan 
A1 : Konsentrasi ekstrak Nanochloropsis sp 10.000 ppm (ulangan 1) 
A2 : Konsentrasi ekstrak Nanochloropsis sp 10.000 ppm (ulangan 2) 
B1 : Konsentrasi ekstrak Nanochloropsis sp 15.000 ppm (ulangan 1) 
B2 : Konsentrasi ekstrak Nanochloropsis sp 15.000 ppm (ulangan 2) 
K   : Kontrol 
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Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mikroalga Nannochloropsis sp untuk 
mengekstraksi metabolit penghambat pertumbuhan bakteri Vibrio cukup lambat 
dilakukan. 

Pada perlakuan pemberian ekstrak supernatan mikroalga secara In 
Vivo diperoleh hasil yang hampir sama dengan perlakuan secara In Vitro.  
Terlihat bahwa pemberian 10.000 ppm mikroalga Nannochloropsis sp sudah 
mampu menurunkan populasi bakteri Vibrio patogen lebih baik dibandingkan 
dengan Kontrol tanpa penambahan mikroalga. Seperti pada perlakuan secara 
In Vitro, diawal perlakuan belum terlhat pengaruh pemberian mikroalga pada 
penghambatan pertumbuhan bakteri Vibrio patogen. Pengaruhnya baru terlihat 
pada sampling hari ke-3 dan hari ke-4 paska infeksi. Dari kedua hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa pemberian ekstrak supernatan mikroalga Nannochloropsis 
sp kurang efektif menghambat pertumbuhan Vibrio patogen pada 1–3 hari 
pertama pemberian.  Pengaruhnya baru terlihat pada hari ke-4 dan ke-5 
setelah infeksi buatan. Hal ini perlu kajian ulang mengenai frekuensi pemberian 
ektrak sebagai upaya untuk pencegahan penyakit Vibriosis pada budidaya 
udang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Uji Pengendalian VIbriosis secara In Vivo menggunakan 
ekstrak supernatan  Mikroalga Nannochloropsis sp  

 
Keterangan: 
A1 : Konsentrasi ekstrak Nanochloropsis sp 10.000 ppm (ulangan 1) 
A2 : Konsentrasi ekstrak Nanochloropsis sp 10.000 ppm (ulangan 2) 
B1 : Konsentrasi ekstrak Nanochloropsis sp 15.000 ppm (ulangan 1) 
B2 : Konsentrasi ekstrak Nanochloropsis sp 15.000 ppm (ulangan 2) 
K   : Kontrol 
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KESIMPULAN 

Pemberian ekstrak mikroalga Nannochloropsis sp hanya dapat 
menghambat pertumbuhan bakteri Vibrio patogen setelah hari ke-4 dan hari ke-
5 aplikasi.   

SARAN 

Masih perlu dilakukan pengujian lanjutan dengan menggunakan jenis 
mikroalga lainnya dan juga perlu dilakukan pengujian menggunakan mikroalga 
sel utuh. Perlu pula dipertimbangkan pengujian frekuensi pemberian. 
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ABSTRAK 

Biorock adalah salah satu teknologi yang dimanfaatkan untuk mempercepat 
proses rehabilitasi terumbu karang. Biorock memanfaatkan proses akresi mineral yang 
ditimbulkan dari pemberian arus searah pada elektroda (anoda - katoda) didalam suatu 
elektrolit. Proses kegiatan pengamatan akresi mineral metode biorock dilakukan di 
laboratorium Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan – Wakatobi selama bulan Oktober 
2019.Tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui proses akresi mineral pada katoda 
sebagai sarana media tanam fragmen karang. Elektroda Anoda yang digunakan 
berbahan logam timbal berukuran 7,5 x 7,5 x 2,5 cm dan katoda berupa besi ram 
berdiameter 5,8 mm dibentuk model gelombang dengan dilengkapi kaki penyangga. 
Elektroda dialiri arus listrik searah menggunakan power supply DC sebesar 12 volt 0,5 
amper sebagai setingan awal, dialirkan secara terus menerus. Anoda dan katoda 
diletakkan di dalam akuarium air laut dengan ukuran 2 x 0,7 x 0,7 m, air akuarium 
system resirkulasi serta dilengkapi dengan wave maker. Setelah proses selama 5 x 24 

jam teknologi biorock ini menghasilakn akresi mineral rata–rata pada katoda (besi) 
setebal 2,91 mm dengan kondisi rata–rata arus listrik sebesar 5,6 volt 0,49 amper. 

Kata kunci: Biorock, akresi mineral, fragmen karang. 

PENDAHULUAN 

Tingginya aktivitas manusia dalam melakukan eksploitasi sumber daya 
alam perairan laut dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang. Secara 
umum ada dua jenis aktivitas manusia yang dapat memicu kerusakan terumbu 
karang. Pertama, pengambilan ikan di terumbu karang secara berlebih. Kedua, 
pengambilan ikan dengan menggunakan cara-cara yang tidak ramah 
lingkungan contohnya dengan bom dan sianida (Daniel, dkk. 2016). Luas 
terumbu karang di Indonesia mewakili 18% dari total luas terumbu karang 
didunia (Daniel, dkk. 2016). Diperkirakan hanya sekitar 7% terumbu karang 
yang dalam kondisi masih sangat baik, 33% dalam kondisi baik, 46%  kondisi 
rusak dan 15% lainya sudah pada level kritis (Daniel, dkk. 2016). Kerusakan 
terumbu karang di alam semakin bertambah parah dapat diakibatkan karena 
eksplorasi terumbu karang spesies tertentu sebagai komoditi perdagangan 
tanpa diimbangi upaya rehabilitasi yang berimbang. 

Salah satu upaya rehabilitasi terumbu karang dapat dilakuakan dengan 
menerapkan teknologi biorock. Teknologi biorock memanfaatkan proses 
elektrolisis air laut dengan meletakkan dua elektroda di dalam air laut, elektroda 
dialiri arus litrik searah bertegangan rendah. Proses elektrolisis dari dua 
elektroda di dalam air laut mengakibatkan pembentukan akresi mineral alami 
pada kutub katoda. Akresi mineral alami yang terbentuk berupa endapan 
kalsium karbonat (CaCO3) dan magnesium hidroksida (Mg(OH)2). Kegiatan ini 
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bertujuan untuk mengetahui proses terbentuknya endapan mineral alami air laut 
pada kutub katoda dan karakteristik tegangan, arus listrik pada saat proses 
berlangsung.        

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan pengamatan proses akresi mineral dengan teknologi biorock 
dilaksanakan di laboratorium Loka Perekaysaan Teknologi Kelautan pada bulan 
Oktober 2019 sebagai bagian kegiatan riset konservasi karang bambu laut. 
Sarana yang digunakan adalah akuarium kaca system resirkulasi dengan 
ukuran main tank 2 x 0,7 x 0,7 m, Bahan dan alat yang digunakan sebagai 
penunjang berupa pompa resirkulasi air, wave maker, tangki filter, chiller, unit 
power supply DC, anoda timbal ukuran 7,5 x 7,5 x 2,5 cm dan katoda besi ram 
ukuran diameter 5,8 mm dibentuk gelombang. 

Tahapan dari kegiatan penelitian ini meliputi beberapa tahap, yang 
dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 

Persiapan sarana akuarium air laut;  

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahap awal dalam persiapan sarana 
utama yang meliputi pemberian lapisan dasar main tank akuarium dengan pasir 
laut yang sudah dibersihkan dari kotoran/sampah setebal 5-7 cm secara 
merata. Berikutnya laut dimasukkan kedalam main tank sampai ketinggian 65 
cm. Setelah air sudah masuk didalam main tank akuarium selanjutnya 
dilakukan uji coba system resirkulasi air laut dan dilengkapi dengan perangkat 
chiller yang berfungsi sebagai pendingin air agar suhu air laut dapat 
dipertahankan pada suhu 25–270C proses resirkulasi ini juga berfungsi untuk 
melakukan filterisasi air laut sehingga kondisi air didalam main tank dapat 
dipertahankan jernih. Wave maker juga dipasang pada main tank pada satu sisi 
untuk memunculkan efek gelombang laut buatan dan mendorong terjadinya 
arus air laut. Berikut gambar 1 merupakan persiapan akuarium air laut system 
resirkulasi yang dilengkapai dengan filter,protein skimmer, chiller dan wave 
maker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Persipan Akuarium air laut sistem resirkulasi 
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Instalasi elektroda (Katoda – Anoda) di akuarium; 

 Setelah system persiapan media akuarium sudah siap, berikutnya 
menyiapakan elektroda yang dibutuhkan untuk logam karbon (katoda) berupa 
besi ram dengan diameter batang 6 mm, dengan lebar 46 cm dan panjang 150 
cm. Pada anoda dilengkapi kaki/penyangga yang tertanam didalam lapisan 
pasir di dalam akuarium . Tiang katoda yang akan dihubungkan dengan sumber 
listrik dibuat sampai diatas permukaan air bertujuan agar tidak terjadi oksidasi 
langsung antara air laut dan kawat penghantar yang berbahan tembaga. 
Sebelum dimasukan kedalam akuarium maka diameter katoda diukut terlebih 
dahulu dengan jangka sorong sebagai data awal sebelum proses akresi 
mineral. Logam Anoda yang terbuat dari material timbal berukuran 7,5 x 7,5 x 
2,5 cm digantung diatas akuarium dan dicelupkan setengah bagian sehingga 
kawat penghantar tidak menyentuh air laut langsung. Anoda diletakkan diposisi 
tengah dari katoda atau sekitar 75 cm dari ujung katoda. Posisi tengah ini 
bertujuan agar proses akresi mineral dapat merata dari ujung ke ujung katoda. 
Berikut merupakan gambar 2 instalasi katoda di akuarium :   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Instalasi elektroda katoda (besi) di akuarium 

Pengaturan arus listrik pada elektroda;  

 Langkah berikutnya adalah melakukan pengaturan besarnya arus dan 
tegangan listrik yang akan dilewatkan pada elektroda (katoda-anoda). Proses 
setting awal ini mengacu pada teori bahwa biorock merupakan pengaliran listrik 
arus searah bertegangan rendah. Unit power supply yang digunakan 
mempunyai spesifikasi output tegangan dan arus yang dapat diatur. Pada 
kegiatan ini dilakukan setting awal dari unit power supply dc sebesar 12 volt; 
0,5 amper. Pada kutub positif power supply dihubungkan pada anoda dan kutub 
negatif power supply dihubungkan pada katoda. Gambar 3 menunjukan seting 
awal sumber tegangan pada biorock sebagai berikut: 
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Gambar 3. Setting awal tegangan dan arus listrik sebesar 12 volt 0,5 amper 

Monitoring proses akresi mineral 

 Kegiatan ini dilakukan baik secara visual maupun pengukuran dengan 
perangkat alat ukur listrik multi meter. Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui 
perubahan ataupun kestabilan system yang berjalan selama proses akresi 
mineral. Pengamatan secara visual dilakukan pada keseluruhan permukaan 
elektroda dan gejala yang ditimbulkan saat proses akresi mineral. Pengamatan 
juga dilakukan pada sumber tegangan yang digunakan untuk mengetahui 
perubahan yang terjadi.  

Pengukuran akhir arus listrik dan ketebalan mineral pada katoda 

 Pengukuran akhir dari proses akresi mineral ini bertujuan untuk 
mengetahui ketebalan mineral yang membungkus katoda dan kestabilan akhir 
dari tegangan dan arus listrik yang digunakan. Pengukuran ketebalan mineral 
yang membungkus katoda dilakukan dengan alat jangka sorong, sedangkan 
untuk mengukur kestabilan tegangan dan arus listrik menggunakan multi meter 
digital dan analog. Ketebalan mineral akhir dari kegiatan akresi mineral 
teknologi biorock yang dihasilkan didapat dari pengukuran diameter setelah 
proses dikurangi diameter kondisi katoda sebelum proses. Pengukuran 
ketebalan akresi mineral diambil pada 10 titik yang berbeda dimulai dari titik 
terdekat pada kabel yang terhubung langsung pada ketoda kemudian menjauh 
setiap 10 cm. Gambar 4. adalah pengukuran akhir hasil akresi mineral pada 
katoda dengan jangka sorong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pengukuran ketebalan hasil akresi mineral biorock pada katoda 

 



75 

 

HASIL DAN BAHASAN 

Hasil dan pembahasan dari kegiatan monitoring akresi mineral pada 
akuarium system resirkulasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut; Proses akresi 
mineral teknologi biorock ini dapat ditinjau dari kondisi elektroda (katoda – 
anoda), sumber tegangan/arus listrik dc yang digunakan, dan hasil akhir dari 
kegiatan ini yaitu terbentuknya akresi mineral yang diharapkan dapat 
membantu mempercepat pertumbuhan fragmen transplantasi karang pada 
media tanamnya. Pertama, pada kondisi katoda 24 jam pertama mengalami 
proses terbentuknya gelembung gas kecil-kecil di setiap permukaan katoda dan 
belum muncul perubahan warna ataupun bentuk dari katoda. Pada anoda 
timbal saat arus listrik mulai dialirkan mulai muncul gas yang berbau 
menyengat, sedang secara fisik belum terjadi perubahan warna maupun 
bentuk. Untuk catu daya atau sumber listrik arus searah (DC) yang digunakan 
terjadi perubahan sesaat setelah katoda dan anoda saling terhubung pada 
elektrolit arus listrik, dimana pada setting awal tegangan sebesar 12 volt turun 
menjadi 5,4 volt sedangkan besarnya arus listrik turun sedikit pada setting awal 
sebesar 0,50 amper berubah menjadi 0,49 amper. 

Proses pada 24 jam kedua, elektroda katoda masih terbentuk 
gelembung gas kecil – kecil yang muncul dari setiap permukaan batang besi 
dan karat pada katoda berjatuhan pada dasar akuarium di beberapa bagian 
permukaan katoda sudah muncul selaput lapisan putih, sedangkan pada anoda 
masih muncul gas berbau dan mulai terlihat anoda yang tercelup pada air laut 
mengalami perubahan warna dari abu – abu menjadi kehitaman. Untuk catu 
daya terjadi perubahan dimana kondisi tegangan naik menjadi 5,6 volt dan arus 
listrik kembali pada nilai 0,50 amper seperti saat seting awal. 

Proses 24 jam ketiga, elektroda katoda selaput hasil akresi mineral 
sudah muncul semakin banyak merata pada permukaan besi dan pada 
permukaan katoda masih muncul juga gelembung gas kecil – kecil. Pada 
elektroda anoda masih muncul gas menyengat dan kondisi warna anoda yang 
tercelup dalam air laut semakin menghitam. Catu daya pada tahap proses ini 
untuk tegangan listrik bernilai 5,8 volt dan arus listrik bernilai 0,50 amper. 

Proses 24 jam keempat, pada elektroda katoda selain tetap muncul 
gelembung gas kecil dari permukaan katoda juga sudah nampak selaput hasil 
akresi mineral sudah menutup sempurna disemua bidang permukaan katoda, 
meskipun ada kecenderungan ketebalan akresi yang berbeda di beberapa titik 
permukaanya. Elektroda anoda masih tetap memunculkan bau dari gas yang 
timbul akibat reaksi serta warna anoda yang menghitam. Catu daya pada 
tahapan proses 24 jam ke empat ini bernilai untuk tegangan listrik sebesar 5,6 
volt dan arus listrik 0,50 amper. 

Proses 24 jam kelima, pada katoda sudah terjadi pelapisan mineral 
yang menutup secara sempurna merata seluruh permukaan katoda besi yang 
digunakan, pada tahap ini gelembung gas kecil masih muncul namun tidak 
sebanyak seperti tahapan proses sebelumnya. Pada anoda masih tetap 
memunculkan gas yang berbau menyengat akibat reaksi serta perubahan 
warna dari anoda yang berubah menjadi kehitaman dari yang semula abu – 
abu. Catu daya pada 24 jam kelima bernilai 5,6 volt dan 0,50 amper. 
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Pengukuran hasil akhir dilakukan dengan melakukan pengukuran pada 
10 titik dengan menjadikan titik katoda besi yang terhubung ke kabel catu daya 
sebagai titik awal arah pengukuran yang kemudian menjauh dari titik awal. Data 
yang didapat dari hasil pengukuran kemudian di lakukan penghitungan rata – 
rata yaitu senilai 8,71 mm. Hasil penghitungan rata – rata diameter katoda yang 
telah tertutup mineral kemudian dijadikan acuan untuk mewakili rata – rata 
ketebalan hasil, penghitungan akhir didapat dari hasil rata – rata yang sudah 
diukur dikurangi ukuran diameter awal katoda besi sebesar 5,8 mm. Sehingga 
didapat nilai akhir ketebalan mineral yang terbentuk pada katoda dengan 
teknologi biorock selama 5 x 24 jam adalah sebesar 2,91 mm. Gambar 5. 
menunjukan perubahan kondisi katoda saat proses berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Perubahan kondisi katoda (besi) pada a. 24 Jam pertama ; b. 24 jam 
kedua; c. 24 Jam ketiga; d. 24 Jam keempat; e. 24 jam kelima. 

Berikut adalah tabel pengukuran diameter katoda setelah dilakukan 
proses penerapan akresi mineral teknologi biorock, pengukuran dimulai dari titik 
0 kemudian bergeser setiap 10 cm dari titik 0. 

Tabel 1. Data pengukuran diameter katoda (besi) setelah penerapan proses 
akresi mineral teknologi biorock 

NO Titik Pengukuran (cm) Diameter (mm) 

0 0 ( Katoda tidak tercelup air laut / sama dengan kondisi awal)  5,8 
1 10 11,45 
2 20 11,48 
3 30 11,08 
4 40 10,74 
5 50 10,15 
6 60 6,28 
7 70 6,68 
8 80 6,62 
9 90 6,48 

10 100 6,18 

 



77 

 

KESIMPULAN 

Proses akresi mineral dengan teknologi biorock yang dilakukan dengan 
anoda timbal dan katoda besi yang diberi tegangan awal 12 volt 0,5 amper di 
akuarium selama 5 x 24 jam telah berhasil membentuk akresi mineral pada 
katoda. Hasil akhir dari proses akresi mineral ini didapat selama 5 x 24 jam 
terbentuk akresi mineral kalsium karbonat rata – rata pada katoda (besi) setebal 
2,91 mm dengan kondisi rata – rata arus listrik yang disalurkan sebesar 5,5 volt 
0,49 amper. Pada pengamatan ini terdapat kekurangan yaitu pada penggunaan 
timbal sebagai bahan anoda dimana saat proses menimbulkan gas yang 
menyengat dan tidak bisa diadaptasikan ke laut langsung karena timbal yang 
dipakai akan mencemari lingkungan. Alternatif untuk dapat diaplikasikan di laut 
langsung dapat mengganti bahan anoda yang lebih ramah lingkungan.   
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ABSTRAK 

Dalam proses domestikasi udang windu, kendala utama yang masih dihadapi 

saat ini adalah tingkat perkawinan alaminya yang masih sangat rendah, sehingga telur 

yang fertil tidak dapat dihasilkan. Dengan kata lain, produksi naupli melalui perkawinan 

alami pada domestikasi udang windu sangat rendah atau tidak ada. Beberapa penelitian 

telah dilakukan untuk meningkatkan tingkat perkawinan alami pada domestikasi udang 

windu dan salah satunya adalah dengan teknik inseminasi buatan.Dalam proses 

domestikasi udang windu, kendala utama yang masih dihadapi saat ini adalah tingkat 

perkawinan alaminya yang masih sangat rendah, sehingga telur yang fertil tidak dapat 

dihasilkan. Dengan kata lain, produksi naupli melalui perkawinan alami pada domestikasi 

udang windu sangat rendah atau tidak ada. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk 

meningkatkan tingkat perkawinan alami pada domestikasi udang windu dan salah 

satunya adalah dengan teknik inseminasi buatan. 

Udang windu yang di gunakan dalam kegiatan inseminasi buatan hasil Afkiran 
dari kegiatan produksi Massal betina berukuran 90–140 g sedangkan untuk jantan 80 –
100 g. 

Kegiatan ini bertujuan menerapkan teknik inseminasi buatan untuk 
mendapatkan telur yang fertile atau yang di buahi. Hasil  menunjukkan bahwa perkawinan 
alami udang windu di tambak dan bak pematangan gonad sangat sulit terjadi meskipun 
melalui manipulasi hormonal sehingga perlu dilakukan inseminasi buatan.  

Kata kunci: Inseminasi buatan, udang windu 

PENDAHULUAN 

Udang windu (Penaeus monodon) memiliki nilai ekonomis yang cukup 
tinggi. Namun, selama ini udang windu yang dibudidayakan oleh petambak 
berasal dari induk alam. Dikhawatirkan jika eksploitasi udang windu di alam 
berlebihan jumlahnya bisa semakin berkurang. Domestikasi menjadi solusi untuk 
mengatasi keterbatasan induk udang windu di alam. Dan, teknik Inseminasi 
Buatan (IB) bisa menjadi pilihan metode pembenihan (hatchery) untuk  
meningkatkan  fertilitas  dan  daya  tetas  telur  induk udang  windu. Beberapa 
informasi tentang inseminasi buatan yang telah dilakukan terhadap  beberapa 
jenis udang antara lain : udang galah Macrobrachium rosenbergii dengan  
menginplantasikan spermatofor ke dalam telikum udang betina dan telur dapat 
menetas secara sempurna Chow (1982); inseminasi spermatofor pada induk 
udang windu asal tambak menghasilkan daya tetas telur 47,84% (Lante.1997); 
kemudian inseminasi induk udang windu yang tidak membawa spermatofor di 
peroleh daya tetas telur berkisar 81-84%, (Hoa et al. 2009); dan inseminasi 
buatan dilakukan pada udang putih Litopenaeus vannamei, memberikan tingkat 
keberhasilan pemijahan 84%, Arce et al., (2004). 
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 Produksi dapat menguntungkan dari suatu budidaya perikanan, salah 
satunya budidaya udang windu sangat sulit dikembangkan dengan baik, karena 
berbagai faktor dan kegagalan dalam pembenihan udang windu, disebabkan 
beberapa faktor salah satu diantaranya adalah rendahnya kualitas telur induk 
udang windu atau nauplius. Kualitas telur atau nauplius berhubungan dengan 
angka kematian atau pertumbuhan larva. 

Dalam proses domestikasi udang windu masih ditemukan berbagai 
kendala yang berhubungan dengan aspek biologi dan fisiologi reproduksi udang 
windu, khususnya perkawinan secara alami (Coman et al., 2007a; Hoa, 2009).  

TEKNIK  INSEMINASI  BUATAN 

 Langkah awal yang ditempuh dalam kegiatan inseminasi yaitu menyiapkan 
alat dan bahan untuk inseminasi. 

 Alat yang di gunakan : Alat bedah satu Set, kain, catton bat, penggaris, 
timbangan digital, stirofoam, tissue, seser, Bak volume 2 ton, senter 

 Bahan yang di gunakan: Induk Udang Afkiran jantan dan etina, Kaporit, 
Albazin                    

 Melakukan pembedahan pada induk jantan untuk mengambil spermatofor 
 Induk udang windu jantan dan induk udang windu betina disiapkan dalam 

wadah stirofoam dan diberi oksigen. Induk jantan selanjutnya disiapkan 
untuk di lakukan pembedahan spermatofornya. 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 1. Spermathopore Udang jantan di bedah 
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   Gambar 2.  Inseminasi                                 Gambar 3.  Spermatofor 

 
 Pengecekan telekum betina 2 hari setelah inseminasi buatan tujuannya 

untuk mengetahui apakah spermathopor yang di masukan kedalam telekum 
tidak keluar. 

 Setelah dilakukan inseminasi, 5-10 hari  dilakukan sampling tingkat 
kematangan gonad (TKG) pada induk yang telah di inseminasi. 

 Induk yang sudah memasuki stadia TKG III/IV sudah dapat dipindahkan ke 
bak pemijahan.  

 

Gambar 4. Spermatophore diinseminasi ke tilekum 

 

 

Gambar  5. Induk udang windu yang di inseminasi buatan 



82 

 

 

                                      A                                                          B 

Gambar. 6 Penampakan telikum betina sebelum di inseminasi (A), setelah di 
inseminasi (B) 

Kondisi pemeliharaan selama pematangan gonad  

Pemeliharaan induk selama proses pematangan gonad menggunakan 
bak beton volume 10 m3 dengan ketinggian air 60 cm, dengan pergantian air 
sebanyak 100 % per hari. Induk udang diberi pakan segar berupa kombinasi 
cacing laut, cumi-cumi, dan kerang sebanyak 15% dari biomas udang dengan 
frekuensi pemberian pakan  dua kali perhari yaitu pada pagi dan sore hari.  

Parameter yang diamati meliputi: derajat pemijahan, fekunditas telur,  
dan daya tetas telur.  Derajat pemijahan adalah persentase jumlah induk yang 
memijah dari jumlah induk yang diinseminasi. Tingkat pembuahan adalah jumlah 
telur induk yang menghasilkan telur terbuahi. Fekunditas adalah jumlah telur 
yang dihasilkan per pemijahan berdasarkan tiga  kali sampling (Omar. 2005).  
dengan rumus : F = (Vb : Vg) x n dimana  F = fekunditas (butir telur), Vb = volume 
air di dalam bak pemijahan (mL), Vg = volume air dalam beaker glass (mL), n = 
jumlah telur yang ada di dalam beaker glass (mL). 

HASIL DAN PEMBAHSAN 

 Hasil inseminasi sebanyak 6 ekor betina dapat memijah dengan total 
jumlah telur yang dihasilkan sebanyak 1,231,000  butir, jumlah naupli 129,240 
ekor sedangkan  daya tetas telur 26,88 % dapat di lihat pada Tabel 1. Sebanyak 
7 ekor Jantan yang di yang di bedah untuk kegiatan inseminasi buatan.  

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Tabel 1. Hasil inseminasi buatan pada induk Afkiran Aceh 

 

 Untuk menghitung jumlah telur yang menetas dalam 1 bak diambil 3X 
sampel setelah itu dihitung rata – ratanya dan kemudian dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus: 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑎𝑢𝑝𝑙𝑖 =  
𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
𝑥 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑎𝑘 

Untuk menghitung daya tetas atau Hatching rate pada telur dapat 
menggunakan rumus: 

 𝐻𝑅 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑙𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑙𝑢𝑟
𝑥100% 

KESIMPULAN 

Teknik inseminasi buatan dengan menggunakan spermatophor hasil 
bedah pada udang windu afkiran  di peroleh daya tetas telur 26,87%. Dengan 
jumlah naupli 129,240 ekor 
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No.

No. 

induk
Telur Naupli

Hatcing 

Rate
Ket.

1 12 230,000          32,000    13.91%

2 17 197,000          15,000    7.61%

3 15 310,000          2,240      0.72%

4 28 200,000          25,000    12.50%

5 11 108,000          5,000      4.63%

6 26 186,000          50,000    26.88%

Total 1,231,000      129,240  
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PENGAMATAN NILAI TOLERANSI DAN VITALITAS LARVA KEPITING 
BAKAU Scylla transquebaric TERHADAP FAKTOR LINGKUNGAN 

SALINITAS DAN SUHU 

Aswar Rudi, Mujayana, dan Muh. Syakariah 

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

Salah satu sumberdaya hayati perikanan laut yang bernilai ekonomis tinggi dan 
potensial untuk dibudidayakan adalah kepiting bakau. Budidaya kepiting bakau dapat 
dikembangkan di hatchery dengan skala kecil maupun skala besar. Kegiatan tersebut 

dilakukan berdasarkan dengan melihat habitat aslinya di alam dari segi parameter kualitas 
air, karena dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup larva kepiting bakau khususnya 
untuk parameter salinitas dan suhu. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk 
mengetahui nilai toleransi dan vitalitas (survival rate dan tingkah laku) larva kepiting bakau 

pada salinitas dan suhu yang berbeda.  Kegiatan menggunakan wadah toples volume 2 
liter yang diberi air laut dengan salinitas berbeda-beda (0; 10; 20; 30; 40; 50 ppt) dan 
dilengkapi aerasi sebagai penyuplai oksigen.  Larva ditebar dengan kepadatan 20 
ekor/Liter.  Pengujian suhu dilakukan pada 2 kondisi kisaran suhu yaitu suhu rendah dan 
suhu tinggi yakni 9, 13, 21, 26, 34, dan 42 0C.  Untuk memperoleh suhu media yang 
rendah dilakukan dengan bantuan Air Conditioner (AC) dan es batu, sedangkan suhu 
tinggi dilakukan dengan menggunakan waterbath.  Salinitas terbaik untuk pemeliharaan 
larva kepiting bakau Scylla transquebaric adalah 20-30 ppm dan suhu pada kisaran 25-
35oC. 

Kata kunci: vitalitas larva, kepiting bakau, salinitas, suhu 

PENDAHULUAN 

 Kepiting bakau Scylla sp. banyak diminati berbagai negara, khususnya 
masyarakat Indonesia dan salah satu komoditas perikanan penting sejak awal 
tahun 1980-an. Salah satu sumberdaya hayati perairan laut bernilai ekonomis 
tinggi dan potensial untuk dibudidayakan adalah kepiting bakau Scylla serrata. 
Keenan, 1998; Ikhwanuddin et al, 2010 Kepiting bakau Scylla sp merupakan 
salah satu komoditas air payau yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, di 
pasaran lokal maupun internasional. Berdasarkan kebijakan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan untuk dapat dikembangkan di bidang budidaya kepiting 
bakau adalah species Scylla serrata yang berkelanjutan, sehingga masyarakat 
nelayan tidak mengandalkan benih dari alam. Budidaya kepiting bakau di tambak 
telah dilakukan di beberapa daerah penghasil kepiting bakau di Indonesia 
menggunakan benih dari hasil tangkapan di alam (Gunarto dan Sulaeman, 
2017). Selama ini kebutuhan benih sebagian besar masih dipenuhi dari hasil 
penangkapan di alam yang sifatnya fluktuatif dalam arti tidak menentu.  

Pengurangan intensitas penangkapan kepiting bakau di alam dapat 
dilakukan dengan menggalakan budidaya kepiting bakau di lahan tambak dan 
mangrove. Keterbatasan pasokan benih menyebabkan budidaya pembesaran 
kepiting bakau kurang berkembang. Untuk menjaga kontinuitas produksi kepiting 
bakau, maka dianggap perlu melakukan usaha pembenihan kepiting bakau 

mailto:aswarrudi@ymail.com
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untuk menghasilkan larva kepiting bakau yang berkualitas baik dengan 
melakukan pemeliharaan larva kepiting bakau menggunakan teknik yang baik 
dan tepat untuk meningkatkan kelangsungan hidup larva kepiting bakau 
(Gunarto et al, 2015). Salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya kepiting 
bakau adalah ketersedian benih. Oleh sebab itu upaya melakukan budidaya 
kepiting bakau yang baik yaitu dengan cara melakukan beberapa penelitian, 
kajian data dan informasi untuk mendapatkan informasi agar kedepannya stok 
hasil budidaya kepiting yang berkualitas unggul dari segi vitalitas larva yang 
dihasilkan sehingga bisa diperoleh jumlah krablet yang lebih banyak dan 
pertumbuhannya juga cepat untuk pembesaran. 

 Budidaya kepiting bakau dapat dikembangkan di hatchery baik skala 
kecil maupun skala besar dengan melihat keberadaan habitat di alam dari segi 
parameter kualitas air, lingkungan pemeliharaan yang kurang sesuai sehingga 
dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup larva kepiting bakau terutama 
parameternya adalah salinitas dan suhu. Menurut Chen & Chia, 1997; dalam 
Karim, 2008 larva dan krablet kepiting bakau merupakan hewan yang bersifat 
euryhaline, yaitu jenis organisme air yang dapat beradaptasi dengan kondisi 
lingkungan budidaya yang bersalinitas rendah hingga tinggi yakni antara 5-35 
ppt  sedangakan menurut FAO standar kualitas lingkungan larva kepiting bakau 
dapat hidup habitat yang sesuai untuk budidaya kepiting diantaranya adalah 
suhu 25-35oC, pH 7,0-9,0, DO lebih dari 5 mg/L, namun kisaran salinitas yang 
optimum lebih sempit bagi ukuran larva, terutama pada stadia zoea (Nguyen & 
Truong, 2004; Rusdi, 2007; Karim, 2013).  

 Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui ketahanan 
hidup (survival rate), tingkah laku larva kepiting bakau pada salinitas dan suhu 
perlakuan uji coba berbeda-beda. 

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan dilaksananan di hatchery kepiting Instalasi Perbenihan Udang 
Windu (IPUW) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 
Perikanan (BRPBAPPP) di Desa Lawallu, Kec. Soppeng  Riaja, Kabupaten 
Barru, Sulawesi Selatan pada bulan  Agustus 2019.  

Bahan dan Alat 

 Hewan uji yang digunakan adalah larva  kepiting bakau Scylla spp pada 
fase zoea1 dari hasil penetasan kepiting bakau Scylla transquebarica yang 
berasal dari kegiatan produksi larva di hatchery. Alat dan bahan digunakan 
berupa bak fiber, stoples, refraktometer, thermometer, seser, spon, garam, 
gayung, konter, aquades, es batu dan ATK. 

Metode 

 Persiapan Sampel Uji 

Pengambilan sampel pada bak pemeliharan larva kepiting dilakukan 
dengan mengangkat batu aerasi diangkat terlebih dahulu agar larva kepiting 
bergerombol di permukaan. Adapun  ciri-ciri larva yang sehat yaitu hidup 
melayang - layang di permukaan sedangkan yang tidak sehat pergerakannya 
lambat dan berada di dasar sedangkan larva yang telah diambil adalah larva 
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yang sehat, kemudian diserok menggunakan gayung pada setiap bak - bak 
pemeliharaan larva sebagai perwakilan sampel uji dan penampungan sementara 
menggunakan baskom. Larva kepiting pada tadia Zoea 1 dituangkan 
menggunakan botol sampel yang transparan dan alat hitung berupa counter dan 
selanjutnya di tebar ke dalam toples yang sudah di beri kode (label) perlakuan 
sebagai wadah hewan uji (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses persiapan sampel uji: a) bak Pemeliharaan larva, b. 
pengambilan sampel larva menggunakan gayung, c) 
penampungan sementara menggunakan baskom, d) pengambilan 
sampel uji menggunakan botol sampel dan e) peneban larva 
kedalam toples yang sudah di beri label. 

Pengujian pengamatan hewan uji terhadap faktor parameter lingkungan pada 
larva kepiting bakau yaitu: 

 Pengujian Parameter Salinitas 

Kegiatan ini menggunakan wadah toples volume 2 liter yang diberi air 
laut 1 Liter dengan salinitas berbeda-beda (0; 10; 20; 30; 40; 50 ppt) dan 
dilengkapi aerasi sebagai penyuplai oksigen dengan kepadatan larva 20 
ekor/Liter. Sumber air yang digunakan adalah air laut bersalinitas 34 dan air 
payau salinitas 6 untuk pengenceran. Untuk memperoleh salinitas media yang 
berbeda–beda dilakukan dengan cara menambahkan akuades jika salinitas 
yang diinginkan di bawah 6 dan jika salinitas diatas 6 ditambahkan air laut yang 
sudah dilarutkan menggunakan garam tambak sesuai salinitas yang diinginkan 
kemudian di cek menggunakan refraktometer.  

Waktu pengamatan sampel uji yaitu pada saat larva kepiting sudah terisi 
semua pada media pemeliharaan dan diberi kode setiap toples untuk 
mengetahui setiap perlakuan. Waktu pengamatan adalah 24 jam dengan selang 
waktu yaitu pada awal penebaran, 1 jam,7 jam dan 17 jam kemudian hasil 
pengamatan berupa performa (kondisi) dan jumlah larva yang mati/hidup dicatat 
pada buku data (Gambar 2). 
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Gambar 2. Persiapan perlakuan uji salinitas larva (a) dan penyediaan larva pada 
media toples (b) 

 Pengujian Parameter Suhu  

Pengujian suhu dilakukan pada 2 kondisi kisaran suhu yaitu suhu rendah 
dan suhu tinggi yakni 9, 13, 21, 26, 34 dan 42°C. Untuk memperoleh suhu media 
yang rendah dilakukan dengan bantuan Air Conditioner (AC) dan es batu 
sedangkan suhu tinggi dilkukan dengan menggunakan waterbath yang 
dimodifikasi dari metode yang digunanan oleh Hamasaki (2003) dan Gunarto & 
Widodo (2012) pada larva S.serrata, S.olivacea dan S.paramamosain.   Kondisi 
suhu awal adalah suhu ruang yakni 26-28°C. 

Proses perlakuan sampel uji dengan cara memasukkan es batu yang 
sudah di bekukan dalam botol kemudian di letakkan ke dalam waterbath dan 
wadah ember plastik, sampel larva kepiting di tebar dalam wadah gelas ukur 200 
mL, sebanyak 20 ekor dan pengecekan suhu sesuai tingkatan menggunakan 
termometer pada setiap perlakuan (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Es batu dalam kemasan botol air (a), Waterbath (b) Pengecekan 
Suhu pada wadah pengamatan sampel uji (c) 

 Pengamatan Hewan Uji 
Pengamatan sampel uji yaitu dengan cara melihat tanda klinis, tingkah 

laku larva dan beberapa jumlah sampel uji yang hidup (survival rate) pada saat 
awal penebaran pada masing-masing perlakuan. Larva yang hidup dihitung 
menggunakan hand counter dan dicatat pada blanko pengamatan dengan 
menulis tanggal, waktu pengamatan dan jumlah sampel yang masih hidup 
(masih bergerak aktif/keterangan lainya).  

 
 
 

a b

a b b
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil pengamatan larva kepiting bakau (zoea I) di laboratorium dari 
beberapa perlakuan uji stres larva terhadap salinitas di awal penebaran larva 
kepiting masih dapat hidup pada kisaran salinitas 0-50 ppt dengan kondisi larva 
kepiting masih telihat sehat dan hidup melayang-layang, setelah 1 jam 
berikutnya larva hanya bisa hidup 25-50% pada salinitas 0 -10 ppt sedangkan 
pada salinitas 15 – 30 ppt masih dapat hidup 80-100% dan salinitas ≥40 ppt larva 
kepiting dengan tingkat kelulusannya di bawah 35 % (Tabel 3). 

Tabel 3.  Uji stres larva kepiting bakau terhadap salinitas  

Berdasarkan tabel 1. menunjukkan bahwa larva kepiting dapat hidup 
pada kisaran salinitas antara 20-30 ppm. Pernyataan Chen & Chia, 1997; Karim, 
2008 larva dan krablet kepiting bakau merupakan hewan yang bersifat 
euryhaline, yaitu jenis organisme air yang dapat beradaptasi dengan kondisi 
lingkungan budidaya yang bersalinitas rendah hingga tinggi yakni antara 5-
35ppt. 

Uji Ztres larva 
terhadap 

salinitas (ppt) 

Performa Larva (jumlah (ekor) jam setelah tebar 

Awal  1 jam 7 jam  17 jam  24 jam 

A (0-0,5) 
20 ekor (larva 

sehat 
melayang) 

sudah tidak 
bergerak aktif (± 

4 yang masi 
hidup di dasar) 

sudah tidak 
bergerak (mati 

total) 
0 0 

B (10-11) 
20 ekor (larva 

sehat 
melayang) 

Masih bergerak 
dan sebagian 

besar di dasar (± 
10 ekor di dasar) 

Masih 
bergerak di 
dasar (± 4 

ekor) 

Masih 
ada yang 
hidup di 
dasar (± 
1 ekor) 

0 

C (20-21) 
20 ekor (larva 

sehat 
melayang) 

± 18 ekor di 
dasar) masih 

bergerak aktif di 
permukaan 

Masih 
bergerak 

melayang dan 
sebagian di 

dasar (± 
15ekor) 

Masih 
bergerak 
melayang 

dan 
sebagian 
di dasar 
(65 %) 

Masih 
bergerak 
melayang 

dan 
sebagian 
di dasar 

(± 10 
ekor) 

D (30-32) 
20 ekor (larva 

sehat 
melayang) 

± 20 ekor sehat 
melayang 

± 20 ekor 
sehat 

melayang 

100% 
sehat 

melayang 

± 18 ekor 
hidup 

E (40-42) 
20 ekor (larva 

sehat 
melayang) 

± 8 ekor masih 
bergerak 
melayang 

Sisa 7 ekor 
yang hidup 

4 ekor 
hidup 

3 ekor 
hidup tapi 
di dasar 

F (49-52) 
20 ekor (larva 

sehat 
melayang) 

sudah tidak 
bergerak aktif 

sudah tidak 
bergerak (mati 

total) 
0 0 
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Pengujian suhu rendah (cold shock treatment) menggunakan es batu 
dengan kisaran suhu 10-20oC, 10 ekor larva (50%) masih bergerak pada menit 
ke-20 dan 30 selanjutnya suhu menurun < 10 oC (hingga 5 oC) dan setelah 40 
menit, larva yang bergerak sisa 4 ekor dan pada menit ke-60, larva mengalami 
kematian total. Sedangkan untuk pengujian suhu tinggi menggunakan waterbath 
pada awal penebaran larva kepiting bakau yaitu 27oC, setelah 5 menit meningkat 
menjadi 35 oC (SR 53 %), menit ke-7 pada suhu 29 oC (33%) dan menit ke-10 
pada suhu 42 oC (0%), seperti terlihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Rata-rata SR (%) larva kepiting bakau pada peningkatan suhu media 
air pemelliharaan 

Menurut FAO (2011) bahwa standar kualitas lingkungan larva kepiting 
bakau dapat hidup habitat yang sesuai untuk budidaya kepiting diantaranya 
adalah suhu 25-35oC, pH 7,0-9,0, DO lebih dari 5 mg/L, namun kisaran salinitas 
yang optimum lebih sempit bagi ukuran larva, terutama pada stadia zoea. 

KESIMPULAN 

 Salinitas terbaik untuk pemeliharaan larva kepiting (zoea I) bakau Scylla 
transquebari adalah 20-30 ppm dan suhu pada kisaran 25-35oC, karena salinitas 
dan suhu dapat mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup larva untuk budidaya 
yang sesuai dengan habitatnya di alam. 

DAFTAR PUSTAKA 

FAO (Food and Agriculture Organization). 2011. The State of Word Fisheries and 
Aquaculture.Rome: FAO. 

Gunarto and Sulaeman, 2017. Rearing of Mud Crab, Scylla tranquebarica Larvae 
with Different Stocking Densities. Omni-Akuatika 13 (2): 190–198. 
Keenan, C. P., Davie, P., Mann, D., 1998. A revision of the genus Scylla 
De Hann, 1833 (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Portunidae). Raffles 
B. Zool. 46, 217-242. 

 

100

53

33

0

27
35 37

42

0

20

40

60

80

100

120

0 5 7 10

Waktu (menit ke-)

SR (100)

Suhu



91 

 

Gunarto, dan Herlinah. 2015. Tingkat produksi crablet kepiting bakau Scylla 
paramamosain dengan pemberian pakan diperkaya dengan HUFA dan 
vitamin C pada fase larva. J. Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, 
7(2):511-520. 

Hamasaki, K., Matsui, N., and  M. Nogami. 2011. Size at sexual maturity and 
body size composition of mud crabs Scylla spp. Caught in Don Sak, 
Bandon Bay, Gulf of Thailand. Fish Sci 77: 49-57. DOI : 10.1007/8 
12562-010-0307-6.  

Keenan, C. P., Davie, P., Mann, D., 1998. A revision of the genus Scylla De 
Hann, 1833 (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Portunidae). Raffles B. 
Zool. 46, 217-242. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 



`93 

 

ANALISIS KADAR LUTEIN PADA IKAN RAINBOW KURUMOI 
(Melanotaenia parva) SECARA KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI 

(KCKT) 

Bayu  dan Sri Cahyaningsih 

Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok 
Jl. Perikanan No.13 Pancoran Mas, Depok  

E-mail: brbih@kkp.go.id 
 

ABSTRAK 

Analisis kadar lutein dilakukan untuk mendukung kegiatan penelitian mengenai 
peningkatan kualitas warna ikan Rainbow Kurumoi (M. parva) dengan penambahan 
lutein. Analisis ini dilakukan di laboratorium uji Balai Riset Perikanan Budidaya Ikan Air 
Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor. Sampel uji berupa ikan yang diberi perlakuan 
pakan jenis Lutein-260 (LS-260), Cantaksantin-130 (CS-130) dan Cantaksantin-260 
(CS-260) diperoleh dari Hatchery Rainbow Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Setelah 
dilakukan preparasi sampel, kemudian sampel dibawa ke laboratorium uji Balai Riset 
Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor untuk dilakukan 
analisis. Analisis dilakukan dengan mengukur kadar Lutein pada sampel ikan Rainbow 
Kurumoi (M. parva) dengan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 
menggunakan instrumen HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Hasil 
analisis menunjukan bahwa kadar lutein terbesar diperoleh pada sampel jaringan sirip 
ikan yang diberi pakan uji jenis LS-260 dengan kadar lutein sebesar 1.70 mg kg-1 
sebaliknya total lutein tidak terdeteksi (not detected) pada jaringan otot, ikan dan sirip 
yang diberi pakan uji CS-130 dan CS-260. 

Kata kunci: lutein, ikan rainbow kurumoi, HPLC 

PENDAHULUAN 

Rainbow Kurumoi (M. parva) merupakan ikan hias endemik asli 
Indonesia. Daerah asal ikan ini adalah danau Kurumoi, Bintuni, Papua Barat. 
Keberadaan ikan ini di habitat aslinya terancam punah oleh kerusakan 
lingkungan (Kadarusman et al. 2007). Ikan ini masuk ke dalam daftar merah 
International Union Conservation of Nature (IUCN) dengan status rentan 
(vulnerable) karena habitatnya yang terancam (Allen. 1991). Sejak tahun 2008, 
Balai Riset Budidaya Ikan Hias telah membudidayakan ikan ini diluar habitat 
aslinya. Potensi pengembangan spesies Melanotaenia sp. sangat besar 
dengan peminat yang beragam, nilai ekonomi yang tinggi, serta memiliki 
peluang pasar lokal dan internasional yang luas seperti Eropa dan Amerika 
Serikat. Ikan hias harus memiliki beberapa kriteria penting yang menentukan 
kualitas antara lain warna, bentuk tubuh, bentuk sirip, ukuran tubuh, dan pola 
warnanya, sedangkan ikan rainbow Kurumoi dinilai berdasarkan kualitas 
warnanya. Dibandingkan spesies sejenis di habitat aslinya, ikan hasil budidaya 
ini mengalami degradasi atau penurunan kualitas warna. Beberapa masalah 
lain dalam budidaya Kurumoi adalah pertumbuhan dan sintasan yang rendah 
sehingga mengalami stres yang disebabkan oleh pakan yang kurang tepat, 
penanganan, dan faktor lingkungan. Pada awalnya, pakan alami masih menjadi 
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pakan utama yang diaplikasikan untuk ikan rainbow Kurumoi sesuai dengan 
informasi dari (Allen. 1991) tentang kebiasaan makan ikan ini di habitat aslinya. 
Dalam beberapa tahun terakhir ini penggunaan pakan buatan telah 
diaplikasikan, namun hasilnya dianggap belum memenuhi persyaratan spesifik 
yang dibutuhkan terutama dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas 
warna. 

Warna yang muncul pada ikan hias berasal dari pengendapan 
karotenoid dalam jaringan dan oleh adanya kromatofora yang mengandung 
pigmen tersebut (Chatzifotis et al. 2005). Karotenoid adalah sumber warna 
yang utama pada kulit ikan (Chatzifotis et al. 2005). Ikan tidak mampu 
mensintesis karotenoid secara de novo (Simpson 1981; Gouveia et al. 2003; 
Gouviea & Rema 2005; Ahilan et al. 2008; Sujath et al. 2011; Jintasataporn & 
Yuangsoi 2012). Ikan harus memperoleh karotenoid dalam jumlah yang cukup 
di pakan untuk meningkatkan warna kulitnya (Sinha dan Asimi 2007). 
Pigmentasi kulit dengan jenis senyawa sintetis atau ekstrak pakan alami telah 
banyak dilakukan. Astaksantin adalah senyawa paling penting yang secara 
efektif dapat meningkatkan kualitas warna pada banyak spesies ikan hias 
seperti tetra, siklid, gurame, maskoki, koi, danio, dan lainnya. Astaksantin 
adalah produk akhir dalam jalur metabolisme ikan sehingga dapat 
dimanfaatkan secara langsung tanpa melalui proses konversi.  Suplementasi 
jenis karotenoid sintetis seperti astaksantin, cantaksantin, dan lutein, pada 
beberapa penelitian dapat meningkatkan kualitas warna baik secara langsung 
maupun terkonversi dan dapat menjadi acuan untuk aplikasi karotenoid alami 
dalam pakan. Suplementasi ini juga mampu meningkatkan pertumbuhan dan 
kesehatan ikan serta berperan penting dalam mengkonversi vitamin A, 
memacu sistem imun, meningkatkan kesehatan tulang dan aktifitas 
antioksidan. 

Analisis kadar lutein perlu dilakukan untuk mengetahui kandungan 
astaksantin pada ikan Rainbow Kurumoi. Analisis dilakukan dengan metode 
Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) menggunakan alat HPLC (High 
Performance Liquid Chromatography). Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 
merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai 
dengan tekanan tinggi. Cairan yang akan dipisahkan merupakan fase cair dan 
zat padatnya merupakan fase diam (stasioner). Teknik ini sangat berguna 
untuk memisahkan beberapa senyawa sekaligus karena setiap senyawa 
mempunyai afinitas selektif antara fase diam tertentu dan fase gerak tertentu. 
Dengan bantuan detektor serta integrator kita akan mendapatkan 
kromatogram. Kromatogram memuat waktu retensi serta tinggi puncak suatu 
senyawa. 

 Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kadar lutein pada ikan 
Rainbow Kurumoi yang dilakukan dengan metode KCKT menggunakan alat 
HPLC. Hasil dari analisis ini dapat digunakan sebagai data dukung penelitian di 
Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH). 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kromatografi
https://id.wikipedia.org/wiki/Zat_cair
https://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan
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BAHAN DAN METODE 

A. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan pada pengujian kadar lutein adalah akuabides, 
kloroform, methanol, asetonitril, diklorometana, metanol, dan asam propionate. 
Akuabides digunakan sebagai pereaksi dan fase gerak, kloroform dan metanol 
digunakan sebagai pereaksi, asetonitril, diklorometana, metanol dan asam 
propionate sebagai fase gerak. 

Alat yang digunakan adalah erlenmeyer,,labu ukur, shaker, sentrifuge, 
instrumen HPLC. Erlenmeyer, labu ukur, shaker, sentrifugasi digunakan dalam 
preparasi sampel sedangkan alat HPLC digunakan untuk menganalisis kadar 
lutein dalam sampel. 

B. Metode 

Analisis kadar lutein pada sampel ikan Rainbow Kurumoi 
menggunakan instrumen HPLC dilakukan pada bulan Maret 2018. Analisa 
meliputi  preparasi sampel, membuat deret standar, pengukuran kadar lutein 
pada deret standar dan sampel ikan Rainbow Kurumoi. Pakan uji terdiri atas 
tiga jenis karotenoid yaitu astaksantin (AS), cantaksantin (CS), dan lutein (LS) 
dengan dua perlakuan dosis yaitu 130 dan 260 mg kg-1 yang dilambangkan 
dengan AS-130, AS-260, CS-130, CS-260, LS-130, LS-260 dan basal (tanpa 
karotenoid) sebagai kontrol. Ikan diberi makan selama 56 hari pemeliharaan.  

Preparasi sampel 

Pengukuran kadar lutein dalam jaringan otot, kulit, dan sirip ikan 
dilakukan dengan metode kromatografi cair mengikuti prosedur Guillou et al. 
(1993). Ekstraksi sampel dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan 
homogenisasi jaringan dengan kloroform/metanol (2/1) hingga volume 20 kali 
dari sampel (1 g dalam 20 ml campuran pelarut). Seluruh campuran diaduk 
selama 15-20 menit dalam shaker pada suhu ruangan. Pelarut hasil 
homogenisasi dicuci dengan air 0.2 volume (4 ml untuk 20 ml). Setelah itu 
divortex beberapa detik, larutan kemudian disentrifugasi pada kecepatan 
rendah (2000 rpm) untuk memisahkan dua fase. Pindahkan fase atas 
(kloroform) dengan cara dievaporasi. Lakukan pencucian dua hingga tiga kali 
menggunakan metanol/air (1/1) tanpa mencampurkan seluruh preparasi. 
Setelah sentrifugasi dan evaporasi fase atas (fase kloroform) yang 
mengandung lipid tersisa sekitar 2-3 ml kemudian disimpan hingga dianalisis.  
Pada saat ekstrak akan dianalisis, dilarutkan terlebih dahulu dalam 
asetonitril/diklorometana  (2:1),  dan  disaring   menggunakan  Millex-HV   (0-45 
µm1) filter (Millipore) sebelum dilakukan injeksi pada kromatografi.  

Pembuatan Deret Standar Lutein 

Sebelum mengukur sampel, terlebih dahulu menyiapkan larutan 
standar yang telah diencerkan dengan beberapa konsentrasi standar dalam 
pelarut yaitu 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 50.0, 100.0 mg L-1. Pelarut standar yang 
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digunakan mengacu kepada sertifikat analisis (certificate of analysis). Standar 
yang digunakan adalah lutein standard (Sigma Aldrich) 

Pengukuran Kadar Lutein Pada Ikan Rainbow Kurumoi (M. Parva) 

Kromatografi cair dilakukan menggunakan alat HPLC merk KNAUER, 
column C18 dimensi 250 x 4.6 mm, dengan metode isocratic detector UV-vis, 
volume injeksi 100 µL menggunakan fase gerak (71:22:4:2:1 v/v/v/v/v) terdiri 
atas asetonitril: diklorometana: metanol: air: asam propionat. 

HASIL DAN BAHASAN 

Hasil analisis kadar lutein pada standar dan sampel ikan Rainbow 
Kurumoi (M. Parva)  menggunakan instrumen HPLC seperti disajikan pada 
Gambar 1 dan 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kromatogram standar lutein konsentrasi 0.5 dan 10 mg kg-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kromatogram sampel jaringan otot, kulit dan sirip ikan 

Pengukuran dilakukan pada hari ke-1 dan ke-2, sedangkan analisis 
sampel dilakukan pada hari ke 3-5. Hasil absorbansi dan luas area pada 
masing-masing konsentrasi standar (Gambar 1) digunakan untuk membuat 
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kurva standar (Gambar 3). Persamaan regresi akan digunakan untuk 
menghitung konsentrasi pada sampel yang terukur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Kurva standar lutein pada beberapa konsentrasi.  

Pada ikan hias, warna yang muncul berasal dari pengendapan 
karotenoid dalam jaringannya dan oleh adanya kromatofora yang mengandung 
pigmen tersebut (Chatzifotis et al. 2005). Ikan tidak mampu menyintesis 
karotenoid secara de novo sehingga ikan harus memperoleh asupan 
karotenoid optimal dalam pakan. Pigmentasi kulit dengan sumber karotenoid 
sintetis atau diekstraksi dalam pakan telah banyak dilakukan. Astaksantin 
adalah karotenoid yang paling penting dan dapat efektif meningkatkan kualitas 
warna pada banyak spesies ikan hias lainnya (Das & Biswas 2016). 
Penggunaan jenis karotenoid lainnya seperti cantaksantin dan lutein terbukti 
juga mampu memberikan penampilan warna yang baik serta memberikan 
dampak positif bagi pertumbuhan dan kesehatan (Rahman et al. 2016; Chow et 
al. 2016).  

Dalam analisis yang dilakukan, diperoleh kadar lutein pada masing-
masing bagian dari ikan mulai jaringan otot, jaringan kulit dan jaringan sirip ikan 
dengan berbagai kadar yang terukur dengan satuan mg kg-1 (Tabel 1, 2, dan 
3). 

Tabel 1.  Kandungan lutein dalam  jaringan otot ikan Melanotaenia parva  

Parameter 
(mg kg-1) 

Pakan uji 
Basal AS-130 AS-260 CS-130 CS-260 LS-130 LS-260 

Lutein 1,06 1,11 1,35 ND ND 1,08 1,11 

*ND = tidak terdeteksi (not detected) 
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Tabel 2.  Kandungan lutein dalam  jaringan kulit ikan Melanotaenia parva 

.Parameter 
(mg kg-1) 

Pakan uji 

Basal AS-130 AS-260 CS-130 CS-260 LS-130 LS-260 

Lutein 1,63 1,66 1,65 ND ND 1,66 1,67 

*ND = tidak terdeteksi (not detected) 

Tabel 3.  Kandungan lutein dalam  jaringan sirip ikan Melanotaenia parva 

Parameter  
(mg kg-1) 

Pakan uji 
Basal AS-130 AS-260 CS-130 CS-260 LS-130 LS-260 

Lutein 1,36 1,58 1,57 ND ND 1,59 1,70 

ND= tidak terdeteksi (not detected) 

Kadar lutein terbesar diperoleh pada sampel jaringan sirip ikan pada 
pakan uji jenis LS-260 dengan kadar 1.70 mg kg-1 sedangkan total lutein  tidak 
terdeteksi (not detected) pada jaringan otot, ikan dan sirip dengan pakan uji 
CS-130 dan CS-260. 

Suplementasi jenis karotenoid sintetis seperti lutein serta dosis yang 
tepat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas warna baik secara langsung 
maupun terkonversi untuk pengembangan budidaya dan peningkatan nilai 
ekonominya. Sebagaimana fungsinya, suplementasi ini diharapkan juga 
mampu meningkatkan pertumbuhan dan status kesehatan ikan ini dalam 
sistem budidaya. Selain itu penting untuk mengkaji kemampuan deposisi 
karotenoid pada beberapa jaringan serta mengevaluasi karotenoid dalam 
beberapa peran-peran penting lainnya. 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis kadar lutein dalam jaringan otot, kulit dan sirip ikan, 
diperoleh kadar lutein terbesar pada sampel jaringan sirip ikan pada pakan uji 
jenis LS-260 dengan kadar 1.70 mg kg-1 sedangkan total lutein tidak terdeteksi 
(not detected) pada jaringan otot, ikan dan sirip dengan pakan uji CS-130 dan 
CS-260. 
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ABSTRAK 

Tujuan percobaan ini adalah untuk menguji respon pertumbuhan dan  sintasan 

larva udang windu (Penaeus monodon, Fabr) dengan pemberian viterna plus pada pakan 

buatan. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi mengenai pemberian 

viterna plus dengan dosis yang optimal pada pakan buatan.  Percobaan ini didesain 

dengan menggunakan Viterna plus dengan 2 perlakuan A. pemberian viterna plus 10 

ml/kg pada pakan buatan dan B. perlakuan kontrol tanpa pemberian viterna plus.  Hasil 

dari percobaan ini, menunjukkan bahwa  pertambahan bobot rata-rata selama kegiatan 

percobaan udang windu yang diamati meningkat seiring waktu pemeliharaan dari masing-

masing perlakuan. Pertumbuhan mutlak udang windu dengan penambahan viterna plus 

dosis 10 ml/kg diketahui sebagai pertumbuhan mutlak tertinggi sebesar 92,49±45,40g dan 

terendah pada kontrol 83,07±2,87 g. Sementara laju pertumbuhan harian tertinggi adalah 

penambahan viterna plus dosis 10 ml/kg  1,47±0,01%/hari dan terendah kontrol hanya 

1,10±0,02%/hari. Selanjutnya, dengan penambahan viterna plus dengan 10 ml/kg terlihat 

nilai kelangsungan hidup tertinggi 96,2±1,6% dan terendah kontrol hanya 84,7±0,6%. 

Tingkat kelangsungan hidup dari yang tertinggi ke terendah secara berturut-turut adalah 

perlakuan dosis 10 ml/kg dan kontrol.  Sementara ini, kisaran nilai parameter kualitas air 

masih tergolong baik dan masih dalam batas toleransi benih udang windu (P. monodon, 

Fabr). 

Kata kunci: Penaeus monodon, pertumbuhan,  intasan, viterna Plus 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kegiatan pembesaran dan pemeliharaan krustasea merupakan kegiatan 
yang kompleks. Tetapi secara umum pendekatan pengelolaannya berpusat 
kepada udang penaeid, udang hias dan rajungan sebagai objeknya (kondisi 
benurnya, tingkah laku dan persyaratan hidupnya), lingkungan budidayanya 
(kolam/bak), manajemen pakan, dan pengelola kolam penggelondongannya. 
Apabila ke empat faktor ini, bisa berjalan dengan baik maka kegiatan 
pembesaran dan pemeliharaan krustasea yang dijalankan akan berhasil baik. 
Salah satu primadona krustacea adalah udang windu (Penaeus monodon, Fabr).  

Budidaya udang windu (P. monodon) dengan sistem intensif pada tahun 
1990 merupakanhasilpencapaian produksi tertinggi, namunmengalami 
penurunan secara drastis akibat serangan wabah penyakit yang disebabkan 
oleh virus dan kondisi perairan budidaya yang buruk. Benih udang tersebut telah 
menaikkan produksi udang untuk ekspor, namun masih mempunyai masalah 
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penyakit virus tertentu, sehingga udang windu tetap menjadi harapan untuk 
dikembangkan mengingat udang jenis ini termasuk udang endemik Indonesia 
(Suyanto dan Takarina, 2009) dan semestinya harus dipertahankan sebagai 
bagian dari plasma nutfah Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
2018). Selain itu, tingginya tingkat permintaan udang windu di pasar lokal dan 
internasional karena rasa dagingnya yang enak dan gurih serta kandungan 
proteinnya yang tinggi yang diperkirakan sekitar 90% dan memiliki asam amino 
esensial yang lengkap (Amri, 2003) sehingga udang windu masih mempunyai 
prospek yang bagus untuk dikembangkan dengan harganya yang relatif stabil 
dan permintaan pasar internasional masih tinggi (Suyanto dan Takarina, 2009). 

Tingginya tingkat permintaan di pasar internasional membuat budidaya 
udang windu masuk kedalam jenis komoditas unggulan yang dibudidayakan di 
Indonesia dengan kontribusi mencapai 45,6% dari keseluruhan nilai 
perdagangan ekspor komoditas perikanan (Arafani dkk., 2016) dan pada tahun 
2015,produksi udang windu sebesar 127.627 ton dan naik sebesar 18,2% pada 
tahun 2016 sebesar 150.860 ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018). 

Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan budidaya udang 
windu mengalami pasang surut dan beberapa tahun terakhir ini banyak 
pembudidaya mengalami kegagalan terkait menurunnya kualitas media 
budidaya dan kurangnya nutrisi yang tersedia pada pakan yang diberikan ke 
udang,sehingga faktor tersebut penyebab terserangnya penyakit yang 
menyebabkan kematian massal pada udang (Siswanto, 2008).Perlu adanya 
inovasi yang dilakukan dalam pemberian pakan agar lebih efisien dan dapat 
dimanfaatkan secara efektif yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan 
pertumbuhan dan sintasan udang windu serta mengurangi adanya sisa pakan 
yang tidak tercerna. 

Salah satu inovasi agar pemberian pakan lebih efektif dan efisien yaitu 
dengan meningkatkan tingkat kecernaan organisme budidaya yaitu dengan 
menambahkanviterna plus pada pakan buatan. Viterna plus merupakan bahan 
tambahan (suplemen) yang diberikan pada pakan karena banyak mengandung 
asam amino esensial sehingga dapat meningkatkan nafsu makan, mempercepat 
pertumbuhan serta meningkatkan daya tahan tubuh organisme budidaya karena 
viterna plus banyak mengandung asam amino esensial yang dapat 
meningkatkan enzim pencernaan (Hendrasaputro dkk.,2015). Penggunaan 
suplemen viterna plus pada pakan ikan dan udang untuk percobaanbelum 
banyak dikaji sebelumnya, suplemen ini umumnya diterapkan pada pakan ternak 
(Aprilia dkk.,2018). Sejauh ini, penggunaan suplemen viterna plus pada 
percobaan masih terbatas pada ikan air tawar, seperti percobaanyang dilakukan 
oleh Aprilia dkk. (2018) dengan penambahan suplemen viterna plus pada pakan 
untuk benih ikan patin (Pangasius sp.) dengan laju pertumbuhan tertinggi pada 
perlakuan 15ml/kg danpercobaan yang dilakukan oleh Yanti (2015)dengan 
pemberian pakan buatan untuk benih ikan nila merah (Oreocromis sp.) 
didapatkan hasil tertinggi pada perlakuan 10 ml/kg.  

Viterna plus adalah produk multivitamin komersial yang diberikan 
sebagai supplemen pada ikan/udang, dan merupakan bahan tambahan 
(supplemen) yang diberikan pada pakan  dan banyak mengandung asam amino 
esensial, meliputi arginin, histidin, leusin dan isoleusin (Antonius dan Ginting, 
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2011). Beberapa manfaat yang terkandung dalam viterna plus yaitu memicukerja 
enzim pencernaan yang terdapat didalam tubuh sehingga mempercepat 
pertumbuhan, meningkatkan nafsu makan serta meningkatkan daya tahan tubuh 
organisme budidaya (Hendrasaputro dkk.,2015).Selain mengandung protein dan 
asam amino esensial, viterna plus juga mengandung mineral, asam lemak 
(Supartini, 2008) dan mengandung vitamin A, C, D, E, K dan B kompleks 
(Antonius dan Ginting, 2011). Selain itu, di dalamviterna plusjuga terdapat 
kandungan minerallengkap seperti N, P, K, Ca, Mg dan Cl(NASA, 2004).Nutrisi 
viterna plus meliputi protein 42,82%, karbohidrat 47,31%, lemak 4,5%, mineral 
2,74% dan vitamin 2,63% (Fauzan, 2004 dalam Mufidah dkk., 2009). 

Penggunaan viterna plus yang dicampurkan pada pakan untuk kegiatan 
percobaan mulai diterapkan, diantaranya pemberian pakan buatan untuk benih 
ikan nila merah (Oreocromis sp.) pada perlakuan 10 ml/kg didapatkan hasil 
pertumbuhan tertinggi sebesar 1,27 g (Yanti, 2015) dan pada percobaan 
menggunakan larva ikan lele melalui pengkayaan pakan alami yaitu Dapnia sp. 
didapatkan pertumbuhan tertinggi yaitu 1,885%/hari pada perlakuan 10 ml/L 
(Mufidah dkk.,2009), sedangkan percobaan yang dikaji oleh Aprilia dkk. (2018) 
dengan penambahan suplemen viterna plus pada pakan benih ikan patin 
(Pangasius sp.) diperoleh laju pertumbuhan tertinggi sebesar 11,25 gram pada 
perlakuan 15ml/kg dan pada percobaan Hendrasaputro dkk. (2015) dengan 
penambahan viterna plus pada pakan benih ikan lele (Clarias sp.) memberikan 
pertumbuhan berat mutlak 3,14 gram dan pertumbuhan harian tertinggi 0,11 
padaperlakuan 15ml/kg. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dilakukan kegiatan 
kerekayasaan penggunaan viterna plus sebagai supplemen dalam pakan 
terhadap respon produktivitas larva udang windu.  

Tujuan dan Kegunaan 

Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian viterna 
plus pada pakan buatan terhadap pertumbuhan dan sintasan larva udang 
windu.Percobaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi 
mengenai pemberian viterna plus dengan dosis yang tepat pada pakan buatan 
dalam meningkatkan pertumbuhan dan sintasan larva udang windu.  

METODELOGI 

Waktu dan Tempat 

Percobaan ini dilaksanakan selama 2 bulan yang dimulai pada bulan Mei 
sampai Juni 2019 yang bertempat di Divisi Pembenihan Udang Penaeid, Balai 
Perikanaan Budidaya Air Payau Takalar, Desa Mappakalompo, Kecamatan 
Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Materi Percobaan 

Organisme Uji 

Organisme uji yang digunakan pada percobaan adalah udang windu P. 
monodon stadia post larva 20 (PL-20) yang berasal dari Divisi Pembenihan 
Udang Penaeid, BPBAP Takalar. 
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Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan tertera pada Tabel 1 dan 

2. 

Tabel 1. Alat yang digunakan pada percobaan 

No. Nama alat  Kegunaan 

1. Bak Beton Wadah pemeliharaan PL Udang windu 
2. Termometer  Pengukur suhu media pemeliharaan  
3. Refraktometer  Pengukur salinitas  media pemeliharaan 
4. DO meter  Pengukur oksigen media pemeliharaan 
5. pH meter Pengukur derajat keasaman media 

pemeliharaan 
6. Mistar  Pengukur ukuran organisme uji 
7. Timbangan analitik Pengukur bobot organisme uji 
8. Blower  Penyuplai oksigen terlarut 
9. Selang  Penyipon dan penghubung pipa ke wadah 

pemeliharaan 
10. Batu aerasi Penggelembung air 
11. Pipa  Penghubung blower ke selang  
12. Seser  Penangkap larva udang windu 
13. Botol semprot Penyemprot bahan uji ke pakan 

 

Tabel 2. Bahan yang digunakan pada percobaan 

No. Nama bahan Kegunaan 

1. Viterna plus Bahan uji percobaan 
2. Pakan komersial Sumber makanan organisme uji 
3. Larva Udang windu  Sebagai Organisme uji 
4. Aquades  Pembilas alat pengukur kualitas air 
5. Air laut Media hidup organisme uji  
6. Air tawar  Pembilas dan penurun salinitas  

Persiapan Pakan  

Pakan yang digunakan dalam percobaan yaitu pakan udang komersial 
yang memiliki kadar protein 42%, lemak 6%, serat 3%, kadar air 12% dan kadar 
abu 13% yang berbentuk pellet dengan menambahkan bahan uji yaitu viterna 
plus sesuai dosis yang telah ditentukan.Pencampuran pakan udang dengan 
viterna plus dilakukan dengan menyemprotkannya langsung hingga merata 
dengan bantuan botol semprot, kemudian dikering anginkan. 

 

Wadah Percobaan 

Wadah pemeliharaan berupa bak beton persegi panjang ukuran 
2,60x1,907x1,20  m3 volume 8 m3 sebanyak2 buah yang diisi air sebanyak 6,0 
m3. Bak beton tersebut dilengkapi dengan instalasi air dan aerasi sebagai suplay 
oksigen dan ditutup menggunakan waring sebagai biosecurity. Sebelum 
digunakan, bak beton dibersihkan dan diberi kodeperlakuan secara acak 
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menurut pola rancangan acak lengkap dengan menggunakan program Microsoft 
Excel 2007. Padat tebar tiap wadah percobaan yaitu 40 ekor/liter larva udang 
windu stadia Post Larva (PL12) yang sebelumnya telah diaklimatisasi selama 
sepekan. 

Pemeliharaan Larva dan Pemberian pakan 

Pemeliharaan larva dilakukan selama 30 hari dandilakukan pengontrolan 
kualitas air secara teratur serta pemberian pakan buatan yang telah dicampur 
dengan viterna plus sebagai bahan uji dengan dosis 10 ml/kg. Persentase 
pemberian pakan untuk organisme uji dilakukan 4 kali sehari yaitu pada pukul 
07.00, pukul 11.00, pukul 15.00 serta pukul 19.00 WITA dengan jumlah pakan 
yang diberikan sebanyak 10% daribobot tubuh organisme uji. 

Kualitas air 

Variabel pengukuran kualitas air selama percobaan tertera pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kualitas air yang akandiukur selama percobaan 

No. Parameter Waktu Pengukuran 

1. Suhu   (0C) Harian 
2. Salinitas   (ppt) Harian 
3. pH Harian 
4. Oksigen Terlarut (ppm) Harian 
5. Alkalinitas (ppm) Harian 
6. Amonia NH4  (ppm) Mingguan 

Selain pengukuran kualitas air, dilakukan juga penyiponan setiap 3 hari 
sekali dengan menggunakan bantuan selang kecil yang diletakkan di dasar 
media percobaan untuk menyedot kotoran udang. Persentase air yang disipon 
sebesar 10% dari jumlah keseluruhan tiap media percobaan (Parlina dkk. 2018). 

Desain percobaan 

Percobaanini didesain dengan menggunakan 2 perlakuan pemberian 
viterna plus.Perlakuan yang digunakan yaitu A. Penambahan viterna plus pada 
pakan buatan dengan dosis 10 ml/kg pada pakan buatan, dan Perlakuan B. 
Tanpa pemberian viterna plus(kontrol)masing-masing 2 kali siklus. 

Variabel yang diamati 

Pertumbuhan Bobot Mutlak 

Pengukuran pertumbuhan bobot dilakukan setiap minggu dari awal hingga 
akhir percobaan dengan menimbang bobot udang windu dengan menggunakan 
timbangan analitik. Rumus untuk menghitung pertumbuhan bobot mutlak 
(Yustianti dkk., 2013) yaitu : 

𝑾𝒎 = �̅̅̅�𝒕 − �̅̅̅�𝒐 

Dimana:            𝑊𝑚= Pertumbuhan mutlak (g); 

 �̅�𝑡= Biomassa udang pada waktu takhir percobaan(g); 

 �̅�𝑜= Biomassa udang pada awal percobaan (g). 
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Laju Pertumbuhan Bobot Spesifik  

Laju pertumbuhan bobot spesifik dihitung dengan menggunakan rumus 
(Changbo, dkk. 2004) sebagai berikut: 

𝑺𝑮𝑹 =
(𝒍𝒏𝑾𝒕 − 𝑳𝒏𝑾𝒐)

𝑻
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Dimana :  SGR = Laju pertumbuhan harian (%/hari); 
Wt  = Berat rata-rata benih udang pada akhir percobaan(g); 
Wo  = Berat rata-rata benih udang pada awal percobaan(g); 
T   = Waktu pemeliharaan (hari). 

Sintasan  

Tingkat kelangsungan hidup (sintasan) udang windu merupakan 
perbandingan dari jumlah udang yang ditebar pada awal pemeliharaan dengan 
total yang hidup dihitung dengan rumus yang dikemukakan Effendie (1997) 
sebagai berikut: 

 𝐒𝐑 =
𝐍𝐭

𝐍𝟎

𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

Dimana:  SR = Tingkat kelangsungan hidup (%); 
Nt  = Jumlah individu pada akhir percobaan (ekor); 
 No = Jumlah individu pada awal percobaan (ekor) 

Pengukuran parameter kualitas air baik secara biologis maupun secara 
kimia.  Adapun peralatan dan metode pengukuran parameter kualitas air yang 
digunakan selama percobaan  dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Parameter, peralatan dan metode yang digunakan dalam pengukuran 
parameter kualitas air selama percobaan 

No. Parameter Peralatan Frekuensi Metode 

1. Suhu   (0C) Thermometer Harian In situ 
2. Salinitas   (ppt) Hand-Refractometer Harian In situ 
3. pH pH meter Harian In situ 
4. Oksigen Terlarut (ppm) DO meter Harian In situ 
5. Alkalinitas (ppm) Titrasi Harian Laboratorium 
6. Amonia NH4  (ppm) Spectrofotometer Mingguan Laboratorium 

Analisa Data 

Data Laju pertumbuhan harian, pertumbuhan bobot mutlak, dansintasan 
sertapengukuran parameter kualitas air  diolah dan disajikan dalam bentuk tabel 
dan grafik menggunakan microsoft Excel 2010 dandianalisis menggunakan 
analisis secara deskriptif dan didukung berbagai literatur.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan 

Percobaan dilakukan selama 30 hari waktu pemeliharaan. Setelah masa 
pemeliharaan kemudian dilakukan samplinghewan uji pada masing-masing 
satuan percobaan. Pertambahan bobot rata-rata selama kegiatan percobaan 
udang windu yang diamati meningkat seiring waktu pemeliharaan dari masing-
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masing perlakuan. Hasil sampling penimbangan bobot rata-rata padamasing-
masing perlakuan disajikan pada Tabel 5, berikut ini: 

Tabel 5. Pertambahan bobot rata-rata udang windu setiap perlakuan selama 
kegiatan percobaan 

Dosis Viterna Plus 
(ml/kg) 

Penimbangan bobot rata-rata/15 hari 

Berat awal (W0) Sampling II Berat Akhir (Wt) 

10  0,020 0,305 0,460±0,008 
Kontrol 0,020 0,108 0,350±0,011 

  Hasil pengujian pertumbuhan mutlat dan laju pertumbuhan harian 
dengan penambahan viterna plus pada pakan komersial masing-masing 
perlakuan pada akhir percobaan disajian pada Tabel 6.  

Tabel 6. Pertumbuhan mutlak dan laju pertumbuhan harian masing-masing 
perlakuan pada akhir percobaan 

Dosis Viterna 
Plus (ml/kg) 

Pertumbuhan  Biomassa (g) 
Wm (g) 

DRG 
(%/hari) Awal (W0) Berat Akhir (Wt) 

10  5,85 98,34 92,49±45,40 1,47±0,01 
Kontrol 5,85 88,92 83,07±2,87 1,10±0,02 

Berdasarkan Tabel 6, terlihatpertumbuhan mutlak udang windu (P.  
monodon Fabr.) dengan penambahan viterna plus dosis 10ml/kg diketahui 
sebagai pertumbuhan mutlak tertinggi sebesar 92,49±45,40 g dan terendah 
pada kontrol 83,07±2,87 g. Demikian halnya laju pertumbuhan harian tertinggi 
adalah penambahan viterna plus dosis 10 ml/kg  1,47±0,01%/hari dan terendah 
kontrol hanya 1,10±0,02%/hari. Pertumbuhan mutlak maupun laju pertumbuhan 
harian udang windu dengan penambahan viterna plus  dosis 10 ml/kg diduga 
sebagai dosis optimum untuk dapat dicerna dan diserap serta dimetabolisme 
setelah itu diubah menjadi energy yang bermanfaat selama masa pemeliharaan.  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penambahan viterna plus sebagai 
suplemen dengan dosis tertentu dapat meningkatkan pertumbuhan mutlak dan 
laju pertumbuhan harian udang windu selama masa pemeliharaan, dan terjadi 
hubungan pertambahan berat antara pakan yang diberi penambahan viterna 
plus dan yang tidak diberi tambahan viterna plus. 

Viterna yang telah dicampurkan kedalam pakan mempunyai kandungan 
seperti protein dan lemak yang akan dicerna oleh udang windu untuk kebutuhan 
energi dan pertumbuhan. Subandiyono (2009), menyatakan bahwa protein, dan 
lemak akan dicerna, diserap dan dimetabolisme setelah itu diubah menjadi 
energi yang bermanfaat. Nutrien yang dikonsumsi oleh udang windu dicerna di 
dalam saluran pencernaan, diserap oleh dinding saluran pencernaan, dan 
muncul dalam aliran darah sebagai molekul-molekul komponennya. Protein 
dihidrolisis menjadi berbagai jenis asam amino, dan lemak akan diurai menjadi 
berbagai jenis asam lemak dan berbagai komponen penyusun lainnya. Molekul-
molekul tersebut mengalir dalam tubuh dan diambil oleh berbagai jenis jaringan 
untuk selanjutnya mengalami berbagai reaksi kimia, baik pemecahan molekul 
atau katabolisme maupun sintesis molekul atau anabolisme. Hasil akhir dari 
reaksi tersebut adalah degradasi untuk melepaskan energi yang terkandung di 
dalam molekul tersebut atau pertumbuhan dari organisme.Selain protein dan 
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lemak viterna juga mengandung vitamin A, D, E, K, B kompleks, C, dan mineral. 
selanjutnya vitamin dan mineral akan dicerna didalam rongga saluran 
pencernaan kemudian akan digunakan untuk energi dan aktivitas pertumbuhan. 

Kelangsungan Hidup 

Kelangsungan hidup ditunjukkan oleh individu yang hidup awal hingga 
akhir perekayasaan. Hasil pengamatan dan perhitungan jumlah individu awal 
dan yang hidup pada akhir percobaan sebagaimana disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Populasi post larva awal dan akhir,sertarata-rata kelangsungan hidup 
post larva udang windu akhir percobaan 

Tabel 7 menunjukkan bahwa kelangsungan hidup dengan penambahan 
viternaplus dengan 10 mL/kg terlihat nilai kelangsungan hidup tertinggi 
96,2±1,6% dan terendah kontrol hanya 84,7±0,6%. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa penambahanviterna plus dengan dosis tertentu dapat 
meningkatkan kelangsungan hidup udang windu selama masa pemeliharaan. 
Kelangsungan hidup udang windu pada perlakuan  viterna plus dosis 10 ml/kg, 
diduga sebagai dosis optimum untuk dapat menyerap viterna plus yang diberikan 
dan dicampur ke pakan komersial. Kelangsungan hidup udang windu dalam 
pemeliharaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adalah kuantitas dan 
kualitas pakan (Praditia, 2009b; Mulani dkk., 2010), lingkungan budidaya (Kaligis 
dkk., 2009; Gunarto dkk., 2016) maupun faktor lainnya. Kholifah dkk. (2008) 
menyatakan bahwa kepadatan benih udang yang tinggi dapat menyebabkan 
terjadinya variasi kematian benih yang berbeda-beda, sebagai akibat dari 
adanya sifat kanibal udang. Selanjutnya dinyatakan bahwa dalam pemeliharaan 
larva perlu penanganan yang serius dalam hal penambahan pakan, pengelolaan 
kualitas air serta pengamatan perkembangan kesehatan larva. Secara garis 
besar, pakan yang dimakan dipergunakan untuk pertumbuhan, selebihnya untuk 
maintenance metabolik dan kelangsungan hidup. 

Kualitas Air 

Hasil pengukuran kualitas air pada media pemeliharaan udang windu 
yang diujicobakan, menunjukkan bahwa kisaran yang diperoleh masih berada 
pada batas yang baik bagi kehidupan udang windu. Pengukuran kualitas air 
dilakukan sekali dalam 2 kali seminggu dengan menggunakan alat ukur suhu, 
pH dan DO. Pengukuran dilakukan pada pagi hari.  Secara umum parameter 
kualitas air yang diukur masih berada pada kisaran batas yang layak untuk 
pemeliharaan udang windu. Besar kecilnya perubahan parameter kualitas air 
dapat mempengaruhi sifat fungsional dan struktural udang windu yang 
dipelihara. Adapun hasil pengukuran kualitas air selama percobaan disajikan 
pada Tabel 8.  

 

Dosis Viterna Plus 
(ml/kg) 

Populasi (ekor) 
SR (%) 

Awal Akhir 

10  300 289 96,2±1,6% 
Kontrol 300 254 84,7±0,6% 
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Tabel 8. Kisaran dan nilai rata-rata parameter kualitas air pemeliharaan selama 
percobaan 

Parameter 
Kualitas Air 

Dosis Viterna Plus  (ml/kg) 

10 Kontrol 

Kisaran Rataan Kisaran Rataan 

Temperatur  (0C) 29,0-30,0 29,7±0,5 29,0-30,0 29,9±0,4 
Salinitas (ppt) 30,0-33,0 31,0±1,1 30,0-33,0 31,1±1,2 
pH 7,6-8,2 7,9±0,20 7,9-8,2 8,2±0,1 
DO (mg/L) 4,9-6,7 5,4±0,2 4,8-7,6 5,7±0,9 
Alkalinitas (mg/L) 115,1-138,5 127,8±10,4 118.8-148,1 133,5±12,5 
Total Vibrio <2,5x102-1,2x103 <2,5x102-1,2x103 
Total Bakteri 2,5x103-3,8x104 <2,5x103-3,8x104 

Temperatur air media pemeliharaan postlarva udang windu selama 
percobaan  berkisar 29,5-30,00C. Kisaran temperatur tersebut mendukung 
kehidupan dan perkembangan udang windu. Manik dan Mintardjo (1983) 
menyatakan bahwa larva udang windu mempunyai kisaran temperatur optimal 
bagi pertumbuhannya antara 29-330C. Mudjiman dan Suyanto (1989) dan 
Lidaenni (2008) menyatakan bahwa udang windu bersifat eurythermal yang 
dapat bertahan pada kisaran temperatur yang luas, berkisar 22-310C. Darmadi 
dan Ismail (1993) bahwa temperatur perairan yang baik bagi pertumbuhan dan 
kehidupan udang adalah 29-300C. Walaupun udang masih dapat hidup pada 
temperatur 180C dan 360C, namun udang sudah tidak aktif. Kisaran temperatur 
optimal untuk pertumbuhan udang sebesar 25-320C (Fast dan Lester, 1992). 
Udang windu memiliki batas toleransi temperatur untuk tumbuh dan berkembang 
sebesar 12-32.50C (Pillay & Kutty, 2005).  Sementara itu Lidaenni (2008) 
menganjurkan dalam memelihara larva udang sebaiknya kisaran salinitas air 
yang digunakan sebesar 28-35 ppt. Untuk pertumbuhan optimal larva udang 
windu pada kisaran salinitas 30-36 ppt. Dengan demikian, kisaran salinitas 
tersebut masih berada pada kondisi layak bagi kehidupan dan pertumbuhan 
postlarva udang windu.  

Salinitas media pemeliharaan udang windu selama percobaan berkisar 
antara 30,0-33,0 ppt. Kisaran salinitas tersebut mendukung kehidupan dan 
perkembangan udang windu.  Syukri (2016) dalam perekayaannya dijelaskan 
bahwa salinitas 25 ppt dan 30 ppt menghasilkan tingkat sintasan dan 
pertumbuhan udang windu (P. monodon) yang terbaik sedangkan salinitas 35 
ppt dan 40 ppt menghasilkan tingkat sintasan dan pertumbuhan yang lambat dan 
kematian yang tinggi. Salinitas merupakan salah satu parameter kualitas air yang 
sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan postlarva 
udang windu.  Salinitas berpengaruh pada proses osmoregulasi, biokimia di 
dalam dan di luar sel.  Salinitas yang tidak cocok dengan organisme dapat 
memicu stres yang akan mengganggu homeostasis fisiologis dan proses biologis 
rutin.  

Derajat keasaman atau pH air selama percobaan  berkisar antara 7,6-
8,2. Nilai pH menentukan layak tidaknya suatu lingkungan perairan bagi udang 
(Ratnawati, 2008). pH air media mempengaruhi laju reaksi kimia serta tekanan 
osmosis yang terjadi diperairan dan tubuh udang. Lebih lanjut dijelaskan Praditia 
(2009), bahwa pH air media dapat mempengaruhi nafsu makan udang. Nilai pH 
rendah dapat mengganggu pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang, oleh 
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karena dapat mengakibatkan udang stres dan karapas menjadi lunak. Lidaenni 
(2008) menyebutkan bahwa pH optimal untuk pertumbuhan larva udang windu 
adalah 7,5-8,5.  

Oksigen terlarut air media pemeliharaan selama percobaan  pada 
kisaran rata-rata 4,6-7,6 mg/L. Kisaran tersebut berada dalam nilai optimum 
untuk pemeliharaan udang windu. Nash et al. (1988) menyarankan bahwa 
oksigen terlarut yang optimun untuk udang berkisar antara 4,5-7 ppm. Untuk 
pasca larva dan stadia di atasnya, oksigen terlarut yang dibutuhkan antara 4-8 
ppm. Menurut Boyd (1990), bahwa kelarutan oksigen dipengaruhi oleh 
temperatur dan salinitas. Semakin tinggi temperatur dan salinitas maka kelarutan 
oksigen di dalam air akan berkurang.  

Nilai alkaninitas pemeliharaan selama percobaan peroleh kisaran 115,1-
148,1 mg/L. Apabila nilai alkalinitas di atas 150 mg/L diperlukan pengenceran 
salinitas dan kepekatan plankton serta oksigenisasi yang cukup. Berdasarkan 
SNI 01-7246-2006, persyaratan nilai alkalinitas air untuk pemeliharaan udang 
berkisar antara 100–150 mg/L. Alkalinitas tinggi inilah yang membantu dalam 
menyediakan unsur kalsium untuk kebutuhan osmoregulasi sel dalam tubuh 
udang.  Alkalinitas atau yang lebih dikenal dengan total alkalinitas adalah 
konsentrasi total dari unsur-unsur basa yang terkandung dalam air atau setara 
dengan kalsium karbonat.  Adapun nilai total vibrio <102-<6,3x103 dan total 
bakteri <2,5x103-3,8x104. Kisaran ini masih optimal untuk pertumbuhan dan 
tingkat kelangsungan hidup udang windu. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Pemberian viterna plus dengan dosis 10 ml/kg pada pakan memberikan 
pengaruh terhadap pertumbuhan udang windu (P. monodon, Fabr). 

2) Pemberian viterna plus dengan dosis 10 ml/kg memberikan pertumbuhan 
harian tertinggi pada udang windu (P. monodon, Fabr). 

3) Sementara itu, kualitas air wadah pemeliharaan selama percobaan masih 
tergolong baik pada kisaran batas yang layak untuk pemeliharaan udang 
windu. 

4) Dosis tersebut disarankan sebagai dosis Viterna Plus optimal dalam 
pemeliharaan udang windu (P. monodon, Fabr).  
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ABSTRAK 

Makalah  ini bertujuan untuk mengetahui kadar protein pada tepung sargassum 
yang difermentasi dengan menggunakan mikro badari usus ikan baronang (Siganus 
guttatus). Kegiatan ini  dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Teknologi Pakan, Balai Riset 

Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros. Adapun tahapan 
kegiatan ini adalah dengan kultur mikroba didalam wadah (erlenmeyer volume 500 mL 
dengan kepadatan sekitar 107 - 108 cfu/mL. Fermentasi tepung sargassum dilakukan 
dengan dosis mikroba 10%. Stok inokulum mikroba diambil sebanyak 10% ditambah 
akuades steril 90% dari bobot tepung sargassum yang akan difermentasi. Larutan stok 
bakteri tersebut dimasukkan sedikit  demi sedikit ke tepung saragassum sambil diaduk 
sampai rata. Setelah rata, tepung sargassum tersebut dimasukkan kedalam stoples 
plastik volume 2 L kemudian di inkubasi selama 10 hari.  Setelah sampai hari ke 10 
dikeringkan dan siap untuk dianalisa protein. Hasil yang diperoleh kandungan protein 
fermentasi tepung sargassum dengan konsentrasi dosis 10% mikroba dari usus ikan 
baronang adalah 10,13% atau terjadi peningkatan sekitar 49,19% dari kandungan protein 
awalyaitu 6,16%. 

KATA KUNCI: Sargassum, fermentasi, protein 

PENDAHULUAN 

Ikan baronang merupakan salah satu jenis ikan ekonomis penting yang 
banyak diminati oleh konsumen, dan benihnya sudah dapat dihasilkan dari 
kegiatan perbenihan, sehingga banyak pembudidaya yang mulai mencoba 
membudidayakannya. Dalam kegiatan pembesaran, salah satu masalah utama 
yang sering dihadapi adalah harga pakan yang mahal. Menurut Harris (2006), 
pakan memiliki kontribusi yang dapat mencapai 70% dari total biaya produksi 
pada kegiatan budidaya intensif, termasuk pada kegiatan budidaya ikan di 
keramba jaring apung. Selain itu, pakan komersial belum ada yang spesifik untuk 
ikan baronang sebagai ikan herbivora. Hasil penelitian yang dilaporkan oleh 
Parazo (1990) bahwa juvenil ikan baronang Siganus guttatus membutuhkan 
protein pakan sekitar 35% dan energi pakan 3832 kkal/kg untuk tumbuh secara 
optimum. Ini merupakan kandungan protein pakan yang cukup tinggi untuk 
golongan ikan herbivora. Sementara protein merupakan komponen nutrien yang 
cukup mahal dalam pakan ikan. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan 
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pakan untuk pembesaran ikan ini yang diharapkan harganya relatif murah, tetapi 
tetap bermutu untuk menjamin pertumbuhan ikan yang optimum.  Salah satu 
cara mendapatkan pakan murah adalah memanfaatkan bahan baku lokal 
potensial yang ketersediannya melimpah dan belum dimanfaatkan secara 
optimum dan meningkatkan kualitasnya.  

Di alam, ikan baronang merupakan ikan herbivora yang banyak 
mengkonsumsi tanaman air, seperti Enhalus sp, Padina sp, Gelidium, 
Sargassum sp, Chaetomorpha sp, Enteromorpha sp, Cladophoropsis sp, 
Helimeda sp, Caulerpa sp, Eucheuma sp, Gracilaria sp, Ulva sp dan lain-lain 
(Basyari et al. 1988; Paul et al., 1990). Sargassum sp merupakan satu tanaman 
air yang cukup melimpah dan banyak tumbuh di perairan pantai khususnya pada 
musim-musim tertentu, serta belum dimanfaatkan secara optimum. Sargassum 
merupakan golongan ganggang merah dan berdasarkan hasil analisis proksimat 
memiliki kandungan protein kasar 7,3%, lemak 1,5%, abu 33,9%, serat kasar 
26,2% (Jusmanto, 2018), sehingga berpotensi sebagai sumber energi dalam 
pakan ikan baronang.  Meskipun ikan baronang dapat memanfaatkan langsung 
bahan nabati tersebut, namun Sargassum ini mengandung protein yang relatif 
rendah dengan serat kasar dan abu yang cukup tinggi. 

Salah satu upaya meningkatkan mutu bahan baku pakan adalah melalui 
bioprosessing (fermentasi).   Peningkatan mutu bahan baku pakan dengan 
bioprosessing umumnya menggunakan beberapa jenis mikroba. Sebagai ikan 
herbivora, ikan baronang di alam diduga mengandung beberapa jenis mikroba 
dalam ususnya yang dapat menghidrolisis komponen bahan/pakan seperti serat, 
karbohidrat, protein, lemak, dan antinutrien lainnya dari tanaman air.  Penelitian 
sebelumnya telah mengisolasi beberapa jenis bakteri yang memiliki kemampuan 
untuk mengurai sellulosa. Mikroba ini diharapkan dapat menurunkan serat pada 
tepung sargassum dan sekaligus meningkatkan kadar proteinnya.  Oleh karena 
itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mencari sumber 
bahan pakan ikan baronang. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui perubahan kandungan protein 
tepung saragassum yang telah di fermentasi dengan menggunakan mikroba dari 
usus ikan baronang.  

BAHAN DAN METODE 

Bahan  

 Bahan yang digunakan dalam analisakandungan protein pada tepung 
sargassum yang  difermentasi   menggunakan mikroba dari usus ikan baronang 
adalah sebagai berikut : 
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Bahan : 

- Tepung rumput laut sargassum 
- Bahan kimia seperti: Sulfuric Acid (H2SO4), Hydrogen peroksida (H2O2), 

selenium mix, batu didih 

Alat 

- Stoples ukuran 2 liter 
- Pengaduk 
- pH meter 
- Thermometer 
- Timbangan analitik 
- Destruksi 
- Labu ukur 100 mL 
- Erlemeyer 250 mL 
- Buret 25 mL 

METODE 

Kegiatan ini  dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Teknologi Pakan, 
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Adapun 
tahap – tahap kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 Sumber mikroba  

Mikroba ini diperoleh kultur murni yang dilakukan di Laboratorium 
Patologi yang diisolasi dari ikan baronang yang ditangkap dari alam (perairan 
sekitar P. Salemo, Pangkep), yang memiliki ukuran bobot tubuh rata-rata 127 g, 
panjang total tubuh 191,4cm, sehat dan tidak cacat. Kepadatan bakteri probiotik 
dalam wadah stok sekitar 107 - 108 cfu/mL.   

 Fermentasi Tepung Sargassum 
 Bahan baku berupa tepung sargassum diperoleh dari sargassum kering 
yang dikoleksi dari pesisir laut Barru.  Sargassum dikumpulkan dari alam, lalu 
dikeringkan. Setelah kering ditepungkan dengan menggunakan mesin penggilin 
Tepungsargassum yang dihasilkan kemudian ditimbang sebanyak 500 g lalu 
dimasukkan kedalam wadah berupa stoples plastik transparan (Gambar 1).  
Proses fermentasi dilakukan dengan menambahkan mikroba yang telah 
disiapkan sebelumnya sebanyak 10% ditambah 90% akuades (v:w).  Campuran 
bahan fermentasi tersebut selanjutnya dimasukkan dalam stopleks plastik 
volume 2 L, diaduk sampai merata dan ditutup tidak rapat, sehingga proses 
fermentasi terjadi secara aerobik fakultatif dengan masa inkubasi (fermentasi) 
selama 10 hari.   
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Gambar 1. Penimbangan tepung saragassum (a), Mengukur volume mikroba 
dari usus ikan baronang (b), Pencapuran mikroba ke tepung 
sargassum (c), Proses fermentasiselama 10 hari (d) 

 Proses analisa kandungan protein 
Proses analisa kandungan protein mengacu pada Badan Standarisasi 

Nasional  (SNI 01-2354.4-2006). Tahap-tahap proses analisa kandungan protein 
adalah sebagai berikut :tepungsargassum yang telahdifermentasi (10 hari) 
dikeringkanlaluditepungkan.Kertas timbangan ditimbang (A gram) kemudian 2 
gram sampeldimasukkan, selanjutnya dilipat-lipat dan dimasukkan ke dalam 
labu destruksi 100 mL. Campuran selenium serta beberapa butir batu didih 
ditambahkan 2 gram selanjutnya 15 mL H2SO4 pekat (95- 97%) dan 3 mL 
H2O2ditambahkansecara perlahan-lahan kemudian didamkan selama 10 menit 
dalam ruang asam.Alat destruksi dipanaskan kemudian  selama ± 2 jam, hingga 
larutan menjadi jernih kehijauan, lalu dibiarkan dingin hingga mencapai suhu 
kamar. Sesudah itu  diencerkan dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL, 
tepatkan sampai tanda garis. Larutan dipipet sebanyak 10 mL dan dimasukkan 
ke dalam alat destilasi lalu10 mL Natrium hidroksida-thiosulfat ditambahkan. 
Selanjutnya dilakukan destilasi dan  destilant ditampung dalam erlenmeyer yang 
berisi 25 mL larutan asam borat (H3BO3) 4% mengandung indikator sebagai 
penampung destilant, hingga volume mencapai minimal 150 mL. Sesudah itu  
dititrasi dengan HCl 0,2 N yang sudah dibakukan,  hingga terjadi perubahan  
warna dari  merah bata menjadi  hijau abu-abu netral. Selanjutnya  ujung selang  
destilasi dibilas dengan air suling. Hal yang sama dilakukan pada  pengerjaan 
blanko. 

 
Perhitungan : 

 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 =
(V1 − V2)x N x 14,007 x FK x FP

W
 x 100 % 

Dimana : W  = Berat sampel (gram) 
V1  = Volume HCl 0,01 N yang digunakan menitar contoh (mL) 
V2  = Volume HCl 0,01 N yang digunakan menitar balnko (mL) 
N   = Normalitas HCl 

b a c d 
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Gambar 2. Menimbang sampel (a), Mendestruksi sampel (b), Sampel yang 
sudah diimpitkan (c), dan Mendestilasi sampel (d) 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Hasil analisis proksimat pada tepung sargassum yang sudah 
difermentasi dengan mikroba dari usus ikan baronang dengan konsentrasi 10 %, 
dalam kondisi kering dapat dilihat pada tabel 1. Hasil analisa kandungan protein 
tepung sargassum awal adalah 6,16% dan setelah difermentasi kandungan 
protein meningkat menjadi 10,3%. 

Tabel 1. Hasil analisa protein  

Kode % protein 

Awal 6,16 

10% 10,3 

 Dilihat dari hasil analisa kandungan protein fermentasi tepung 
sargassum dengan konsentrasi  10% mikroba dari usus ikan baronang dapat 
meningkatkan kandungan protein tepung saragassum 10,3% dari protein awal 
tanpa fermentasi yaitu 6,16%, atau terjadi peningkatan sekitar 49,19% 
(Kamaruddin et al., 2019). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini lebih baik bila 
dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan Usman et al., (2019) 
dengan menggunakan fermentor EM4, yang memperoleh peningkatan protein 
sekitar 20,77% dari protein awal yaitu 6,16%.  Meskipun kedua kegiatan ini 
masing-masing menggunakan mikroba, akan tetapi sumber mikrobanya yang 
berbeda, mikroba yang digunakan dalam kegiatan ini masing-masing isolat 
tunggal yang diperoleh dari isolasi usus ikan baronang.  Di alam, ikan baronang 
memanfaatkan rumput laut sebagai salah satu makanan pokoknya, sehingga 
isolat yang digunakan sebagai fermentor dalam proses fermentasi sudah 
menjadi substratnya setiap saat (Kamaruddin et al. 2019). Selama proses 
fermentasi  terlihat beberapa perubahan seperti pada bagain permukaan 
substrat, yakni terjadi penumbuhan bintik-bintik berwarna putih dan kondisi 
substrat mengumpal atau bersatu. 

 

 

b a c d 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa fermentasi tepung sargassum 
dengan menggunakan mikroba yang diisolasi dari usus ikan baronang dapat 
meningkatkan kandungan protein tepung sargassum hingga 49,19%. 

SARAN 

Apabila dalam melakukan fermentasi dan 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 diinginkandan mematuhi serta menjalankan 
prosedur kerja dengan benar dan tepat. 
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ABSTRAK 

Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan, 
sintasan dan rasio RNA/DNA postlarva udang windu (Penaeus monodon, Farb) 
dengan Aminovita-P dalam media pemeliharaan. Percobaan ini didesain dengan 
perlakuan penambahan Aminovita-Ppada media pemeliharaan dengan dosis 10 
ppm dan kontrol.  Aplikasi pemberian Aminovita-P pada stadia Nauplius  sampai 
stadia post larva dan diberikan di media pemeliharaan setiap 4 hari sekali selama 
pemeliharaan 18 hari.  Hasil Percobaan, bahwa estimasi jumlah postlarva udang 
windu yang diamati mengalami penurunan populasi seiring waktu pemeliharaan. 
Tingkat kelangsungan hidup postlarva udang windu dengan Aminovita-P dosis 
10 g/m3 sebagai persentase kelangsungan hidup tertinggi yaitu sebesar 
19,04±2,87%, sementara terendah adalah kontrol hanya 7,09±0,64%.  
Selanjutnya pertumbuhan biomassa dengan Aminovita-P dosis 10 g/m3 sebagai 
pertumbuhan biomassa tertinggi yaitu sebesar 207,06±31,17 mg, sementara 
terendah pada kontrol hanya 77,14±6,97 mg.  Rasio RNA/DNA postlarva udang 
windu kontrol dan dosis 10 g/m3 masing-masing tertinggi yaitu sebesar 
1,025±0,029µ/ml) dan terendah dihasilkan 1,017±0,030µ/ml). Sementara itu, 
kualitas air wadah pemeliharaan selama Percobaan masih tergolong baik pada 
kisaran batas yang layak untuk pemeliharaan postlarva udang windu. 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Udang windu (Penaeus monodon, Fabr) merupakan salah satu 
komoditas unggulan subsektor perikanan di Indonesia dalam upaya 
meningkatkan devisa negara. Permintaan pasar meningkat dengan didukung 
sumberdaya alam yang cukup besar memberikan peluang pengembangan 
budidaya udang windu. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan produksi 
udang windu. Salah satunya penerapan sistem budidaya udang windu secara 
intensif Rosenberry (1986) dalam Yuniarso (2006). 

Menurut Syukri (2016), keberhasilan usaha pembenihan udang windu 
merupakan langkah awal dalam sistem mata rantai budidaya. Keberhasilan 
pembenihan tersebut akan mendukung usaha penyediaan benih udang yang 
berkualitas. Pada kegiatan pembenihan udang windu, fase larva merupakan fase 
yang paling kritis, karena biasanya terjadi tingkat mortalitas yang tinggi. 
Tingginya angka mortalitas pada fase larva ini disebabkan oleh 
ketidaksempurnaan organ-organ tubuh larva sehingga sangat rentan terhadap 
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kondisi lingkungan yang kurang memenuhi syarat seperti kualitas air. 
Pertumbuhan udang salah satunya sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan. 
Kandungan nutrisi dalam pakan seperti protein, karbohidrat dan lemak, 
umumnya dijadikan parameter kualitas pakan. Pakan yang dikonsumsi udang 
tidak semua dapat dicerna, salah satunya tergantung pada kemampuan 
enzimatik dalam saluran pencernaan udang. Pemanfaatan bakteri Aminovita-P  
selain memiliki kemampuan mengurangi koloni, menghambat pertumbuhan 
bakteri patogen, serta menetralisir kualitas air, bakteri, Aminovita P  dapat 
membantu daya cerna usus. 

Salah satu cara untuk menekan tingkat kematian benih udang yang 
tinggi sebelum ditebar ke tambak adalah dengan sistem gelondongan yaitu 
memelihara benih udang selama periode tertentu pada bak dengan kondisi 
kualitas air yang terkontrol. Pengontrolan kualitas air ini dilakukan supaya 
persyaratan hidup benih udang windu secara optimal bisa terpenuhi yaitu 
dengan mengatur sirkulasi air. Tujuan sistem ini adalah menghasilkan benih 
udang windu yang mempunyai kemampuan hidup yang tinggi, sehingga 
kelangsungan dan pertumbuhannya setelah ditebar di tambak akan baik 
(Hendrajat, 2008). Untuk menghasilkan benih gelondongan yang berkualitas dan 
tingkat sintasan yang tinggi adalah dengan penambahan pakan yang 
berkualitas. Kualitas pakan ditentukan  oleh nilai kadar optimum dari bahan atau  
komponen pakan baik itu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. 
Lemak sebagai sumber energi terbesar bagi udang dalam katabolismenya 
menghasilkan dua senyawa yaitu asam lemak dan  gliserol. Umumnya jenis 
asam lemak yang dibutuhkan bagi pertumbuhan atau perkembangan larva 
adalah asam lemak tidak jenuh (Saltin, dkk., 2016).  

Salah satu inovasi agar penambahan  pakan lebih efektif dan efisien 
yaitu dengan meningkatkan tingkat kecernaan organisme peliharaan yaitu 
dengan menambahkan Aminovita-P  pada media pemeliharaan. Aminovita-P  
merupakan penyedia asam amino, vitamin dan mineral yang komplek karena 
mengandung kompenen aktif asam nukleat dengan jumlah kecil dan diperlukan 
dalam meningkatkan pertumbuhan sel.  Aminovita-P  memiliki nilai gizi dan dapat 
meningkatkan pencernaan dan tentu akan meningkatkan nafsu makan dan 
pertumbuhan larva, selain itu akan menambah bioavailability dan memberi 
tingkat tekstur pakan yang bagus. Aminovita-P  sebagai asupan larva dalam 
memberikan pakan,  selain itu tentu juga akan meningkatkan kekebalan vitalitas.  
Secara fisiologi, aminovita di perairan maupun pakan diperlukan oleh organisme 
berfungsi dalam proses pembentukan tulang dan proses metabolisme. 
Penambahan amonovita-p dapat meningkatkan jumlah energi bagi pertumbuhan 
dan sintasan benih udang windu.  Namun demikian informasi mengenai dosis 
atau konsentrasi optimum Aminovita-P  tersebut yang dicampurkan dalam media 
pemeliharaan setiap satuan volume air masih terbatas. 

Berdasarkan informasi tersebut maka penggunaan Aminovita-P  
sebagai penyedia asam amino, vitamin dan mineral dalam pemeliharaan post 
larva udang windu perlu dilakukan. Diharapkan kegiatan kerekayasaan 
penggunaan Aminovita-P pada media pemeliharaan dapat meningkatkan 
pencernaan, nafsu makan, sintasan dan pertumbuhan larva udang.  
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Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui dosis Aminovita-P dalam 
media pemeliharaan berdasarkan respon pertumbuhan, sintasan postlarva 
udang windu (P. monodon, Fabr), pengukuran rasio RNA/DNA, dan parameter 
kualitas air.  Kegunaan  Percobaan ini diharapkan dapat menambah informasi 
terutama dosis penambahan Aminovita-P  pada media pemeliharaan yang cocok 
untuk meningkatkan pertumbuhan dan sintasan post larva udang windu (P. 
Monodon Fabr). 

 
METODOLOGI  

Waktu dan Tempat 

Percobaan dilakukan di unit pembenihan udang penaeid Balai 
Perikanan Budidaya Air Payau Takalar. Pelaksanaan kegiatan Percobaan 
dimulai pada bulan April sampai Mei 2019. 

Bahan dan Alat 

Adapun keseluruhan bahan dan alat yang digunakan dalam pengujian 
ini dilihat pada Tabel di bawah ini: 

Tabel 1.  Bahan yang digunakan pada percobaan 

No. Nama bahan Kegunaan 

1. Aminovita-P  Bahan uji Percobaan 
2. Pakan komersial Sumber makanan organisme uji 
3. Larva Mysis udang windu  Sebagai Organisme uji 
4. Aquades  Pembilas alat pengukur kualitas air 
5. Air laut Media hidup organisme uji  

Tabel 2.  Alat yang digunakan pada percobaan 

No. Nama alat  Kegunaan 

1. Bak Beton Wadah pemeliharaan larva 
2. Termometer  Pengukur temperatur media pemeliharaan 
3. Refraktometer  Pengukur salinitas  media pemeliharaan 
4. DO meter  Pengukur oksigen media pemeliharaan 
5. pH meter Pengukur derajat keasaman media 

pemeliharaan 
6. Timbangan analitik Pengukur bobot organisme uji 
7. Blower  Penyuplai oksigen terlarut 
8. Selang  Penyipon dan penghubung pipa ke wadah 

pemeliharaan 
9. Batu aerasi Penggelembung air 
10. Seser  Penangkap larva udang windu 
11. Waring  Penutup media Percobaan 
12. Kamera Dokumentasi 
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Metode Kerja 

- Hewan uji yang akan digunakan pada Percobaan adalah larva udang windu 
stadia Mysis (M3) dengan kepadatan 80 ekor/L. Larva udang windu 
didapatkan dari Divisi Pembenihan Udang Penaeid, BPBAP Takalar. 

- Bahan uji yang digunakan dalam Percobaan ini adalah Aminovita-P  yang 
mengandung asam amino, vitamin dan mineral. Aminovita-P  mengandung 
kompenen aktif asam nukleat dengan jumlah kecil dan diperlukan dalam 
meningkatkan pertumbuhan sel.   Aminovita-P  yang digunakan pada media 
pemeliharaan untuk larva udang windu stadia M-PL selama 18 hari. 

- Wadah pemeliharaan berupa bak beton persegi panjang ukuran 
2,60x1,907x1,20  m3 volume 8 m3 sebanyak 2 buah yang diisi air sebanyak 
6,0 m3. Bak beton tersebut dilengkapi dengan instalasi air dan aerasi sebagai 
suplay oksigen dan ditutup menggunakan waring sebagai biosecurity.  Padat 
tebar tiap wadah Percobaan yaitu 80 ekor/liter larva udang windu stadia 
Mysis (M3) yang sebelumnya telah diaklimatisasi selama sepekan. 

- Pemeliharaan larva dilakukan selama 18 hari dan dilakukan pengontrolan 
kualitas air secara teratur serta penambahan  pakan buatan. Persentase 
penambahan  pakan alami maupun pakan buatan untuk organisme uji 
dilakukan 4 kali sehari yaitu pada pukul 07.00, pukul 11.00, pukul 15.00 serta 
pukul 19.00 WITA dengan jumlah pakan yang diberikan sesuai kebutuhan 
tubuh organisme uji. 

- Selain pengukuran kualitas air, dilakukan juga penyiponan setiap 3 hari 
sekali dengan menggunakan bantuan selang kecil yang diletakkan di dasar 
media Percobaan untuk menyedot kotoran udang (Wulandari, dkk.,2015). 
Persentase air yang disipon sebesar 10% dari jumlah keseluruhan tiap 
media Percobaan (Parlina, dkk.,2018). 

- Percobaan ini didesain dengan menggunakan 2 perlakuan yaitu: A). 
Penambahan Aminovita-P dengan dosis 10 ppm pada media; dan perlakuan 
B) sebagai kontrol (tanpa Aminovita-P).  

- Aplikasi penambahan  Aminovita-P pada media pemeliharaan dilakukan 
setiap 2 hari sekali selama pemeliharaan 18 hari. 
 

Tingkat kelangsungan hidup atau sintasan postlarva udang windu 
dihitung dengan rumus yang dikemukakan Effendie (1997) sebagai berikut: 

 SR =
Nt

N0

x 100% 

Dimana:  SR = Tingkat kelangsungan hidup (%) 
 Nt = Jumlah individu pada akhir Percobaan (ekor) 
 No = Jumlah individu pada awal Percobaan (ekor). 

Pengukuran pertumbuhan bobot dilakukan dari awal hingga akhir 
Percobaan dengan menimbang bobot udang windu dengan menggunakan 
timbangan analitik. Rumus untuk menghitung pertumbuhan bobot biomassa 
(Yustianti dkk. 2013) yaitu: 
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Wm = W̅t − W̅o 

Dimana: Wm  = Pertumbuhan mutlak (g) 
 Ŵt    = Biomassa udang pada waktu t akhir Percobaan (g) 

Ŵo   = Biomassa udang pada awal perlakuan Percobaan (g). 

Pengukuran konsentrasi RNA dan DNA menggunakan 
spektrofotometer. Untuk mengukur konsentrasi DNA digunakan rumus yang 
digunakan Fatchiyah (2011) pada akhir kerekayasaan sebagai berikut: 

(DNA) = Á260/Á280 x 50 x Faktor Pengenceran 

 Dimana: Á260/280 =  Nilai Absorbansi pada 260/280 nm 
50  = Larutan dengn nilai absorbansi 1,0 sebanding dengan 

   50 µg untai ganda DNA perml (dsDNA) 
 

(RNA) = Á260/280 x 40 x Faktor Pengenceran 

40 = 40 µg/ml untai tunggal RNA (ssRNA). 

Pengukuran parameter kualitas air baik secara biologis maupun secara 
kimia. Untuk mengetahui parameter kualitas air media pemeliharaan berupa 
temperatur, salinitas, dan pH dilakukan pengukuran setiap 2 hari sekali, 
sedangkan parameter DO dan kadar alkalinitas diukur setiap minggu.  Adapun 
peralatan dan metode pengukuran parameter kualitas air yang digunakan 
selama Percobaan  dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel  3.  Parameter, peralatan dan metode yang digunakan dalam 
pengukuran parameter kualitas air selama percobaan 

No. Parameter Peralatan Frekuensi Metode 

1. Temperatur   (0C) Thermometer Harian In situ 
2. Salinitas   (ppt) Hand-Refractometer Harian In situ 
3. pH pH meter Harian In situ 
4. Oksigen Terlarut (ppm) DO meter Harian In situ 
5. Alkalinitas (ppm) Titrasi Harian Laboratorium 
6. Amonia NH4  (ppm) Spectrofotometer Mingguan Laboratorium 
7. Total Bakteri  Spectrofotometer Mingguan Laboratorium 
8. Total Vibrio Spectrofotometer Mingguan Laboratorium 

Data sintasan, pertumbuhan biomassa, dan pengukuran RNA/DNA, serta 
parameter kualitas air  diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik 
menggunakan microsoft Excel 2007 dan dianalisis menggunakan analisis secara 
deskriptif dan didukung berbagai literatur.  

HASIL DAN PEMBAHASAN KEGIATAN 

Kelangsungan Hidup dan Pertumbuhan 

Percobaan dilakukan selama 18 hari waktu pemeliharaan. Setelah masa 
pemeliharaan kemudian dilakukan perhitungan jumlah postlarva udang windu 
(Penaeus monodon Fabr.) pada masing-masing satuan Percobaan. Hasil 
perhitungan diperoleh rata-rata estimasi jumlah postlarva udang windu (P.  
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monodon Fabr.) yang hidup pada masing-masing perlakuan sebagaimana 
disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Rata-rata estimasi jumlah post larva windu yang hidup setiap perlakuan 
pada akhir Percobaan 

Dosis Aminovita-P 
(ppm) 

Pengamatan sampling estimasi udang yang hidup 
(ekor) 

0 hari 7 hari 12 hari 18 hari 

10 375.000 150.000 139.500 71.400 
Kontrol 375.000 156.000 53.800 26.600 

Berdasarkan Tabel 4, bahwa estimasi jumlah postlarva udang windu (P. 
monodon Fabr.) yang diamati mengalami penurunan populasi seiring waktu 
pemeliharaan. Estimasi jumlah ini diukur sejak tebar nauplius sampai ukuran 
post larva.  Jumlah post larva udang windu (P.  monodon Fabr.) pada akhir 
Percobaan terlihat dengan penambahan suplemen Aminovita-P lebih tinggi 
populasinya dibanding dengan kontrol.  Jumlah populasi tertinggi terlihat pada 
penambahan Aminovita-P dosis 10 g/m3 yaitu 71.400 ekor dan terendah pada 
kontrol hanya  26.600 ekor. 

Kelangsungan hidup ditunjukkan oleh individu yang hidup hingga akhir 
perekaysaan. Hasil pengamatan dan perhitungan jumlah individu yang hidup 
pada akhir Percobaan  sebagaimana disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata kelangsungan hidup dan pertumbuhan biomassa post larva 
udang windu akhir kerekayasaan 

Dosis Aminovita-P 
(ppm) 

Populasi Akhir 
PL11 (ekor) 

Kelangsungan 
Hidup (%) 

Pertumbuhan 
Biomassa (mg) 

10 71.400±10,748 19,04±2,87% 207,06±31,17 
Kontrol 26.600±2.404 7,09±0,64% 77,14±6,972 

Berdasarkan Tabel 5, tingkat kelangsungan hidup postlarva udang 
windu (P.  monodon Fabr.) dengan penambahan Aminovita-P dosis 10 g/m3 
sebagai persentase kelangsungan hidup tertinggi yaitu sebesar 19,04±2,87%. 
Sementara tingkat kelangsungan postlarva udang windu terendah adalah tanpa 
penambahan Aminovita P (Kontrol) hanya 7,09±0,64%.  Selanjutnya 
pertumbuhan biomassa postlarva udang windu (P. monodon Fabr.) dengan 
penambahan Aminovita-P dosis 10 g/m3 diketahui sebagai pertumbuhan 
biomassa tertinggi yaitu sebesar 207,06±31,17 mg, sementara pertumbuhan 
biomassa terendah pada kontrol hanya 77,14±6,97 mg.  Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa penambahan Aminovita-P dengan dosis tertentu dapat 
meningkatkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan biomassa postlarva udang 
windu selama masa pemeliharaan.  Kelangsungan hidup dan petumbuhan  juga 
dipengaruhi oleh kecepatan metamorfosis dan juga oleh tingkat ketahanan post 
larva terhadap stress. 

Tingkat kelangsungan hidup maupun pertumbuhan biomassa postlarva 
udang windu dalam pemeliharaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain 
adalah kuantitas dan kualitas pakan (Praditia, 2009b; Mulani dkk., 2010), 
lingkungan budidaya (Kaligis dkk., 2009; Gunarto dkk., 2016) maupun faktor 
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lainnya. Kholifah dkk. (2008) menyatakan bahwa kepadatan benih udang yang 
tinggi dapat menyebabkan terjadinya variasi kematian benih yang berbeda-beda, 
sebagai akibat dari adanya sifat kanibal udang. Sedangkan Salim (2009) 
menyatakan bahwa dalam pemeliharaan larva perlu penanganan yang serius 
dalam hal penambahan  pakan, pengelolaan kualitas air serta pengamatan 
perkembangan kesehatan larva. Secara garis besar, pakan yang dimakan 
dipergunakan untuk pertumbuhan, selebihnya untuk maintenance metabolik dan 
kelangsungan hidup. 

Rasio RNA/DNA 

Rata-rata rasio RNA/ DNA pada postlarva udang windu (P .monodon 
Fabr.) yang diberi Amonovita-P pada media pemeliharaan dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6.  Rata-rata pengukuran rasio RNA/DNA post larva udang windu (P. 
monodon Fabr.) Pada akhir Percobaan 

Dosis Aminovita-P 
(ppm) 

RNA (µ/ml) DNA (µ/ml) 
Rasio 

RNA/DNA(µ/ml) 

10 0,254±0,017 0,250±0,024 1,017±0,030 

Kontrol 0,228±0,001 0,222±0,006 1,025±0,029 

Dari Tabel 6, terlihat rasio RNA/DNA postlarva udang windu (P.  
monodon Fabr.) kontrol diketahui sebagai rasio RNA/DNA tertinggi yaitu sebesar 
1,025±0,029µ/mL.  Sementara rasio RNA/DNA postlarva udang windu terendah 
adalah dosis penambahan Aminovita-P 10 g/m3 dihasilkan hanya 
1,017±0,030µ/mL.  Hal ini diduga karena Aminovita-P yang diberikan ke media 
pemeliharaan larut dalam air dan tidak diserap dengan baik oleh postlarva udang 
windu sehingga nilai rasio RNA/DNA yang diperoleh bervariasi.  Rasio RNA/DNA 
yang merupakan gambaran sintesis protein yang terjadi dan berdampak positif 
pada laju metamorfosis dalam pertumbuhan. 

Parameter Kualitas Air  

Parameter lingkungan berperan penting dalam pengaturan proses 
metabolisme organisme perairan (Rochmady dkk., 2016). Kualitas air sangat 
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup udang 
(Fast dan Lester, 1992; Prihutomo, 2013). Selain itu, parameter kualitas 
mempengaruhi daur hidup organisme dan merupakan faktor pembatas 
penyebaran suatu spesies (Rochmady, 2011). Percobaan ini menjelaskan 
tentang perbandingan hasil pengukuran parameter kualitas air dengan 
penambahan Aminovita-P pada media pemeliharaan selama kerekayasaan.  
Secara umum parameter kualitas air yang diukur masih berada pada kisaran 
batas yang layak untuk pemeliharaan postlarva udang windu. Besar kecilnya 
perubahan parameter kualitas air dapat mempengaruhi sifat fungsional dan 
struktural postlarva udang yang dipelihara. Adapun hasil pengukuran kualitas air 
selama Percobaan disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Kisaran dan nilai rata-rata parameter kualitas air  selama percobaan 
masing-masing perlakuan 

Parameter 
Kualitas Air 

Dosis Aminovita-P  (ppm) 

10 Kontrol 

Kisaran Rataan Kisaran Rataan 

Temperatur  (0C) 29,0-30,0 29,7±0,5 29,0-30,0 29,9±0,4 
Salinitas (ppt) 30,0-33,0 31,0±1,1 30,0-33,0 31,1±1,2 
pH 7,6-8,2 7,9±0,20 7,9-8,2 8,2±0,1 
DO (mg/L) 4,9-6,7 5,4±0,2 4,8-7,6 5,7±0,9 
Alkalinitas (mg/L) 115,1-138,5 127,8±10,4 118.8-148,1 133,5±12,5 
Total Vibrio <2,5x102-1,2x103 <2,5x102-1,2x103 
Total Bakteri 2,5x103-3,8x104 <2,5x103-3,8x104 

Temperatur air media pemeliharaan postlarva udang windu selama 
Percobaan  berkisar 29,5-20,90C. Kisaran temperatur tersebut mendukung 
kehidupan dan perkembangan postlarva udang windu. Manik dan Mintardjo 
(1983) menyatakan bahwa larva udang windu mempunyai kisaran temperatur 
optimal bagi pertumbuhannya antara 29-330C. Mudjiman dan Suyanto (1989) 
dan Lidaenni (2008) menyatakan bahwa udang windu bersifat eurythermal yang 
dapat bertahan pada kisaran temperatur yang luas, berkisar 22-310C. Darmadi 
dan Ismail (1993) bahwa temperatur perairan yang baik bagi pertumbuhan dan 
kehidupan udang adalah 29-300C. Walaupun udang masih dapat hidup pada 
temperatur 180C dan 360C, namun udang sudah tidak aktif. Kisaran temperatur 
optimal untuk pertumbuhan udang sebesar 25-320C (Fast dan Lester, 1992; 
Sutanti, 2009). Udang windu memiliki batas toleransi temperatur untuk tumbuh 
dan berkembang sebesar 12-32.50C (Pillay & Kutty, 2005).  Sementara itu 
Lidaenni (2008) menganjurkan dalam memelihara larva udang sebaiknya 
kisaran salinitas air yang digunakan sebesar 28-35 ppt. Untuk pertumbuhan 
optimal larva udang windu pada kisaran salinitas 30-36 ppt. Dengan demikian, 
kisaran salinitas tersebut masih berada pada kondisi layak bagi kehidupan dan 
pertumbuhan postlarva udang windu.  

Salinitas media pemeliharaan postlarva udang windu selama percobaan  
berkisar 30,0-33,0 ppt. Kisaran salinitas tersebut mendukung kehidupan dan 
perkembangan postlarva udang windu.  Syukri (2016) dalam perekayasaannya 
dijelaskan bahwa salinitas 25 ppt dan 30 ppt menghasilkan tingkat sintasan dan 
pertumbuhan post larva udang windu (P. monodon) yang terbaik sedangkan 
salinitas 35 ppt dan 40 ppt menghasilkan tingkat sintasan dan pertumbuhan yang 
lambat dan kematian yang tinggi. Salinitas merupakan salah satu parameter 
kualitas air yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan 
pertumbuhan postlarva udang windu. Salinitas berpengaruh pada proses 
osmoregulasi, biokimia di dalam dan di luar sel.  Salinitas yang tidak cocok 
dengan organisme dapat memicu stres yang akan mengganggu homeostasis 
fisiologis dan proses biologis rutin.   

Derajat keasaman atau pH air selama Percobaan  berkisar antara 7,6-
8,2. Nilai pH menentukan layak tidaknya suatu lingkungan perairan bagi udang 
(Ratnawati, 2008). pH air media mempengaruhi laju reaksi kimia serta tekanan 
osmosis yang terjadi diperairan dan tubuh udang. Lebih lanjut dijelaskan Praditia 
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(2009), bahwa pH air media dapat mempengaruhi nafsu makan udang. Nilai pH 
rendah dapat mengganggu pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang, oleh 
karena dapat mengakibatkan udang stres dan karapas menjadi lunak. Lidaenni 
(2008) menyebutkan bahwa pH optimal untuk pertumbuhan larva udang windu 
adalah 7,5-8,5.  

Oksigen terlarut air media pemeliharaan selama percobaan  pada 
kisaran rata-rata 4,6-7,6 mg/L. Kisaran tersebut berada dalam nilai optimum 
untuk pemeliharaan larva udang windu. Nash et al. (1988) menyarankan bahwa 
oksigen terlarut yang optimun untuk udang berkisar antara 4,5-7 ppm. Untuk 
pasca larva dan stadia di atasnya, oksigen terlarut yang dibutuhkan antara 4-8 
ppm. Menurut Boyd (1990), bahwa kelarutan oksigen dipengaruhi oleh 
temperatur dan salinitas. Semakin tinggi temperatur dan salinitas maka kelarutan 
oksigen di dalam air akan berkurang.  

Nilai alkaninitas pemeliharaan selama percobaan peroleh kisaran 115,1-
148,1 mg/L.  Apabila nilai alkalinitas di atas 150 mg/L diperlukan pengenceran 
salinitas dan kepekatan plankton serta oksigenisasi yang cukup. Berdasarkan 
SNI 01-7246-2006, persyaratan nilai alkalinitas air untuk pemeliharaan udang 
berkisar antara 100–150 mg/L. Alkalinitas tinggi inilah yang membantu dalam 
menyediakan unsur kalsium untuk kebutuhan osmoregulasi sel dalam tubuh 
udang.  Alkalinitas atau yang lebih dikenal dengan total alkalinitas adalah 
konsentrasi total dari unsur-unsur basa yang terkandung dalam air atau setara 
dengan kalsium karbonat.  Adapun nilai total vibrio <102-<6,3x103CFU/mLdan 
total bakteri <2,5x103-3,8x104CFU/mL. Kisaran ini masih optimal untuk 
pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup udang windu. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil Percobaan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penambahan Aminovita-P memberi pengaruh terhadap pertumbuhan 
biomassa dan kelangsungan hidup postlarva udang windu.  

2. Pertumbuhan relatif tertinggi pada perlakuan Aminovita-P  dosis 10 g/m3 
dengan nilai pertumbuhan biomassa sebesar 207,06±31,17 mg dan 
tingkat kelulushidupan 19,04±2,87%.Namun demikian, penggunaan 
Aminovita P  memberikan  nilai pengukuran rasio RNA/DNA lebih rendah.  

3. Sementara itu, kualitas air wadah pemeliharaan selama percobaan masih 
tergolong baik pada kisaran batas yang layak untuk pemeliharaan 
postlarva udang windu. 
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ABSTRAK 

 Sargassum sp merupakan alga coklat yang hidup menempel pada substrat batu 
karang, batuan vulkanik atau benda-benda yang bersifat masif (padat) dan tumbuh subur 
pada kedalaman 0,5-10 m di bawa permukaan air laut.  Tanaman ini berukuran besar, 
tumbuh berumpun dan dapat menghalangi jalur pelayaran.  Tumbuhan Sargassum sp 

apabila terlepas dari substrat akibat pengaruh dari ombak dapat mencemari pantai.  
Dengan melimpahnya produksi Sargassum sp pada musim tertentu, maka kita 
mengumpulkannya untuk diolah menjadi bahan baku pakan khususnya ikan herbivora.  
Proses pengolahan  Sargassum sp menjadi bahan baku pakan melalui beberapa tahapan 
mulai dari pencucian dengan air tawar sampai penepungan.  Alga Sargassum sp yang 
telah ditepungkan berwarna hitam keputih-putihan dan sedikit kasar kemungkinan 
disebabkan tingginya kandungan serat kasar yang terdapat dalam tumbuhan tersebut.  
Tumbuhan ini sebelum diformulasi menjadi pakan terlebih dahulu melalui uji proksimat 
untuk mengetahui kandungan protein, lemak dan serat kasar. 

Kata kunci:  Sargassum sp, bahan pakan dan proses pengolahan 

PENDAHULUAN 

 Sargassum sp merupakan alga coklat yang hidup di daerah perairan 
jernih yang mempunyai substrat dasar batu karang, karang mati, batuan 
vulkanik, benda-benda yang bersifat masif yang berada di dasar perairan dan 
hidup pada kedalaman 0,5-10 m dibawah permukaan air laut (Boney, 1965). 
Tanaman ini berukuran relative besar dan bagian atas tanaman menyerupai 
semak yang berbentuk simetris bilateral atau radial serta dilengkapi dengan 
bagian sisi (Anggadiredja, 2006).  Sargassum sp, tumbuh berumpun dengan 
untaian cabang-cabang.  Panjang thallus utama mencapai 1-3 m dan tiap 
percabangan terdapat gelembung udara berbentuk bulat yang disebut ‘bladder’ 
berguna untuk menopang cabang thallus terapung ke arah permukaan air untuk 
mendapatkan intensitas cahaya matahari.    Sargassum sp di alam, berperang 
penting dalam ekosistem, Kadi (2005) menjelaskan bahwa secara ekologis alga 
Sargassum sp ikut andil dalam pembentukan ekosistem terumbu karang dan 
merupakan tempat asuhan bagi biota kecil, termasuk untuk perlindungan benih 
ikan,  benur udang dan sarang melekatnya telur cumi-cumi. Tumbuhan ini dapat 
tumbuh subur pada daerah tropis, suhu perairan 27-30oC dan salinitas 32-33,5 
ppt.  Umumnya Sargassum sp ini tumbuh secara liar dan belum dimanfaatkan 
secara maksimal oleh masyarakat pesisir pantai. 

 Pada umumnya alga Sargassum sp tumbuh subur di akhir musim 
penghujan sampai masuk musim kemarau, dan dapat menutupi sebagian 
permukaan air laut sehingga menghalangi jalur pelayaran utamanya kapal 
nelayan yang menggunakan mesin sederhana.  Tumbuhan Sargassum sp 
apabila terlepas dari substrat akibat pengaruh ombak atau mati dapat mencemari 
pantai.  Dengan melimpahnya tumbuhan Sargassum sp pada musim tertentu, 
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maka BRPBAPPP Maros mencoba mengumpulkan  tumbuhan tersebut untuk 
diolah menjadi bahan baku pakan ikan khususunya ikan herbivore. Dari hasil 
penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Sargassum sp dapat digunakan 
sebagai bahan baku pakan dan mampu meningkatkan pertumbuhan udang 
windu (Izzati, 2011) dan ikan lele (Sahara, 2015). Tumbuhan Sargassum sp 
sebelum dijadikan sebagai bahan baku pakan ikan terlebih dahulu melalui 
tahapan pengolahan. Hasil pengolahan tersebut diuji proksimat untuk 
menentukan berapa kandungan protein, lemak dan serat kasar  Kegiatan ini 
bertujuan untuk pemanfaatan tumbuhan Sargaasum sp sebagai bahan baku 
pakan ikan sehingga tidak sampai mengotori pantai. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Alat 

 Bahan dan peralatan yang digunakan selama pengolahan alga 
Sargassum sp adalah  Sargassum sp, baskom, air tawar, terpal tempat jemuran 
dan mesin penepung.  

Metode 

Proses Pengolahan 

Tahapan untuk mendapatkan kualitas tepung yang baik adalah  sebagai berikut: 

1. Alga Sargassum sp yang diperoleh dari petani pengumpul terlebih dahulu 
dibersihkan dari kotoran, pasir (sisa batu karang) atau sampah plastic yang 
menempel (Gambar 1) sambil dilakukan pencucian dengan air tawar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pembersihan sambil pencucian dengan air tawar. 

2. Bahan yang telah bersih selanjutnya ditiriskan dengan menggunakan waring 
agar sisa air dapat jatuh, sehingga bahan tersebut tidak rusak akibat 
pembusukan (Gambar 2). 
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Gambar 2. Bahan yang bersih ditiriskan. 
 

3. Bahan yang ditiriskan selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari ( 

Gambar 3. Alga Sargassum sp dilakukan penjemuran. 
 

Selama proses penjemuran dilakukan pembalikan setiap saat agar alga 
Sargassum sp cepat kering.  Apabila selama pengeringan, warna 
Sargassum sp masih berwarna putih maka dilakukan lagi pencucian dengan 
air tawar. 

4. Sargassum sp yang sudah kering dihancurkan dengan cara dipukul-pukul 
untuk memudahkan dalam proses penepungan  

5. Bahan kering selanjutnya digiling dengan menggunakan saringan kasar 
ukuran  5 mm,  sebelum menggunakan saringan halus 0,5 mm (Gambar 4) 
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   Gambar 4. Proses penepungan bahan Sargassum sp. 

Proses penepungan bahan Sargassum sp dilakukan sebanyak dua kali 
untuk menghindari adanya  bahan padatan yang dapat merusak saringan 
olehnya itu pada saat penepungan awal menggunakan saringan kasar yang 
agak tebal. 

6. Bahan hasil olahan disimpan dalam ruangan khusus yang dilengkapi dengan 
AC untuk menghindari adanya perubahan bau atau ditumbuhi jamur 
(Gambar 5).  

 

    Gambar 5. Ruang penyimpanan bahan pakan 
 

Untuk bahan pakan Sargassum sp dapat disimpan lebih lama karena tidak 
mengandung lemak yang dapat mengeluarkan bau tengik. 
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HASIL DAN BAHASAN 

 Alga Sargassum sp yang telah ditepungkan agak kasar ini disebabkan 
karena tingginya serat kasar yang terkandung dalam tumbuhan tersebut.  Dalam 
pengolahan alga Sargassum sp yang penting harus diperhatikan adalah 
kebersihan dari alga tersebut utamanya dari pecahan batu karang dan sampah.   
Sargassum sp setelah ditepungkan berwarna hitam sedikit keputih-putihan tidak 
sesuai dengan warna awalnya yakni coklat (Gambar 6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tepung alga Sargassum sp 

 Alga Sargassum sp yang telah ditepungkan selanjutnya dianalisa 
proksimat untuk mengetahui berapa kandungan protein, lemak dan serat kasar 
(Tabel 1). 

Tabel 1. Hasil analisa proksimat tepung alga Sargassum sp 

Kode Parameter (%) 

Awal Abu Air Lemak Protein Serat Kasar 

25,15 9,25 0 6,16 35,50 

 Dari hasil proksimat terlihat bahwa  Sargassum sp mempunyai 
kandungan protein 6,16 % namun serat kasar masih tinggi yakni 35,50%.  Kadar 
serat kasar yang tinggi dalam pakan dapat menurunkan daya serap zat-zat 
makanan artinya nilai kecernaannya rendah.  Untuk ikan carnivora serat kasar 
yang dibutuhkan kurang dari 4% dan ikan herbivora 5-10%, Ernika (2008) 
menyatakan kandungan serat kasar yang dibutuhkan ikan untuk pertumbuhan 
3,23-13% dalam pakan. 

KESIMPULAN  

 Alga Sargassum sp dapat ditepungkan namun pemanfaatannya dalam 
formulasi pakan masih terbatas akibat tingginya kandungan serat kasar yang 
dimiliki sehingga apabila akan dijadikan bahan baku pakan ikan,  masih perlu 
ditambahkan bahan baku lain sehinga kandungan seratnya terimbangi dan 
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proteinnya bisa lebih tinggi.  Tepung Sargassum dikhususkan untuk ikan 
herbivora setelah melalui proses pengolahan.   
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ABSTRAK 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberian glukosa terlarut 
terhadap kecepatan metamorfosis dan sintasan larva rajungan stadia zoea ke megalopa. 
Hewan uji yang digunakan pada kegiatan ini adalah larva rajungan stadia zoea-1. Wadah 
pemeliharaan larva rajungan yang digunakan yaitu fiber kerucut 250 L sebanyak 6 buah. 
Padat penebaran larva rajungan dengan kepadatan 50 ekr/L. Pemberian pakan 
menggunakan pakan alami berupa rotifer dan nauplius artemia diberikan 4 kali sehari. 

Pemberian glukosa terlarut diberikan sekali sehari yaitu pada pagi hari dengan dosis 100 
ppm atau perwadah 25 gr pada air media pemeliharaan larva. Pemberian glukosa dengan 
cara disembar secara merata ke air media pemeliharaan larva rajungan. Hasil kegiatan 
menunjukkan perpindahan stadia zoea hingga mencapai megalopa yang tercepat 
dihasilkan pada media pemeliharaan larva rajungan dengan pemberian glukosa terlarut 
yaitu pada hari ke-9, sedangkan pada larva tanpa pemberian glukosa terlarut mencapai 
megalopa pada hari ke-10. Sintasan larva rajungan pada pemberian glukosa terlarut dan 
tanpa pemberian glukosa terlarut pada media pemeliharaan larva rajungan masing-
masing sebanyak 46,22% dan 25,30%. Sedangkan ketahanan stres larva rajungan 
diperoleh tanpa pemberian glukosa sebnayak 119 dan pemberian glukosa terlarut 
sebanyak 91. 

Kata kunci: Glukosa, megalopa, metamorfosis, rajungan, sintasan, zoea. 

PENDAHULUAN 

Rajungan Portunus pelagicus merupakan komoditas perikanan yang 
memiliki prospek yang baik dikembangkan. Pembenihan rajungan 
sesungguhnya sudah berhasil dilakukan di beberapa panti pembenihan, akan 
tetapi masih ditemukan beberapa kendala yaitu ketersediaan benih yang 
terbatas, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan benih untuk kegiatan 
produksi rajungan. 

Masalah utama yang dihadapi dalam kegiatan pembenihan rajungan 
adalah rendahnya sintasan larva pada fase kritis yaitu pada fase zoea sampai 
megalopa. Beberapa hasil kegiatan terkait sintasan larva rajungan dari stadia 
zoea sampai megalopa masih di bawah 30% antara lain Azis et al. (2016) 3,17%; 
Prastyanti et al.(2017) 12,89% dan Abriyadi et al. (2017) 5,91%.  

Rendahnya sintasan larva rajungan pada stadia zoea sampai megalopa 
disebabkan oleh faktor rendahnya mutu pakan yang diberikan sehingga 
kebutuhan nutrisi tidak tercukupi, serta lingkungan pemeliharaan yang tidak 
sesuai dan adanya sifat kanibalisme dari larva rajungan (Zaidin et al.2013). 
Menurut Ikhwanuddin et al. (2016) kekurangan nutrisi dapat menyebabkan stres 
gizi atau kekurangan gizi sehingga dapat memperlambat perkembangan larva 
karena kebutuhan energi tidak terpenuhi.  
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Salah satu penunjang keberhasilan dalam kegiatan produksi benih 
rajungan adalah ketersediaan nutrisi yang cukup. Perbaikan nutrisi merupakan 
salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sintasan dan 
memperbaiki performa larva rajungan. Performa larva merupakan tampilan 2 
bentuk, seberapa baik kinerja larva untuk bertahan hidup dan kemampuan larva 
untuk bertumbuh pada suatu lingkungan. Menurut Budi et al. (2016) ketersediaan 
energi yang cukup, sangat diperlukan organisme untuk mencapai sintasan dan 
pertumbuhan yang tinggi. Salah satu sumber energi bagi larva adalah glukosa.  

Glukosa adalah senyawa monosakarida dari karbohidrat yang sangat 
dibutuhkan oleh setiap organisme dan merupakan salah satu nutrisi yang mudah 
dirombak menjadi energi saat dibutuhkan. Menurut Szablewski (2017) 
menyatakan bahwa monosakarida berperan sebagai prekursor asam lemak, 
amino asam, dan glikogen. Mereka juga dioksidasi oleh berbagai jalur katabolik 
sel, berperan penting dalam sintesis gula pentosa untuk DNA dan RNA. Kegiatan 
penggunaan glukosa pada beberapa spesies larva telah dilakukan oleh Jamal 
(1995) dengan sintasan 82,22% pada ikan betutu; Rantetondok & Karim, (2010) 
31% pada kepiting bakau S.serrata;dan Imran et al. (2018) penggunaan glokosa 
dosisi 100 ppm dapat meningkatkan sintasan ikan nila sebesar 94,44%. Hasil 
Kegiatan tersebut menyatakan bahwa pemberian glukosa terlarut dapat 
meningkatkan sintasan beberapa jenis larva.  

Berdasarkan permasalahan di atas, guna menghasilkan sintasan yang 
tinggi dan performa larva rajungan yang baik maka diperlukan kajian terkait 
pemberian glukosa pada pemeliharaan larva rajungan. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh pemberia glukosa terlarut terhadap 
kecepatan metamorfosis dan sintasan larva rajungan stadia zoea ke megalopa. 

BAHAN DAN METODE  

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2019 di Balai 
Perikanan Budidaya Air Payau Takalar (BPBAPT), Desa Mappakalompo, 
Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Hewan uji yang digunakan pada 
kegiatan ini adalah larva rajungan stadia zoea-1 yang dipelihara pada air laut 
steril salinitas 32 ppt. Wadah pemeliharaan larva rajungan yang digunakan yaitu 
fiber kerucut 250 L sebanyak 6 buah yang dilengkapi dengan peralatan aerasi. 
Pemberian glukosa di berikan 3 fiber sedangkan sebagai kontrol 3 fiber tidak 
diberikan glukosa terlarut. Pakannya adalah pakan alami yaitu rotifer dan 
nauplius artemia dengan pemberian glukosa terlarut. Glukosa yang digunakan 
yaitu glukosa murni yang berbentuk bubuk merupakan glukosa komersial. 
glukosa dilarutkan ke dalam 25 ml air kemudian disebarkan secara merata ke 
media pemeliharaan. 

Pemeliharaan larva rajungan berlangsung selama 10 hari. Padat 
penebaran larva rajungan 50 ekor/L. Sebelum dilakukan penebaran terlebih 
dahulu larva rajungan diaklimatisasi suhu dan salinitas pada air media 
pemeliharaan agar tidak mengalami stres. Pemberian pakan menggunakan 
pakan alami berupa rotifer dan nauplius artemia diberikan 4 kali sehari yakni 
pada pukul 08.00 dan 12.00, 16.00 dan 22.00 WITA. Rotifer mulai diberikan pada 
stadia zoea-1 hingga memasuki awal stadia zoea-4 dengan kepadatan 10-15 
ind./mL dan naupli artemia diberikan pada stadia zoea-4 hingga stadia megalopa 
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dengan kepadatan 1 - 3 ekor/ml. Kepadatan pakan dipertahankan hingga larva 
rajungan memasuki stadia megalopa.  

Pemberian glukosa terlarut diberikan sekali sehari yaitu pada pagi hari 
dengan dosis 100 ppm atau perwadah 25 gr pada air media pemeliharaan larva 
rajungan, kemudian disebarkan secara merata ke media pemeliharaan. 
Pergantian air larva rajungan dimulai pada stadia zoea 2 hingga megalopa 
dengan interval 2 hari sekali.Pengambilan sampel uji untuk mengetahui 
kecepatan metamorfosis dilakukan setiap hari untuk melihat perkembangan 
larva atau larva stage indeks, sedangkan sampel uji untuk sintasan dan 
ketahanan stres dilakukan pada akhir penelitian. 

Peubah yang Diamati 

Kecepatan Metamorfosis  

Pengamatan metamorfosis larva rajungan dilakukan setiap hari  
menggunakan mikroskop. Kecepatan metamorfosis ditentukan berdasarkan 
lama waktu untuk memasuki stadia megalopa sejak larva ditebar yang 
dinyatakan dalam hari (Ikhwanuddin et al. 2016). Larva stage index atau laju 
kecepatan metamorfosis larva diamati dengan melihat perkembangan morfologi 
larva rajungan. Parameter ini ditentukan berdasarkan rumus (Redzuari et al. 
2012) sebagai berikut: 

LSI = {(𝐒𝐭 ×𝐋𝐭)+ (𝐒𝐢 ×𝐋𝐢)𝐓𝐬}. 

Dimana:  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.  

Untuk mengetahui LSI, stadia larva diidentifikasi menggunakan 
dissecting microscope dan ciri morfologi stadia mengikuti petunjuk Redzuari et 
al.(2012).  

Sintasan   

Sintasan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

S= Nt.N0 x 100 %. 

Dimana:  S = Sintasan larva yang diuji (%); 
 No = Jumlah larva yang hidup pada awal percobaan (ekor);  
 Nt = Jumlah larva yang hidup pada akhir percobaan (ekor). 

Ketahanan Stres 

Evaluasi ketahanan stres larva rajungan uji dihitung dengan 
menggunakan formula Indeks Stres Kumulatif (Cumulative Stres Index, CSI) dari 
formula Rees et al. (1994) sebagai berikut: 
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CSI = D5 + D10 + D15 + … + D60 

Dimana: CSI = Indeks stres kumulatif;  
  D   = Jumlah larva rajungan yang stres pada menit tertentu.  

Semakin tinggi nilai CSI maka tingkat ketahanan larva semakin rendah, 
demikian pula sebaliknya semakin rendah nilai CSI semakin tinggi tingkat 
ketahanan larva. 

Data penunjang selama pemeliharaan berlangsung dilakukan 
pengukuran beberapa parameter fisika-kimia air meliputi salinitas, suhu, pH, 
oksigen terlarut dan amonia.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecepatan Metamorfosis  

Pengamatan percepatan metamorfosis (pergantian stadia) berdasarkan 
LSI (Larva stage indeks) larva rajungan dengan pemberianglukosa terlarut 
selama pemeliharaan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata laju pergantian stadia larva rajungan berdasarkan LSI yang 
dipelihara dengan pemberianglukosa terlarut dan tanpa pemberian 
glukosa terlarut (kontrol). 

Perlakuan Umur Larva (Hari) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kontrol Z1 Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z4 Z4 M 

 1,2 1,4 1,6 2,2 2,8 3 3,6 4,3 4 4,3 
Glukosa 
Terlarut Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z4 Z4 M M 

  1,4 1,5 2,1 2,4 2,8 3 3,8 4,1 5 5 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan perpindahan stadia zoea hingga 
mencapai megalopa yang tercepat dihasilkan pada perlakuan pemberian 
glukosa terlarut pada media pemeliharaan larva rajungan yaitu pada hari ke-9, 
sedangkanlarva rajungan yang dipelihara tanpa pemberian glukosa terlarut 
mengalami perpindahan stadiapada hari ke-10. Pemberian glukosa terlarut 100 
ppm mempercepat pergantian stadia larva. Hal tersebut diduga bahwa dengan 
pemberian glukosa dapat memacu secara optimal proses pergantian kulit pada 
larva rajungan. Glukosa adalah senyawa karbohidrat. glukosa diperlukan bagi 
sel-sel tubuh untuk memenuhi kebutuhan fisiologis lainnya agar bisa bekerja 
secara normal. Menurut Rantetondok dan Karim (2010) sistem pencernaan larva 
belum terbentuk secara sempurna sehingga pemanfaatan akan pakan masih 
rendah atau kurang, maka dari hal tersebut diperlukan pemberian nutrien seperti 
glukosa yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai sumber energi. 

Sintasan  

Sintasan larva rajungan pada pemberian glukosa terlarut dan tanpa 
pemberian glukosa terlarut pada media pemeliharaan larva rajungan disajikan 
pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Rata-rata sintasan larva rajungan (stadia zoea 1 ke megalopa) dengan 
pemberian glukosa terlarut dan tanpa pemberian glukosa terlarut. 

Perlakuan Sintasan (%) 

Kontrol 25,30 

Glukosa terlarut  46,22 

Berdasarkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian glukosa 
terlarut pada air media pemeliharaan larva rajungan mengindikasikan bahwa 
dengan pemberian glukosa terlarut dapat meningkatkan sintasan larva 
rajungan.Hal ini disebabkan bahwa pemberian glukosa terlarut dapat 
dimanfaatkan oleh larva rajungan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam 
mempertahankan sintasannya. Menurut Fujaya (2015) glukosa sangat 
dibutuhkan oleh larva sebagai sumber energi yang siap pakai atau siap 
dimanfaatkan tanpa adanya proses pencernaan, sehingga kebutuhan energi 
terpenuhi. Larva membutuhkan nutrien yang dapat langsung dimanfaatkan tanpa 
proses pencernaan, karena sistem pencernaan larva belum terbentuk secara 
sempurna sehingga pemanfaatan pakan masih rendah.  

Tanpa pemberian glukosa pada media pemeliharaan larva rajungan 
memperlihatkan sintasan yang lebih rendah, hal ini disebabkan tidak adanya 
asupan makanan tambahan atau suplementasi glukosa dari media sehingga 
pasokan energi hanya didapatkan dari pakan alami saja. Rendahnya glukosa 
dalam tubuh menyebabkan larva kekurangan energi dalam mempertahankan 
sintasan. Menurut Aslamyah& Fujaya (2012) menyatakan ketersediaan glukosa 
dalam sel bagi larva sangat penting, dikarenakan glukosa merupakan sumber 
energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisiologi tubuh dan 
kebutuhan energi untuk kelangsungan hidup larva. Glukosa merupakan larutan 
yang berperan sebagai sumber energi sehingga ketersediaan energi dalam 
tubuh memungkinkan organisme tetap eksis sehingga dosis yang tepat dapat 
meningkatkan sintasan.  

Ketahanan Stres 

Tingkat ketahanan stres larva rajungan dapat dilihat dengan besarnya 
nilai indeks stress kumulatif atau Cumulative Stres Index (CSI). Semakin tinggi 
nilai CSI maka ketahanan stres semakin rendah. 

Tabel 3. Rata-rata Indeks Stres Kumulatif (Cumulative Stres Index, CSI) larva 
rajungan. 

Perlakuan CSI (Cumulative Stres Index)   

Kontrol 119 

Glukosa terlarut  91 

Pemberian glukosa terlarut dengan dosis 100 ppm dapat meningkatkan 
daya tahan larva rajungan terhadap stres sehingga CSI larva menjadi rendah 
seperti yang disajikan dalam Tabel 2 atau 3. Hal ini disebabkan karena adanya 
cadangan makanan atau glikogen yang dapat digunakan sebagai sumber energi 
dalam mempertahankan kondisi tubuh agar tetap hemostasis sehingga larva 
memiliki kemampuan beradaptasi menghadapi lingkungan yang baru. Menurut 



144 

 

Misbah (2018) Ketersediaan energi dalam tubuh dapat mengatasi perubahan 
eksternal dan mencegah terjadinya stres. Fase zoea merupakan fase dimana 
kondisi fisiologis larva kepiting tergolong masih sangat rendah, sehingga 
diperlukan energi yang besar untuk mempertahankan diri agar terhindar dari 
stres akibat perubahan lingkungan. 

Pada kontrol 0 ppm menyebabkan nilai CSI larva menjadi tinggi. Hal ini 
disebabkan kurangnya asupan nutrisi sehingga kebutuhan energi tidak terpenuhi 
untuk mempertahankan kondisi tubuh dalam lingkungan yang baru. Kondisi 
lingkungan mempengaruhi kondisi dalam tubuh sehingga berpengaruh terhadap 
penggunaan energi. Arifin (2014) menyatakan pada kondisi stres akan terjadi 
realokasi energi metabolik. Energi yang awalnya digunakan untuk pertumbuhan 
dan reproduksi akan berubah digunakan untuk memperbaiki homeostasis, 
seperti respirasi, pergerakan, regulasi hidromineral dan perbaikan jaringan. 
Lingkungan yang baru atau lingkungan yang tidak sesuai menyebabkan 
penggunaan energi semakin meningkat sehingga mempengaruhi daya tahan 
tubuh larva 

Kualitas Air  

Nilai kisaran parameter kualitas air yang terukur selama pemeliharaan 
larva rajungan disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai kisaran parameter kualitas air media pemeliharaan larva rajungan 

Parameter Kualitas Air Nilai 

Suhu (0C) 27-32 
Salinitas (ppt) 33-35 
pH 7 -8,1 

Do (ppm) 5,30 - 7,80 
Amoniak (ppm) 0,048 - 0,083 

  Berdasarkan pada tabel 4 menunjukkan bahwa parameter kualitas air 
masih dalam kisaran yang layak untuk metamorfosis dan sintasan larva rajungan 
zoea hingga megalopa. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kegiatan pemberian glukosa terlarut pada media 
pemeliharaan larva rajungan diperoleh bahwa glukosa terlarut dapat 
mempercepat metamorfosis larva rajungan stadia zoea ke megalopa, 
meningkatkan sintasan dan dapat meningkatkan daya tahan larva rajungan 
terhadap stress.  
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ABSTRAK 

Rajungan (P. pelagicus) merupakan salah satu komoditas andalan dalam sub 

sektor perikanan pada beberapa tahun terakhir karena mempunyai nilai ekonomis 
Bertujuan untuk mengetahui dosis Aminovita-P optimum dalam media pemeliharaan 
terhadap respon peningkatan pertumbuhan dan sintasan benih rajungan Portunus 
pelagicus. Percobaan  dirancang dengan menggunakan metode eksperimental dengan 3 

perlakuan dosis Aminovita-P, yaitu : A. pemberian Aminovita-P 10 ppm air media 
pemeliharaan, B. pemberian Aminovita-P 15 ppm air media pemeliharaan; dan C. Kontrol 
(tanpa pemberian Aminovita-P). Aplikasi pemberian Aminovita-P pada stadia zoea hingga 
krablet dan diberikan pada media pemeliharaan setiap 4 hari sekali selama pemeliharaan 
15 hari. Hasil Percobaan menunjukkan bahwa sintasan benih rajungan paling tinggi 
terdapat pada penambahan Aminovita-P dosis 10 ppm sebesar 22,36, sedangkan 
terendah terdapat pada penambahan Aminovitas-P dosis 20 ppm 8,4. Selanjutnya 
pertumbuhan rataan panjang mutlak dan lebar benih rajungan P. pelagicus tertinggi 
diperoleh pada dosis 10 ppm masing-masing 1385,4 µm dan 3278,4 µm, sedangkan 
pertumbuhan panjang dan lebar karapaks paling rendah terdapat pada penambahan 
Aminovitas-P dosis 20 ppm masing-masing pertumbuhan panjang mutlak 690,2 µm dan 
pertumbuhan lebar mutlak 1839,4 µm. Kemudian nilai rata-rata rasio RNA/DNA benih 
rajungan tertinggi dihasilkan pada Aminovita-P dosis 10 ppm 0,81±0,13 dan terendah 
pada Aminovita-P dosis 20 ppm 0,76±1,33. Tingginya nilai rataan rasio RNA/DNA pada 
penambahan Aminovita-P dosis 10 ppm mengindikasikan bahwa pada media 
pemeliharaan terjadi peningkatan rasio RNA/DNA yang dipengaruhi oleh peningkatan 
sintesis RNA maupun sintensis protein.   

Kata kunci:  Aminovita-P, krablet, pertumbuhan, Portunus pelagicus, rasio RNA/DNA, 

sintasan 

PENDAHULUAN 

Rajungan (P. pelagicus) merupakan salah satu komoditas andalan 
dalam sub sektor perikanan pada beberapa tahun terakhir karena mempunyai 
nilai ekonomis serta harga pasar yang tinggi terutama di Singapura, Jepang, 
Amerika dan Belanda. Tingginya nilai ekonomis dan harga pasar rajungan 
disebabkan dagingnya mempunyai rasa yang khas dan merupakan sumber 
protein yang utama sehingga digemari oleh konsumen (Juwana dan 
Romimohtarto, 2000).  

Produksi benih rajungan komersial masih memerlukan beberapa upaya 
penyempurnaan agar dapat berjalan lebih efisien. Kegiatan pembenihan 
rajungan saat ini masih sangat bergantung pada penggunaan pakan alami. 
Pakan merupakan komponen utama yang dibutuhkan oleh rajungan untuk 
menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Kelengkapan nutrisi dalam 
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pakan mutlak diperlukan untuk menjaga agar pertumbuhan rajungan dapat 
berlangsung secara normal. Penggunaan pakan alami dapat ditingkat 
kualitasnya  dengan enrichment (diperkaya) menggunakan asam amino. Vitalitas 
benih rajungan selain ditentukan oleh kualitas telurnya juga ditentukan oleh 
kualitas pakan benih tersebut (rotifer dan nauplius artemia), terutama kandungan 
DHA, EPA (Truong et al. 2007) Gunarto dan Herlinah, 2015) dan total asam 
lemak omega 3 (Churchil, 2003).  

Rendahnya kualitas pakan benih menyebabkan vitalitas benih rendah 
sehingga berakibat pada jumlah benih yang berhasil berkembang hingga stadia 
krablet menjadi sangat sedikit.Perbaikan kualitas pakan untuk benih mutlak 
harus dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi krablet.Menurut Susanto 
et al. 2003) menyatakan pada pemberian rotifer, nauplius artemia pakan buatan 
dari stadia Zoea 1 sampai Megalopa memberikan tingkat kelangsungan hidup 
tertinggi (46,96%) dibandingkan dengan pemberian rotifer dari Zoea1-Zoea 4, 
pakan buatan pada Zoea 1 dan nauplius artemia pada Zoea 3 (9,85%). 
Rendahnya tingkat kelangsungan hidup benih yang diberi pakan buatan 
disebabkan belum diketahuinya waktu yang tepat pemberian pakan buatan pada 
benih agar pakan tersebut dapat dicerna, selain itu pula belum diketahuinya 
ketersediaan enzim pencernaan pada stadia perkembangan benih rajungan. 
Pada stadia benih umumnya perkembangan enzim pencernaan belum 
sempurna, sehingga pakan buatan yang diberikan tidak dapat dicerna. Untuk itu 
perlu diketahui perkembangan enzim pencernaan untuk menentukan kapan saat 
yang tepat pakan buatan diberikan pada benih. 

Kendala utama yang dihadapi dalam upaya mengintroduksi pakan 
buatan adalah belum sempurnanya fungsi sistem pencernaan pada benih stadia 
awal sehingga produksi enzim masih belum memadai untuk mencerna nutrien 
dalam bentuk molekul kompleks (Kumlu, 1999). Untuk mengatasi masalah ini 
maka dipandang perlu untuk memberikan asupan berupa asam amino dan 
vitamin serta mineral yang komplek dan mengandung nutrien dalam bentuk lebih 
sederhana.  Nutrien dalam bentuk molekul sederhana diharapkan dapat lebih 
mudah dicerna dan diserap oleh benih walaupun ketersediaan enzim 
pencernaan endogen masih terbatas (Aslamyah, 2006).  

Salah satu inovasi agar pemberian pakan lebih efektif dan efisien yaitu 
dengan meningkatkan tingkat kecernaan organisme peliharaan melalui 
menambahkan aminovita-p pada media pemeliharaan Aminovita-P merupakan 
penyedia asam amino, vitamin dan mineral yang komplek karena mengandung 
kompenen aktif asam nukleat dengan jumlah kecil dan diperlukan dalam 
meningkatkan pertumbuhan sel. Aminovita-p memiliki nilai gizi dan dapat 
meningkatkan pencernaan sehinggaakan meningkatkan nafsu makan dan 
pertumbuhan benih.  Selain itu Aminovita-p dapat menambah bioavailability 
(artinya apa) dan memberi tingkat tekstur pakan yang bagus. Aminovita-p 
sebagai asupan benih dalam memberikan pakan, selain itu tentu juga akan 
meningkatkan kekebalan vitalitas. Secara fisiologi, aminovita-p di perairan 
maupun pakan diperlukan oleh organisme berfungsi dalam proses pembentukan 
tulang dan proses metabolisme. Menurut Gunarto et al. (2016), bahwa 
penambahan amonovita-p dengan dosis 5-15 ppm pada budiddaya ditambak 
dapat meningkatkan sintasan dan pertumbuhan udang ditambak. Penambahan 



149 

 

amonovita-p dapat meningkatkan jumlah energi bagi pertumbuhan dan sintasan 
benih rajungan. Namun demikian informasi mengenai dosis atau konsentrasi 
optimum aminovita-p tersebut yang dicampurkan dalam media pemeliaraan 
setiap satuan volume air pemeliharaan benih rajungan masih belum diketahui. 
Percobaan ini bertujuan mengetahui sintasan, pertumbuhan,dan rasio RNA/DNA 
benih rajungan P. pelagicus dengan penambahan dosis Aminovita-P dalam 
media pemeliharaan. Kegunaan percobaan ini diharapkan dapat menambah 
informasi terutama dosis penambahan Aminovita-P pada media pemeliharaan 
yang cocok untuk meningkatkan sintasan benih rajungan P. pelagicus. 

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan Tempat 

Percobaan  ini dilaksanakan pada bulan Juni-Oktober 2019 yang 
bertempat di Unit Pembenihan Kepiting dan Rajungan, BPBAP Takalar, Desa 
Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi 
Selatan. 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu emberkapasitas 80 liter 
sebagai media pemeliharaan, aerator, waring hitam, mistar, gayung, filter bag, 
pipet tetes dan beaker glass 50 ml untuk proses pengenceran pakan. Alat untuk 
mengukur kualitas air digunakan termometer, pH indikator, DO meter, hand-
refraktometer.  Bahan yang digunakan dalam Percobaan  ini yaitu benih rajungan 
P. pelagicus stadia Zoea, bahan uji berupa vitamin Aminovita-P, daun palen 
sebagai shelter, dan air laut dengan salinitas 27-32 ppt sebagai media hidup 
hewan uji. Bahan untuk persiapan media berupa kaporit 30 ppm dan 100 ppm, 
Natrium Tiosulfat 15 ppm dan 50 ppm, formalin 100 ppm, dan air tawar. 

Prosedur Percobaan  

Organisme uji yang digunakan pada percobaan adalah benih rajungan 
stadia zoea 1 dengan kepadatan 50 individu/L(Susanto dkk.,2003). Benih 
rajungan stadia zoea diperoleh dari Divisi Pembenihan Kepiting dan Rajungan 
BPBAP Takalar. Bahan uji yang digunakan adalah Aminovita-P yang merupakan 
salah satu sumber asam amino komersil. Aplikasi pemberian Aminovita-P pada 
media pemeliharaan sesuai dosis dan dilakukan setiap 4 hari sekali diberikan 
pada media pemeliharaan.  

Wadah pemeliharaan berupa ember warna hijau ukuran 80 liter 
sebanyak 8 buah yang diisi air sebanyak 60 liter. Ember tersebut  tersebut 
dibersihkan dan dilengkapi dengan instalasi air dan aerasi sebagai suplay 
oksigen dan diberi daun palen sebagai shelter serta ditutup menggunakan 
waring sebagai biosecurity. Wadah yang digunakan pada kerekayasaan ini 
terlebih dahulu didesinfeksi menggunakan kaporit 100 ppm, disikat merata pada 
bagian permukaan wadah, selanjutnya dinetralkan dengan Natrium Tiosulfat 50 
ppm. Pencucian peralatan aerasi dilakukan dengan perendaman formalin 100 
ppm selama 24 jam, kemudian dibilas air tawar sampai bersih. Selanjutnya 
peralatan aerasi dikeringkan dengan penjemuran selama 1-2 hari. Setelah 
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wadah kering kemudian diisi dengan air laut dan direndam selama 1 hari 
(Effendy dkk, 2005). 

Proses sterilisasi air media pemeliharaan dilakukan dengan cara air laut 
ditreatment dengan kaporit 30 ppm selama 24 jam menggunakan aerasi, 
selanjutnya dinetralkan dengan Natrium Tiosulfat sebanyak 15 ppm dengan 
pengaerasian kuat. Air laut tersebut disterilkan kembali dengan mnggunakan 
lampu ultra violet serta disaring kembali dengan filter bag (Effendy dkk, 2005).  

Pemeliharaan Benih dan Pemberian pakan 

Pemeliharaan benihpada  wadah percobaan  dengan padat tebar 
berkisar 50ind./L benih rajungan stadia Zoea 1(Susanto dkk.,2003). Selama 
pemeliharaan diberikan pakan alami yang akan digunakan pada percobaan  ini 
adalah rotifer (Branchionus plicatilis) yang diberikan pada zoea 1 sampai zoea 3 
sebanyak 30 individu/mL. Pemberian pakan alami dilakukan dua kali per hari 
yaitu pukul 07.00 dan 19.00. 

Pakan buatan komersial yang digunakan yaitu pakan Japonikus No. 0 
dan No. 1.Pada stadia zoea 1 sampai zoea 3 diberikan pakan Japonikus No.0 
sebanyak 5 mg/L/hari sedangkan pada stadia zoea 3 sampai megalopa diberikan 
pakan Japonikus No. 1 sebanyak 10 mg/L/hari. Pakan buatan diberikan enam  
kali per hari, yaitu pukul 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 dan 22.00. Pada stadia 
zoea 1 sampai zoea 2 pakan alami telah dicampur dengan pakan buatan untuk 
adaptasi pemberian pakan buatan pada benih. 

Desain dan Rancangan Percobaan  

Percobaan dirancang dengan menggunakan metode eksperimental 
yang dilakukan dengan 3 percobaan dan 2 ulangan. Perlakuan penambahan 
dosis Aminovita-Pyaitu: A. pemberian Aminovita-P 10 ppm air media 
pemeliharaan, B. pemberian Aminovita-P 15 ppm air media pemeliharaan;dan 
C. Kontrol (0 ppm tanpa pemberian Aminovita-P).Aplikasi pemberian Aminovita-
P pada stadia zoea sampai stadia crablet dan diberikan di media pemeliharaan 
setiap 4 hari sekali selama pemeliharaan 15 hari.   

Peubah-peubah dan cara pengukurannya 

Peubah yang digunakan dalam percobaan ini adalah: 1) sintasan, 2) 
pertumbuhan mutlak (panjang dan lebar karapaks), 3) pengukuran rasio RNA-
DNA, dan 4)parameter kualitas air media.  

Sintasan 

Tingkat kelangsungan hidup atau sintasan crablet rajungan dihitung 
dengan rumus yang disarankan Effendie (2002), yaitu: 

SR =
Nt

N0

x 100% 

Dimana :  SR  = Sintasan benih yang diuji (%) 
     No  = Jumlahbenih yang hidup pada awal Percobaan (ekor) 
     Nt = Jumlahbenih yang hidup pada akhir Percobaan  (ekor) 
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Pertumbuhan Mutlak 

 Pengukuran pertumbuhan bobot dilakukan dari awal hingga akhir 
Percobaan  dengan menimbang bobot crablet rajungan dengan menggunakan 
timbangan analitik. Rumus untuk menghitung pertumbuhan bobot mutlak 
menurut Effendie (1979) sebagai berikut: 

ΔCW = CWt – CWo 

Dimana : ΔCW = Pertumbuhan panjang/lebar karapaks (µm); 
  CWt   = Panjang/lebar karapaks rata-rata pada akhir Percobaan  (µm); 
  CW0   = Panjang/lebar karapaks rata-rata pada awal Percobaan  (µm). 

Pengamatan panjang/lebar karapaks menggunakan Mikroskop Olympus 
CX-21 LED Fluorewscence. Metode pengukuran benih yaitu dengan mengambil 
sebanyak 2-3 ekor crab rajungan kemudian diamati dibawah mikroskop setelah 
itu ditandai menggunakan garis panjang dan lebar pada benih. 

Pengukuran Rasio RNA/DNA 

Pengukuran konsentrasi RNA dan DNA menggunakan 
spektrofotometer. Untuk mengukur konsentrasi DNA digunakan rumus yang 
digunakan Fatchiyah (2011) pada akhir kerekayasaan sebagai berikut: 

(DNA) = Á260 x 50 x Faktor Pengenceran 

Dimana :  Á260 = Nilai Absorbansi pada 260 nm   
    50  = Larutan dengn nilai absorbansi 1,0 sebanding dengan 50 µg 
                untai ganda DNA perml (dsDNA). 

(RNA) = Á260 x 40 x Faktor Pengenceran 

    40  = 40 µg/ml untai tunggal RNA (ssRNA). 

Pengukuran kualitas air 

Pengukuran parameter kualitas air baik secara fisika maupun secara 
kimia. Adapun peralatan dan metode pengukuran parameter kualitas air yang 
digunakan selama Percobaan dapat dilihat padaTabel 1.  

Tabel 1. Parameter, peralatan dan metode yang digunakan dalam pengukuran 
parameter kualitas air. 

No. Parameter Peralatan Frekuensi Metode 

1. Temperatur    (0C) Thermometer Harian In situ 
2. Salinitas   (ppt) Hand-Refractometer Harian In situ 
3. pH pH meter Harian In situ 
4. Oksigen Terlarut (mg/L) DO meter Harian In situ 
5. Alkalinitas (mg/L) Titrasi Harian Laboratorium 
6. Amonia NH4  (mg/L) Spectrofotometer Mingguan Laboratorium 
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Analisa Data 

Data sintasan, pertumbuhan (panjang dan berat), dan pengukuran kualitas 
air diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik menggunakan microsoft 
Excel 2007 dan dianalisis menggunakan analisis secara deskriptif sesuai 
kebutuhan dan tingkat kelayakan benihrajungan dan didukung berbagai literatur. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sintasan  

Rata-rata sintasan benih rajungan P. pelagicus stadia zoea sampai 
krabdengan penambahan dosis Aminovita-P dapat disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Sintasan (%) benih rajungan stadia crablet rajungan P. pelagicus pada 
akhir percobaan  

Dosis Aminovita-P (ppm) Sintasan Crab (%) 

10 22,6 
15 13,5 

Kontrol 15,6 

Sintasan benih rajungan paling tinggi terdapat pada penambahan 
Aminovita-P dosis 10 ppm sebesar 22,36, sedangkan paling rendah terdapat 
pada penambahn dosis Aminovitas-P dosis 15 ppm sebesar 13,5. Menurut 
Susanto et al, (2005), dalam kegiatan produksi massal rajungan sintasan yang 
diperoleh berkisar antara 4-29%. Tingginya sintasan pada perlakuan 
penambahan Aminovitas-P dosis 10 ppm diduga mampu memberikan dosis 
yang optimum dan lebih rendahnya tingkat stress. Sifat kanibalisme diduga 
sebagai faktor utama yang menyebabkan perbedaan sintasan yang diperoleh 
pada masing-masing perlakuan.  

Pertumbuhan Mutlak Berdasarkan Panjang dan Lebar Karapaks  

Rata-rata panjang dan lebar karapaks benih rajungan P. pelagicus 
stadia zoea sampai crab pada penambahan dosis Aminovita-P berbeda dapat 
disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Pertumbuhan panjang dan lebar karapaks benih rajungan P. pelagicus 
stadia zoea sampai crablet. 

Dosis 
Aminovita-P 

(ppm) 

Panjang 
Rataan Awal 
Zoea (µm) 

Panjang 
Rataan Akhir 

Crab (µm) 

Lebar Rataan 
Awal Zoea 

(µm) 

Lebar 
Rataan Akhir 

Crab (µm) 

Panjang 
mutlak 

Lebar 

mutlak 

10 1444,9 2830,3 415,8 3694,2 1385,4 3278,4 
15 1444,9 2343,5 415,8 2640,5 898,5 2224,7 

Kontrol 1444,9 2558,7 415,8 2849,5 1113,8 2433,7 

Tabel 3 penunjukkan pertumbuhan rata-rata panjang mutlak dan lebar 
benih rajungan P. pelagicus tertinggi diperoleh pada dosis 10 ppm masing-
masing 1385,4 µm dan 3278,4 µm, Tingginya nilai pertumbuhan panjang 
karapaks dan lebar karapaks, diduga karena dosis Aminovita-P yang diberikan 
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optimum dan juga yang mengandung asam amino, vitamin dan mineral yang 
komplek karena mengandung kompenen aktif asam nukleat dengan jumlah kecil 
dan diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan sel. Sedangkan pertumbuhan 
panjang dan lebar karapaks paling rendah terdapat pada penambahan 
Aminovitas-P dosis 15 ppm masing-masing pertumbuhan panjang mutlak 
898,5µm dan pertumbuhan lebar mutlak 2224,7 µm.  Rendahnya pertumbuhan 
panjang mutlak dan lebar mutlak pada dosis 15 ppm diduga karena jumlah dosis 
yang diberikan terlalu melebihi standar optimum. 

Rasio RNA/DNA 

Rata-rata rasio RNA/DNA pada larva rajungan yang diberi Aminovita-P 
pada media pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 4: 

Tabel 4. Rata-rata rasio RNA/DNA benih rajungan P. pelagicus akhir percobaan  

Dosis Aminovita-P 
(ppm) 

DNA RNA 
Rata-rata rasio 

RNA/DNA  

10 11,63 9,47 0,81 
15 9,10 7,03 0,77 

Kontrol 8,87 7,17 0,80 

 Tabel 4.memperlihatkan nilai rata-rata rasio RNA/DNA benih rajungan 
tertinggi dihasilkan pada Aminovita-P dosis 10 ppm 0,81 dan terendah pada 
Aminovita-P dosis 15 ppm 0,77. Nilai rasio RNA/DNA yang dihasilkan pada benih 
rajungan pada seluruh perlakuan penambahan Aminovita-P yang diujicobakan 
lebih rendah dari rasio RNA/DNA.  Selain, ini Aminovita-P memiliki peranan 
membantu pada proses pencernaan pertumbuhan benih rajungan. Tingginya 
rasio RNA/DNA pada penambahan Aminovita-P dosis 10 ppm mengindikasikan 
bahwa pada media pemeliharaan terjadi peningkatan rasio RNA/DNA yang 
dipengaruhi oleh peningkatan sintesis RNA maupun sintensis protein.  Hasil 
rasio RNA/DNA yang ditemukan pada perekayasaan ini memperlihatkan nilai 
yang bervariasi pada masing-masing dosis Aminovita-P.  Hal ini menunjukkan 
gambaran bahwa kemampuan fisiologis dari benih rajungan dapat dikatakan 
bahwa rasio RNA/DNA merupakan suatu petunjuk untuk pertumbuhan ataupun 
perkembangan suatu organisme (Budi, 2017) Kualitas benih rajungan juga 
diketahui melalui nilai rasio RNA/DNA yang tinggi, hal ini juga akan 
meningkatkan performa pertumbuhan benih rajungan, semakin tinggi nilai rasio 
RNA/DNA maka akan meningkatkan pertumbuhan benih rajungan R. pelagicus.  

Parameter Kualitas Air 

Parameter kualitas air relatif sama antara perlakuan dosis Aminovita-P 
masing-masing pengujian dan berada pada kisaran yang optimal untuk 
pemeliharaan benih rajungan P. pelagicus. Perekayasaan ini menjelaskan 
tentang perbandingan hasil pengukuran parameter kualitas air n dengan 
penggunaan dosis Aminovita-P dalam pemeliharaan benih rajungan. Adapun 
parameter kualitas air rata-rata yang diamati selama perekayasaan adalah 
temperatur, salinitas, pH, oksigen terlarut, dan alkalinitas, serta Amoniak. Hasil 
pengukuran parameter kualitas air selama perekayasaan disajikan pada Tabel 
5.  
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 Tabel 5. Kisaran parameter kualitas air pemeliharaan benih rajungan dengan 
penambahan Aminovita-P pada media pemeliharaan 

Parameter 
Kualitas Air 

Dosis Aminovita-P 

10 ppm 15 ppm Kontrol 

Kisaran Rataan Kisaran Rataan Kisaran Rataan 

Temperatur  (0C) 31,4-32,0 31,6±0,4 31,2-32,0 31,6±0,4 31,0-32,0 31,7±0,3 

pH 8,15-8,23 8,2±0,0 8,15-8,35 8,2±0,1 8,10-8,30 8,2±0,1 
Salinitas (ppt) 31,0-32,0 31,8±0,4 31,0-32,0 31,9±0,3 31,0-32,0 31,9±0,3 
DO (mg/L) 5,25-5,70 5,4±0,2 5,20-5,68 5,4±0,2 5,20-5,68 5,4±0,2 
Amoniak (mg/L) 0,006-0,03 0,019±0,0 0,006-0,18 0,115±0,09 0,006-0,02 0,013±0,01 

Pada Tabel 5 secara umum menunjukkan bahwa parameter kualitas air 
media selama pemeliharaan masih berada pada kisaran yang layak untuk 
produksi benih crab rajungan.  Temperatur air selama pemeliharaan berkisar 
antara 31,0-32,00C, ini merupakan kisaran yang cukup baik untuk kehidupan 
benih crab rajungan. Nilai kisaran temperatur pada wadah pemeliharaan dengan 
Aminovita-P dosis 10 ppm diperoleh kisaran antara 31,4-32,00C dengan nilai 
rata-rata 31,6±0,40C, selanjutnya aminovita-P dosis 15 ppm diperoleh kisaran 
antara 31,2-32,00C dengan nilai rata-rata 31,6±0,40C, pada dosis 15 ppm, 
sedangkan kontrol diperoleh kisaran temperatur antara 31,0-32,00C dengan nilai 
rata-rata 31,7±0,30C. Hal ini didukung oleh pendapat Juwana &Romimohtarto 
(2000), bahwa temperatur optimun untuk larva rajungan fase megalopa-crablet 
berkisar antara 28-34ºC.Temperatur merupakan salah satu faktor abiotik penting 
yang mempengaruhi aktivitas, nafsu makan, konsumsi oksigen, dan laju 
metabolisme krustase (Zacharia &Kakati, 2004). Temperatur air sangat 
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup rajungan dan organisme laut lainnya, 
dimana perubahan temperatur sangat berpengaruh dalam kecepatan 
metabolisme dan kegiatan organisme lainnya. Perubahan faktor lingkungan 
seperti temperature, oksigen terlarut, salinitas dan mutu lingkungan air lainnya 
akan mempengaruhi frekuensi pergantian kulit dan peningkatan ukuran pada 
krustacea (Setyadi, 2008). 

Nilai pH air selama perekayasaan berkisar antara 8,1-8,3.  Nilai kisaran 
pH pada wadah pemeliharaan dengan penambahan Aminovita-P dosis 10 ppm 
diperoleh kisaran antara 8,15-8,23 dengan nilai rata-rata 8,2±0,0, dan dosis 15 
ppm diperoleh kisaran antara 8,15-8,35 dengan nilai rata-rata 8,2±0,1, 
sedangkan kontrol diperoleh nilai kisaran 8,10-8,30 dengan nilai rata-rata 
8,2±0,1.  Kisaran ini masih optimal untuk pertumbuhan dan tingkat kelangsungan 
hidup crab rajungan.  Menurut Syahidahet.al. (2003), bahwa batas normal untuk 
kehidupan larva rajungan stadia megalopa pada pH 7,0-8,5 dan pH 7,5-8,5 
(Juwana & Romimohtarto, 2000). 

Salinitas merupakan salah satu parameter kualitas air yang sangat 
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan benihrajungan. 
Salinitas air yang terukur selama perekayasaan ini pada ketiga percobaan 
berkisar antara 31,0-32,0 ppt. Nilai kisaran salinitas pada wadah pemeliharaan 
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dengan dengan semua perlakuan penambahan Aminovita-P diperoleh kisaran 
antara 31,0-32,0 ppt. Aminovita-P dosis 10 ppm nilai rata-rata salinitas 31,8±0,4 
ppt, sedangkan pada dosis 15 ppm dan kontrol nilai rata-rata salinitas sama yaitu 
31,9±0,3 ppt.  Menurut Juwana (1997), salinitas yang optimal untuk stadia 
megalopa sampai crablet rajungan berkisar 28–34 ppt. Lebih lanjut dikatakan Adi 
(2011), bahwa salinitas 31,0-33,0 ppt dengan pemberian pakan yang cukup 
dapat mempercepat molting benih rajungan. 

Oksigen terlarut merupakan suatu parameter pembatas utama karena 
pengaruh oksigen terlarut sangat penting pada kelangsungan hidup dan 
pertumbuhan. Apabila kandungan oksigen rendah menyebabkan pada kematian 
larva. Pada perekayasaan kandungan oksigen yang terukur berkisar antara 5,2-
5,7 mg/L.  Kisaran oksigen terlarut pada wadah pemeliharaan dengan 
penambahan Aminovita-P dengan dosis 10 ppm diperoleh kisaran antara 5,3-
5,7 mg/L dengan nilai rata-rata 5,4±0,2 mg/L sedangkan kontrol diperoleh 
kisaran oksigen terlarut 5,2-5,7 mg/L dengan nilai rata-rata 5,4±0,2 ppm.  Kisaran 
oksigen terlarut dikategorikan masih layak bagi kehidupan crablet rajungan. 
Menurut Adi (2011), oksigen terlarut di dalam air antara 4-6 ppm dianggap paling 
ideal untuk tumbuh dan berkembang larva.   

 Kandungan amoniak yang terukur pada media pemeliharaan dengan 
penambahan Aminovita-P dosis 10 ppm diperoleh kisaran antara 0,006-0,027 
mg/L ppmdengan  nilai rata-rata 0,019±0,0 mg/L.  Aminovita-P dosis 15 ppm 
diperoleh kisaran antara 0,006-0,018 mg/L dengan  nilai rata-rata 0,115±0,09 
mg/L, sedangkan pada kontrol diperoleh kisaran antara 0,006-0,02 mg/L dengan 
nilai rata-rata 0,013±0,01 mg/L. Kisaran nilai ini tergolong baik dan masih dalam 
batas toleransi benih rajungan sampai stadia crab.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa penambahan 
Aminovita-P pada media pemeliharaan dengan dosis 10 ppm menghasilkan 
sintasan crab rajungan tertinggi yaitu 22,6 dibandingkan dengan kontrol 0 ppm 
dan 15 ppm masing-masing 15,6 dan 13,5. Penambahan Aminovita-P rata-rata 
rasio RNA/DNA benih rajungan tertinggi 0,81±0,13 pada dosis 10 ppm dan 
terendah pada Aminovita-P dosis 15 ppm 0,77±0,32. Sedangkan pertumbuhan 
panjang dan lebar karapaks tertinggi pada dosis 10 ppm masing-masing 1385,4 
dan 3278,4µm.  
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ABSTRAK 

Dunaliella sp merupakan kelompok alga hijau yang mempunyai kandungan 
protein,lemak,dan karbohidrat yang tinggi. Dunaliella sp ini banyak dimanfaatkan sebagai 
pakan kopepod, larva moluska, udang, teripang dan jenis zooplankton lainnya, Karena 
manfaatnya tersebut maka kebutuhan akan pakan alami terus meningkat. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk mengetahui cara kultur dan pertumbuhan Dunaliella sp dalam 

skala laboratorium pada volume 2 liter. Kegiatan ini dimulai dari sterilisasi, persiapan 
media kultur,pemberian pupuk, penebaran bibit pemeliharaan bibit dan pengamatan 
pertumbuhan. Pengamatan pertumbuhan dilakukan menggunakan mikroskop selama 13 
hari. Hasil pengamatan menunjukan bahwa kepadatan plankton Dunaliella sp dalam 

volume 2 liter hingga hari ketiga masih terus meningkat/linear (positif). Hal ini disebabkan 
masih tersediannya nutrient yang cukup dalam media. Setelah hari ketiga pertumbuhan 
mulai menurun dapat dilihat dari perbedaan warna dan adanya pengendapan dalam 
wadah kultur. 

 
Kata kunci: Pertumbuhan,metode kultur,Dunaliella sp 

PENDAHULUAN 

Produktivitas suatu perairan tidak lepas dari peranan fitoplankton 
sebagai dasar kehidupan bagi organisme perairan lainya. Fitoplankton 
merupakan organism autotrof yang mampu memanfaatkan senyawa organiek 
melalui proses fotosintesis. Disamping sebagai produsen primer yang terlibat 
langsung dalam rantai makanan fitoplankton juga merupakan penghasil oksigen. 
Selain itu fitoplankton juga mempunyai peranan sebagai indikator biologis untuk 
menjaga kualitas air dan menjaga kestabilan suatu perairan (Rachmawati,2002). 

Selama ini, pakan alami diperoleh dengan cara menangkapnya dari 
alam atau dengan cara membudidayakan. Pakan alami merupakan kunci utama 
keberhasilan dalam pembenihan udang maupun ikan.  Sehingga ketersediaan 
pakan alami dalam jumlah yang cukup, berkesinambungan dan tepat waktu 
adalah merupakan suatu hal utama yang harus dipenuhi untuk dapat memenuhi 
target produksi tersebut, akan lebih mudah tercapai dengan melakukan budidaya 
/kultur pakan alami baik skala laboratorium maupun skala massal. 

Dunaliella sp dibudidayakan sebagai sumber pakan bagi ikan. Namun 
saat ini Dunaliella sp juga merupakan salah satu mikroalga yang dikembangkan 
sebagai sumber bahan pangan bagi manusia selain Spirulina sp,Chlorella sp, 
dan Haemotococcus pluvialis (Erlania,2009). Dunaliella sp dapat hidup dan 
berkembang dengan baik pada kondisi perairan yang sesuai. Eksistensinya 
sangat ditentukan oleh interaksi terhadapa faktor fisik, kimia dan biologi didalam 
perairan tersebut (Isnansetyo dan Kurniastusy,1995). Oleh karena itu kegiatan 
ini diharapkan dapat menjadi informasi awal bagi pengembangan ilmu 

mailto:asriani.tuti@yahoo.com
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pengetahuan tentang  teknik kultur dan pengamatan pola pertumbuhan 
Dunaliella sp dalam kultur skala laboratorium. 

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan ini dilaksanakan dilaboratorium Bioteknologi Instalasi 
Pembenihan Udang Windu(IPUW), Desa Lawallu, Kecamatan Soppengriaja, 
Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Bahan yang digunakan adalah Air laut steril, 
alkohol 70%, larutan chlorine, sodium thio sulfat pupuk conwy dan inokulum 
Dunaliella sp,  Adapun alat yang digunakan yaitu erlemeyer duran volume 2 liter, 
pipet glass, oven, mikropipet, aluminium foil, mikroskop, obyek glass, 
haemocytometer, dan tissue. Alat yang akan digunakan sebelumnya dicuci 
dengan deterjen kemudian dibilas dengan air tawar sampai bersih lalu ditiriskan 
setelah keringkemudian  disterilisasi dengan oven  pada suhu 1210C selama 30 
menit. Air laut salinitas 30 ppt yang digunakan sebagai media kultur terlebih 
dahulu ditampung dalam wadah penampungan air berkapasitas 150 liter yang 
telah disaring menggunakan filter bag. Air laut kemudian disterilkan 
menggunakan larutan chlorine sebanyak 200 ppm lalu didiamkan selama 24 jam, 
setelah 24 jam dinetralkan dengan sodium thio sulfat sebanyak seperdua dari 
larutan chlorine tersebut. 

Sebelum melakukan kegiatan kultur terlebih dahulu tangan disemprot 
dengan alkohol guna mencegah terjadinya kontaminasi, Air laut steril kemudian 
dimasukkan dalam wadah kultur sebanyak 1.500 ml (1,5) L kemudian 
ditambahkan pupuk conwy dan vitamin menggunakan mikropipet dengan dosisi 
1 ml/1 liter air media, Selanjutnya dipasang aerasi guna menghomogenkan 
pupuk pada air media, Inokulum Dunaliella sp yang digunkan sebanyak 500 ml 
(20-30% dari media kultur), kemudian wadah kultur ditutup dengan aluminium 
foil agar tidak terkontaminasi dengan lingkungan luar,diberi label dan diinkubasi 
selama masa pemeliharaan. Proses pengamatan dilakukan setiap hari selama 
13 hari dibawah mikroskop. Langkah pertama yang dilakukan adalah 
membersihkan haemacytometer dengan cara  menyemprotkan aquadest lalu 
dibersihkan dengan tissue kemudian sampel dipipet sebanyak 1 ml dimasukkan 
dalam parit yang melintang pada haemacytometer kemudian tutup dengan 
obyek glass dan diamati dibawah mikroskop. Data pertumbuhan ( kepadatan) 
Dunaliella sp dihitung menggunakan rumus menurut Isnansetyo dan Kurniastuty 
(1995) yaitu : 

N x 104 Sel/ml 

Dimana: N = Jumlah rata-rata sel yang terdapat pada kotak bujur sangkar 
x 104 = Jumlah kepadatan sel sebenarnya pada 1 ml media atau air 
Sel/ml = satuan kepadatan fitoplankton. 
 

HASIL DAN BAHASAN 

Berdasarkan hasil pengamatan Dunaliella sp dalam skala laboratorium pada 
volume 2 L selama 13 hari dapat dilihat pada Gambar 1. 
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      Air laut steril         Wadah  kultur         Pemupukan     Pemasangan 
       aerasi 

 

Pengamatan sampel        Proses sampling    Tutup aluminium foil     Pemberian inokula 

Gambar 1 . Proses kultur media dan pengamatan pertumbuhan Dunaliella sp 
pada volume 2 L 

 

 

Gambar 2. Pola pertumbuhan Dunaliella sp dalam skala laboratorium (2 L) 
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Berdasarkan Gambar 2 diatas terlihat bahwa umumnya pertambahan 
jumlah plankton hingga hari ketiga masih terus meningkat dan populasi tertinggi 
terjadi pada hari keempat mencapai 169x104 sel/ml. Hal ini disebabkan masih 
tersedianya nutrisi yang cukup dalam media kultur. fase inkubasi terjadi pada 
hari  ke 1-2, hari ke3-4 adalah fase eksponensial, hari ke 4-8 fase penurunan, 
hari ke 8-9 adalah fase stasioner sedangkan hari ke10-13 adalah fase kematian. 
Berdasarkan grafik ini maka fase eksponensial sebagai standar panen hasil 
kultur Dunaliella sp pada skala laboratorium untuk dikembangkan pada skala 
intermedit dan skala massal. 

KESIMPULAN 

Dari hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pola pertumbuhan Fitoplankton Dunaliella sp yang dikultur mengalami fase 
adaptasi, fase eksponensial dan fase kematian.  

2. Puncak pertumbuhan terjadi pada hari ke tiga dan keempat.  
3. Kultur pakan alami harus dilakukan secara hati-hati dan steril agar tidak 

terjadi kontaminasi dengan jenis yang lain. 
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VALIDASI METODE PENGUJIAN KADAR LEMAK TOTAL: SNI 2354-3-2006  
DAN SNI 2354-3-2017 

Ukis Shofarudin, Helena Manik, dan Rinta Kusumawati 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk Dan Bioteknologi 
Kelautan dan Perikanan 

Jl.KS.Tubun Petamburan Vi –Slipi, Jakarta 

ABSTRAK 

Validasi diartikan sebagai suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai 
bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme 
yang digunakan dalam suatu proses akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. 
Pada penelitian ini, dilakukan validasi metode pengujian kadar lemak total pada produk 
perikanan berupa tepung ikan yang telah terukur homogenitas dan stabilitasnya. Metode 
yang akan divalidasi adalah SNI 2354-3-2006 dan SNI 2354-3-2017, keduanya 
merupakan metode uji kadar lemak dengan prinsip gravimetri. Validitas metode 
ditetapkan dengan perhitungan statistika uji t. Hasil pengujian kadar lemak tepung ikan 
menunjukkan bahwa metode SNI 2354-3-2017 lebih maksimal mengestrak kandungan 
lemak dalam sampel tepung ikan dan menghasilkan nilai rata-rata kadar lemak total lebih 
besar (4,76%) dibandingkan metode SNI 2354-3-2006 (3,47%). Hasil uji-t dari data yang 
diperoleh menunjukkan bahwa hasil uji tidak berbeda nyata dengan nilai acuan.  

Kata kunci: validasi metode, kadar lemak, SNI 2354-3-2006, SNI 2354-3-2017 

PENDAHULUAN 

Laboratorium merupakan ujung pangkal kegiatan yang menghasilkan 
data atau angka yang akan digunakan sebagai pijakan pada tahapan berikutnya 
seperti pengambilan keputusan, analisis, dan sebagainya. Oleh karena itu hasil 
pengujian laboratorium harus dapat dipertanggungjawabkan. Laboratorium 
pengujian membutuhkan suatu metode yang akurat dan presisi untuk 
memastikan hasil ujinya mendekati nilai benar dari suatu sampel sehingga 
kualitas produk maupun bahan baku dapat dipastikan. Salah satu indikator 
bahwa hasil pengujian memenuhi syarat untuk diterima yaitu metode pengujian 
yang digunakan telah tervalidasi. 

Analisis mengenai validasi metode pengujian kadar lemak total produk 
perikanan ini ditujukan untuk menetapkan suatu metode uji kadar lemak total 
terbaik dan tervalidasi untuk sampel produk perikanan. Validasi metode 
pengujian  adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu, 
berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan bahwa parameter 
tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. untuk mencapai 
kecermatan yang tinggi, validasi metode hanya dapat dilakukan dengan 
pelaksanaan yang cermat dan taat asas sesuai prosedur (Harmita, 2004). SNI 
19-17025-2000 menyebutkan bahwa validasi metode dapat dilakukan terhadap 
metode yang tidak baku, metode yang dikembangkan atau didesain sendiri, 
metode baku yang dikembangkan di luar ruang lingkupnya, metode baru yang 
dimodifikasi, dan metode baku untuk menegaskan bahwa metode itu sesuai 
untuk penggunaan yang dimaksudkan (Kantasubrata, J., 2005).  



164 

 

Prosedur, hasil, maupun pernyataan yang berisi ketangguhan metode 
tersebut harus terekam dengan baik. Umumnya validasi dilakukan saat:  

1) Suatu metode baru dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan 
tertentu 

2) Suatu metode rutin dikembangkan atau diperluas guna memecahkan 
permasalahan tertentu 

3) Suatu metode memiliki fenomena berubah sesuai fungsi waktu 
4) Suatu metode baku dikerjakan oleh analis/unit analisis/alat analisis yang 

berbeda 

(Kantasubrata, J. 2005). 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan metode yang tervalidasi dan 
menghasilkan hasil uji kadar lemak total maksimal. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Bahan utama yang digunakan adalah tepung ikan yang dibuat 
berdasarkan teknik pembuatan tepung ikan (Saleh etal, 1990) (Gambar 1) 
dengan bahan baku ikan kakap putih segar yang kemudian dijadikan bahan 
acuan sekunder (Trisna, 2009) (Gambar 2). Bahan kimia yang digunakan untuk 
uji kadar lemak total meliputi di-etileter, batu didih, HCL 37%, dan akuades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pembuatan tepung ikan 
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Gambar 2. Tahapan validasi metode analisa bahan pakan 

Peralatan 

Peralatan yang digunakan diantaranya: kertas pH merk Merck, kertas 
saring, plate pemanas, penyangga, ekstraktor soxhlet konvensional, kondensor, 
sirkulator pendingin, labu alas bulat 250 ml, selongsong, desikator, oven, neraca 
analitik, gelas piala 200 ml, gelas arloji, dan batang pengaduk. 

Metode 

Pengujian kadar lemak total menggunakan sampel tepung ikan yang 
telah diuji homogenitas dan stabilitasnya dengan 6 kali ulangan. Metode yang 
digunakan sebagai berikut: 

1. SNI 2354-3-2006 Cara uji kimia – Bagian 3: Penentuan kadar lemak total 
pada produk perikanan. 

- Labu alas bulat (A) ditimbang, 
- Contoh ditimbang sebanyak +2g (B), 
- Contoh dimasukkan dalam selongsong lemak,  
- Ditambahkan 100 ml dietil eter ke dalam labu alas bulat,  
- Selongsong lemak dimasukkan ke dalam ekstraktor soxhlet dan pasang 

rangkaian soxhlet dengan benar,  
- Sampel di ekstraksi pada suhu 600C selama 8 jam,  
- Evaporasi campuran lemak dan dietil eter dalam labu alas bulat sampai 

kering,  
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- Labu alas bulat yang berisi lemak dikeringkan ke dalam oven suhu 1050C 
selama +2 jam untuk menghilangkan pelarut organik (dietil eter) dan uap 
air, 

- Dinginkan labu alas bulat yang berisi lemak di dalam desikator selama 30 
menit, 

- Labu alas bulat yang berisi lemak (C) ditimbang sampai berat konstan, 
- Perhitungan % kadar lemak total = 100% x (C-A) / B. 

2. SNI 2354-3-2017 Cara uji kimia – Bagian 3: Penentuan kadar lemak total 
pada produk perikanan. 

- Contoh ditimbang 2 g dalam gelas piala 250 ml (A),  
- Sampel dimaserasi 20 mL HCl 37% pekat dan 30 mL air serta beberapa 

butir batu didih, 
- Gelas piala ditutup dengan gelas arloji, 
- Campuran dididihkan selama 15-20 menit,  
- Tutup kaca arloji dibilas dengan air panas, 
- Campuran disaring dalam keadaan panas, ekstrak dibilas dengan air 

panas hingga pH netral atau sama dengan pH air pembilas,  
- Sampel dalam kertas saring dikeringkan dengan oven pada suhu 100-

1050C selama 10-15 menit,  
- Labu alas bulat (B) ditimbang,  
- Ditambahkan berturut-turut 100 ml atau sesuai volume soxhlet dietil eter 

ke dalam labu alas bulat,  
- Selongsong lemak dimasukkan ke dalam ekstraktor soxhlet dan pasang 

rangkaian soxhlet dengan benar, 
- Ekstraksi dilakukan dengan siklus ekstraksi 5 menit/siklus selama 3-4 jam, 
- Evaporasi campuran lemak dan dietil eter dalam labu alas bulat sampai 

kering,  
- Labu alas bulat yang berisi lemak dimasukkan ke dalam oven suhu 1050C 

selama +2 jam untuk menghilangkan pelarut organik (dietil eter) dan uap 
air,  

- Dinginkan labu alas buat yang berisi lemak di dalam desikator selama 30 
menit,  

- Berat labu alas bulat yang berisi lemak (C) ditimbang sampai berat 
konstan,  

- Perhitungan % kadar lemak total = 100% x (C-B) / A. 

HASIL DAN BAHASAN 

Nilai acuan yang digunakan dalam perhitungan kadar lemak total 
tepung ikan adalah 4,65%. Nilai ini diambil dari hasil perhitungan dari 10 kali 
ulangan pengujian untuk menetapkan nilai rata-rata tepung ikan. Pengujian 
untuk verifkasi metode dilakukan dalam 6 kali ulangan. Hasil pengujian kadar 
lemak dengan sampel bahan acuan sekunder tepung ikan menggunakan 
metode acuan SNI 2354-3-2006 dan SNI 2354-3-2017 dengan alat soxhlet 
konvensional ditampilkan dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Penetapan nilai tetap sampel tepung ikan  

Sampel Kadar Lemak (%) 

1 4,54 

2 4,49 

3 4,52 

4 4,51 

5 4,30 

6 4,20 

7 5,08 

8 5,07 

9 5,03 

10 4,72 

Nilai rata-rata 4,65 

Perhitungan nilai tetap menggunakan menggunakan pendekatan 
statistik angka mean menunjukkan hasil 4,65%. Untuk perhitungan 
keberterimaan kadar lemak total tepung ikan dari 2 (dua) metode ini digunakan 
angka tetap 4,65%. Dalam perhitungan ini juga menggunakan parameter tetap 
meliputi: 

- Waktu yang digunakan untuk setiap tahapan harus dalam waktu yang sama 
untuk pengerjaan analisa sampel dan ulangannya. 

- Kondisi ruangan yang diatur sedemikian rupa sehingga berada pada angka 
yang sama (suhu dan kelembaban ruangan), dipastikan untuk ruangan 
ketika proses analisa dilakukan menunjukkan angka kelembaban 50-60% 
dan suhu 27-29ºC. 

- Jumlah lampu yang digunakan sebagai penerangan diruang asam ketika 
analisa dilakukan harus sama. Faktor jumlah dan tinggi rendah lampu 
mempengaruhi suhu ruang asam ketika proses analisa dilakukan. 

- Kondisi glassware yang digunakan harus menggunakan ukuran dan merk 
yang sama. 

- Kinerja timbangan analitik dipastikan sudah dikalibrasi eksternal ataupun 
ketika akan digunakan sudah dikalibrasi internal terlebih dahulu agar data 
yang diperoleh lebih valid. 

- Kinerja, volume ruang, dan titik kedudukan labu lemak dalam oven yang 
akan digunakan untuk penguapan sisa dietil eter harus diposisi yang sama. 
Misalnya, oven yang digunakan harus sama, meletakkan labu lemak pada 
rak didalam oven harus menggunakan posisi rak yang sama. 

- Kondisi sampel yang digunakan harus dalam perlakuan yang sama, seperti 
ketika akan digunakan, sampel yang dikeluarkan dari tempat penyimpanan 
(freezer) harus dibiarkan dalam kondisi suhu ruang dalam waktu 24 jam 
setelah itu baru digunakan. 

- Pengujian dilakukan oleh 1 (satu) orang penguji yang sama  
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Tabel 2. Hasil uji kadar lemak total tepung ikan  

Sampel 
Kadar Lemak (%) 

SNI 2354-3-2006 SNI 2354-3-2017 

1 3,50 
4.54 

2 3,44 4.51 

3 3,39 4.62 

4 3,43 4.72 

5 3,53 5.07 

6 3,52 5.08 

Hasil perhitungan: Dalam perhitungan uji t dari hasil pengujian kadar 
lemak total tepung ikan digunakan angka 4,65%. Keberterimaan hasil uji 
dinyatakan jika t hitung lebih kecil dari nilai t tabel maka hasil uji tidak berbeda secara 
nyata dengan nilai acuan. Hasil uji t ditampilkan dalam Tabel 3 dan Tabel 4. 

Tabel 3. Uji t tehadap hasil pengujian kadar lemak total menurut metode SNI 
2354-3-2006 

Sampel 
Kadar lemak  

(%) 
Rata-Rata s  µ [x-µ] thitung ttabel 

1 3,50 

3,47 0,06 2,45 3,48 0,11 0,51 2.57 

2 3,44 
3 3,39 
4 3,43 
5 3,53 
6 3,52 

Berdasarkan hasil pengujian kadar lemak yang mengikuti metode uji 
SNI 2354-3-2006 memberikan nilai thitung 0,51 dan nilai ttabel pada tingkat 
kepercayaan 95% adalah 2,57, sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi 
adalah thitung <ttabel. Maka, hasil pengujian kadar lemak dengan metode SNI 2354-
3-2006 terhadap sampel bahan acuan sekunder tepung ikan yang memiliki thitung 

< ttabel menunjukkan hasil uji tidak berbeda nyata dengan nilai acuan. Dengan 
demikian metode uji ini dapat digunakan sebagai metode uji kadar lemak total 
dengan sampel tepung ikan. 

Tabel 4. Uji t tehadap hasil pengujian kadar lemak total menurut metode SNI 
2354-3-2017 

Sampel 
Kadar 
lemak  

(%) 
Rata-Rata s 

 
µ [x-µ] thitung ttabel 

1 4,54 

4,76 0,26 2,45 4,65 0,11 1,06 2.57 

2 4,51 

3 4,62 

4 4,72 

5 5,07 

6 5,08 

n

n
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Berdasarkan hasil pengujian kadar lemak yang mengikuti metode uji 
SNI 2354-3-2017 memberikan nilai thitung 1,06 dan nilai ttabel pada tingkat 
kepercayaan 95% adalah 2,57, sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi 
adalah thitung < ttabel. Maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengujian kadar 
lemak dengan metode SNI 2354-3-2017 memberikan hasil uji tidak berbeda 
nyata dengan nilai acuan. Dengan demikian metode uji ini dapat digunakan 
sebagai metode uji kadar lemak total dengan sampel tepung ikan. 

Berdasarkan uji t, hasil uji kedua metode tidak berbeda nyata dengan 
nilai tetap kadar lemak total tepung ikan. Untuk menetapkan metode mana yang 
digunakan oleh laboratorium sebagai metode uji yang berlaku dalam pengujian 
kadar lemak total produk perikanan ditetapkan berdasarkan asumsi sebagai 
berikut: 

- Prosedur pengujian dalam SNI 2354-3-2017 menggunakan tahapan 
hidrolisis sedangkan SNI 2354-3-2006 tidak, jika SNI 2354-3-2017 
digunakan maka sampel dengan matriks yang kompleks akan mudah 
dirusak dan lemak yang terikat dapat terekstrak lebih maksimal 

- Lama proses pengujian dalam proses ektraksi pada SNI 2354-3-2006 
selama 8 jam kurang efisien, sedangkan pada SNI 2354-3-2017 selama 3-4 
jam dengan hasil lemak lebih maksimal 

- Kebutuhan dan ketersediaan bahan kimia pada SNI 2354-3-2006 lebih 
menghabiskan dietil eter lebih banyak dikarenakan waktu proses ektraksinya 
yang lebih lama, sedangkan SNI 2354-3-2017 lebih sedikit menggunakan 
dietil eter walaupun ada penambahan bahan kimia HCL, tetapi bahan kimia 
HCL lebih mudah didapat dan harga dipasaran pun lebih murah 
dibandingkan dengan dietil eter. 

- Hasil uji profisiensi kadar lemak total menggunakan SNI 2354-3-2006 
memiliki deviasi yang lebih besar dari 2354-3-2017. 

Dengan pertimbangan tersebut diatas maka metode 2354-3-2017 lebih 
baik untuk digunakan sebagai metode uji kadar lemak. Selain itu, hasil uji 
profisiensi juga memberikan hasil dengan deviasi lebih kecil. 

KESIMPULAN 

Metode SNI 2354-3-2017 lebih baik jika dibandingkan dengan metode SNI 2354-
3-2006 karena: 

1. Lemak yang terekstrak menggunakan SNI 2354-3-2017 lebih besar 
dibandingkan jika menggunakan metode SNI 2354-3-2006 

2. Hasil uji tidak berbeda nyata dengan nilai benar sampel bahan acuan 
sekunder tepung ikan 

3. Efisiensi waktu dan biaya karena volume pelarut dietil eter lebih lebih sedikit 
dibandingkan jika menggunakan metode SNI 2354-3-2006 
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ABSTRAK 

Perekayasaan ini bertujuan untuk mengetahui  dosis media PES (Provasoli’s 

Enriched Seawater) yang terbaik untuk pemeliharaan rumput laut Caulerpa sp. 

Perekayasaan dilaksanakan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar, 

selama 40hari. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan desain 

rancangan acak lengkap (RAL). Perekayasaan ini  terdiri dari 4 perlakuan dosis PES, 

yaitu: 0, 1, 2, dan 3%. Data yang diamati  yaitu laju pertumbuhan spesifik harian dan laju 

pertambahan cabang Caulerpa racemosa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

ANOVA, dan jika hasil analisis berpengaruh nyata maka dilanjutkan dengan Uji Beda 

NyataTerkecil (BNT). Hasil eksperimen diperoleh bahwa parameter laju pertumbuhan 

spesifik harian dan laju pertambahan cabang harian pada umur 40 hari berturut-turut 

adalah 5,29 dan 4,89 %/hari pada pemberian media PES dengan dosis 3%.    

Kata kunci: Caulerpasp, Budidaya, Dosis Media PES (Provasoli’s Enrich Seawater) 

PENDAHULUAN 

Jenis rumput laut yang banyak diminati di pasar internasional masih 
dominan pada kelompok jenis E. spinosum, E. cottoni, Kappaphycus dan 
Gracilariasp., sedangkan makro alga dari kelas Chlorophyceae, jenis Caulerpa 
masih dimanfaatkan dan diperdagangkan secara lokal (Dewi dan Eko, 2011; 
Budiyaniet al., 2012). Caulerpa menjadi komoditas yang mempunyai nilai 
ekonomi, yang diperjualbelikan di pasar lokal dan menjadi sajian khas sejumlah 
restoran, misalnya di Kabupaten Jepara.  

Caulerpa merupakan salah saturumput laut yang secara langsung dapat 
dimanfaatkan masyarakat sebagai lalapan dan sayuran (Setiajiet al., 2012). 
Menurut Azizah (2006), Caulerpa mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi 
sebagai sumber protein nabati, mineral maupun vitamin. Produksi rumput laut 
jenis Caulerpa tergolong masih rendah, sebab sampai saat ini produksi 
Caulerpa masih mengandalkan hasil dari alam sehingga bergantung pada 
musim. Terkadang walaupun sudah musimnya tumbuh, Caulerpa juga tidak 
ditemukan di perairan (Azizah, 2006; Setiajiet al., 2012).  

Pertumbuhan dan penyebaran rumput laut tergantung dari faktor-faktor 
oseanografi (fisika, kimia, dan pergerakan atau dinamika air laut), nutrien serta 
jenis substrat dasarnya (Patang, 2010). Nutrien merupakan unsur yang 
diperlukan tanaman sebagai sumber energi yang digunakan untuk menyusun 
berbagai komponen sel selama proses pertumbuhan dan perkembangannya 
(Budiyani et al., 2012). Perairan laut sebagai media tumbuh dipandang 

mailto:amridgtiro@gmail.com
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senantiasa memberikan cukup nutrien bagi pertumbuhan tanaman, akan tetapi 
dalam meningkatkan produksi tanaman tidak cukup hanya dengan 
mengandalkan lingkungan yang bersifat alami sehingga perlu dilakukannya 
pemupukan. Pupuk merupakan bahan yang mengandung sejumlah nutrien yang 
diperlukan bagi tanaman, namun praktek pemupukan pada tanaman-tanaman 
yang hidup di perairan masih sangat jarang di lakukan (Silea & Lita, 2006). 

Perekayasaan ini akan menggunakan pupuk PES, dimana pupuk PES 
ini merupakan pupuk buatan dengan komposisi  yang  lengkap,  yang  memiliki 
sumber fosfat serta nitrogen, sehingga mengurangi aplikasi pupuk yang 
digunakan. 

Perekayasaan ini bertujuan untuk mengetahui dosis pupuk PES yang 
terbaik untuk pertumbuhan Caulerpa racemosa.  

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan Tempat 

Perekayasaan ini dilaksanakan selama 40hari di Balai Perikanan 
Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar 
Sulawesi Selatan sebagai lokasi pemeliharaan Caulerpa racemosa. 

Alat dan Bahan 

  Alat yang digunakanantara lain:  wadah pengujian berupa styrofoam 
yang berukuran 38 x 25 cm. Timbangan elektrik dengan ketelitian 0,01 g, 
digunakan untuk menimbang berat rumput laut Caulerparacemosa. 
Perlengkapan aerasi digunakan untuk mensuplai karbondioksida (CO2) dalam 
air dan membantu proses difusi oksigen. Selang untuk membantu proses 
pergantian air dan penyiponan. YSI untukmengukursalinitas air, dan pH air. 
Longer onset H0B0 mengukursuhu dan intensitascahaya. Filter bag untuk 
menyaring air kebakpersediaan air pemeliharaan. Kertas label untuk memberi 
tanda pada sampel kualitas air yang akan diukur. Botol air mineral 600 ml untuk 
menyimpan sampel air. Tisu untuk membersihkan peralatan, kalkulator untuk 
menghitung data yang diperoleh, alat tulis untuk mecatat data dan kamera untuk 
mendokumentasikan kegiatan perekayasaan.  

  Bahan yang digunakan dalam perekayasaan ini antara lain rumput laut 
yang digunakan dalam perekayasaan ini adalah jenis Caulerpa racemosa yang 
diambil langsung dari hasil budidaya Balai Perikanan Budidaya Air Payau 
(BPBAP) Takalar, Sulawesi Selatan dengan bobot awal penebaran ± 
5g/rumpun (Gambar 1). Bobot  awal penebaran mengacu pada perekayasaan 
Budiyaniet al. (2012) dan Setiaji et al. (2012) dan pupuk PES sebagai bahan 
yang diuji . Air laut sebagai media pemeliharaan rumput laut, sampel air sebagai 
bahan untuk pengukuran kualitas air. Larutan Sulphamic Acid (SA) sebagai 
bahan pengikat kadar garam air laut pada pengukuran oksigen terlarut (DO) 
dalam air dan waring serta pasir sebagai sedimen. 
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Gambar 1. Rumput laut Caulerpa racemose yang akan di gunakan dalam 
perekayasaan 

Metode 

PerekayasaaninimenggunakanmetodeeksperimendenganRancanganA
cakLengkap (RAL) yang terdiridari 4perlakuan dan 3 kali ulangan, Dosispupuk 
PES yang digunakanyaitu: 

A. Perlakuanpupuk PES dosis 0% (kontrol)  
B. Perlakuanpupuk PES dosis 1% 
C. Perlakuanpupuk PES dosis 2% 
D. Perlakuanpupuk PES dosis 3% 

Berikut tata letak perlakuan selama perekayasaan (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tata letak wadah perlakuan 
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Persiapan Sampel Rumput Laut Caulerpa racemosa 

Rumput laut yang digunakan dalam perekayasaan ini adalah jenis 
Caulerpa racemosa yang diambil langsung dari hasil budidaya rumput laut di 
Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar Sulawesi Selatan.Bibit 
yang akan di gunakan dicuci atau dibersihkan terlebih dahulu dengan 
menggunakan air laut sampai pori-pori yang melekat pada rumput laut hilang dan 
dibilas sampai bersih. Bibit yang telah dibersihkan, dimasukkan kedalam wadah 
dan diberi aerasi untuk di aklimatisasi, proses aklimatisasi ini berlangsung ± 2 
minggu. Bibit yang digunakan memiliki umur yang sama serta memiliki massa 
basah dan kondisi yang sama seperti pada (Gambar 1). 

Persiapan Wadah, Air, dan Peralatan 

Wadah yang digunakan pada perekayasaaniniadalahstyerofoam yang 
berukuran 38 x 25 cm (Gambar 3). Sebelum digunakan, terlebih dahulu  dicuci 
menggunakan air laut. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3. Wadah perekayasaan 

Air yang digunakan dalam perekayasaan ini yaitu air yang dipompa 
langsung dari laut melalui system sumur, lalu dimasukkan pipa kedalam galian 
tersebut yang sudah di bungkus dengan saringan ijuk pada ujung pipa, terus 
dialirkan melewati filter fisik dan kemudian di tamping ketandon. 

Perlengkapan aerasi, selang, sambungan selang, pingset, dan 
batuaerasidicucibersihdenganmenggunakansabunkemudiandibilasdengan air 
tawarmengalirsampaibersih kemudian dibilas kembali dengan aquadest dan 
keringkan. 

Seleksi Eksplan Caulerpa racemosa 

Eksplanyang aka n digunakan untuk menguji media uji harus diseleksi 
terlebih dahulu dengan memilih talus yang sehat yaitu talus yang segar, tidak 
lunak dan tidak berwarna putih. 

Pembuatan Pupuk Provasoli’s Enriched Seawater (PES)   

Untuk membuat enriched stock solution, dimasukkan air destilasi (dH2O) 
sebanyak 900 ml, tambahkan bahan-bahan enriched stock solution (vitamin 
ditambahkan terakhir, sesudah pencampuran bahan-bahan lainnya), tambahkan 
air destilasi (dH2O) sehingga volume menjadi 1000 mL, dan disterilkan melalui 
proses pasteurisasi.  
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Media PES  diperoleh dengan cara menambahkan 20 mL enriched stock 
solution ke dalam 980 mL air laut steril, lalu di pasteurisasi. iron EDTA solution 
dibuat dengan cara menambahkan EDTA diikuti penambahan iron besi sulfat 
ke dalam dH2O sebanyak 900 ml, lalu ditambahkan dH2O hingga mencapai 
volume 1000 ml, kemudian bahan-bahan lainnya dilarutkan dan dilakukan 
pasteurisasi, selanutnya  disimpan di refrigerator hingga digunakan.  

Pembuatan trace metal solution dilakukan pertama-tama dengan 
melarutkan EDTA kedalam 900 ml dH2O, lalu larutkan bahan lainnya, kemudian 
ditambahkan dH2O sehingga volume mencapai 1000 ml dan simpan di 
refrigerator hingga digunakan.  

Pengujian Media PES 

Metode yang digunakan merupakan modifikasi dari prosedur 
pemeliharaan yang dilakukan sebelumnya oleh Lideman et al. (2014). 
Pemeliharaan Caulerpa dengan berat awal ±5 g/rumpun dalam media PES 
dengan dosis 0% (kontrol), 1%, 2%, dan 3%, eksplan dipelihara dalam wadah 
dengan kepadatan rumpun seperti pada Gambar 4.  

 

Gambar 4. Posisi Caulerpa racemose di dalam wadah 

Penggantian  media pemeliharasan dilakukan 10 hari sekali sebanyak 
50%. Pemeliharaan dilakukan selama 40 hari dan pada hari terakhir 
pemeliharaan dilakukan penimbangan sebagai beratakhir. 

Pengukuran pertumbuhan talus dan percabangan rumput laut Caulerpa 
racemose dilakukan setiap 10 hari sekali dengan cara mengangkat talus dari 
wadah lalu ditiriskan di atastisu selamakuranglebih 1 menit agar air yang ada 
pada Caulerpara cemosa meresap pada tisu, setelah iturumputlautCaulerpa 
racemosaditimbangdenganmenggunakantimbanganelektrik. 

Laju pertumbuhan spesifik (SGR) dihitung menggunakan rumus yang 
di kemukakan oleh fortes (1999). 
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𝑆𝐺𝑅 (%) =
(𝐼𝑛𝑊𝑡 − 𝐼𝑛𝑊𝑜)

𝑡
× 100 

Dimana: SGR  = Lajupertumbuhanspesifik (%Perhari)  
Wt = Beratakhir (g)  
Wo  = Beratawal (g)  
t = Waktu percobaan (hari)  

Lajupertumbuhancabang (LPC) dihitungmenggunkanrumus : 

𝐿𝑃𝐶(%) =
(𝐼𝑛𝑁𝑡 − 𝐼𝑛𝑁𝑜)

𝑡
× 100 

Dimana: LPC   = Lajupertumbuhancabang (%Perhari) 
Nt  = Jumlahcabangakhir 
No = Jumlahcabangawal. 
t = Waktu percobaan (hari) 

 

Parameter kualitas air yang diamatiterdiridari intensitas cahaya, suhu, 
pH, salinitas, fosfat dan nitrat. Pengukuransuhu dan intesitas cahaya dilakukan 
menggunakan Logger Onset H0B0 yang dapat mengukur suhu dan intensitas 
cahaya setiap jam, pengukuran salinitas dan pH menggunakan YSI  yang diukur 
setiap hari, pengukuran fosfat dan nitrat menggunakan spektrofotometer UV-
VIS Shimadzu 1700 yang diukur sekali selama perekayasaan. 

Analisis Data 

Data yang diperolehdianalisismenggunakananalisisragam (ANOVA), 
apabila diperoleh hasil berpengaruh nyata, maka dilakukan uji lanjut BNT. 
Sebagai alat bantu untuk uji statistik tersebut di gunakan piranti lunak program 
SPSS versi 22.0. Adapun parameter kualitas air dianalisis secara deskriptif 
berdasarkan kelayakan pertumbuhan Caulerpa racemosa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertambahan Berat Eksplan 

Berdasarkan pengukuran  yang  dilakukan sebanyak 4 kali selama 
perekayasaan (40 hari) diperoleh rata-rata  pertambahan berat rumput laut 
Caulerpa racemosa,dapat dilihat pada (Gambar 5). 
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Gambar 5. Grafik Rata-rata Pertambahan Berat 

Hasil pengamatan dan analisis pertambahan berat eksplan Cauler 
paracemosa mengalami peningkataan pertumbuhan pada setiap penambahan 
dosis media PES. Dimana pertambahan berat rata-rata yang menunjukkan 
pertambahan paling tinggi diantara semua perlakuan adalah pada dosis 3% 
dengan nilai rata-rata 43,03 g dan tidak ada kematian selama pemeliharaan 40 
hari, kemudian diikuti dosis 2%  dengan nilai rata-rata 17,79gr dan mati pada 
harike 36, kemudian dosis 0% dengan nilai rata-rata 7,9gr dan mati pada harike 
27, dan pertambahan berat rata-rata terendahpada dosis 1% dengan berat rata-
rata 7,48 g dan mati pada hari ke 26. 

Laju Pertumbuhan Spesifik 

Pengukuran yang dilakukan sebanyak 4 kali selama perekayasaan (40 
hari) diperoleh rata-rata laju pertumbuhan spesifik Caulerpa raccemosa, dapat 
dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Histogram rata-rata laju pertumbuhan spesifik 

10 20 30 40

Dosis 0% 6.85 7.91 0 0

Dosis 1% 5.95 7.48 0 0

Dosis 2% 6.75 10.38 17.79 0

Dosis 3% 6.62 10.26 18.05 43.03
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Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data rata-rata laju 
pertumbuhan spesifik Cauler paracemosaselama 40 hari menunjukan 
peningkatan pertumbuhan pada setiap penambahan dosis media PES. Dimana 
pemberian dosis 0% mengalami peningkatan laju pertumbuhan spesifik yang 
relative cukup baik dengan nilai rata-rata 2,23%perhari pada harike 20 namun 
mati pada harike 24, hal ini disebabkan karena pada dosis 0% tidak ada nutrient 
tambahan, Pada dosis 1%  mengalami laju pertumbuhan spesifik yang tidak 
jauh berbeda dengan dosis 0% dengan nilai rata-rata 2,01 %perhari namun mati 
pada hari ke 27, hal ini disebabkan karena kekurangan nutrien, pada perlakuan 
dosis 2% laju pertumbuhan spesifik baik dengan nilai rata-rata 4,21%perhari 
pada harike 30, namun mengalami kematian pada hari ke 36, hal ini disebabkan 
karena eksplan yang semakin besar dan membutuhkan nutrien yang lebih 
banyak, sementara pada perlakuan dosis 3% mengalami laju pertumbuhan 
spesifik sangat baik dengan nilai rata-rata 5,29%perhar ipada hari ke 40 dan 
tidak ada kematian selama pemeliharaan 40 hari. Hal ini menunjukan bahwa 
pertumbuhan Cauler paracemosa juga membutuhkan nutrientam bahan dari 
pupuk untuk mendukung proses biologis dan fisiologisnya seperti proses 
pembentukan jaringan baru atau pembentukan thallus yang baru untuk 
melakukan proses regenerasi. Dari hasil analisis of varian (ANOVA) (P<0,05) 
halinimenunjukan adanya pengaruh dosis media PES terhadap pertumbuhan 
Caulerpa Sp. Memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan 
caulerpa Sp. Uji lanjut dengan Beda NyataTerkecil (BNT) menunjukan bahwa 
pemberian dosis dengan perlakuan A tidak berbeda dengan perlakuan B dan C 
tetapi berbeda dengan perlakuan D, perlakuan B tidak berbeda dengan 
perlakuan A dan C tetapi berbeda dengan perlakuan D, perlakuan C tidak 
berbeda dengan perlakuan A dan B tetapi berbeda dengan perlakuan D, 
perlakuan D berbeda dengan perlakuan A, B dan C. Hasil olah data laju 
pertumbuhan spesifik harian dapat dilihat pada (lampiran 5). Dari data di atas 
dapat di simpulkan bahwa kebutuhan nutrient rumput laut tidak cukup dari 
media asalnya saja, yaitu air laut. Oleh sebab itu, perlakuan dengan 
penambahan pupuk akan sangat berpengaruh dan memberikan hasil yang 
bagus bagi pertumbuhannya. Hal inidiperkuat oleh pendapat Aslan (1998) 
bahwa faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan rumput laut salah satunya 
adalah nutrien yang dapat di peroleh dari pupuk sebagai hormone tumbuh. 
Komposisi pupuk PES memberikan pengaruh terhadap laju pertumbuhan 
spesifik harian Caulerparacemosa, mengingatkan dengan bahan seperti 
nitrogen dan fosfat yang sangat dibutuhkan dalam laju regenerasi, laju 
pertumbuhan serta tingkat kelangsungan hidup rumput laut Caulerparacemosa. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Harrison et al. (2001) menyatakan bahwa 
rumput laut membutuhkan macam-macam komposisi nutrisi untuk melakukan 
pertumbuhan seperti makronutrien (N, P, K), mikronutrien (Fe, Zn, Cu, Mn, Mo) 
dan vitamin. Nutrien tersebut sangat penting dalam pertumbuhan rumput laut 
karena nitrogen (N) dimanfaatkan untuk merangsang pertumbuhan suatu 
tumbuhan sehingga dapat berkembang pesat dan apabila kekurangan N maka 
menghambat pertumbuhan karena proses fotosintesis terganggu. Sedangkan 
fosfor (P) berperan penting pada tanaman sebagai factor pembatas dalam 
proses fotosintesis dan kalium (K) digunakan oleh sel–sel tanaman selama 
proses asimilasi energi yang dihasilkan oleh proses fotosintesis. 
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Rumput laut juga membutuhkan factor pendukung seperti pupuk untuk 
menunjang kebutuhan nutrien yang cukup agar pertumbuhan  rumput laut lebih 
pesat. Hal inididukung oleh perekayasaan Silviana I. (2009) bahwa 
penambahan pupuk akan berpengaruh terhadap penyerapan unsur hara untuk 
pertumbuhan sel rumput laut. Pertumbuhan tersebut akan mengakibatkan 
peningkatan hasil metabolisme primer dan sekunder, yang ditunjukkan dengan 
pembesaran sel dan penebalan pada dinding sel. Penebalan akan 
menyebabkan adanya tekanan internal dalam sel. Tekanan internal dalam sel 
menyababkan larutan di dalam sel akan terdorong keluar bertujuan menjaga 
keseimbangan metabolism dalam sel. Sejalan dengan pendapat Aslan dalam 
Silviana (2009) menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan rumput 
laut membutuhkan nitrat dan fosfat yang cukup. Nitrat dan fosfat diperlukan 
sebagai bahan dasar penyusun protein dan pembentukan klorofil dalam proses 
fotosintesis. Nitrat dan fosfat dapat berasal dari pupuk. 

Laju Pertambahan Cabang 

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan sebanyak 4 kali selama 
perekayasaan (40 hari) diperoleh rata-rata laju pertambahan cabang rumputlaut 
Caulerpa racemose dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Rata-rata laju pertambahan cabang 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis laju pertambahan cabang 
Caulerpa racemose selama pemeliharaan 40 hari menunjukan bahwa 
perlakuan dosis 3% paling tinggi, kemudian dosis 2%, dosis 0%, dan laju 
pertambahan cabang paling rendah pada perlakuan dosis 1%. 

Rumput laut kontrol mengalami laju pertumbuhan cabang yang cukup 
baik dengan nilai rata-rata 4,37%perhari pada harike 20 namun mati pada 
harike 24, dosis 1% mengalami laju pertambahan yang kurang baik dengan nilai 
rata-rata 4,71 %perhari pada harike 20 namunmati pada harike 27, dosis 2% 
mengalamilajupertambahancabang yang baikdengannilai rata-rata 4,91 
%perhari pada harike 30 namunmati pada harike 36, dan dosis 3% mengalami 
laju pertumbuhan cabang yang sangat baik disbandingkan dosis 0%,1%, dan 
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2% dengan nilai rata-rata 4,89 %perhari pada harike 40 dan tidak ada kematian 
selama pemeliharaan (40 hari).  

Kualitas Air  

Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup eksplan selama 
pemeliharaan diantaranya fosfat, nitrat, intensitas cahaya, suhu, pH, salinitas, 
dan kesterilan ruangan kultur.  

Hasil pengukuran fosfat dan nitrat Caulerpa racemose menggunakan 
spektrofotometer UV-VIS Shimadzu 1700 yang diukur sekali selama 
perekayasaan 40 hari dapat dilihat pada (Tabel2). 

Tabel 2. Kandungan fofat dan nitrat pada sampel air? 

Parameter 0% 1% 2% 3% 

Fosfat (mg/L) 1,363 1,405 1,151 13,410 

Nitrat (mg/L) 0,032 0,025 1,153 1,162 

Hasil pengukuran fospat pada yaitu berkisar 1,151-1,4058 mg/L, nilai ini 
diatas dari nilai optimal dan berada pada tingkat perairan yang kesuburannya 
rendah, seperti yang dikatakan (Indriani dan Sumiarsih, 1988) bahwa kisaran 
fosfat yang optimal untuk pertumbuhan rumput laut adalah 0,051-1,00 ppm. 
Ernanto (1994) dalam Alam (2011) mengemukakan pembagian tipe perairan 
berdasarkan kandungan fosfat diperairanya itu. Perairan dengan tingkat 
kesuburan rendah memilki kandungan fosfat kurang dari 2 ppm, perairan dengan 
tingkat kesuburan cukup subur memiliki kandungan fosfat  0,021 sampai 0,05 
ppm, dan Perairan dengan tingkat kesuburan yang baik memiliki kandungan 
fosfat 0,015 sampai 1,00 ppm. 

Hasil pengukuran nitrat pada perekayasaan ini seperti disajikan pada 
Table 2. Hasil yang diperoleh pada perekayasaan Hal ini sesuai dengan 
peryataan (Sulistijo,1996) yang menyatakan kisaran nitrat terendah untuk 
pertumbuahan alga adalah 0,3-0,9 mg/L sedangkan untuk pertumbuhan optimal 
adalah 0,9-3,5 mg/L. dan menurut Boyd dan Lichtkoppler (1982) batas toleransi 
nitrat terendah untuk pertumbuhan alga adalah 0,1 ppm sedangkan batas 
tertingginya adalah 3 ppm. Apabila kadar nitrat dibawah 0,1 atau di atas 3 ppm 
maka nitrat merupakan factor pembatas. 

Hasil pengukuran parameter kualitas air suhu, intensitas cahaya, pH, 
dan salinitas dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Parameter kualitas air 

No. Parameter Hasil pengukuran 

1 Suhu (°C) 23,7-27,97 

2 Cahaya (lux) 409,33 

3 pH 8,4-8,5 

4 Salinitas (ppt) 37-38 

Menurut Yuliana et al.., (2013) suhu merupakan factor penting untuk 
pertumbuhan dan reproduksi, suhu yang optimum untuk pertumbuhan antara 20-
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28ºC. Alga laut hidup dan tumbuh pada perairan dengan kisaran suhu air antara 
20–28˚C, namun masih ditemukan tumbuh pada suhu 31˚C.  

Semua tumbuhan tanpa kecuali memerlukan intensitas cahaya tertentu 
bagi terlaksananya proses fotosintesis. Loban (1997), menyatakan bahwa 
kebutuhan cahaya berbeda-beda pada setiap jenis makroalga. Spektrum 
cahaya yang digunakan dalam foto sintesis berkisar 350-700 nm. Kualitas dan 
kuantitas cahaya penting dalam respon fotosintesis dan pola metabolisme. 
Fotosintesis dan pola metabolism berubah oleh kedalaman tetapi perubahan 
tergantung pada kecerahan dan partikel alami yang terlarut.  

pH air selama perekayasaan relatif stabil dan berada pada kisaran yang 
mendukung pertumbuhan rumputlaut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yusuf 
(2004) bahwa rumput laut tumbuh pada kisaran pH 6,5-8,5 dan nilai pH yang 
baik bagi pertumbuhan rumput laut berkisar  6-9. Susilowati et al. (2012) 
mengatakan bahwa perairan basa (7-9) merupakan perairan yang produktif dan 
berperan mendorong proses perubahan bahan organic dalam air menjadi 
mineral-mineral yang dapat diassimilasi oleh fitoplankton. 

Pada perekayasaan ini diperoleh nilai salinitas yang tinggi sehingga 
memperlambat pertumbuhan, perkembangan serta kematian rumput laut. 
Anggadiredja et al., (2006) menyatakan bahwa salinitas (kandungan garam 
NaCl dalam air) untuk pertumbuhan rumput laut yang optimal berkisar 28-33 
ppt. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Perbedaan doosis media PES memberikan pengaruh nyata terhadap 
pertumbuhan rumput laut Caulerpa racemosa. Dosis terbaik dari 4 perlakuan 
(0%, 1%, 2%, dan 3%) yaitu pada dosis 3% memberikan pengaruh nyata 
terhadap laju pertumbuhan Caulerpa racemosa. 

Perlu adanya perekayasaan lanjutan tentang pengaruh dosis media 
PES terhadappertumbuhan Caulerpa racemose dengan dosis i di atas 3%. 
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ABSTRAK 

Rumput laut K. alvarezii merupakan salah satu komoditas perikanan yang 
menjadi sumber pendapatan negara. Pemanfaatan rumput laut K. alvarezii sangat luas 

di bidang industri pangan dan farmasi karena mengandung karaginan yang dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan pengental, pengemulsi  dan penstabil makanan, obat 
maupun kosmetik. Kandungan karaginan menjadi salah satu parameter penentu kualitas 
rumput laut K. alvarezii. Penentuan kandungan karaginan sangat dipengaruhi oleh 

metode ekstraksi yang digunakan. Metode ekstraksi karaginan yang umum digunakan 
adalah metode yang dilakukan dalam suasana alkali untuk memperoleh kualitas 
karaginan yang baik. Penambahan alkali berfungsi membantu ekstraksi polisakarida 
menjadi lebih sempurna dan mempercepat eliminasi 6-sulfat dari unit monomer menjadi 
3,6-anhidro-D-galaktosa sehingga dapat meningkatkan rendemen karaginan. Suasana 
alkali dapat diperoleh dengan menambahkan larutan alkali seperti Kalium Hidroksida 
(KOH).. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi konsentrasi KOH yang optimum 
dalam analisis kandungan karaginan rumput laut K. alvarezii. Validasi metode dilakukan 

di laboratorium dengan melakukan pengujian terhadap tiga konsentrasi KOH, yaitu : 
0,2%; 0,6%; dan 1% dengan pengulangan masing-masing sebanyak 3 kali. Data yang 
diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil yang diperoleh memperlihatkan rendemen 
karaginan tertinggi (17,66%)  diperoleh pada penambahan KOH dengan konsentrasi 
0,6% dan terendah (13,77%) diperoleh pada penambahan KOH sebesar 0,2%. Dari 
kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa konsentrasi KOH yang optimal untuk ekstraksi 
karaginan adalah sebesar 0,6%. 

Kata kunci : K .alvarezii, karaginan, validasi, alkali  

PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri 
berbasis rumput laut. Salah satu jenis rumput laut yang memiliki potensi untuk 
dikembangkan adalah Kappaphycus alvarezii karena merupakan jenis rumput 
laut penghasil karaginan. Produksi rumput laut kering di Indonesia jenis K. 
alvarezii  pada tahun 2014 mencapai 240.000 ton (Ditjen Industri Agro dalam 
Lestari 2017) dan meningkat mencapai 1.033.500 ton pada tahun 2015 
(Jaramaya dalam Lestari 2017). Karaginan adalah senyawa polisakarida yang 
diekstrak dari alga merah yang memiliki komposisi D-galactose dan 3,6-
anhydrogalactose yang berikatan dengan α-1,3 dan β-1,4 glycosidic (Campo et 
al. 2009).  

Karaginan banyak dimanfaatkan dalam berbagai industri seperti 
farmasi, industri makanan, dan industri non pangan. Pemanfaatan karaginan 
dalam industri makanan adalah sebagai pembentuk gel, pengemulsi, penstabil 
serta memperbaiki tekstur berbagai produk seperti saus, es krim dan produk 
susu (Campo et al. 2009). Penggunaan karaginan dalam industri non pangan 



186 

 

digunakan pada industri pakan ternak, keramik dan cat. Karaginan dalam 
bentuk pelet pakan ikan digunakan untuk menstabilkan dan mempertahankan 
komposisi senyawa hidrokoloid agar tidak mudah terurai. Pada keramik, 
karaginan memiliki kemampuan gelling point pada temperatur dan tekanan 
yang tinggi sehingga tidak mudah pecah (Prasetyowati et al. 2008). 

Untuk menghasilkan karaginan, rumput laut K. alvarezii harus melalui 
proses ekstraksi. Ekstraksi karagenan dari rumput laut dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu konsentrasi alkali, suhu ekstraksi, waktu ekstraksi, jenis 
rumput laut, dan pengendapan (Lestari, 2017). Kandungan karaginan menjadi 
salah satu parameter yang diperhitungkan dalam menentukan kualitas rumput 
laut K. alvarezii. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendemen karaginan 
adalah metode ekstraksi yang digunakan. Ekstraksi karaginan dilakukan dalam 
suasana alkali menggunakan larutan KOH. Larutan KOH berfungsi untuk 
menyempurnakan proses ekstraksi sehingga analisa kandungan karaginan 
dapat dilakukan secara optimal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
mengevaluasi konsentrasi KOH yang optimum dalam analisa kandungan 
karaginan rumput laut K. alvarezii.  

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan Tempat 

 Kegiatan ini dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi Balai Riset 
Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP), pada 
bulan Januari 2019. 

Bahan dan Alat  

Bahan yang digunakan adalah rumput laut K. alvarezii, larutan KOH 
0,2; 0,6; dan 1 %, propanol, akuades dan air tawar bersih.  Alat yang 
digunakan adalah neraca analitik, waterbath, oven digital, lemari pengering 
rumput laut, thermometer, gelas piala, saringan keju, alat pengepres, spatula 
dan baki plastik. 

Metode 

Metode yang digunakan dalam  kegiatan ini adalah metode pengujian 
di laboratorium. Pengujian dilakukan pada konsentrasi KOH yang berbeda 
pada ekstraksi karaginan rumput laut K. alvarezii. Konsentrasi KOH yang diuji 
adalah sebagai berikut : perlakuan 1 = konsentrasi KOH 0,2% ; perlakuan 2 = 
konsentrasi KOH 0,6% dan perlakuan 3 = konsentrasi KOH 1%. Masing-
masing perlakuan diulang sebanyak 3 ulangan. Berikut adalah prosedur kerja 
percobaan optimasi konsentrasi KOH dalam analisa kandungan karaginan 
rumput laut K. alvarezii. 

Pembuatan Larutan KOH  

Larutan KOH dibuat dalam 3 konsentrasi masing-masing 0,2%; 0,6% 
dan 1% masing-masing sebanyak 300 mL. Untuk membuat larutan KOH 0,2% 
ditimbang sebanyak 0,6 gram KOH kemudian dilarutkan dengan 300 mL 
akuades. Untuk membuat larutan KOH 0,6%, ditimbang sebanyak 1,8 g KOH 
kemudian dilarutkan dalm 300 mL akuades, dan untuk membuat larutan KOH 
1%, ditimbang sebanyak 3 g KOH kemudian dilarutkan dalam 300 mL akuades.   
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Ekstraksi Karaginan 

Sampel rumput laut K. alvarezii dicuci dengan air tawar hingga bersih 
dari pengotor seperti garam, lumpur, hewan atau tumbuhan yang menempel. 
Selanjutnya dikeringkan dalam lemari pengering selama 3-5 hari  (Gambar 1) 

                

Gambar 1. Pencucian rumput Laut K. alvarezii (A), Pengeringan rumput laut K. 
alvarezii pada lemari pengering rumput laut (B) 

Selanjutnya rumput laut kering ditimbang sebanyak 15 g, kemudian 
direbus dengan larutan KOH dengan konsentrasi yang berbeda (0,2%; 0,6% 
dan 1%) sebanyak 90 mL  (perbandingan rumput laut : KOH = 1:6) dalam 
waterbath pada suhu 60°C selama 2 jam, seperti pada Gambar 2. 

                  

Gambar 2. Penimbangan rumput laut K.alvarezii (A) Perebusan rumput laut 
K.alvarezi dengan larutan KOH dalam waterbath (B) 

Setelah 2 jam, rumput laut dikeluarkan dari waterbath kemudian dicuci 
dengan air tawar hingga pH netral (pH 7). Selanjutnya dilakukan perebusan 
kembali dengan akuades sebanyak 300 mL (perbandingan rumput laut: 
akuades = 1:20) dalam waterbath pada suhu 90°C selama 2 jam (Gambar 3).  
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Gambar 3. Pencucian rumput laut hingga pH netral (7) (A), Mengecek pH 
rumput laut menggunakan pH paper test (B), Perebusan kedua 
dengan akuades pada suhu 90°C (C) 

Setelah perebusan kedua, ekstrak disaring dengan saringan keju 
kemudian  dipres menggunakan alat pengepres. Ekstrak karaginan ditampung 
dalam baki plastik kemudian dimasukkan ke dalam freezer selama 1 malam. 
Selanjutnya ekstrak karaginan dipisahkan dengan air yang membeku dengan 
cara direndam dengan air, kemudian dikeringkan di oven suhu 50 ºC selama 2 
hari seperti pada Gambar 4. 

 

 Gambar 4.  Proses penyaringan ekstrak karaginan (A), pembekuan ekstrak 
karagenan dalam freezer (B), pemisahan ekstrak karaginan 
dengan air (C), proses pengeringan karaginan setelah 
dipisahkan dengan a (D) 

Selanjutnya ekstrak diendapkan dengan propanol lalu disaring, 
kemudian dikeringkan kembali pada oven suhu 50ºC selama 2–3 hari. Setelah 
kering, rendemen karaginan dihitung dengan cara menimbang berat karaginan 
kering yang dihasilkan dibagi dengan berat rumput laut kering yang diekstrak 
dikali 100% (AOAC, 1995) sebagai berikut: 

            Berat karaginan kering (g) 
Kandungan karaginan (% ) =                                                 x 100 % 

   Berat sampel (g) 

Adapun proses pengerjaan dapat dilihat pada Gambar 5 berikut: 
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Gambar 5. Proses pengendapan ekstrak karaginan dengan propanol (A),             
Pengeringan ekstrak karaginan (B), Penimbangan ekstrak 
karaginan (C) 

HASIL DAN BAHASAN   

 Karaginan kappa adalah polimer dari D-galaktosa-4 sulfat dan 3,6-
anhydro-D-galaktosa. Karaginan jenis ini sering mengandung ester D-galatosa-
6-sulfat dan 3,6 anhydro-Dgalaktosa-2-sulfat ester. Adanya gugusan 6-sulfat 
bisa menurunkan daya gelasi dari karaginan tersebut namun dengan 
penambahan alkali akan mentranseliminasi gugusan 6-sulfat membentuk 3,6 
anhydro-D-galaktosa (Winarno, 1999). Karaginan menurut FAO dalam 
Murdinah (2009) adalah istilah umum untuk senyawa hidrokoloid yang 
diperoleh melalui proses ekstraksi rumput laut merah dengan menggunakan 
air.  

  Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas rendemen karaginan 
dalam ekstraksi rumput laut K. alvarezii. Menurut Rasyid (2003) bahwa yang 
perlu diperhatikan dalam pembuatan karaginan adalah proses ekstraksi yang 
meliputi cara ekstraksi, pH, waktu dan suhu karena akan mempengaruhi mutu 
karaginan. Ekstraksi karaginan dilakukan dengan menggunakan air panas atau 
larutan alkali panas (FCC, 1981). Suasana alkalis dapat diperoleh dengan 
menambahkan larutan basa misalnya larutan NaOH, Ca(OH)2, atau KOH. 
Penggunaan alkali mempunyai dua fungsi, yaitu membantu ekstraksi 
polisakarida menjadi lebih sempurna dan mempercepat eliminasi 6-sulfat dari 
unit monomer menjadi 3,6-anhidro-D-galaktosa sehingga dapat meningkatkan 
kekuatan gel dan reaktivitas produk terhadap protein (Towle dalam 
Peranginangin & Yunizal, 2000). Dari beberapa larutan alkali yang digunakan 
untuk mengekstrak rumput laut KOH digunakan dalam kegiatan ini sesuai 
penelitian yang dilakukan oleh Zulfriady dan Sudjatmiko, (1995) yang 
melaporkan peningkatan rendemen dan mutu karaginan yang dihasilkan. 

 Rendemen karaginan dihitung dengan cara berat karaginan kering 
yang dihasilkan dibagi dengan berat rumput laut kering yang diekstrak dikali 
100% (AOAC, 1995). Perhitungan rendemen dilakukan untuk mengetahui 
persentase karaginan yang dihasilkan dari rumput laut kering yang digunakan 
berdasarkan konsentrasi KOH (Chapman, 1980). Hasil analisis rendemen 
dapat dilihat pada Gambar 6.  
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Gambar 6. Pengaruh optimasi konsentrasi KOH terhadap rendemen rata-rata 
karaginan 

 Hasil yang diperoleh memperlihatkan rendemen karaginan tertinggi 
(17,66%)  diperoleh pada penambahan KOH dengan konsentrasi 0,6% dan 
terendah (13,77%) diperoleh pada penambahan KOH sebesar 0,2%. 
Berdasarkan persyaratan mutu rendemen karaginan (SNI 01-2690-1998) 
mensyaratkan kadar karaginan rumput laut kering tidak kurang dari 25 persen. 
Dari hasil percobaan ini belum memenuhi standar yang dipersyaratkan SNI. 
Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhi kualitas 
rendemen karaginan diantaranya adalah faktor budidaya dan proses ekstraksi 
karaginan. Faktor budidaya meliputi lingkungan dan umur panen.  

Menurut Suprayantini (2017) kecerahan berpengaruh terhadap 
rendemen karaginan. Hal ini diduga energi dari sinar matahari dibutuhkan 
dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis akan berpengaruh pada 
kandungan karaginan. Selain itu, kuat arus juga berpengaruh, menurut Sinaga 
dalam Suprayanti (2017) semakin kuat arusnya, maka pertumbuhan semakin 
baik karena nutrien yang dibawa arus dari perairan semakin banyak yang 
masuk, sehingga melancarkan metabolisme. Proses metabolisme mendukung 
pertumbuhan terutama terhadap kandungan karaginan. Sormin dalam 
Suprayanti (2017) juga menyatakan bahwa semakin tinggi umur panen, maka 
semakin meningkat pertambahan berat rumput laut, hal ini akan mempengaruhi 
rendemen yang dihasilkan. Menurut Champman & Champman (1980) selain 
dipengaruhi oleh waktu pemanenan, rendemen juga dipengaruhi oleh jenis, 
iklim, metode ekstraksi seperti suhu, dan lokasi budidaya. Suhu yang optimal 
dalam proses ekstraksi akan memecah dinding sel rumput laut dengan 
sempurna sehingga kandungan hidrokoloidnya akan terkstrak keluar. Melihat 
banyaknya faktor yang mempengaruhi kualitas rendemen,  maka perlu 
dilakukan optimasi selanjutnya baik dengan memperhatikan faktor budidaya 
ataupun dengan mengotimalkan  faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses 
ekstraksi seperti kosentrasi KOH, lama waktu ekstraksi, maupun suhu 
ekstraksi. 
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KESIMPULAN 

 Kosentrasi KOH yang optimum untuk menghasilkan randemen 
karaginan yang baik pada kegiatan ini adalah konsentrasi KOH 0,6% dengan 
rendemen 17,66%. 

SARAN 

Masih perlu dilakukan optimasi terhadap faktor-faktor yang 
mempengaruhi proses ekstraksi selain konsentrasi KOH, diantaranya: lama 
waktu ekstraksi, suhu perebusan dan bahan pengendap, agar karaginan yang 
dihasilkan dapat optimal.  
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ABSTRAK 

 Kawin silang pada hewan bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan yang 
cepat dan sintasan yang tinggi, secara kualitatif bertujuan untuk memperoleh bentuk tubuh 
dan ukuran yang lebih baik.  Kegiatan dilaksananan di hatchery kepiting Instalasi 
Perbenihan Udang Windu (IPUW) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan 
Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) di Kabupaten Barru selama tahun anggaran 2019.  
Upaya mengawinkan kepiting bakau dari spesies yang sama dan berbeda dilakukan di 
bak fiberglass bulat diameter 2,1 m, tinggi 1 m. Setiap bak diisi air laut steril dengan 
salinitas 32 ppt.  Species kepiting S. paramamosain dan S. tranquebarica dipelihara dalam 
bak yang telah dipersiapkan untuk wadah pemeliharaan kepiting bakau yang dikawinkan.  
Uji kawin untuk mendapatkan F1 dilakukan dengan cara menebar 10 ekor kepiting bakau 
jantan dan 10 ekor kepiting bakau betina dalam satu bak perlakuan.  Pakan kepiting 
berupa cumi-cumi dan ikan rucah diberikan secara bergantian sebanyak 5% dari total 
biomassa/hari.   Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa  hanya sekitar 10% dari 
populasi kepiting bakau yang melakukan kawin silang dalam bak pemeliharaan yaitu pada 
kepiting bakau jantan S. tranquebarica dengan kepiting bakau betina S. paramamosain,   
sedangkan jantan S. paramamosain dengan betina S. tranquebarica tidak terjadi 
perkawinan.  Selain itu juga pada kontrol (perkawinan sesame spesies) sebanyak 10% 
terjadi perkawinan kepiting jantan S. tranquebarica dengan kepiting betina S. 
tranquebarica, dan pada kepiting bakau jantan S. paramamosain dengan kepiting bakau 
betina S. paramamosain.  

Kata kunci:  perkawinan silang; S. paramamosain; S. tranquebarica 

PENDAHULUAN 

 Kepiting bakau adalah komoditas air payau yang mempunyai nilai 
ekonomis tinggi, di pasaran lokal maupun internasional (Keenan, 1998; 
Ikhwanuddin et al. 2010; Gunarto & Herlinah, 2015). Guna melindungi 
sumberdaya kepiting bakau dari penangkapan yang berlebihan, maka  
pemerintah telah mengeluarkan Permen KP no 1 Th 2015 dan surat edaran 
Menteri KP No. 18 Th 2015 dimana kepiting bakau dibawah ukuran 200 g dan 
juga kepiting yang bertelur dilarang ditangkap. Dengan demikian pengaturan 
tersebut bertujuan untuk menjamin keberlangsungan reproduksi kepiting bakau 
secara alami, sehingga populasi kepiting bakau di alam akan lebih terjaga dan 
meningkat lagi.   

 Budidaya kepiting bakau di tambak telah dilakukan di beberapa daerah 
penghasil kepiting bakau di Indonesia menggunakan benih dari hasil tangkapan 
di alam (Gunarto & Sulaeman, 2017). Berdasarkan pengamatan, kepiting bakau 
S. tranquebarica dominan dijumpai di daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara, Kalimantan Timur, dan pantai Selatan Jawa Tengah. Hasil penelitian 
BRPBAPPP tahun 2016 telah diperoleh pertumbuhan kepiting bakau S. 

mailto:muh.syakariahsyakariah@yahoo.co.id
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tranquebarica pada pemeliharaan di tambak berada pada kisaran 0,05-0,5 g/ekor 
dengan pemberian pakan dimulai pada bulan kedua pemeliharaan. Kepiting  
mencapai tingkat konsumsi ukuran 200 g hanya diperlukan waktu 3-4 bulan 
(Gunarto et al. 2017). Dengan demikian jenis kepiting tersebut memiliki prospek 
yang baik untuk dibudidayakan di tambak.  Domestikasi adalah usaha untuk 
memperbanyak jenis komoditas budidaya dalam hal ini komoditas perikanan air 
payau (Anonim, 2014). Oleh karena itu  perlu adanya domestikasi kepiting bakau 
S. tranquebarica untuk dibudidayakan di tambak.  Domestikasi kepiting bakau S. 
serrata di Filipina telah dilaporkan oleh Quinito et al. (2011). Meski telah diketahui 
bahwa secara struktur genetik pada populasi dasar kepiting bakau S. serrata dari 
bagian utara ke bagian selatan Filipina menunjukkan perbedaan yang tidak 
nyata.  

Perkawinan silang pada hewan bertujuan untuk mendapatkan 
pertumbuhan yang cepat dan secara kualitatif bertujuan untuk memperoleh 
bentuk tubuh dan ukuran yang lebih baik. Hibridisasi intra spesifik apabila terjadi 
perkawinan antara dua individu dari strain atau varietas yang berbeda tetapi 
dalam satu spesies yang sama. Sedangkan hibridisasi interspesifik adalah 
perkawinan antara dua individu dari dua spesies yang berbeda (Bondad-
Reantaso, 2007).  Kegiatan di dalam bak terkontrol telah dilakukan oleh 
beberapa peneliti misalnya Baiduri et al. (2014); Fazhan et al. (2017) 
menyimpulkan bahwa kawin silang kepiting bakau bisa dilakukan di wadah 
terkontrol. Selanjutnya Waiho et al. (2015) menyatakan bahwa suksesnya 
perkawinan kepiting bakau di bak terkontrol tidak dipengaruhi oleh sek rasio, 
tetapi dipengaruhi oleh padat tebar induk kepiting yang dikawinkan. Namun 
demikian meningkatnya kepiting yang mati akan sangat berkaitan dengan 
meningkatnya padat tebar dan sek rasio yang tidak sama.  

Untuk kawin silang sebaiknya dipilih kepiting bakau betina yang 
digunakan adalah yang belum pernah kawin, remaja, sehingga setelah ganti kulit 
langsung menjadi betina dewasa ditandai dengan abdomen yang menjadi lebih 
melebar. Berdasarkan hasil monitoring pemeliharaan kepiting bakau dari ukuran 
krablet yang ditebar di tambak, ukuran pertama kali kepiting bakau S. 
tranquebarica betina matang gonad adalah: panjang karapas 76,8+7,02 mm; 
lebar karapas 112,2+9,01 mm; dan berat total tubuh 232,6+41,1 g (Gunarto et al. 
2017). Sedangkan pada S. paramamosain di Thailand pertama kali matang 
gonad juga pada ukuran lebar karapas 112 mm (Hamasaki et al. 2011).   

 Tujuan kegiatan ini adalah untuk  mendapatkan data dan informasi 
kualitas larva dan produksi krablet kepiting bakau hasil kawin silang dalam satu 
spesies dan antar spesies berdasarkan karakter kuantitatif dalam pemijahan 
(fekunditas, daya tetas), dan produksi krablet 

BAHAN DAN METODE 

 Kegiatan dilaksanankan di hatchery kepiting Instalasi Perbenihan Udang 
Windu (IPUW) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 
Perikanan (BRPBAPPP) di Kabupaten Barru selama tahun anggaran 2019.  
Upaya mengawinkan kepiting bakau dari spesies yang sama dan berbeda 
dilakukan di bak fiberglass bulat diameter 2,1 m, tinggi 1 m. Setiap bak diisi air 
laut salinitas 32 ppt yang sudah disaring dengan saringan pasir, kemudian 
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disterilkan dengan kaporit 100 mg/L. Volume air di setiap bak sebanyak 3 ton dan 
pasir yang sudah dibersihkan diletakkan dalam beberapa keranjang plastik yang 
dilapisi waring hijau bertujuan sebagai tempat membenamkan diri kepiting.  
 Calon induk betina yang masih remaja (belum kawin dengan ukuran 226-
230 g/ekor dan lebar 108-113 mm (Gambar 1), sedangkan kepiting bakau jantan 
berukuran berat 214-373 g/ekor dan lebar karapas 111-117 mm (Gambar 2) yang 
terdiri dari kepiting bakau S. paramamosain dan S. tranquibarica. Kepiting-
kepiting tersebut dipelihara dalam bak yang telah dipersiapkan untuk wadah 
pemeliharaan kepiting bakau yang dikawinkan (Gambar 3). 
 
 

   
 
Gambar 1. Kepiting bakau betina remaja 
 

        
(a)                                                 (b)   

 
Gambar 2. Kepiting bakau jantan S. tranquebarica (a) dan S. paramamosain (b) 
 

 
Gambar 3. Bak fiber volume 4 ton tempat kawin silang kepiting bakau   
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 Teknik perkawinan dilakukan dengan cara menebar 10 ekor kepiting 
bakau jantan dan 10 ekor kepiting bakau betina dalam bak perlakuan sebagai 
berikut: 
A. 10 induk jantan S. paramamosain. dipasangkan dengan 10 calon induk betina 

S. tranquibarica; 
B. 10 induk jantan S. tranquibarica, dipasangkan dengan 10 calon induk betina 

S. paramamosain; 
C. 10 induk jantan S. paramamosain dipasangkan dengan 10 calon induk betina 

S. paramamosain; 
D. 10 induk jantan S. tranquibarica, dipasangkan dengan 10 calon induk betina 

S. tranquibarica. 
 
 Shelter berupa potongan pipa pralon ukuran diameter 4 inci sepanjang 
15 cm sebanyak 10 potong/bak dimasukkan dalam setiap bak  untuk digunakan 
sebagai pelindung kepiting bakau.   Pakan kepiting berupa cumi-cumi dan ikan 
rucah diberikan secara bergantian sebanyak 5% dari total biomassa/hari. Setiap 
pagi hari sisa pakan dibuang, diganti dengan pakan yang baru. Penggantian air 
dilakukan setiap hari sebanyak 30-50% dari total volume air.  
 Monitoring dilakukan setiap hari untuk mengamati terjadinya prakopulasi, 
dan kopulasi, jumlah pasangan yang melakukan prakopulasi, spesies yang 
melakukan kopulasi. Setiap pasangan yang melakukan  prakopulasi/kopulasi 
selanjutnya dipindah ke bak fiber ukuran 1x1x60 cm yang diisi air laut salinitas 
30 ppt setinggi 40 cm, dan dibuat sistem resirkulasi diharapkan proses 
prakopulasi hingga kopulasi menjadi lancar karena tidak diganggu oleh kepiting 
lainnya. Lama waktu kopulasi dicatat, kepiting betina yang sudah kawin segera 
diambil didesinfeksi dengan formalin 10% sebanyak 150 mg/L selama 3 menit 
dan selanjutnya dipelihara dalam bak fiber kerucut diameter 70 cm dengan 
volume air sebanyak 500 L dan dibuat sistem resirkulasi. Induk dipelihara di bak 
tersebut hingga matang gonad dan memijah. Pemberian pakan  kepiting di dalam 
bak pemijahan dilakukan setiap hari secara et libitum dan penggantian air 
dilakukan setiap tiga hari sebanyak 80-90% dari total volume air dalam bak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Ukuran kepiting yang dikawinkan pada kegiatan ini dapat dilihat pada 
Tabel 1. Ukuran kepiting jantan S. paramamosain yang digunakan pada 
penelitian ini sudah masuk ukuran mulai matang kelamin pertama.  Hal ini sesuai 
yang dikemukakan oleh Hamasaki et al, (2011) bahwa kepiting bakau S. 
paramamosain jantan di Don Sak, Bandon Bay, Semenanjung Thailand 
mengalami matang kelamin pertama adalah pada lebar karapas 106,4 mm. 
Sedangkan pada kepiting betina S. paramamosain pada ukuran lebar karapas 
112 mm. Pada kepiting bakau jantan S. olivacea ukuran pertama kali matang 
kelamin dilaporkan lebih kecil yaitu  ukuran lebar karapas dari 87-103 mm.  
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Tabel 1. Ukuran kepiting yang digunakan untuk kawin silang 
 

Jenis Induk Betina Jantan 

Lebar (mm) Berat (g) Lebar (mm) Berat (g) 

S. tranquebarica 
 

113,3+5,4 230,7+25,5 
 

117,2+8,1 373,7+ 64,7 

S. paramamosain 108,3+3,8 226,7+27,4 111,85+5,7 214,83+16,3 

 Hasil uji kawin silang antara spesies yang berbeda yang dilakukan dapat 
dilihat pada Tabel 2. Pada perlakuan (A), dalam satu bulan pemeliharaan pada 
upaya kawin silang antara kepiting bakau jantan S. paramamosain dengan 
kepiting betina S. tranquebarica, nampak bahwa tidak terjadi perkawinan.  Hal ini 
dibuktikan dengan tidak adanya kepiting jantan S. paramamosain yang 
melakukan prakopulasi dan kopulasi dengan kepiting betina S. tranquebarica 
selama satu bulan pemeliharaan bersama dalam satu bak dengan perbandingan 
1:1.  Dengan demikian kemungkinan kepiting jantan S. paramamosain tidak 
tertarik pada kepiting bakau betina S. tranquebarica. Berbeda halnya dengan 
perlakuan dengan spesies yang sama mendapatkan kepiting jantan S. 
paramamosain ukuran 210 g dan kepiting betina S. paramamosain dengan 
kisaran ukuran 213-241g dapat terjadi pra kopulasi dan kopulasi.  
 
Tabel  2.  Hasil prakopulasi dan kopulasi antara kepiting bakau S. tranquebarica 

dengan S. paramamosain selama pemeliharaan satu bulan dalam bak 
terkontrol 

Kawin 
silang 

Tebar 

Hari ke- 
Jumlah 

J:B 

2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 29  

A1 

J para 

B 
tranq 

no 

 

no 

 

no 

 

no 

 

no 

 

no  

 

no 

 

no 

 

no 

 

no 

 

no 

 
7 j; 7b 

A2 

J para 

B 
tranq 

no no No no no No molting  no no no no 8j 5b 

B1 

J 
tranq 

B para 

1 
ps 
pra 

3 
ps 
pra 

1 
ps 
kop 

4 
ps 
pra 

3 
ps 
pra 

7 
ps 
pra 

1 
ps 
pra 

2 ps 
pra 

1 
ps 
pra 

 
noi 

1 
ps 
pra 

no 7 j 9b 

B2 
2 
ps 
pra 

4 
ps 
pra 

4 
ps 
pra 

3 
ps 
pra 

3 
ps 
pra 

1 
ps 
pra 

1 ps 
pra 

2 
ps 
pra 

1 
ps 
pra 

no no 8j; 7 b 
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J 
tranq 

B para 

 1 
ps 
kop  

 

K1 

J para 

B para 

no no 
1 
ps 
pra 

1 
ps 
pra 

2 
ps 
pra 

2 
ps 
pra 

2 ps 
pra 

2 
ps 
pra 

2 
ps 
pra 

3 
ps 
pra 

 

1 
ps 
kop 

6 j; 7 b 

K2 

J 
tranq 

B 
tranq 

2 
ps 
pra 

2 
ps 
pra 

4 
ps 
pra 

4 
ps 
pra 

3 
ps 
pra 

1 
ps 
kop 

1 
ps 
pra 

no no no no no 8 j; 7 b 

 Keterangan:  J para = jantan S. parammamosain;  B para = betina S. paramamosain; ps 
= pasang; J tranq =  jantan S. tranquebarica; B tran = betina S 
paramamosain; pra = prakopulasi; kop = kopulasi;  K1; K2 = kontrol; no =  

tidak ada prakopulasi/kopulasi 

 Hal ini menunjukkan bahwa kepiting jantan S. paramamosain hanya 
dapat dikawinkan dengan kepiting betina dari spesies yang sama, dibanding 
kepiting bakau betina spesies  S. tranquebarica atau kemungkinan disebabkan 
ukuran kepiting betina S. tranquebarica lebih besar dari pada ukuran kepiting 
jantan S. paramamosain yang dipasangkan.  Hal ini perlu pengamatan lebih 
lanjut. Pada metode 1, dijumpai adanya kepiting betina S. tranquebarica yang 
molting tetapi kepiting jantan S. paramamosain tidak berusaha untuk 
mengawininya. Padahal kopulasi terjadi setelah kepiting betina mengalami ganti 
kulit. Hal ini untuk memudahkan kepiting jantan memasukkan spermatheca 
kedalam thelicum kepiting betina, karena tubuh betina masih lunak (Ikhwanuddin 
et al., 2011). Dalam Gunarto et al. (2020) dijelaskan bahwa pre kopulation dan 
kopulasi tidak hanya terjadi pada perkawinan kepiting dari spesies yang sama 
tetapi juga dari kepiting yang berbeda spesies, kecuali antara betina S. 
tranquebarica dan jantan S. paramamosain.  Meskipun demikian Fazhan et al, 
(2017) melaporkan bahwa kepiting jantan S. paramamosain kawin dengan 
kepiting betina S. tranquebarica dan S. olivacea. 

       Pada perlakuan kedua (B), kepiting jantan  S. tranquebarica dikawin 
silangkan dengan kepiting betina S. paramamosain.  Hasilnya nampak bahwa 
kepiting jantan S. tranquebarica dapat mengawini kepiting betina S. 
paramamosain.  Hal ini ditandai dengan banyaknya kepiting jantan S. 
tranquebarica yang melakukan prakopulasi dengan kepiting betina S. 
paramamosain dari hari pertama pertemuannya dan pada hari ke tiga telah terjadi 
kopulasi pada kedua spesies kepiting tersebut. Dengan demikian kepiting jantan 
S. tranquebarica lebih agresif untuk mengawini kepiting betina S. paramamosain 
dibanding dengan kepiting jantan S. paramamosain yang enggan mengawini 
kepiting betina S. tranquebarica.  
 Dari hasil  kegiatan ini nampak bahwa  hanya sekitar 10% dari populasi 
kepiting bakau yang melakukan kawin silang dalam bak pemeliharaan yaitu pada 
kepiting bakau jantan S. tranquebarica dengan kepiting bakau betina S. 
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paramamosain. Selain itu juga pada kontrol sebanyak 10% juga terjadi pada 
perkawinan kepiting jantan S. tranquebarica dengan kepiting betina S. 
tranquebarica, begitu juga 10% pada kepiting bakau jantan S. paramamosain 
dengan kepiting bakau betina S. paramamosain.  

KESIMPULAN 

 Kawin silang kepiting bakau baik antar spesies maupun sesama spesies 
dapat dilakukan di dalam bak terkontrol.  Perkawinan antar spesies dapat terjadi 
pada kepiting bakau jantan S. tranquebarica dengan kepiting bakau betina S. 
paramamosain dan sedangkan jantan S. paramamosain tidak dapat kawin 
dengan betina S. tranquebarica.  
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ABSTRAK 

Percobaan ini bertujuan untuk pengetahui pertumbuhan, sintasan, rasio 
RNA/DNA dengan pemberian kalsium karbonat (CaCO3) dalam pakan komersial pada 
media bersalinitas rendah. Percobaan ini didesain dengan menggunakan percobaan 
perlakuan A. pemberian CaCO3 dengan dosis. 6% dalam pakan komersial dan perlakuan 
B.sebagai kontrol (tanpa penambahan CaCO3 pada pakan komersial) salinitas rendah. 
Hasil percobaan, menunjukkan bahwa pemeliharaan post larva udang vaname dengan 
penambahan CaCO3 dihasilkan pertumbuhan multak tertinggi pada dosis 6% yaitu 
9,38±4,99 g dan terendah dihasilkan pada kontrol (3,63±3,01 g).  Post larva udang 
vaname dengan penambahan CaCO3 dihasilkan laju pertumbuhan harian tertinggi pada 
dosis 6% yaitu 0,290±0,11 %/hari  dan terendah pada kontrol 0,175±0,05%/hari.  Nilai laju 
pertumbuhan harian dengan penambahan CaCO3 lebih tinggi dibandingkan dengan 
kontrol.  Selanjutnya nilai rata-rata kelangsungan hidup udang vaname dengan 
penambahan dosis 6% CaCO3 diperoleh nilai 80,17±1,18% lebih tinggi jika dibanding 
dengan kontrol (78,50±2,12%). Sementara itu, kualitas air wadah pemeliharaan selama 
Percobaan masih tergolong baik dan layak untuk pemeliharaan udang vaname. 

Kata Kunci :  CaCO3, Pertumbuhan, Postlarva,  Rasio RNA/DNA, Sintasan, Udang 

Vaname 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Salah satu jenis udang yang merupakan komoditas unggulan sektor 
perikanan budidaya dengan permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun 
internasional dan banyak dibudidayakan adalah udang vaname L. vannamei 
(Sumeru dan Anna dalam Nadhif, 2016).   Berbagai kelebihan yang dimiliki mulai 
dari mudahnya membudidaya udang ini, produksi yang stabil dan relatif tahan 
terhadap penyakit menyebabkan sebagian besar petambak di Indonesia 
menggeluti usaha budidaya udang vaname. Di samping itu, ada kelebihan lain 
udang vaname, yaitu bersifat eurihalin. Udang ini mampu hidup pada perairan 
dengan salinitas sekitar 0,5-40 ppt (Bray dkk., 1994). Sifat ini yang memberikan 
peluang bagi banyak petambak untuk mengembangkan budidaya udang 
vaname pada media bersalinitas rendah (Kaligis, 2015). Kemampuan ini 
membuka peluang bagi petambak udang untuk mengembangkan budidaya 
vaname di perairan daratan (inland water) bersalinitas rendah. Dengan budidaya 
udang vaname di perairan bersalinitas rendah akan meningkatkan produksi 
komoditas ini.  

Sumber kalsium (Ca+) utama yang digunakan udang saat moulting 
diperoleh dari air atau pakan. penambahan kalsium  dalam pakan buatan akan 
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membuat udang lebih cepat tumbuh karena akan mempercepat proses 
mineralisasi. Ketersediaan kalsium  dalam pakan memegang peranan penting 
dalam fase pertumbuhan. Tetapi beberapa unsur mineral pada media 
bersalinitas rendah seperti kalsium lebih rendah dibandingkan pada air laut. 
Selain itu, penambahan kalium terhadap performansi pascalarva udang vaname 
pada masa aklimatisasi ke media bersalinitas rendah telah diteliti (Taqwa dkk., 
2008 dalam Kaligis 2015).  Kalsium adalah salah satu nutrient esensial yang 
sangat diperlukan untuk berbagai aktifitas di dalam tubuh (Gobinathan dkk., 2009 
dalam Suptijah dkk., 2012). Fungsi kalsium  di dalam tubuh adalah sebagai 
nutrisi dalam proses pertumbuhan, penunjang perkembangan motorik agar lebih 
optimal dan berkembang dengan baik. Kekurangan kalsium  akan 
mengakibatkan gangguan pertumbuhan tulang (Nieves, 2005 dalam Suptijah 
dkk., 2012).   

Menurut Arsono dkk., (2010), penambahan kapur kalsium diharapkan 
dapat meningkatkan pertumbuhan udang pada saat kalsifikasi, sebab 
kekurangan kalsium  dapat mengakibatkan proses pengerasan eksoskeleton 
lebih lama. Pan dkk., (2005) dalam Arsono dkk (2010) menyebutkan bahwa 
penambahan kalsium  di dalam komposisi pakan buatan dapat membuat udang 
tumbuh lebih besar karena akan mempercepat proses mineralisasi. Udang yang 
mengkonsumsi mineral yang berlebih akan menyimpannya dalam jaringan tubuh 
sehingga membuat udang tumbuh lebih besar. Pemberian kalsium berguna 
untuk membantu udang dalam proses pembentukan cangkang yang baru 
setelah melakukan moulting. Namun apabila kalsium tidak mencukupi, proses 
pegerasan kulit udang akan berjalan lambat dan berpengaruh terhadap 
pertumbuhan udang. Untuk itu, diperlukan kalsium  yang memadai untuk 
meningkatkan frekuensi moulting dan mempertahankan kekerasan kulit udang 
(Heriadi, dkk., 2016). Dalam proses pertumbuhan udang dibutuhkan mineral 
kalsium yang dapat dicukupi dari makanan dan lingkungan. Mineral merupakan 
faktor esensial dalam proses metabolisme dan pertumbuhan udang.  Kebutuhan 
kalsium akan meningkat dengan bertambahnya umur (Ton, 1992). Kalsium 
digunakan untuk pembentukan jaringan struktural. Jumlah kalsium yang diserap 
dalam tubuh tergantung dari kadar kalsium dalam tubuh ikan. Apabila kalsium 
dalam pakan menurun, maka penyerapan kalsium dari lingkungan perairan akan 
meningkat. Selanjutnya pengambilan kalsium yang efektif pada ikan bersirip 
adalah melalui air. Namun kandungan kalsium dalam air rendah diperkirakan 
±0,34%, sehingga mineral kalsium harus ada dalam pakan. 

Pengaruh pakan terhadap pertumbuhan udang vaname telah 
diinvestigasi oleh berbagai peneliti, terutama terkait pengaruh mineral kalsium  
dan protein pakan. Davis dkk., (1992) melaporkan bahwa interaksi berbagai 
macam mineral dalam pakan dapat me-ningkatkan pertumbuhan. Selanjutnya 
pakan dengan rasio Ca/P berbeda menentukan kandungan kalsium  karapas dan 
efisiensi pakan udang (Davis dkk., 1993). Peningkatan untuk vitalitas pasca larva 
udang vaname dipengaruhi secara langsung oleh kandungan protein dan 
kalsium  pakan (Kureshy dan Davis, 2002)..  Namun, untuk pasca larva vaname 
yang dipelihara di media bersalinitas rendah, apakah kombinasi protein dan 
kalsium  pakan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan. Permasalahan yang 
terjadi pada lingkungan perairan bersalinitas rendah adalah pH dan konsentrasi 
alkalinitas yang rendah, sehingga hal ini dapat menghambat proses ganti kulit 
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dan pertumbuhan udang. Pada pH di bawah 5,75; proses pengambilan kalsium 
terhambat, dan periode intermoulting menjadi lebih panjang (Adhikari dkk., 
2007). 

Berdasarkan pernyataan tersebut, perlu dilakukan percobaan tentang 
penambahan kalsium karbonat (CaCO3) yang berbeda pada pakan dalam media 
yang bersalinitas rendah terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang 
vaname. Oleh sebab itulah penambahan sumber kalsium pada pakan 
diharapkan dapat menunjang kebutuhan kalsium dalam proses moulting 
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan sintasan udang vaname yang 
dipelihara pada media salinitas rendah air tawar.  

Tujuan Percobaan adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 
CaCO3 dengan dosis berbeda pada pakan terhadap pertumbuhan dan sintasan 
serta parameter kualita air pada media bersalinitas rendah. Manfaat Percobaan 
memberikan informasi kepada pembudidaya mengenai dosis yang tepat dalam 
pemberian CaCO3 untuk meningkatkan pertumbuhan dan sintasan udang 
vaname stadia post larva yang dipelihara pada media salinitas rendah. 

METODELOGI PERCOBAAN  

Waktu dan Tempat 

Percobaan akan dilaksanakan pada bulan Juni-Agutus 2019 yang 
bertempat di Divisi Pembenihan Udang Penaeid, Balai Perikanan Budidaya Air 
Payau Takalar. Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten 
Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada Percobaan ini yaitu tertera pada 
Tabel 1. 

Tabel 1. Alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan kerekayasaan . 

    Nama alat  Kegunaan 

Bak beton  Sebagai wadah pemeliharaan 
Termometer  Mengukur suhu media pemeliharaan  
Refraktometer  Mengukur salinitas  media pemeliharaan 
DO meter  Mengukur oksigen media pemeliharaan 
pH meter Mengukur keasaman media pemeliharaan 
Timbangan analitik Mengukur bobot organisme uji 
Aerasi Untuk menyuplai oksigen terlarut 
Seser  Untuk menyeroh larva udang 
Udang vanname PL20 Hewan uji 
Kalsium karbonat (CaCO3) Bahan uji 
Pakan komersial Pakan uji 
Air media salinitas rendah Media pemeliharaan salinitas 5 ppt 

Hewan Uji 

Hewan uji yang digunakan pada Percobaan adalah udang vaname 
Litopenaeus vannamei stadia post larva PL 20 dengan kepadatan 50 ekor/m3 
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atau 300 ekor/wadah yang diperoleh dari unit pembenihan udang penaeid 
BPBAP Takalar yang telah diaklimatisasi. 

Bahan Uji 

Bahan uji yang digunakan dalam Percobaan ini adalah mineral kalsium 
dari kapur CaCO3 yang ditambahkan dan dicampurkan pada pakan komersil 
dengan dosis berbeda sesuai dengan perlakuan.  

Pencampuran Pakan Komersil  dan CaCO3 

Pencampuran pakan komersial dan CaCO3 dilakukan dengan ditimbang 
terlebih dahulu CaCO3 sesuai perlakuan, kemudian pakan buatan dan CaCO3 

yang telah tercampur rata, ditambahkan progol sebagai perekat sebanyak 5 g/kg 
dilarutkan dengan air sebanyak 125 ml dan dicampur kemudian diaduk sampai 
rata. Selanjutnya dijemur dengan cara diangin-anginkan sampai kering. Setelah 
pakan dalam kondisi kering dismpan dalam plastik kedap udara.   

Desain Percobaan  

Percobaan ini didesain dengan menggunakan kalsium dalam perairan 
atau pakan dalam fase pertumbuhan (Arsono, dkk. 2010). Perlakuan yang 
digunakan yaitu dengan pemberian CaCO3 dengan dosis 6% CaCO3 dalam 
pakan komersial pada salinitas rendah, dan perlakuan K (kontrol) pakan 
komersial tanpa penambahan CaCO3 pada salinitas rendah.  

Prosedur Kerja 

Persiapan Wadah 

   Wadah pemeliharaan berupa bak beton persegi panjang ukuran 
2,60x1,907x1,20  m3 volume 8 m3 sebanyak 2 buah yang diisi air sebanyak 6,0 
m3. Bak beton tersebut dilengkapi dengan instalasi air dan aerasi sebagai suplay 
oksigen dan ditutup menggunakan waring sebagai biosecurity.  Padat tebar tiap 
bak Percobaan yaitu 50 ekor/m3 larva udang vaname stadia post larva PL-20. 
yang sebelumnya telah diaklimatisasi selama sepekan. 

Adaptasi Hewan Uji 

   Benih vaname yang diperoleh dengan PL9 terlebih dahulu dipelihara 
selama sepekan hingga pada PL15, dan selanjutnya diaklimatisasi.salinitas 
secara gradual dari salinitas 30 ppt menjadi 5 ppt selama 5 hari dengan 
penurunan salinitas 6 ppt perhari hingga mencapai salinitas rendah 5 ppt 
derngan ukuran udang vaname PL20. 

Pemeliharaan Benih 

  Pemeliharaan benih udang vanamei berlangsung selama 20 pekan.  
Awalnya PL20 diseleksi berdasarkan ukuran dan bobot yang kisarannya sama, 
kemudian ditebar sebanyak 50 ekor/m3 atau 300 ekor/bak. Sisa pakan dan 
kotoran dikeluarkan dari media dengan cara disifon yang dilakukan pada sore 
hari sebelum pemberian pakan. Selama masa pemeliharaan tersebut diberikan 
pakan komersial yang telah dicampurkan dengan CaCO3. dengan frekuensi 4 
kali yaitu pada pukul 06.00, pukul 12.00 pukul 18.00 dan pukul 24.00 WITA. 
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Pengenceran Salinitas 

Pengenceran salinitas dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut:  

Sn =   

Dimana :   Sn  = Salinitas yang dikehendaki (‰)    
S1  = Salinitas air kolam (‰)    
S2  = Salinitas air yang ditambahkan (‰)    
V1 = Volume air kolam (m3)    
V2 = Volume air yang ditambahkan (m3) 

Peubah yang diamati 

Pengukuran pertumbuhan bobot dilakukan dari awal hingga akhir 
percobaan dengan menimbang bobot udang vaname dengan menggunakan 
timbangan analitik. Rumus untuk menghitung pertumbuhan bobot mutlak 
(Yustianti dkk., 2013) yaitu : 

 

 Dimana :  Wm  = Pertumbuhan mutlak (g)     
  Wt    = Biomassa udang pada akhir t Percobaan  (g)     
  Wo   = Biomassa udang pada awal Percobaan  (g) 

Laju pertumbuhan relatif dihitung menggunakan rumus yang 
dikemukanan Takeuchi (1988) sebagai berikut : 

 

Dimana :  DGR  = Laju Pertumbuhan harian (%i)  
Wt  = Berat rata-rata benih udang pada akhir percobaan (g)  
Wo  = Berat rata-rata benih udang pada awal percobaan (g)  
t   = Waktu pemeliharaan (hari)  

Tingkat kelangsungan hidup postlarva udang vaname dihitung dengan 
rumus yang dikemukakan Effendie (1997) sebagai berikut: 

 

 

Dimana:  SR = Tingkat kelangsungan hidup (%) 
      Nt = Jumlah individu pada akhir Percobaan (ekor) 
              No = Jumlah individu pada awal Percobaan (ekor). 

  Pengukuran parameter kualitas air dilakukan untuk menunjang 
Percobaan. Pengukuran parameter kualitas air tertera pada tabel 2 sebagai 
berikut: 
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Tabel  2. Parameter, peralatan dan metode yang digunakan dalam pengukuran 
parameter kualitas air selama Percobaan 

No. Parameter Peralatan Frekuensi Metode 

1. Suhu   (0C) Thermometer Harian In situ 
2. Salinitas   (ppt) Hand-

Refractometer 
Harian In situ 

3. pH pH meter Harian In situ 
4. Oksigen Terlarut (ppm) DO meter Harian In situ 
5. Alkalinitas (ppm) Titrasi Harian Laboratorium 
6. Amonia NH4  (ppm) Spectrofotometer Mingguan Laboratorium 

Analisis Data 

Data percobaan dosis CaCO3 terhadap pertumbuhan mutlak, laju 
pertumbuhan relatif, dan sintasan serta parameter kualitas air  diolah dan 
disajikan dalam bentuk tabel dan grafik menggunakan microsoft Excel 2007 dan 
dianalisis menggunakan analisis secara deskriptif dan didukung berbagai 
literatur. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan dan Laju Pertumbuhan harian 

Hasil pengamatan dan pengujian pertumbuhan mutlak, laju 
pertumbuhan harian, kelangsungan hidup udang vaname masing-masing 
perlakuan penambahan CaCO3 disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan haria, dan kelangsungan hidup 
post larva udang vaname L. vannamei pada akhir percobaan 

No Parameter Peubah Satuan 
Dosis CaCO3 (%) 

6 Kontrol 

1 Berat rata-rata awal (Wo) g 0,072 0,072 
2 Populasi awal (Σo) ekor 300 300 
3 Bobot biomassa awal g 21,60 21,60 
4 Volume bak m3 6,0 6,0 
5 Lama pemeliharaan hari 20 20 
6 Berat rata-rata akhir (Wt) g 0,129 0,107 
7 Populasi akhir (Σt) ekor 241 236 
8 Bobot biomassa akhir g 30,98 25,23 
9 Pertumbuhan mutlak (Wm) g 9,38±4,99 3,63±3.01 

10 Laju pertumbuhan harian (DGR) %/hari 0,285±0,11 0,175±0,03 
11 Kelangsungan  hidup % 80,17±1,18 78,50±2,12 

Tabel 3, menunjukkan bahwa pemeliharaan post larva udang vaname 
dengan penambahan CaCO3 dihasilkan pertumbuhan multak tertinggi pada 
dosis 6% yaitu 9,38±4,99 g dan terendah dihasilkan pada kontrol (3,63±3,01 g).  
Laju pertumbuhan harian post larva udang vaname diamati selama 20 hari pada 
masing-masing perlakuan menunjukkan bahwa post larva udang vaname 
dengan penambahan CaCO3 dihasilkan DGR tertinggi pada dosis 6% yaitu 
0,285±0,11 %/hari  dan terendah pada kontrol 0,175±0,05%/hari.  Perlakuan 
dengan penambahan CaCO3 dengan dosis sebanyak 6% merupakan perlakuan 
dosis terbaik, dimana menghasilkan pertambahan bobot mutlak rata-rata 
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sebesar 9,38±4,99 g dan kontrol hanya  3,63±3.01 g.  Pertumbuhan mutlak 
maupun laju pertumbuhan harian udang dengan perlakuan dosis 6% CaCO3 

dalam pakan mengalami pertumbuhan yang relatif lebi tinggi dibanding dengan 
udang yang tidak  diberi CaCO3 (kontrol). Kondisi ini disebabkan oleh terjadinya 
proses hiperkalsemia, karena aborbsi kalsium yang berlebihan dan 
menyebabkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Pertumbuhan udang menjadi 
lambat sehingga berdampak terhadap penurunan efisiensi pakan.  Hal ini sesuai 
dengan pendapat Baron (1990) jika kadar kalsium berlebihan dosisnya maka 
akan terjadi gangguan dalam pertumbuhan. Hasil penelitian Pan et al., (2006) 
menunjukkan bahwa penambahan kalsium fosfat sebesar 1,33% dalam ransum 
pakan ternyata meningkatkan pertumbuhan udang vaname dan meningkatkan 
efisiensi pakan.  Penelitian Davis et al. (1993; 2005) bahwa dalam ransum pakan 
udang perlu mengandung mineral, karena mineral tersebut memiliki peran yang 
penting dalam pertumbuhan udang. Demikian pula menurut Kompiang (1989) 
bahwa umumnya mineral kalsium dalam pakan udang yang digunakan dalam 
bentuk senyawa seperti kalsium karbonat, trikalsium, dan dikalsium fosfat.  
Ransum pakan udang vaname yang tidak menggunakan mineral-mineral 
tersebut, ternyata mengalami penurunan proses mineralisasi. Hal ini terbukti 
berdasarkan hasil analisis mineral pada hepatopancreas dan carapace udang  
vaname (Davis et al., 1993).  Kadar kalsium dalam ransum pakan sangat 
mempengaruhi laju pertumbuhan harian udang galah.  Kadar kalsium yang 
optimal dalam ransum pakan udang galah adalah sebesar 3,46%. (Hadie dkk., 
2009).  

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan didapatkan nilai  rata-rata 
kelangsungan hidup udang vaname tertinggi dihasilkan pada dosis 6% CaCO3 
yaitu 80,17±1,18% dan terendah dihasilkan pada kontrol hanya 78,50±2,12%.  
Kelangsungan hidup udang vaname dengan penambahan dosis 6% 
(80,17±1,18%) lebih besar dibanding kontrol (78,50±2,12%).  Hasil analisis 
deskriptif menunjukan bahwa penambahan CaCO3 pada pakan komersial 
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup udang vaname.  Hal ini berarti bahwa 
efek pemberian kalsium dalam percobaan ini tidak secara langsung 
mempengaruhi kesehatan udang. Namun menurut Boyd et al. (1990), 
kandungan mineral di dalam ransum pakan mampu memberikan sintasan yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan ransum pakan yang tanpa menggunakan 
mineral. Penelitian mengenai kebutuhan mineral pada udang galah juga 
dilakukan oleh Adhikari et al. (2007) yang meneliti tentang efek pemberian 
CaCO3 terhadap sintasan udang tersebut dengan perlakuan berbagai variasi 
penambahan CaCO3 dalam media pemeliharaan.  

Parameter Kualitas Air  

Percobaan ini menjelaskan tentang perbandingan hasil pengukuran 
parameter kualitas air dengan penambahan CaCO3 selama kerekayasaan. 
Secara umum parameter kualitas air yang diukur masih berada pada kisaran 
batas yang layak untuk pemeliharaan post larva udang vaname.  Besar kecilnya 
perubahan parameter kualitas air dapat mempengaruhi sifat fungsional dan 
struktural post larva udang vaname  yang dipelihara.  Adapun kisaran dan nilai 
rata-rata kualitas air selama Percobaan disajikan pada Tabel 5.  
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Tabel 5. Kisaran dan nilai rata-rata parameter kualitas air pemeliharaan selama 
percobaan masing-masing perlakuan. 

Parameter 
Kualitas Air 

Dosis CaCO3 (%) 

6 Kontrol 

Kisaran Rataan Kisaran Rataan 

Salinitas (ppt) 5,0-7,0 5,50±0,85 5,0-7,0 5,60±0,84 
pH 7,89-8,65 8,35±0,24 7,89-8,44 8,15±0,22 
Temperatur  (0C) 25,0-28,0 26,40±0,84 25,0-28,0 27,40±1,07 
DO (mg/L) 5,53-8,43 6,91±1,17 5,21-8,99 6,30±1,08 
Alkalinitas (mg/L) 149,87-174,15 163,26±8,60 123,71-173,13 152,98±19,64 
Total Vibrio <102-<2,5x103 

 
<102-<2,5x103 

 

Total Bakteri <102-5,1x104 
 

<102-2,0x104 
 

Pada Tabel 5, secara umum menunjukkan bahwa parameter kualitas air 
media media pemeliharaan selama Percobaan masih berada pada kisaran yang 
layak untuk pemeliharaan post larva udang vaname L. vannamei. Adapun hasil 
pengukuran salinitas percobaan berkisar 5,0-7,0 ppt.  Bahkan beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa pada salinitas 5 ppt masuh layak untuk 
pertumbuhannya (Soemardjati dan Suriawan, 2006). Rendahnya salinitas yang 
diperoleh karena merupakan salinitas media yang digunakan dalam 
pemeliharaan selama Percobaan. Salinitas merupakan salah satu parameter 
kualitas air yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan 
pertumbuhan udang vaname.  Salinitas berpengaruh pada proses osmoregulasi, 
biokimia di dalam dan di luar sel.  Salinitas yang tidak cocok dengan organisme 
dapat memicu stres yang akan mengganggu homeostasis fisiologis dan proses 
biologis rutin (Kults, 2015).  

pH merupakan gambaran konsentrasi ion hidrogen dalam air dan 
digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman perairan. Nilai pH air selama 
Percobaan diperoleh kisaran 7,89-8,65.  Nilai pH tersebut masih dalam kisaran 
optimum untuk pemeliharaan post larva udang vaname. Namun, menurut 
Suprapto (2005), bahwa pH berkisar 7,3-8,5 dengan toleransi 6,5-9,0. 

Temperatur air yang terukur selama Percobaan diperoleh kisaran antara 
25,0-28,0OC.  Kisaran temperatur ini masih cukup baik dalam pemeliharaan post 
larva sesuai penelitian Suwoyo dan Mangampa (2010), bahwa temperatur pada 
awal pemeliharaan udang vaname berkisar antara 26,6-28,8OC.  

Kandungan oksigen terlarut selama Percobaan berkisar antara 5,21-
8,99 mg/L.  Kisaran tersebut merupakan masih berada dalam kisaran optimum. 
Menurut Anonim (2003), bahwa oksigen terlarut yang layak untuk pembesaran 
udang vaname >4 mg/L.  

Nilai alkaninitas pemeliharaan selama Percobaan peroleh kisaran 
123,71-177,43 mg/L.  Apabila nilai alkalinitas di atas 150 mg/L diperlukan 
pengenceran salinitas dan kepekatan plankton serta oksigenisasi yang cukup. 
Berdasarkan SNI 01-7246-2006, persyaratan nilai alkalinitas air untuk 
pemeliharaan udang vaname berkisar antara 100–150 mg/L. Alkalinitas tinggi 
inilah yang membantu dalam menyediakan unsur kalsium untuk kebutuhan 
osmoregulasi sel dalam tubuh udang.  Alkalinitas atau yang lebih dikenal dengan 
total alkalinitas adalah konsentrasi total dari unsur-unsur basa yang terkandung 
dalam air atau setara dengan CaCO3.  
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Adapun nilai total vibrio <102-<2,5x103 dan total bakteri <102-5,3x104. 
Kisaran ini masih optimal untuk pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup 
udang vaname. 

KESIMPULAN 

1. Penambahan CaCO3 memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan 
mutlak, laju pertumbuhan harian, dan kelangsungan hidup udang vaname. 

2. Penambahan dosis CaCO3 6% dapat meningkatkan pertumbuhan mutlak 
dan laju pertumbuhan harian post larva udang vaname. 

3. Sementara itu, kualitas air wadah pemeliharaan selama Percobaan masih 
tergolong baik dan layak untuk pemeliharaan udang vaname.  
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ABSTRAK 

Tujuan dari perekayasaan ini adalah(a)pengenalan pakan mandiri ke kelompok 
pembudidaya tambak sebagai langkah awal uji coba pakan mandiri di lokasi budidaya (b) 
Sebagai bahan perbandingan pertumbuhan disetiap lokasi yang berbeda dengan 
pemberian pakan mandiri (c). pakan mandiri dapat menekan biaya oprasional  dan dapat 
mengurangi ketergantungan dengan pakan komersial.Dari hasil yang diperoleh bahwa 
pembesaran bandeng ditiga lokasi pembesaran hasilnya belum signifikan dengan lama 
pemeliharaan karena kondisi musim kemarau sehingga sulit untuk melakukan ganti air 
yang berpengaruh terhadap nafsu makan ikan yang akhirnya berpengaruh ke 
pertumbuhanIni berarti pakan yang mandiri yang diberikan mengandung nutrisi yang 
lengkap dan seimbang bagi kebutuhan ikan, karena nutrisi merupakan salah satu aspek 
yang sangat penting. Jika makanan yang diberikan mempunyai nilai nutrisi yang cukup 
tinggi, maka tidak saja memberikan kehidupan tetapi juga akan mempercepat 
pertumbuhan. Seperti halnya hewan lainnya, ikan juga memerlukan nutrien tertentu dalam 
jumlah tertentu pula untuk pertumbuhan, pemeliharaan tubuh dan pertahanan diri 
terhadap penyakit. Nutrien ini meliputi protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. 
Semua pakan yang dicerna akan diserap oleh tubuh. Adanya penyerapan energi ini akan 
mengubah komposisi tubuh ikan yang dapat menunjukkan adanya pertumbuhan. 
Sedangkan pakan yang tidak termakan atau sisa dari proses metabolisme akan 
dikeluarkan melaui insang dan ginjal dalam bentuk ammonia, urine, dan bahan buangan 
lainnya tetapi hal itu semua harus bersinergi dengan kondisi lingkungan 

Kata kunci: bandeng, pakan mandiri dan tamba 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia memiliki beraneka ragam potensi perikanan. Saat ini ada 12 
jenis komoditas perikanan budidaya yang menjadi primadona, salah satu 
diantaranya yaitu ikan bandeng. Ikan bandeng, masih menjadi andalan budidaya 
perikanan. Perkembangannya dari tahun 2006 mencapai pertumbuhan rata-rata 
15 persen pada 2007. Permintaan ekspor bandeng meningkat signifikan, tercatat 
permintaan komoditas tersebut terus meningkat, bahkan sampai sekarang 
permintaan sudah mencapai 600 ton per bulannya. Dimana porsi untuk konsumsi 
dalam negeri sendiri masih mencapai 60 persen. Pertumbuhan permintaan 
bandeng nasional mencapai 6,33 persen rata-rata per tahun.  

Budidaya bandeng di Indonesia telahdikenal sejak 500 tahun yang 
lalu.Usaha ini berkembang pesat hampir diseluruh wilayah Indonesia 
denganmemanfaatkan perairan payau atau pasang surut. Teknologi yang 
diterapkan juga berkembang dari tradisional yang mengandalkan masukan benih 
(nener) dan pengolahan makanan alami hingga pemberian pakan buatan secara 
terencana (Ahmad et al. 1997).  

mailto:imrahimoyat@yahoo.com
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            pengembangan budidaya bandeng di masyarakat tidak banyak menemui 
kesulitan karena ikan ini memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan 
ikan lainnya, yaitu: 1) teknik pembenihannya telah dikuasai sehingga pasokan 
benih tidak tergantung dari alam, 2) teknologi budidayanya relatif mudah, 3) 
bersifat euryhaline, toleran terhadap perubahan salinitas antara 0−158 ppt 
(Ismail et al. 1994), 4) bersifat herbivorous dan tanggap terhadap pakan buatan, 
5) formulasi pakan buatan untuk ikan bandeng relatif mudah, 6) tidak bersifat 
kanibal dan mampu hidup dalam kondisi polikultur dengan spesies lainnya 
sepertibaronang, 8) meskipun dagingnya bertulang, tetapi rasanya lezat dan 
dibeberapa daerah memiliki tingkat preferensi konsumsi yang tinggi, dan 9) 
dapat digunakan sebagai umpan bagi industri penangkapan tuna (Rachmansyah 
et al. 1997). Produksi ikan bandeng saat ini masih terbatas untuk memenuhi 
permintaan dalam negeri, namun melihat potensi dan prospek yang ada, tidak 
tertutup kemungkinan untuk dikembangkan sebagai komoditas ekspor. 
Disamping itu, bandeng juga digunakan sebagai umpan hidup bagi 
penangkapan tuna karena kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan 
beberapa jenis ikan lainnya (Subani 1982).  

Berdasarkan hal tersebut maka dalam kegiatan perekayasaan ini 
dilakukan aplikasi pakan mandiri pada ikan bandeng di beberapa kawasan 
kelompok budidaya binaan bpbap takalar yaitu Kabupaten Maros, Sinjai, Pinrang 
dan Makassar 

Perekayasaan tentang  aplikasi pakan mandiri pada ikan bandeng 
dibeberapa kelompok pembudidaya binaan BPBAP Takalar bertujuan untuk : 

(a). Pengenalan pakan mandiri ke kelompok pembudidaya tambak sebagai 
langkah awal uji coba pakan mandiri di lokasi budidaya.  

(b). Sebagai bahan perbandingan pertumbuhan disetiap lokasi yang berbeda 
dengan pemberian pakan mandiri 

(c). Penggunaan pakan mandiri dapat menekan biaya operasional  dan dapat 
mengurangi ketergantungan dengan pakan komersial. 

METODOLOGI 

Waktu dan Tempat 

Kegiatan rekayasa teknologi produksi pakan buatan dilaksanakan mulai 
bulan Agustus – Desember 2019, untuk pembuatan pakan dilaksakanan di 
pabrik pembuatan pakan mandiri divisi produksi pakan mandiri di Balai 
Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, Desa Mappakalompo, Kecamatan 
Galesong, Kabupaten Takalar. Dan untuk kegiatan budidaya ikan bandeng 
dilakukan pada beberapa tambak budidaya binaan BPBAP Takalar di kabupaten 
Maros, Sinjai dan Pinrang. 

Bahan dan Alat 

 Adapun bahan dan alat  yang digunakan dalam perekayasaan ini dapat 
dilihat pada Tabel di bawah ini: 
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Tabel 1. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pakan mandiri untuk 
budidaya ikan bandeng dibeberapa kelompok budidaya binaan 
BPBAP Takalar 

No. Nama Bahan Fungsi 

1 Benih ikan bandeng Hewan uji 
2. Polar Bahan pakan 
3. Tepung kedelai Bahan pakan 
4. Tepung jagung Bahan pakan 
5. Tepung ikan Bahan pakan 
6 Bungkil kelapa Bahan pakan 
7. Vitamin mix Bahan pakan 
8. Mineral mix Bahan pakan 
9. Minyak  Bahan campuran pakan 
10. Minyak ikan Bahan pakan 
11. Binder Bahan perekat  
12. Enzym Bahan pakan 
13. Tepung tapioka Bahan pakan 

Tabel  2. Alat yang digunakan dalam pembuatan pakan mandiri untuk budidaya 
ikan Bandeng  dibeberapa kelompok budidaya binaan BPBAP Takalar 

No. Nama Alat Fungsi 

1 Timbangan elektrik Menimbang udang peliharaan  
2 Baskom Wadah pencampur pakan  
3 Ember Menampung hewan uji pada saat 

sampling / penimbangan 
4 Jala  Alat tangkap 
5 Timbangan duduk Menimbang bahan baku 

Metode  

1. Hewan Uji  

 Hewan uji yang digunakan dalam perekayasaan ini adalah benih ikan 
bandeng, yang diperoleh dari hasil produksi pada unit pembenihan ikan Bandeng 
di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar yang terletak pada Desa 
Mappakalompo, Kecamatan Galsesong, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi 
Selatan.   

2. Persiapan Pemeliharaan 

 Sebelum perekayasaan dilakukan perlu mempersiapkan petak 
pembesaran sebagai tempat pemeliharaan hewan uji, karena media 
pemeliharaan merupakan salah satu parameter kunci dalam usaha 
pembesaran hewan uji. Pemeliharaan ikan bandeng dilaksanakan di tambak 
kelompok pembudidaya binaan BPBAP Takalar di empat lokasi yang berbeda, 
dengan melakukan pengeringan lahan, saponin dan pemasukan air media 
pemeliharaan.  
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3. Pembuatan Pakan Buatan dan pemberian pakan 

 Sebelum pembuatan pakan, bahan-bahan yang akan digunakan telah 
melalui proses penjemuran untuk memudahkan proses penggilingan bahan 
baku. Semua bahan yang akan digunakan dalam pembuatan pakan telah 
dilakukan analisa proksimat. kemudian dilakukan pembuatan pakan  sebagai 
berikut: 

 Perhitungan formulasi untuk mendapatkan komposisi masing-masing  
 Setelah mendapatkan komposisi baha baku dilakukan penimbangan 

bahan baku   
 Penggilingan dan mixer bahan baku 

 Bahan baku habis tergiling ditambahkan bahan penunjangnya seperti 
vitamin, mineral, binder kemudian dilanjutkan dengan proses 
mixing/pencampuran yang bertujuan agar semua bahan baku tercampur 
homogen. 

 Pemasangan dies dan pengaturan ukuran panjang pakan 
 Pencetakan pakan sesuai dengan ukuran yang diingink 

4. Persiapan Tambak 
5. Pengeringan Tambak 
6. Pengapuran Tambak 
7. Pengisian Air Tambak 
8. Penebaran Benih Ikan Bandeng 
9. Pemberian Pakan 
10. Pemeliharaan Pembesaran 

Peubah yang digunakan dalam Perekayasaan dan Cara Pengukuran 

 Peubah-peubah yang diamati dalam perekayasaan adalah (a) 
pertumbuhan (b) sintasan dan (c) FCR. 

a) Sintasan (Survival rate = SR) 
Sintasan dihitung dengan menghitung jumlah benih rajunganpada awal 

dan akhir perekayasaan, yang dinyatakan dalam persentase dengan 
menggunakan formula Effendie (1979): 

𝑺𝑹 =
𝑵𝒕

𝑵𝒐
× 𝟏𝟎𝟎% 

Dimana :  SR =  Tingkat kelangsungan hidup/sintasan (%) 
     Nt =  Jumlah individu yang hidup pada akhir perekayasaan    

    (No – Mo) (ekor) 
     No =  Jumlah individu yang hidup pada awal perekayasaan (ekor) 
 
b) Pertumbuhan Mutlak 

Pengukuran pertumbuhan bobot biomas mutlak benih dihitung 
berdasarkan rumus Effendie (1979) sebagai berikut: 
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W = Wt–Wo 

Dimana:   W  = Pertumbuhan mutlak individu  (g). 
Wt   = Bobot biomassa hewan uji pada akhir perekayasaan (g) 
Wo  = Bobot biomassa hewan uji pada awal perekayasaan (g) 

Pengukuran pertumbuhan panjang dan lebar karapaks mutlak benih dihitung 
berdasarkan rumus Effendie (1979) sebagai berikut: 

L = Lt– Lo 

Dimana:   L   = Pertumbuhan mutlak individu  (cm). 
Lt   = Panjang hewan uji pada akhir perekayasaan (cm) 

 Lo  = Panjang hewan uji pada awal perekayasaan (cm) 

c) FCR (Food Conversion Ratio) 

𝐅𝐂𝐑 =
𝐅

𝐖𝐭 −𝐖𝐨
 

Dimana:  F = Jumlah pakan yang diberikan selama pemeliharaan (kg) 
 Wo = Berat total kultuvan saat awal pemeliharaan (kg) 
 Wt = Berat total kultuvan saat akhir pemeliharaan (kg) 

Analisa Data 

Penyajian grafik dan tabulasi data berat, dan sintasan ikan bandeng 
dilakukan dengan menggunakan Microsoft excel 2010. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil perekayasaan pembesaran bandeng di kelompok pembudidaya 
tambak di Kabupaten yang berbeda yaitu Maros, sinjai dan pinrang dengan 
pemberian pakan mandiri selama Pemeliharaan selama 84,90 hari dapat 
diperoleh gambaran pertambahan berat, pertumbuhan mutlak, pertumbuhan 
harian,  dan FCR disajikan dalam bentuk grafik. 

1. Wilayah Maros 

 

Gambar 1. Rerata bobot biomass Rab rerata pertumbuhan mutlak 
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Gambar 2. Jumlah populasi dan SR (%)  

Pertumbuhan/Pertambahan Berat 

Pengamatan dan pengukuran pertumbuhan/pertambahan berat benih 
rerata pada masing-masing petakan pemeliharaan selama pelaksanaan 
operasional pengujian kegiatan kerekayasaan “Aplikasi Pakan Mandiri Pada 
Kegiatan Pembesaran Bandeng Di Kab. Maros Pada Kawasan Kelompok 
Budidaya Binaan BPBAP Takalar”  menunjukkan bahwa untuk petak I rerata 
pertumbuhan mutlak benih selama 84 hari masa pemeliharaan sebesar 233,25 
g, dan Petak II sebesar 222,8 g.   

Dari hasil pengamatan dan pengukuran pertumbuhan/pertambahan berat 
pada semua petak pemeliharaan, menunjukkan bahwa pertumbuhan benih 
selama 84 hari masa pemeliharaan cukup baik, dimana pertumbuhan tertinggi 
dicapai pada masa pemeliharaan D.28 dengan pertumbuhan mutlak benih yang 
dipeliharaan pada masing-masing petakan, Petak I sebesar 60,00 g dan Petak 
II sebesar 51,25 g. 

Tingkat Kelangsungan Hidup 

Pengamatan dan pengukuran tingkat kelangsungan hidup benih rerata 
pada masing-masing petakan pemeliharaan selama pelaksanaan operasional 
pengujian kegiatan kerekayasaan “Aplikasi Pakan Mandiri Pada Kegiatan 
Pembesaran Bandeng Di Kab. Maros Pada Kawasan Kelompok Budidaya 
Binaan BPBAP Takalar” menunjukkan bahwa untuk petak I tingkat kelangsungan 
hidup benih selama 84 hari masa pemeliharaan sebesar 89,25 % dan  Petak II 
sebesar 89,00 %.  Dari hasil pengamatan dan pengukuran tingkat pemeliharaan, 
menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan hidup benih yang dicapai selama 84 
hari masa pemeliharaan cukup baik/normal.   
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Gambar 3. Bobot biomass, pakan yang digunakan dan FCR 

FCR (Food Convertion Ratio)  

Selama kegiatan masa pemeliharaan 84 hari, menunjukkan bahwa untuk 
petak I jumlah pakan yang digunakan sebanyak 6.200,25 kg dengan bobot 
biomassa sebesar 4.208,14 kg sehingga nilai FCR dari pakan yang 
diberikan/digunakan sebesar 1,47, sedangkan untuk petak II jumlah pakan yang 
digunakan sebanyak 9.150.20 kg dengan bobot biomassa sebesar 6.014,18 kg 
sehingga nilai FCR dari pakan yang diberikan/digunakan sebesar 1,52.. Hal ini 
menunjukkan bahwa penggunaan/pemberian pakan menggunakan pakan 
mandiri cukup berpotensi untuk mendukung pertumbuhan bandeng. 

 

Gambar 4. Rerata berat, pertumbuhan mutlak dan populasi 
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2. Wilayah Kabupaten Sinjai 

 

  

Gambar 5. Rerata berat, pertumbuhan mutlak dan populasi 

 Berdasarkan data pada tabel 5 yang digambarkan pada gambar 5 
terlihat bahwa lambat jika dibandingkan dengan petak 2 dan 3 walaupun sudah 
dilakukan pemberian pakan, hal ini disebabkan telah masuk musim kemarau 
sehingga sulit untuk melakukan pergantian air yang mengakibatkan turunkan 
nafsu makan ikan. sebagaimana Menurut Peter (1979) dalam Setiawati dan 
Suprayudi (2003), salinitas merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat 
mempengaruhi laju pertumbuhan dan konsumsi pakan. 

 

Gambar 6. Rerata berat, pertumbuhan mutlak dan populasi 

jika makanan yang diberikan mempunyai nilai nutrisi yang cukup tinggi, 
maka tidak saja memberikan kehidupan tetapi juga akan mempercepat 
pertumbuhan. Seperti halnya hewan lainnya, ikan juga memerlukan nutrien 
tertentu dalam jumlah tertentu pula untuk pertumbuhan, pemeliharaan tubuh dan 
pertahanan diri terhadap penyakit. Nutrien ini meliputi protein, lemak, 
karbohidrat, vitamin dan mineral.Semua pakan yang dicerna akan diserap oleh 
tubuh.  
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3. Wilayah Kabupaten Pinrang 

 

Gambar 7. Rerata biomass, pertumbuhan mutlak, jumlah populasi dan SR 

Pertumbuhan/Pertambahan Berat  

Data hasil pengamatan dan pengukuran pertumbuhan/pertambahan berat 
benih rerata pada masing-masing petakan pemeliharaan selama pelaksanaan 
operasional pengujian kegiatan kerekayasaan “Aplikasi Pakan Mandiri Pada 
Kegiatan Pembesaran Bandeng Di Kab. Pinrang Pada Kawasan Kelompok 
Budidaya Binaan BPBAP Takalar”  menunjukkan bahwa untuk petak I rerata 
pertumbuhan mutlak benih selama 90 hari masa pemeliharaan sebesar 115,35 
gr, Petak II sebesar 133,6 gr dan Petak III sebesar 112,45.   

Dari hasil pengamatan dan pengukuran/pertumbuhan benih selama 90 
hari masa pemeliharaan kurang baik/tidak normal.  Hal ini terjadi terutama pada 
masa pemeliharaan D.14–D.56, dimana kondisi air media pemeliharaan baik dari 
segi kualitas (salinitas air sangat tinggi, berkisar antara 50 – 65 ppt) maupun 
kuantitas (ketinggian air berkisar antara 45–45 cm) kurang mendukung 
pertumbuhan kultivan yang diakibatkan oleh terjadi kemarau dan sulitnya 
melakukan penambahan dan pergantian air media pemeliharaan 

 

Gambar 8. Jumlah populasi dan tingkat kelangsungan hidup SR 

Tingkat Kelangsungan Hidup  

Data hasil pengamatan dan pengukuran tingkat kelangsungan hidup benih 
rerata pada masing-masing petakan pemeliharaan selama pelaksanaan 
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operasional pengujian kegiatan kerekayasaan “Aplikasi Pakan Mandiri Pada 
Kegiatan Pembesaran Bandeng Di Kab. Pinrang Pada Kawasan Kelompok 
Budidaya Binaan BPBAP Takalar”  menunjukkan bahwa untuk petak I tingkat 
kelangsungan hidup benih selama 90 hari masa pemeliharaan sebesar 42,70 %, 
Petak II sebesar 41,30 % dan Petak III sebesar 39,80 %.  

Dari hasil pengamatan dan pengukuran tingkat kelangsungan hidup benih 
pada semua petak pemeliharaan, menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan 
hidup benih yang dicapai selama 90 hari masa pemeliharaan kurang baik/tidak 
normal.  Hal ini terjadi terutama pada masa pemeliharaan D.14 – D.56, dimana 
kondisi air media pemeliharaan baik dari segi kualitas (salinitas air sangat tinggi, 
berkisar antara 50 – 65 ppt) maupun kuantitas (ketinggian air berkisar antara 45 
– 45 cm) kurang mendukung kelangsungan hidup benih yang diakibatkan oleh 
terjadi kemarau dan sulitnya melakukan penambahan dan pergantian air media 
pemeliharaan 

 

Gambar 9. Bobot biomass, volume pakan yang digunakan dan FCR 

FCR (Food Convertion Ratio) 

Selama kegiatan pembesaran bandeng dengan masa pemeliharaan 90 
hari, menunjukkan bahwa untuk petak I jumlah pakan yang digunakan sebanyak 
1.984,18 kg dengan bobot biomassa sebesar 1.557,33 kg sehingga nilai FCR 
dari pakan yang diberikan/digunakan sebesar 1,27,  untuk petak II jumlah pakan 
yang digunakan sebanyak 729,51 kg dengan bobot biomassa sebesar 559,62 kg 
sehingga nilai FCR dari pakan yang diberikan/digunakan sebesar 1,30 dan untuk 
petak III  jumlah pakan yang digunakan sebanyak 121,28 kg dengan bobot 
biomassa sebesar 91,30 kg sehingga nilai FCR dari pakan yang 
diberikan/digunakan sebesar 1,33. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan/ 
pemberian pakan menggunakan pakan mandiri cukup berpotensi untuk 
mendukung pertumbuhan bandeng. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan perekayasaan ini maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Aplikasi pakan mandiri untuk pembesaran bandeng di tiga lokasi 
pemeliharaan memberikan hasil yang cukup baik walaupun ada kendala di 
pertumbuhan karena faktor musim kemarau 

2. Pakan mandiri dapat diaplikasikan ke petani pembudidaya dengan harga 
dibawah harga pakan komersil/pabrikan. 
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APLIKASI PAKAN FERMENTASI DENGAN UKURAN 0,1–0,9 mm  
DALAM BUDIDAYA CACING LAUT (Nereis sp) 

Nursalam dan Darussalam  

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar 
Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan 92254 

E-mail: salamnur538@gmail.com 

ABSTRAK 

Perekayasaan tentang beberapa ukuran pakan yang digunakan dalam 
budidaya cacing laut (Nereis sp), bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan cacing laut 
(Nereis sp) yang dipelihara dengan pemberian pakan ukuran 0,1-0,9 mm dan 
mengetahui sintasan cacing laut (Nereis sp) yang dipelihara dengan pemberian pakan 
ukuran 0,1–0,9 mm. Perekayasaan ini dilakukan dengan membandingkan sintasan dan 
pertumbuhan cacing laut yang diberikan pakan buatan dengan ukuran 0,1-0,9 mm 
dilakukan ulangan sebanyak 3 kali. Hasil kegiatan diperoleh Rata-rata laju pertumbuhan 
berat spesifik pada pemeliharaan cacing laut menggunakan pakan ukuran 0,1-0,9 mm 
adalah 0,52 % hari, sintasan yang rata-rata selama pemeliharaan cacing laut 
menggunakan pakan ukuran 0,1-0,9 mm adalah 94,51% dan hasil pengukuran kualitas 
air dapat diketahui jika kisaran nilai parameter kualitas air dan tanah lainnya masih 
dalam kisaran yang masih dapat ditolelir oleh pertumbuhan cacing laut. 

Kata kunci: Budidaya, Cacing laut, Ukuran pakan, Pertumbuhan, Sintasan 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya tergantung 
oleh kualitas pakan yang diberikan. Pakan yang berkualitas memenuhi nutrisi 
yang dibutuhkan oleh organisme yang dibudidayakan (Azwar et al. 2004). 
Kebutuhan nutrisi organisme pada umumnya meliputi protein, lemak, 
karbohidrat dan mineral lainnya. Cacing laut yang dibudidayakan juga 
memerlukan kebutuhan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan 
dan kelangsungan hidupnya. 

Penelitian budidaya cacing laut telah banyak dilakukan dilakukan 
antara lain oleh Batista et al.(2003) yang menggunakan pakan komersial ikan 
Seabream (Sparus auratus) dan pakan ikan hias menghasilkan pertumbuhan 
yang sama. Costa et al. (2000), telah menggunakan 6 jenis pakan yaitu lancy 
(pakan untuk udang stadia post larva udang), Tetramin, SBDF (pakan ikan 
seabream), sari kedelai, pollen, dan kista artemia). Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut diperoleh informasi laju pertumbuhan berkisar 6,2 – 13,9 
mg/hari dan kelangsungan hidup berkisar 77,7–100%, perlakuan terbaik 
diperoleh pada perlakuan yang menggunakan jenis lancy. Dengan demikian 
pakan komersial untuk ikan dan udang juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan 
cacing laut. 

Kebutuhan nutrisi cacing laut dapat dipenuhi dengan menggunakan 
pakan komersial yang biasa digunakan untuk ikan dan udang (Batista et al. 
2003; Costa et al. 2000). Tetapi dalam pelaksanaannya penggunaan pakan 

mailto:salamnur538@gmail.com
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komersial yang terus-menerus menimbulkan permasalahan baru, hal ini 
dikarenakan harga pakan komersial pabrikan yang semakin mahal. Di samping 
itu kegiatan budidaya memerlukan biaya terbesar untuk pengadaan pakan 
sehingga akan memperbesar biaya operasional. Oleh sebab itu diperlukan 
bahan baku yang dapat dijadikan alternatif pakan selain pakan komersial.Untuk 
mengurangi biaya produksi dalam pembuatan pakan, dalam perekayasaan ini 
dilakukan dengan mengkombinasikan sumber protein hewani dan nabati. 
Selain itu juga dilakukan fermentasi yang membuat butirannya lebih halus dan 
meningkatkan kandungan protein dalam pakan.Cacing laut juga dapat 
menangkap makanannya dan mengambil makanannya di permukaan endapan 
substrat dan di sekitar lubangnya (Esselink & Zwarts 1989). Berdasarkan hal 
ini dilakukan perekayasaan tentang ukuran pakan yang diberikan pada cacing 
laut. 

Tujuan 

Perekayasaan tentang beberapa ukuran pakan yang digunakan dalam 
budidaya cacing laut (Nereis sp), bertujuan untuk: 

(a) Mengetahui pertumbuhan cacing laut (Nereis sp) yang dipelihara dengan 
pemberian pakan ukuran 0,1–0,9 mm. 

(b) Mengetahui sintasan cacing laut (Nereis sp) yang dipelihara dengan 
pemberian pakan ukuran 0,1–0,9 mm. 

METODOLOGI 

Waktu dan Tempat 

 Kegiatan perekayasaan dilaksanakan pada bulan Januari - April 2019 
dilaksakanan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, Desa 
Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. 

Bahan dan Alat 

 Bahan yang digunakan selama perekayasaan adalah hewan uji cacing 
laut (Nereis sp), tepung ikan, kedele, jagung, pollard, bungkil kelapa, tepung 
terigu, minyak ikan, vitamin mix, mineral mix, binder, Probiotik (EM4), gula 
merah, fermifan bahan-bahan ini digunakan sebagai bahan untuk pembuatan 
pakan fermentasi. Waring hijau paranet 75%, air tawar, air laut, pasir kuarsa, 
pasir pantai hitam, tanah mangrove sebagai subtarat pemeliharaan cacing 

 Alat yang digunakan selama perekayasaan adalah wadah kontainer 
volume 80 L, baskom volume 10 L, bor listrik dan matanya, pipa ½’, knee ½’, 
shockdrak luar dan dalam ½’, handrefraktometer sebagai alat pengukur 
salinitas,  mistar untuk mengukur berat  sampel, timbangan elektrik sebagai 
alat untuk menimbang berat sampel, thermometer untuk mengukur suhu,  DO 
meter, pH meter.  

Hewan Uji 

 Hewan uji yang digunakan dalam perekayasaan ini adalah cacing laut 
(Nereis sp). Cacing laut yang digunakan sebanyak 50 g pada setiap wadah 
perekayasaan. Cacing laut sebanyak 50 g kemudian dihitung jumlahnya 
sebagai data awal jumlah penebaran dan untuk mengetahui berat awal per 
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ekornya dilakukan pembagian dengan seluruh jumlah cacing yang ditebar per 
wadah.  

Wadah  

 Wadah yang digunakan dalam perekayasaan ini adalah wadah 
berbentuk persegi dengan sudut tumpul yang terbuat dari plastik dan 
berkapasitas 100 L. Jumlah wadah yang digunakan sebanyak 3 buah.  
Sebelum digunakan, wadah perekayasaan terlebih dahulu dibuatkan lubang 
sebesar ½’ pada bagian samping bawah ±2 cm dari dasar wadah. Lubang 
sebesar ½’ ini dilengkapi dengan saringan/waring. Hal ini berfungsi sebagai 
resirkulasi air media pemeliharaan cacing laut. 

Pembuatan Pakan Fermentasi 

 Pembuatan pakan dilakukan setelah semua bahan baku siap dengan 
cara menimbang bahan baku sesuai dengan jumlah yang ditentukan, 
kemudian mencampur tepung ikan, tepung kedelei, tepung jagung, tepung 
terigu, pollard, bungkil kelapa, dan pollard hingga rata.  Setelah semua bahan 
tercampur rata, kemudian ditambahkan probiotik, gula merah dan fermifan 
sebagai biakan untuk fermentasi. Setelah semua tercampur, kemudian 
campuran bahan dimasukkan ke dalam gentong yang ditutup rapat dan 
didiamkan selama ±10 hari untuk difermentasikan, namun interval 3 hari 
dilakukan pengadukan untuk meratakan campuran pakan yang 
difermentasikan. Setelah ±10 hari, pakan dibuka kemudaian dicampurkan 
mineral mix, vitamin mix, binder, minyak ikan dan bahan additive lainnya, aduk 
hingga rata. Setelah itu dilakukan pencetakan pakan sesuai dengan ukuran 
yang diinginkan dalam perekayasaan yaitu pakan ukuran 0,1–0,9 mm. 
Kemudian pakan yang telah dicetak dikeringkan dibawah sinar matahari yang 
dasarnya diberikan alas dari waring hijau sehingga mempercepat proses 
pengeringan pakan, pakan siap digunakan. 

Tabel 1. Formulasi dari bahan baku pembuatan pakan dan perkiraan 
kandungan/komposis protein, lemak, serat dan energy dalam 
perekayasaan ini. 

Bahan pembuatan 
pakan % Protein Energy Lemak Serat 

Tepung Ikan  17,77 10,7 709,5 1,4 0,5 

Kedele 16,77 7,2 644,8 2,7 0,5 

Gaplek 14,5 0,1 44,0 0,4 0,9 

rebon 15,32 8,4 512,6 0,6 0,6 

dedak padi 15,32 1,5 89,9 0,1 0,5 

tepung ketan 15,32 1,2 0,0 0,0 0,0 

Minyak Ikan 1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vit 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mineral 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Binder 1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Additive 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100 29,1 2000,9 5,3 3,0 
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Air Media dan Pemberian Pakan  

 Air yang digunakan dalam perekayasaan adalah air laut yang diperoleh 
secara langsung dari laut menggunakan pompa. Sebelum digunakan dalam 
perekayasaan, air laut difilter menggunakan batu kali, pasir kuarsa, dan 
arang.Sebelum air dimasukkan ke dalam bak pemeliharaan.Air laut masuk 
kedalam wadah menggunakan slang aerasi yang berukuran 
kecil.Pemeliharaan cacing laut dilakukan secara sirkulasi dimana air laut 
mengalir terus menerus selama 24 jam.Pakan yang digunakan dalam 
perekayasaan adalah pakan berupa dedak yang telah difermentasi, pemberian 
pakan dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari secara adlibitum. 

Rancangan perekayasaan 

 Perekayasaan ini dilakukan dengan membandingkan sintasan dan 
pertumbuhan cacing laut yang diberikan pakan buatan dengan ukuran 0,1 -0,9 
mm dilakukan ulangan sebanyak 3 kali. Untuk menggambarkan posisi wadah 
dalam kegiatan perekayasaan dengan ukuran pakan berbeda adalah : 

 

 

 

Gambar 1. Penempatan wadah perekayasaan secara acak 

Analisa Data 

Data bobot tubuh dan sintasan cacing laut disajikan grafik dan tabulasi 
data dilakukan dengan menggunakan Microsoft excel 2010. 

Peubah yang Digunakan dalam Perekayasaan dan Cara Pengukuran 

 Peubah-peubah yang diamati dalam perekayasaan adalah (a) 
Sintasan, (b) Pertumbuhan berat (c) Laju pertumbuhan berat. 

a. Sintasan (Survival rate = SR) 
 Sintasan dihitung dengan menghitung jummah cacing laut pada awal 
dan akhir perekayasaan, yang dinyatakan dalam persentase dengan 
menggunakan formula Effendie (1979): 
 

𝑺𝑹 =
𝑵𝒕

𝑵𝒐
× 𝟏𝟎𝟎% 

Dimana : SR =  Tingkat kelangsungan hidup/sintasan (%) 
     Nt = Jummah individu yang hidup pada akhir perekayasaan    
                              No – Mo) (ekor) 
     No = Jummah individu yang hidup pada awal perekayasaan (ekor) 
 
b. Pertumbuhan Mutlak 

Pengukuran pertumbuhan bobot biomas mutlak cacing laut dihitung 
berdasarkan rumus Effendie (1979) sebagai berikut: 

 

A3 A1 A2 
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   W = Wt – Wo 

Dimana:    W  = Pertumbuhan mutlak individu  (g). 
Wt   = Bobot biomassa hewan uji pada akhir perekayasaan (g) 
Wo  = Bobot biomassa hewan uji pada awal perekayasaan (g) 

c. Laju Pertumbuhan Spesifik (LPS) 

Laju pertumbuhan berat spesifik cacing laut dihitung dengan 
menggunakan formula Ricker 1979 dalam Pereira dan Rasse 2007: 

  𝑳𝑷𝑺 =
𝐥𝐧𝑾𝒕−𝐥𝐧𝑾𝒐

𝒕
× 𝟏𝟎𝟎% 

Dimana:    LPS = Laju pertumbuhan spesifik bobot individu harian hewan uji  
     (%     hari-1) 

Wt = Bobot rata-rata hewan uji pada akhir perekayasaan (g)  
Wo = Bobot rata-rata hewan uji pada awal perekayasaan (g) 
  t = Periode waktu pemeliharaan (hari) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil perekayasaan aplikasi pakan fermentasi ukuran pakan dalam 
budidaya cacing laut  (Nereis sp) dapat diperoleh gambaran yang disajikan 
dalam bentuk grafik dan Tabel, serta hasil analisa kualitas air media 
pemeliharaan selama perekayasaan. Hasil pengukuran berat dan sintasan 
cacing laut selama perekayasaan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil perhitungan berat dan sintasan cacing laut (Nereis sp) yang 
dipelihara dengan pemberian pakan ukuran 0,1–0,9 mm 

Parameter 
Pertumbuhan 

Ukuran Pakan 0,1 -0,9 mm (ulangan) 

A1 A2 A3 

Berat awal (g) 1,43 1,19 1,22 

Berat akhir (g) 1,80 1,40 2,05 

Berat mutlak (g) 0,37 0,21 0,83 

LPS berat (%/hari) 0,39 0,27 0,87 

Dari Tabel 2, dapat diketahui jika pertumbuhan berat akhir dan berat  
mutlak yang terendah pada pakan ulangan A2 secara berurutan adalah 1,40 g 
dan 0,21 g. Dan yang pertumbuhan tertinggi terdapat di ulangan A3, cacing 
laut yang dipelihara dengan berat akhir adalah 2,05 g dan berat mutlak adalah 
0,83 g dengan berat awal terrendah dari semuanya yaitu 1,19 gdi ulangan A2. 
Untuk laju pertumbuhan spesifik dapat diketahui jika yang tertinggi adalah pada 
A3, kemudian A1 dan terendah A2, secara berurutan adalah 0,87 % hari-1,0,39 
% hari-1,dan 0,27% hari-1. Peningkatan berat tubuh cacing laut selama 
perekayasaan menunjukkan terjadinya pertumbuhan.  

Berdasarkan Gambar 2. menunjukkan bahwa pemberian pakan 
dengan pakan 0,1-0,9 mm di masing-masing ulangan menunjukkan jika cacing 
mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan jika cacing laut mampu 
memakan pakan dengan ukuran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan 
nutrisinya dalam proses pertumbuhannya. Hal ini mungkin terjadi karena 
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cacing laut termasuk pemakan segala karena memiliki sistem pencernaan yang 
hampir sempurna. Sistem Pencernaan Polychaeta atau cacing laut, terdapat 
ruas pada anterior yang mengandung mulut disebut peristomium. ruas terakhir 
atau pigidium mengandung anus. Sistem pencernaan terdiri atas beberapa tipe 
yaitu :1.) carnivora (raptorial predators): avertebrata kecil ditangkap dengan 
pharink/probosis yang dijulurkan, terdapat rahang kitin; 2.) pemakan deposit 
(deposit feeder): menelan pasir dan lumpur dalam lorong; bahan organik 
dicerna dan partikel mineral dikeluarkan via anus, atau melalui tentakel cilia 
yang berlendir; 3.) pemakan endapan (filter feeder): tidak punya probosis tutup 
kepala dilengkapi radiola untuk menyaring detritus & plankton; 4. herbivora 
(scavengers) (Birkedal et al, 2005). 

 

Gambar 3.  Hasil Pengukuran Sintasan Cacing Laut.yang Diberikan Pakan  
       dengan Ukuran 0,1 – 0,9 mm   

Dari Gambar 3, dapat diketahui jika sintasan tertinggi diperoleh pada 
A1 yaitu 120%. Kemudian A2 yaitu 95,24% dan yang terrendah A3 yaitu 
68,29%. Kematian yang tinggi terjadi pada awal penebaran karena sebelum 
dilakukan penebaran cacing laut yang terlebih dahulu ditimbang dan dihitung 
kepadatan awalnya kemungkinan mengalami stres hal ini ditunjukan dengan 
beberapa cacing laut yang tidak langsung membuat lubang disusbtratnya, 
selain itu juga cacing laut masih beradaptasi terhadap lingkungan barunya. 
Tubuh cacing laut yang lunak tanpa pelindung, maka hewan ini sangat sensitif 
terhadap pengaruh dari luar (Erviani et al, 2015). 
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Tabel 5. Hasil pengukuran kualitas air pemeliharaan cacing laut yang diberikan 
pakan dengan ukuran 0,1–0,9 mm. 

Suhu pemeliharaan selama perekayasaan adalah 29°C dan masih 
mendukung untuk kehidupan Nereis sp.Hal ini sejalan dengan yang 
dikemukakan Yuwono et al (2002) bahwa temperatur yang sesuai untuk 
kehidupan cacing Nereis berkisar 23-32°C. Untuk salinitas adalah 35 ppt, 
sesuai dengan Mustofa (2012) yang menyatakan bahwa cacing laut masih 
dapat menyesuaikan tekanan osmotic cairan tubuh dengan lingkungan pada 
salinitas 5-35 ppt. Oksigen terlarut berkisar 4,68–5,16 ppm. Kandungan 
oksigen ini masih sesuai untuk kehidupan Nereis sp. sesuai dengan Yuwono 
et al. (1998) yang menyatakan bahwa cacing Nereis mampu beradaptasi pada 
perairan dengan kandungan oksigen terlarut 0,80−9,30 ppm. Nilai pH berkisar 
7,55-8,07. Nilai pH ini masih mendukung untuk kehidupan cacing Nereis sp. 
Hasil ini sesuai dengan Yuwono (1998) cacing Nereis sp. mampu hidup pada 
perairan tambak dengan pH 7,8-9,4. 

Dari hasil pengukuran kualitas air dapat diketahui jika kisaran nilai 
parameter kualitas air masih dalam kisaran yang masih dapat ditolelir oleh 
pertumbuhan cacing laut. 

.KESIMPULAN 

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

1. Rata-rata laju pertumbuhan berat spesifik pada pemeliharaan cacing laut 
menggunakan pakan ukuran 0,1 - 0,9mm adalah 0,52 % hari-1. 

2. Sintasan yang rata-rata selama pemeliharaan cacing laut menggunakan 
pakan ukuran 0,1-0,9 mm adalah 94,51%. 

 

 

 

 

Parameter Kualitas Air A (Ukuran Pakan 0,1 – 0,9 mm) 

pH 8,07 

Suhu (°C) 29 

Salinitas (ppt) 35 

Bahan organik (mg L-1) 28,92 

Alkalinitas 126,15 

Amoniak (mg L-1) < 0,006 

Nitrit (mg L-1) 0,226 

Phosphat (mg L-1) < 0,0078 

Besi (mg L-1) < 0,073 

H2S (mg L-1) 0 

Total bakteri 4,27x 105 

Total vibrio 1,42 x 105 
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ABSTRAK 

Ikan nila merah bersifat omnivore yaitu pemakan segala seperti plankton, klekap, 
aneka tumbuhan/alga, hewan kecil seperti cacing, jentik nyamuk, larva gastropodamaupun 
limbah rumah tangga.  Hasil pengamatan terhadap ikan nilamerah yang dipelihara dalam bak 
di Instalasi Tambak Percobaan Marana menunjukkan bahwa ikan ini juga menyukai makanan 
hidup berupa magot. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan sintasan pada 
pendederan  ikan nila merah  yang diberi pakan magot dan pakan komersil. Kegiatan ini 
dilakukan di Instalasi Tambak Percobaan Marana, Balai RisetPerikanan Budidaya Air Payau 
dan Penyuluhan Perikanan, Maros. Wadah yang digunakanadalah6 bak fiberglassmasing-
masingberukuran 80x80x60cm yang dilengkapi dengan 2 titik aerasi.  Setiap bak diisi air tawar 
danikan nila merah sebanyak 10 ekor yang setiap hari ditingkatkan salinitasnya sebesar 2 ppt 
hingga mencapai 20 ppt. Perlakuan pakan yang dicobakan adalah: A (Magot) dan  B (Pakan 
komersial), masing-masing diulang 3 kali. Pakan magotdiperoleh dari hasil budidaya yang 
dilakukan di Instalasi Tambak Percobaan Marana, diberikan pada ikan nila dalam kondisi hidup. 
Pemberian  pakan magot dan pakan komersial dengan dosis 3% dari bobot biomassa, 
diberikan 2 kali per hari.Berat awal rata-rata ikan nila merah pada perlakuan A adalah 
5,52g/ekor dan perlakuan B adalah 4,52 g/ekor.Hasil kegiatanpendederanselama 15 
harimenunjukkan bahwa pertumbuhan mutlak ikan nila merah pada perlakuan A (6,54 g/ekor) 
lebih tinggi dibanding perlakuan B(5,07 g/ekor). 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. 

Kata kunci: Ikan nila merah, magot, pertumbuhan, sintasan  

PENDAHULUAN 

Ikan nila merupakan ikan favorit budidaya karena memiliki beberapa sifat 
unggul yaitu laju pertumbuhannya tinggi, tahan terhadap perubahan kondisi 
lingkungan, mudah diberi pakan, mudah berkembang biak, tidak mempunyai duri 
halus sehingga dapat dibuat fillet ikan, dagingnya berwarna putih dan tidak terlalu 
amis.  Ikan nila dapat mencapai ukuran 300 g dalam waktu 90–100 hari.  Di banyak 
negara ikan ini dipelihara hingga mencapai ukuran minimal 500 g dalam waktu 4–5 
bulan.  Dalam waktu 10–12 bulan ikan nila bisa mencapai berat 1.000 g/ekor (Anonim, 
2009a).  Prospek pengembangan budidaya ikan nila cukup cerah karena ikan nila 
memiliki rasa daging yang enak dan gurih sehingga disukai masyarakat terutama di 
Jawa dan Sulawesi serta merupakan komoditas ekspor.  Negara tujuan ekspor ikan 
nila adalah Singapura, Hongkong, Saudi Arabia, Amerika Serikat dan beberapa 
negara di Eropa (Anonim, 2009b). Ikan nila kini banyak dibudidayakan di berbagai 
daerah karena kemampuan adaptasinya yang baik yakni dapat hidup di air tawar, air 
payau dan air laut. 

Salah satu strain ikan nila yang cukup dikenal dan digemari, baik oleh 
pembudidaya  maupun konsumen adalah nila nila merah. Ikan nila strain ini 
merupakan hasil pemuliaan BBI Janti di Klaten. Salah satu keunggulan strain ini 
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adalah memiliki keseragaman warna yang didominasi warna merah sampai 
90%,daging tergolong tebal, pertumbuhannya sangat cepat dan tahan bakteri 
streptococcus dan algalectiae. Nilai survival rate nya mencapai 90%. Ikan ini sangat 
adaptif terhadap berbagai lingkungan perairan, seperti kolam air deras, kolam air 
tenang, keramba jaring apung dan tambak air payau. Ikan ini disukai pembudidaya 
karena memiliki FCR yang rendah (Wiryanta et al., 2010). 

Faktor penting pada budidaya ikan nila adalah ketersediaan pakan dalam 
jumlah yang memadai.  Peningkatan harga pakan komersial untuk budidaya ikan 
membuat industri ini sulit berkembang, bahkan sebahagian pembudidaya menutup 
usahanya karena tidak kurang dari 60–70% biaya produksi berasal dari pakan. Harga 
tepung ikan sebagai bahan baku utama pakan yang semakin tinggi dan sulit 
didapatkan menjadi penyebab utama pakan menjadi mahal. Kondisi ini akhirnya 
membawa keprihatinan banyak kalangan untuk mencari solusi berupa pakan 
alternatif atau sumber protein alternatif dengan harapan dapat menurunkan biaya 
produksi. Beberapa bahan pakan alternatif yang sudah banyak digunakan antara lain 
tanaman azolla, cacing tanah, ikan rucah, bekicot dan tepung darah. Salah satu 
bahan pakan alternatif adalah larva serangga Hermetia illucens atau black soldier 
fly(BSF), yang sering disebut dengan istilah magot. Magot dipilih sebagai bahan 
pakan alternatif karena memiliki protein tinggi (40–50%) serta mudah untuk 
dibudidayakan 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 (Fahmi, 2018). Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan sintasan pada pendederan ikan nila 
merah yang diberi pakan magot dan pakan komersil. 

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Pebruari 2020 di Instalasi Tambak 
Percobaan Marana, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 
Perikanan, Maros.  Wadah yang digunakan adalah 6 bak fiberglass masing-masing 
berukuran 80 x 80 x 60 cm yang dilengkapi dengan 2 titik aerasi (Gambar 1).  Setiap 
bak diisi air tawar dan ikan nila merah sebanyak 10 ekor yang setiap hari ditingkatkan 
salinitasnya sebesar 2 ppt hingga mencapai 20 ppt. Perlakuan pakan yang dicobakan 
adalah:  A (Magot) dan  B (Pakan komersial), masing-masing diulang 3 kali.  Berat 
awal rata-rata ikan nila merah pada perlakuan A adalah 5,52 g/ekor dan perlakuan B 
adalah 4,52 g/ekor. 

 

Gambar 1. Bak fiber untuk wadah perlakuan ikan nila berukuran 80 x 80 x 60 cm 
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Pakan maggot diperoleh dari hasil budidaya yang dilakukan di Instalasi 
Tambak Percobaan Marana, diberikan pada ikan nila dalam kondisi hidup. Pemberian  
pakan magot dan pakan komersial dengan dosis 3% dari bobot biomassa, diberikan 
2 kali per hari. Pengukuran kualitas air selama pemeliharaan meliputi suhu, oksigen 
terlarut (DO), salinitas dan pH. Data kualitas air dianalisis secara deskriptif. Sampling 
pertumbuhan ikan  dilakukan setiap minggu.  Sampling dilakukan dengan cara 
mengambil seluruh ikan yang terdapat dalam bak, kemudian ditimbang beratnya, 
setelah itu ikan lalu dilepas lagi ke dalam bak. Pada akhir percobaan dilakukan 
penghitungan pertumbuhan dan sintasan. Pertumbuhan berat mutlak dihitung 
berdasarkan Zonneveld et al. (1991) dan sintasan menurut Effendie (1978). Rumus 
perhitungan Survival Rate (SR) adalah: 

𝑺𝑹 =
𝐍𝐭

𝐍𝐨
𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

Dimana: SR  = Kelangsungan Hidup 
  Nt  = jumlah ikan akhir penelitian (ekor) 
  No  = jumlah ikan awal penelitian (ekor) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil kegiatan pendederan selama 15 hari menunjukkan bahwa pertumbuhan 
mutlak ikan nila merah pada perlakuan A (6,54 g/ekor) lebih tinggi dibanding 
perlakuan B (5,07 g/ekor) (Tabel 1). Hal ini diduga karena pakan magot yang 
digunakan  memiliki komposisi nutrisi yang lebih baik dibanding pakan komersial.  
Pakan magot mempunyai komposisi nutrisi yakni mengandung  protein kasar 45,87%, 
lemak 27,50%, abu kasar 9,91% dan bahan kering 36,28%  (Fahmi, 2018), 
sedangkan pakan komersial yang diberikan berupa pakan terapung yang 
mengandung  protein kasar 30%, lemak 5%, serat kasar 4% dan kadar air 12%.  
Kadar protein yang direkomendasikan untuk pakan benih ikan nila selama 
pendederan adalah 30-40% (Anonim, 2008). 

Tabel 1.  Pertumbuhan dan sintasan benih ikan nila merah pada setiap perlakuan 

Peubah 
Perlakuan 

A B  

Lama pendederan (hari) 15 15  
Berat awal  (g/ekor) 5,52 4,52  
Berat akhir (g/ekor) 12,06 9,59  
Berat mutlak (g/ekor) 6,54 5,07  
Sintasan   (%) 90 96,7  

Terjadinya pertumbuhan ikan menunjukkan bahwa pakan yang diberikan 
mengandung nutrisi yang cukup untuk mendukung metabolisme dan pertumbuhan 
ikan nila.  Pakan akan diproses dalam tubuh ikan dan unsur-unsur nutrisi atau gizinya 
akan diserap untuk dimanfaatkan membangun jaringan atau daging, sehingga 
pertumbuhan ikan akan terjamin (Amri dan Khairuman, 2002).Apabila pakan ikan 
kekurangan energi, maka protein dalam pakan akan diubah menjadi energi, sehingga 
protein tidak dapat digunakan untuk pertumbuhan (Philips, 1965 dalam 
Mangalik,1982).  Secara alami semua energi yang digunakan ikan berasal dari protein 
yang digunakan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh.  Disamping itu, untuk 
pemeliharaan tubuh digunakan energi yang berasal dari lemak dan karbohodrat.  Oleh 
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karena itu secara terbatas lemak dan karbohidrat digunakan untuk menggantikan 
peran protein sebagai sumber energi dalam pemeliharaan tubuh, dengan demikian 
protein akan lebih terarah untuk sumber energi pertumbuhan (Mudjiman, 2008). 

Menurut Amri dan Khairuman (2002), kecepatan laju pertumbuhan ikan 
sangat dipengaruhi oleh jenis dan kualitas pakan yang diberikan serta kondisi 
lingkungan hidupnya.  Makanan yang dimanfaatkan oleh ikan pertama-tama 
digunakan untuk memelihara tubuh dan mengganti organ tubuh yang rusak, setelah 
itu kelebihan makanan yang masih tersisa digunakan untuk pertumbuhan.  Suatu 
makanan minimal harus mengandung protein, karbohidrat dan lemak.  Ketiga zat ini 
masing-masing akan diubah menjadi energi yang diperlukan agar dapat melakukan 
aktivitasnya.  Tetapi ikan cenderung memilih protein sebagai sumber protein yang 
utama.  Kualitas makanan baru dapat mempengaruhi pertumbuhan jika makanan 
yang tersedia dalam jumlah yang banyak dan berkualitas baik, tetapi kalau makanan 
tersedia dalam jumlah sedikit, maka makanan tidak akan mempengaruhi kecepatan 
pertumbuhan (Asmawi, 1986). 

 

Gambar 2. Pakan magot dan pakan komersial. 

 Pertumbuhan berat mutlak dan sintasan ikan nila merah menunjukkan hasil 
yang cukup baik karena didukung oleh komposisi nutrisi yang cukup baik dari pakan 
magot dan pakan komersial yang diberikan jugadidukung oleh kualitas air yang layak 
selama pendederan (Tabel 2). Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa maggot juga 
dapat digunakan sebagai pakan alternatifpada pendederan ikan nila merahdisamping 
digunakan sebagai pakan aternatif untuk ikan arwana, ikan bala shark, ikan botia, 
ikan hias mas koki dan koi, pada pembesaran ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan bawal 
dan ikan gurami,juga dapat diberikan pada hewan ternak seperti ayam dan bebek 
(Fahmi, 2018) 

 Sintasan yang diperoleh pada perlakuan A (90%) lebih rendah 
dibandingperlakuan B (97%).  Kematian ikan yang terjadi pada perlakuan A selama 
pendederan diduga disebabkan tersangkutnya pakan magot pada mulut ikan karena 
magot yang diberikan adalah magot ukuran besar (panjang 15-18 mm) sehingga 
belum sesuai dengan bukaan mulut benih ikan nila terutama ikan yang berukuran 
lebih kecil.Pemberian pakan magot pada kegiatan pendederan ikan nila sebaiknya 
menggunakan magot kecil (mini larvae) yang berumur seminggu dengan panjang total 
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5-6 mm sampai magot ukuran sedang (panjang total 10-12 mm) atau disesuaikan 
dengan ukuran bukaan mulut benih ikan. 

Hasil pengamatan terhadap beberapa peubah kualitas air pada masing-
masing perlakuan selama pendederan disajikan pada Tabel 2.  Kualitas air media 
pemeliharaan selama pendederan masih berada pada kisaran yang layak bagi 
kehidupan dan pertumbuhan ikan nila merah. Ikan nila merah dapat mentolerir suhu 
15 dan 37 oC (Wiryanta et al., 2010).  Suhu yang terlalu rendah (6 oC) dan yang terlalu 
tinggi (42 oC) dapat mematikan ikan nila yang dibudidayakan (Stickney, 2000). Suhu 
optimum untuk pertumbuhan ikan nila adalah 25–30oC dengan kandungan oksigen 
terlarut lebih dari 3 ppm.   Jika kandungan oksigen terlarut kurang dari 3 ppm dapat 
menyebabkan ikan tidak dapat tumbuh dan akhirnya mati  (Anonim,  2009b).  Salinitas 
yang optimal untuk pertumbuhan ikan nila adalah 0-5 ppt, namun karena memiliki 
toleransi yang lebar terhadap salinitas,  maka masih dapat tumbuh dengan baik  di 
perairan air payau dengan kisaran 0-20 ppt danyang paling ideal adalah pada kisaran 
salinitas 12-20 ppt (Andirto, 2005 dalam Tangko et al., 2013). Pertumbuhan terbaik 
ikan nila hitam adalah pada salinitas dibawah 15 ppt (Popma dan Masser,1999).   
Persyaratan pH air untuk ikan nila adalah 6,5–8,5 dengan nilai pH yang optimal untuk 
pertumbuhan dan perkembangbiakan adalah pH 7 (Wiryanta et al., 2010).  Menurut 
Anonim (2010) dalam Suwoyo dan RachmanSyah (2012) bahwa untuk pendederan 
ikan nila, kualitas air yang ideal yaitu suhu 28-32oC, oksigen terlarut 3-7 mg/L dan pH 
6,5-8,8. 

Tabel  2. Kisaran nilai parameter kualitas air selama pendederan 

Parameter 
Kisaran 

A B  

Suhu (oC) 26,0- 27,4 26,2- 27,4  
Oksigen terlarut (ppm) 6,04–6,65 6,28–6,81  
Salinitas (ppt) 0–20 0-20  
pH 7-8,0 7-8,0  

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Hasil kegiatan pendederan selama 15 hari menunjukkan bahwa pertumbuhan 
mutlak ikan nila merah pada perlakuan A (6,54 g/ekor) lebih tinggi dibanding 
perlakuan B (5,07g/ekor). Sintasan ikan nila merah pada perlakuan A (90%) dan 
perlakuan B (96,7%).   

2. Magot dapat digunakan sebagai pakan alternatif pada pendederan ikan nila 
merah.  

3. Pemberian pakan magot pada kegiatan pendederan ikan nila sebaiknya 
menggunakan magot kecil (mini larvae) yang berumur seminggu dengan panjang 
total 5-6 mm sampai ukuran sedang (panjang total 10-12 mm) atau disesuaikan 
dengan ukuran bukaan mulut benih ikan.  
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ABSTRAK 

Di alam ikan baronang memanfaatkan saragassum sebagai makanan utamanya, 
seiring berkembangnya usaha budidaya maka, pemanfaat bahan baku lokal sebagai 
salah satu bahan alternatif bahan baku pakan ikan, baik nabati maupun hewani.  
Pemanfaatan tepung saragassum dalam pakan ikan baronang dilakukan dikeramba jaring 
apung berukuran 100x100x200 cm sebanyak 6 keramba. Hewan uji yang digunakan ikan 
baronang dengan bobot 80 g/ekor, selama pemeliharaan ikan diberi pakan 3 kali sehari 
secara satiasi, pemeliharaan  dilakukan selama 90 hari, selama masa pemeliharaan 
dilakukan sampling setiap 30 hari. Hasil yang diperoleh selama 90 hari pemeliharaan 
menunjukkan bahwa rasia konversi pakan semakin meningkat, laju pertumbuhan harian 
menurun dan pertambahan bobot juga menurun dengan penambahan 30% tepung 
saragassum dalam pakan ikan baronang.  

Kata Kunci:  pakan, saragassum ikan baronang, pertumbuhan 

PENDAHULUAN 

Rumput laut Sargassum sp. merupakan golongan rumput laut coklat 
(Phaeophyta) terbesar di laut tropis, dan rumput laut ini mempunyai kelimpahan 
yang sangat tinggi, terdapat di wilayah Jawa, Kepulauan Seribu, Sumatera, dan 
Sulawesi belum dimanfaatkan secara optimal. Rumput laut coklat memiliki 
kandungan nutrient yang cukup lengkap. Menurut Handayani et al. (2004), 
kandungan nutrisi Sargassum sp. meliputi kadar protein kasar 5.19%, kadar abu 
36,93%, lemak 1,63% dan karbohidrat 50,57%. Usman (2019) juga melaporkan 
bahwa tepung Sargassum sp dalam kondisi kering memiliki kadar protein 7,3%, 
lemak 0,7%, abu 37,3%, serat kasar 26,2 dan bahan ekstrak tanpa nitrogen 
(BETN) 28,5%. Nilai tersebut menunjukan bahwa Sargassum sp. memiliki nilai 
karbohidrat yang cukup tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai sumber 
karbohidrat menggantikan dedak atau tepung jagung khususnya untuk ikan 
herbivora seperti ikan baronang. 

Ikan baronang totol (Siganus guttatus) dikenal dengan nama dagang 
rabbitfish dapat dengan mudah dijumpai di perairan Indonesia. Ikan baronang 
memiliki potensi besar untuk menjadi komoditas unggulan akuakultur yang saat 
ini telah mulai banyak dibudidayakan karena pembenihannya mulai dapat 
dilakukan. Menurut Pallinggi et al. (2015a), ikan baronang merupakan salah satu 
jenis ikan laut yang berpotensi untuk dibudidayakan secara intensif karena 
daging yang lezat serta bernilai ekonomis tinggi. Ikan ini merupakan salah satu 
jenis ikan herbivora yang dapat menerima pakan dengan jenis beragam 
(Stephanou dan Georgius 2000). Menurut Gunawan dan Khalil (2015), salah 
satu pakan yang dianjurkan dalam budidaya ikan adalah pakan buatan atau 
pellet.  

mailto:umar238094@gmail.com
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Pakan merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan pertumbuhan 
dan perkembangan ikan. Ketersedian pakan dengan kandungan nutrisi yang 
baik dan jumlah sesuai dengan kebutuhan ikan dapat menghasilkan 
pertumbuhan yang optimal (Utomo, et al., 2013). Kandungan nutrisi pakan juga 
menentukan tingkat konsumsi pakan.  Hartami et al. (2015) mengemukakan 
bahwa, semakin baik tingkat konsumsi pakan harian maka biaya produksi 
semakin rendah, sehingga pembudidaya bisa mendapatkan keuntungan lebih. 
Selain itu, kualitas atau komposisi kimia (proksimat) daging ikan budidaya 
tergantung pada kualitas pakan yang meliputi makro dan mikro nutrien seperti 
protein, karbohidrat, lemak, serat kasar, asam lemak, dan lain-lain sudah jelas 
dapat mempengaruhi kualitas ikan (Usman et al., 2010). Berdasarkan hal 
tersebut di atas, maka perlu dilakukan penambahan tepung Sargassum sp. 
dalam pakan buatan (pellet) terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot, dan 
komposisi proksimat tubuh ikan baronang (Siganus guttatus). 

BAHAN DAN METODE 

 Kegiatan ini dilaksanakan di Karamba Jaring Apung Instalasi 
Pembenihan Udang Windu (IPUW) yang berlokasi di Perairan Siddo Teluk 
Awerange, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi 
Sulawesi Selatan. 

Wadah pemeliharaan berupa jaring dalam keramba dengan ukuran 100 
cm x 100 cm x 200 cm sebanyak 6 unit. Hewan uji yang digunakan dalam 
kegiatan ini adalah ikan baronang (Siganus guttatus) dengan bobot kurang lebih 
80 g/ekor yang diambil dari Instalasi Pembenihan Udang Windu milik BRPBAP3 
ditebar dengan kepadatan masing-masing 15 ekor/keramba. 

Pemeliharaan 

Pemeliharaan ikan dilakukan selama 90 hari dan diberi pakan secara 
satiasi (sampai ikan kenyang) dengan frekuensi pemberian 3 kali sehari (Hartami 
et al., 2015). Untuk menghindari pakan terbuang (tidak termakan oleh ikan), 
maka pemberian pakan dilakukan secara hati-hati dan perlahan-lahan. Jika ada 
pakan yang tersisa, maka selanjutnya dilakukan penimbangan dan dicatat untuk 
selanjutnya direkap sebagai pakan yang tidak dimakan. Pemberian pakan 
dilakukan pada pukul 08.00, 12.00, dan 16.00 WITA. Sampling dilakukan sekali 
sebulan untuk mengukur pertumbuhan bobot ikan. 

Selama kegiatan berlangsung dilakukan pembersihan jaring setiap 
sampling (1 kali/30 hari) dan dilakukan pengukuran kualitas air pada dalam 
keramba maupun di luar keramba setiap 30 hari.  

Parameter Pengamatan 

Jumlah konsumsi pakan (JKP) 

Jumlah konsumsi pakan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pakan yang 
dikonsumsi setiap ekor ikan selama pemeliharaan. Menurut Kurniasih et al. 
(2013) jumlah pakan yang dikonsumsi ikan uji dihitung dengan cara menimbang 
pakan yang diberikan setiap hari, dan juga pakan yang tersisa setiap hari 
sebagai pengurangnya. Jumlah keseluruhan pakan yang dikonsumsi pada 
setiap unit penelitian selama pemeliharaan dicatat sebagi jumlah komsumsi 
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pakan, sementara menurut Evans et al. (2014) jumlah konsumsi dapat dihitung 
dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

𝑱𝑲𝑷 (𝒈𝒓𝒂𝒎 𝒊𝒏𝒅.⁄ ) = 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒂𝒘𝒂𝒍 −  𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒊𝒔𝒂  

Dimana:  JKP = Jumlah konsumsi pakan 

Pertumbuhan bobot mutlak ikan baronang  

Pertumbuhan bobot mutlak ikan merupakan selisih berat ikan pada akhir 
pemeliharaan dan berat ikan pada awal pemeliharaan. Pertumbuhan bobot 
mutlak ikan dapat dihitung dengan persamaan Effendi (1997) sebagai berikut: 

𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝒎𝒖𝒕𝒍𝒂𝒌 𝒊𝒌𝒂𝒏 (𝒈𝒓𝒂𝒎) = 𝑾𝒕 − 𝑾𝟎 

Dimana:   W t = Bobot rata-rata ikan pada akhir penelitian (gram) 
    W0 = Bobot rata-rata ikan pada awal penelitian (gram) 

Laju pertumbuhan harian spesifik/ specific growth rate (SGR)  

Pertumbuhan harian spesifik (Specific Growth Rate / SGR) dihitung sesuai 
persamaam De Silva dan Anderson (1995) dalam Muchlisin et al (2003) sebagai 
berikut: 

𝐒𝐆𝐑 =  
𝐥𝐧(𝑾𝒕) − 𝐥𝐧(𝑾𝟎)

(𝒕𝟐 − 𝒕𝟏)
 × 𝟏𝟎𝟎 

Dimana: SGR = Laju pertumbuhan harian spesifik (%) 
Wt = Bobot rata-rata ikan pada akhir penelitian (gram) 
W0 = Bobot rata-rata ikan pada awal penelitian (gram) 
t2 = Waktu akhir penelitian (hari) 
t1  = Waktu awal penelitian (hari) 

Sintasan Ikan Baronang 

Sintasan ikan baronang  dihitung pada akhir pengamatan.  Kelangsungan hidup 
dihitung dari perbandingan jumlah ikan yang hidup pada periode akhir dengan 
ikan yang hidup pada awal periode (Effendie, 1997) dengan bentuk persamaan: 

𝑺𝑹 =
𝑵𝒕

𝑵𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎% 

Dimana: SR = Kelangsungan hidup ikan (%) 
Nt = Jumlah ikan yang hidup pada akhir penelitian (ekor) 
N0 = Jumlah ikan pada awal penelitian (ekor) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil yang diperoleh dari kegiatan dengan mambandingkan pakan yang 
tidak diberi tepung saragassum dengan pemanfaat tepung saragassum dalam 
pakan sebanyak 30% dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Rasio konvenris pakan (FCR) dan Laju pertumbuhan harian (%/hari) 

Berdasarkan hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa, nilai FCR 
terendah diperoleh pada pakan yang tidak ditambahkan tepung saragassum 
(0%)  yaitu sekitar 1,55 sedangkan pakan dengan penambahan tepung 
saragassum 30% yaitu sekitar 2,05 (Gambar 1).  Nilai FCR yang didapatkan dari 
kegiatan ini tidak jauh berbeda dibanding hasil penelitian yang dilakuan oleh 
Lestari et al. (2016) yang mengkaji tentang penambahan 10% Sargassum sp 
dalam pakan ikan gurami memperoleh FCR sebesar 1,60. Sementara penalitian 
yang dilakuakn oleh Bindu dan Sobha (2004) yang mengkaji tentang 
penambahan tepung Sargassum sebanyak 29% dalam pakan ikan rohu 
mendapatkan nilai FCR sebesar 2,31. Sementra penelitian lainnya seperti yang 
dilakukan Shapawi dan Anes (2015) yang mengkaji penambahan 45% 
Sargassum polycystum memperolah nilai FCR ikan kakap (Lates calcarifer) 
sebesar 1,0, sementara Zamannejad et al. (2016) menunjukkan bahwa ikan 
rainbow trout yang diberi pakan dengan penambahan 7,5% Sargassum 
ilicifolium memperoleh nilai FCR sebesar 1,08. 

Laju pertumbuhan harian yang diperoleh dari kegiatan ini, menunjukkan 
bahwa pakan tanpa penambahan tepung saragassum (0%) menujukkan hasil 
yang lebih tinggi yaitu 1,69%/hari, bila dibandingkan dengan pakan dengan 
penambahan 30% tepung saragassum yaitu 1,45%/hari (Gambar 1). Hasil 
kegiatan ini hampir sama yang diperoleh Bindu dan Sobha (2004) penambahan 
tepung Sargassum sebanyak 29% dalam pakan dapat meningkatkan SGR pada 
ikan rohu (Labeo rohita) sebesar 1,61%/hari. 

Pertambahan bobot mutlak tertinggi diperoleh dari pakan tanpa penambahan 
tepung saragassum (0%) yaitu 152,5 g, sedangkan pakan dengan penambahan 
30% tepung saragassum yaitu 140,1 g (Gambar 2). Hal menunjukkan bahwa 
kemampuan ikan dalam memanfaatkan nutrisi, diduga juga disebabkan oleh 
keseimbangan makro nutrien dalam pakan terutama kandungan karbohidrat 
mengigat ikan baronang adalah jenis ikan herbivore. Seperti yang dilaporkan ole  
Usman et al. (2014) Ikan baronang sebagai ikan herbivora relatif mampu 
memanfaatkan karbohidrat lebih banyak sebagai sumber energi dibandingkan 
ikan karnivora dan omnivora, sehingga pakannya berpeluang memiliki 
kandungan protein yang lebih rendah untuk tetap tumbuh dengan normal.  
Sedangkan sintas yang dieproleh dari kegiatan ini adalah sama 100% (Gambar 
2). 
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Gambar 2.  Pertumbuhan mutlak (g) dan Sintasan (%) 

Kualitas Air Media Pemeliharaan 

 Kondisi kualitas air selama kegiatan ini berlangsung masih dalam batas 
optimal untuk pertumbuhan ikan baroang di keramba jaring apung, seperti yang 
disajikan pada Tabel di bawah ini  

Variabel 
Nilai 

kisaran 
Kisaran 
optimum 

Pustaka 

Suhu  (0C) 27,50-29,03 28-32 Affan (2012)  

Salinitas (ppt) 27-35 31-35 Radiarta et al. (2006) 

Oksigen terlarut 
(ml/liter) 

14,25-15,05 >5 Radiarta et al. (2005) 

pH 7,56-8,43 7,5-8,5 Utojo et al. (2007) 

Kuat arus (m/detik) 0,07-0,27 0,05-0,30 Rachmansyah (2004)  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Penambahan tepung saragassum dalam pakan sebanyak 30% dapat 
meningkatkan FCR dan menunkan laju pertumbuhan harian dan pertambahan 
bobot mutlak pada ikan baroang yang dipelihara di keramba jaring apung dan di 
sarankan supaya penambahan penambahan tepung saragassum dalam pakan 
harus dibawah 30%. 
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PENGAMATAN PERTUMBUHAN UDANG WINDU (Penaeus monodon)  
TRADISIONAL PLUS DENGAN PADAT PENEBARAN YANG BERBEDA 

Saparuddin, Haryani, dan Baso 

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

 
ABSTRAK 

 Kegiatan pengamatan pertumbuhan udang windu pola tradisional plus 
dilaksanakan di Instalasi Tambak Percobaan Marana, Balai Riset Perikanan Budidaya 
Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, pada 2 petak tambak masing-masing 
berukuran 650 m2. Tahapan sebelum penebaran seperti pengeringan, pemberantasan 
hama (saponin 20 ppm), pengisian air dan pemupukan dengan menggunakan Urea dan 
SP36 masing-masing 100 kg dan 75 kg/ha hingga pakan alami tumbuh dengan baik. 
Benih udang windu berukuran PL 55 (benur PL 12 yang telah ditokolkan selama 43 hari) 
dengan berat awal 0.2 g/ekor ditebar dengan kepadatan yang berbeda, yaitu : 2 ekor/ 
m2 (tambak A) dan 4 ekor/ m2 (tambak B).  Pakan komersil diberikan pada bulan kedua 
saat dukungan pakan alami (plankton) sudah berkurang atau pertumbuhan udang 
lambat. Peubah biologis udang yang diamati adalah pertumbuhan panjang dan berat 
dilakukan setiap dua minggu. Hasil pengamatan pertumbuhan berat akhir dan sintasan 
udang windu selama 70 hari pemeliharaan pada tambak A (15,27 g/ekor dan 81,69%) 
lebih tinggi dibanding dengan tambak B (14,81 g/ekor dan  51,96%).  Namun produksi 
udang windu pada tambak B (18,58 kg/petak atau 285,76 kg/ha) lebih tinggi dibanding 
produksi udang windu pada tambak A (15,11 kg/petak atau 232,39 kg/ha). 
 
Kata kunci:  udang windu, padat tebar, tradisional plus, pertumbuhan 

PENDAHULUAN 

Udang windu merupakan salah satu komoditas utama dalam 
revitalisasi perikanan budidaya karena: Teknologi dikuasai dan berkembang di 
masyarakat, Peluang pasar ekspor tinggi, Serapan pasar dalam negeri cukup 
besar, Permodalan relatif rendah, Penyerapan tenaga kerja tinggi dan hemat 
BBM (Nurdjana, 2006). Target produksi udang pada tahun 2012 diharapkan 
dapat mencapai 529.000 ton atau meningkat jika dibanding realisasi target 
tahun 2012 sebesar 414.014 ton.  Dari jumlah itu, untuk produksi udang 
vaname pada tahun 2012 ditargetkan dapat mencapai 390.000 ton atau 
melonjak dibanding tahun 2011 yang hanya sebesar 266.612 ton.  Untuk 
produksi udang windu pada tahun 2012 ditargetkan dapat mencapai 139.000 
ton atau meningkat 6,29% bila dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar 
114.676 ton (Anonim, 2012), yang umumnya diproduksi dengan penerapan 
teknologi tradisional. 

Budidaya udang windu dikenal tiga tingkatan teknologi yaitu:  budidaya 
ekstensif, semi intensif dan intensif.  Padat penebaran udang windu pada 
tambak bergantung pada sistem budidaya yang diterapkan. Untuk sistem 
budidaya ekstensif maksimal 5 ekor/m2, semi intensif maksimal 5-10 ekor/m2, 
intensif 15-40 ekor/m2, dan super intensif lebih dari 100 ekor/m2 (Syafiuddin, 
2000). Sesuai dengan data di lapangan menunjukkan bahwa kurang lebih 80% 
petani tambak masih menerapkan pola budidaya ekstensif atau tradisional, 
hanya sekitar 12% dengan teknologi semi-intensif atau madya dan sisanya 
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dengan teknologi intensif  atau maju serta super-intensif (Mustafa et al., 2014).  
Hal ini dikarenakan teknologi budidaya udang intensif menghendaki site 
selection tertentu dengan tingkat kesesuaian lahan S1, sesuai yang 
diklasifikasikan oleh Mustafa et al. (2010).  Oleh karena itu potensi lahan yang 
sesuai teknologi intensif  arealnya terbatas, dilain pihak investasi yang 
dibutuhkan relatif tinggi, sehingga tidak sesuai kemampuan pembudidaya 
tambak ekstensif.  

Pada umumnya tambak ekstensif tergolong tambak dengan kondisi 
geografis berdaya dukung rendah dan kondisi sosek-budaya tidak 
mampu/memenuhi syarat untuk teknologi intensif, sehingga produktivitasnya 
masih sangat rendah. Teknologi budidaya udang windu ekstensif (tradisional) 
plus adalah teknologi budidaya udang windu yang dapat meningkatkan 
produktivitas tambak ekstensif serta menguntungkan dan ramah lingkungan. 
Teknologi budidaya ditebar dengan kepadatan optimal 4 ekor/m2, 
menggunakan pakan alami dan pakan komersil berupa pellet untuk 
pertumbuhan udang dan juga dapat menggunakan pompa air (pompa alcon) 
yang disesuaikan dengan  kebutuhan media budidaya dan belum 
menggunakan sarana berupa kincir air dan sarana lainnya (Hendrajat dan 
Mangampa, 2015).  

Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran panjang atau berat dalam 
suatu waktu, pertumbuhan itu merupakan proses biologi yang komplek dimana 
banyak faktor yang mempengaruhinya (Effendi, 2003).  Untuk mendapatkan 
pertumbuhan udang yang baik beberapa hal yang harus dilakukan seperti: 
melakukan persiapan tambak sesuai SOP (Standart Operational Practice), 
penggunaan benih yang berkualitas, menjaga kualitas air agar tetap optimal, 
pemantauan terhadap hama dan penyakit dan manajemen pakan yang baik.  
Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati pertumbuhan udang windu pola 
tradisional plus yang ditebar dengan kepadatan berbeda. 

BAHAN DAN METODE  

Kegiatan ini dilaksanakan di Instalasi Tambak Percobaan Maranak, 
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluh Perikanan, Maros.  
Pelaksanaan  kegiatan dimulai dengan rehab petakan yang sudah ada dengan 
penambalan bocoran, keduk teplok  dan perataan tanah dasar.  Tahapan 
persiapan berikutnya meliputi  pengeringan tambak 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. Pemupukan awal dilakukan 
dengan menggunakan pupuk Urea dan TSP dengan dosis masing-masing 100 
dan 75 kg/ha. Ketinggian air dipertahankan 60 cm, pergantian air  dilakukan 
setelah 30 hari pemeliharaan dimana sebelumnya hanya dilakukan 
penambahan air sebanyak air yang hilang akibat penguapan atau rembesan.  
Benih udang windu berukuran PL 55 (benur PL 12 yang telah ditokolkan 
selama 43 hari) dengan berat awal 0.2 g/ekor yang telah diadaptasikan ke 
salinitas rendah (±5 ppt) ditebar dengan kepadatan yang berbeda, yaitu : 2 
ekor/ m2 (tambak A) dan 4 ekor/m2 (tambak B).  Pakan komersil diberikan 
dengan dosis 3% dari biomassa udang pada saat dukungan pakan alami 
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(plankton) sudah berkurang (minggu ketiga). Peubah biologis udang yang 
diamati adalah pertumbuhan panjang dan berat dilakukan setiap dua minggu.  

 

Gambar 1.  Sampling pertumbuhan udang windu. 

HASIL DAN BAHASAN 

Hasil sampling pertumbuhan panjang berat udang windu yang 
dilakukan setiap dua minggu selama 70 hari pemeliharaan dapat dilihat pada 
Gambar 2 dan Gambar 3.  Pertumbuhan panjang dan berat udang windu pada 
tambak A dan B sampai pada hari ke 70 pemeliharaan memperlihatkan 
pertumbuhan yang relatif sama dan semakin meningkat seiring dengan 
meningkatnya waktu pemeliharaan yaitu dari panjang  dan berat awal rata-rata 
4,10 cm dan 0,2 gram/ekor menjadi 12,71 cm dan 15,27 g/ekor (tambak A); 
dan dari 4,10 cm dan 0,2 gram/ekor menjadi 12,89 cm dan 14,81 g/ekor 
(tambak B).  Pada hari ke  70, pertumbuhan berat  udang windu pada tambak A  
relatif lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan berat  udang windu pada 
tambak B (Gambar 3). Hal ini disebabkan karena padat penebaran udang 
windu pada tambak A lebih  rendah yakni hanya 2 ekor/m2 dibanding pada 
tambak A yang mencapai 4 ekor/m2  sehingga kurang terjadi persaingan ruang 
dan makanan yang menyebabkan pertumbuhan udang windu pada tambak A 
lebih tinggi.  Menurut Effendie (1979). Pertumbuhan udang dipengaruhi oleh 
banyak faktor yaitu faktor internal dan eksternal.  Faktor internal antara lain: 
jenis kelamin, umur, ukuran dan tingkat kematangan gonad.  Sedangkan faktor 
eksternal terbagi menjadi dua kelompok yaitu: faktor biotik dan abiotik.  Faktor 
biotik adalah pakan dan padat tebar, sedangkan faktor abiotik yang dominan 
adalah suhu, oksigen, salinitas, cahaya dan bahan toksik.  Selanjutnya 
Mujiman dan  Suyanto (2003) menyatakan bahwa disamping didukung oleh 
pakan dan lingkungan yang baik, pertumbuhan udang juga ditentukan oleh 
padat penebarannya.   

Padat tebar udang yang tinggi akan memberikan pertumbuhan yang 
lambat karena terjadi persaingan ruang dan makanan, hal ini akan 
mempengaruhi pertumbuhan udang yang dibudidayakan. Udang windu 
memiliki beberapa fase dalam perkembangannya, urutan perkembangannya 
yakni dimulai dari nauplius, zoea, mysis, post larva, dan udang dewasa. Pada 
setiap fase udang mengalami beberapa pergantian kulit (moulting).  Moulting 
merupakan fenomena yang menyebabkan udang mengalami pertumbuhan baik 
bobot, volume, maupun ukuran. Moulting pada udang disebabkan oleh dua 
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faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi 
kehilangan salah satu anggota tubuh, udang akan mempercepat proses 
moulting sedangkan adanya telur pada udang akan menunda proses moulting. 
Faktor eksternal meliputi perubahan lingkungan yang ekstrim seperti 
perubahan cuaca. Berdasarkan kuantitasnya udang dapat moulting secara 
individu maupun serentak atau massal, udang mengalami moulting massal 
disebabkan oleh adanya perubahan ekstrim pada lingkungan sekitarnya 
(Mujiman dan Suyanto, 2003). 

 

Gambar 2.  Pertumbuhan panjang udang windu selama 70 hari pemeliharaan. 

 

Gambar 3. Pertumbuhan berat udang windu selama 70 hari pemeliharaan 

Dari data berat akhir, sintasan dan produksi udang windu selama 70 
hari masa pemeliharaan (Tabel 1)  menunjukkan bahwa semakin tinggi padat 
tebar maka produksi udang semakin tinggi, tetapi sintasan dan ukuran berat 
udang yang dipanen relatif lebih rendah.  Hal ini sesuai dengan pernyataan  
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Darmono (1991) bahwa penebaran yang terlalu rendah akan memberikan 
produksi yang rendah, meskipun ukuran setiap ekornya lebih besar. Sebaliknya 
penebaran yang terlalu tinggi akan mengakibatkan ukuran setiap ekornya 
menjadi kecil, meskipun produksinya meningkat. Rendahnya sintasan udang 
windu pada tambak B disebabkan udang yang dipelihara pada tambak B 
terlebih dahulu terserang penyakit white spot  (WSSV) sehingga dilakukan 
panen paksa pada hari ke 70 pemeliharaan .   

Padat tebar adalah jumlah udang yang ditebar dalam satu meter 
persegi lahan tambak. Padat tebar terkait dengan produktifitas budidaya. Makin 
optimal tingkat padat tebar dalam proses budidaya, akan semakin tinggi tingkat 
produktivitas budidaya yang dihasilkan (Hudi dan Shahab, 2005).  Padat 
penebaran yang aman (optimal) untuk budidaya udang windu sistem ekstensif 
plus adalah 4 ekor/m2 karena kandungan oksigen selama pemeliharaan masih 
di atas 3 mg/L, rataan bobot  akhir dan sintasan yang dihasilkan lebih tinggi 
dibanding padat tebar 6 dan 8 ekor/m2 serta produksi antara ketiga padat 
penebaran tidak berbeda nyata (Anonim, 2004).   

Tabel 1.  Pertumbuhan, sintasan dan produksi udang windu selama 70 hari 
pemeliharaan. 

Parameter Tambak A Tambak B 

Padat penebaran (ekor/m2) 
                             (ekor/petak) 
Panjang awal  (cm) 
Panjang akhir (cm) 
Berat awal (g/ekor) 
Berat akhir (g/ekor) 
Sintasan  (%) 
Produksi  (kg/petak) 
                (kg/ha) 

2 
1.300  
4,10 
12,71 
0,2 

15,27 
81,69 
15,11  
232,39  

4  
2.600  
4,10 

12,89 
0,2 

14,81 
51,96 
18,58  
285,76  

KESIMPULAN 

 Pertumbuhan berat akhir dan sintasan udang windu selama 70 hari 
pemeliharaan pada tambak A (15,27 g/ekor dan 81,69%) lebih tinggi dibanding 
dengan tambak B (14,81 g/ekor dan  51,96%).  Namun produksi udang windu 
pada tambak B (18,58 kg/petak atau 285,76 kg/ha) lebih tinggi dibanding 
produksi udang windu pada tambak A (15,11 kg/petak atau 232,39 kg/ha). 
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ABSTRAK 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup larva 
ikan bandeng yang dipelihara melalui pemberian rotifer dengan tingkat kepadatan yang 
berbeda.  Sedangkan sasarannya adalah  sebagai bahan informasi dalam meningkatkan 
produktifitas pembenihan ikan bandeng untuk mendukung ketersediaan benih ikan 
bandeng secara kontinuitas bagi masyarakat pembudidaya.  Kegiatan ini dilakukan pada 
bak beton bervolume 8 ton sebanyak 3 buah yang yang terletak dalam unit hachery 
(indoor).  Adapun perlakuannya adalah  sebagai berikut  Bak A (pemberian rotifer dengan 
dengan kepadatan 10 ind per ml); Bak B (pemberian rotifer dengan dengan kepadatan 15 
ind per ml); dan Bak C (pemberian rotifer dengan dengan kepadatan 20 ind per ml).  
Pengukuran peubah yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah Tingkat Kelangsungan 
Hidup, sebagai data penunjang dilakukan pengukuran beberapa parameter kualitas air. 
Hasil yang didapatkan untuk pengukuran tingkat kelangsungan hidup (SR) adalah Bak A 
sebesar 45.21% ± 4,16; Bak B sebesar 60,65% ± 6,73; dan Bak C sebesar 61,43% ± 
6,49.  Adapun hasil pengukuran kualitas air masih menunjukkan kisaran yang normal 
untuk mendukung kegiatan pemeliharaan larva ikan bandeng.   

Kata kunci : Ikan bandeng, Pemeliharaan larva, rotifer dan Kelangsungan hidup 

PENDAHULUAN 

Ikan bandeng (Chanos chanos Forskal ) merupakan salah satu jenis ikan 
air payau  yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Jenis Ikan ini sudah dikenal 
oleh masyarakat luas karena merupakan salah satu sumber protein hewani yang 
memiliki nilai gizi yang cukup tinggi serta ditunjang dengan rasanya yang enak 
dan memiliki kandungan kolesterol yang rendah sehingga aman untuk 
kesehatan. Pengolahan produk ikan bandeng yang semakin meningkat pada 
saat ini, seperti bandeng presto yang semua tulang dan durinya menjadi lunak, 
yang menyebabkan meningkatnya jumlah yang mengkonsumsi ikan bandeng, 
sehingga permintaan pasar akan ikan bandeng  akhir-akhir ini terus meningkat. 
Kondisi ini memberikan peluang kepada pembudidaya untuk mengembangkan 
usaha budidaya bandeng (Chanos chanos Forskal) di seluruh wilayah Indonesia 
yang berpotensi sehingga dapat memenuhi ketersediaan pasokan ikan bandeng. 

Untuk memenuhi kebutuhan ikan bandeng yang terus meningkat dan 
berkesinambungan hanya dapat dilakukan melalui pengembangan budidaya. 
Dengan terus berkembangnya teknologi pembenihan ikan bandeng, 
memungkinkan teknologi pembesaran ikan bandeng dapat dikembangkan 
sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak menjadi kendala dalam teknologi 
pembesarannya. 

Salah satu kendala dalam kegiatan pengembangan pembenihan ikan 
bandeng adalah ketersediaan pakan alami secara kontinuitas baik dari jenis 
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fitoplankton maupun dari jeniis zooplankton.  Namun demikian ketersediaan 
pakan alami dari jenis fitoplankton adalah hal yang sangat utama, karena selain 
digunakan pada air media pemeliharaan larva juga digunakan dalam kultur 
massal rotifer (zooplankton).  Jenis zooplankton yang digunakan dalam kegiatan 
pembenihan ikan bandeng di BPBAP Takalar adalah dari rotifer dan artemia.  
Untuk jenis pakan alami dari golongan artemia tentunya tidak ada kendala dalam 
ketersediaannya, karena dia tersedia dipasaran dalam kemasan kaleng maupun 
kemasan lainnya.  Lain halnya dengan rotifer yang tidak tersedia dalam bentuk 
kemasan tetapi harus dikultur secara kontinyu dalam bak kultur.  Sehingga 
ketersediaan rotifer sebagai pakan utama pada pemeliharaan larva ikan 
bandeng harus senantiasa tersedia secara kualitas maupun kuantitas. 

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan rotifer dalam suatu 
usaha kegiatan pembenihan, maka dalam suatu kegiatan pembenihan ikan 
bandeng penggunaan rotifer perlu diketahui kepadatan yang optimal yang harus 
diberikan dalam bak pemeliharaan sehingga kondisi rotifer dalam bak 
pemeliharaan tidak kurang dan tidak juga berlebihan, tetapi sesuai dengan 
kebutuhan larva yang ada dalam bak pemeliharaan.  Untuk itu dalam kegiatan 
pemeliharaan larva ikan bandeng di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar 
dilakukan suatu kegiatan perekayasaan tentang pemeliharaan larva ikan 
bandeng dengan kepadatan rotifer yang berbeda. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat kelangsungan 
hidup larva ikan bandeng yang dipelihara dengan kepadatan rotifer yang 
berbeda dan juga untuk mengetahui kepadatan rotifer yang optimal dalam suatu 
kegiatan pemeliharaan larva ikan bandeng. 

Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai bahan informasi dalam 
pengembangan kegiatan pembenihan ikan bandeng sehingga dalam 
pelaksanaannya tidak terlalu banyak menggunakan pakan alami dari jenis 
zooplanknton yaitu rotifer dan tentunya hal tersebut secara tidak langsung akan 
mengurangi biaya produksi dengan kuantitas dan kualitas benih yang tetap 
terjaga. 

METODOLOGI 

Waktu dan Tempat 

Kegiatan ini dilakukan pada tahun anggaran 2019 (Maret – Mei)  bertempat 
di Unit Pembenihan Ikan Bandeng Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, 
Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. 

Alat dan Bahan 

Adapun peralatan yang digunakan dalam mendukung kegiatan 
perekayasaan ini adalah sebagai berikut: 
1. Bak pemeliharaan larva (bak beton) volume 8 ton 
2. Peralatan lapangan 
3. Sistem distribusi air 
4. Filter bag 
5. Sistem aerasi 
6. Saringan 60 mikron 
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7. Ember 
8. Pivet volume 

Bahan yang digunakan dalam mendukung kegiatan perekayasaan ini 
adalah sebagai berikut: 

1. Telur ikan bandeng 
2. Pakan Rotifer (Brachionussp.) 
3. Artemia 
4. Kaporit 60% 
5. Obat-obatan 
6. Mikropellet 
7. Formalin 

Prosedur Kerja 

Perekayasaan ini dilakukan dengan menggunakan bak beton volume   8 
ton sebanyak 3 buah yang terletak dalam unit hachery (indoor) dengan perlakuan 
sebagai berikut : 

- Bak A (pemberian rotifer ke dalam bak pemeliharaan larva dengan 
kepadatan 10 ind/ml) 

- Bak B (pemberian rotifer ke dalam bak pemeliharaan larva dengan 
kepadatan 15 ind/ml) 

- Bak C (pemberian rotifer ke dalam bak pemeliharaan larva dengan 
kepadatan 20 ind/ml) 

Adapun kegiatan dalam pelaksanaan perekayasaan ini adalah sebagai 
berikut  

- Menyiapkan 3 buah bak beton.  Bak dicuci dengan air tawar dan detergen 
yang mana sebelumnya bak telah didesinfektan dengan kaporit 100 ppm 

- Menyiapkan sistem aerasi pada masing-masing bak pemeliharaan. 
- Mengisi bak pemeliharaan dengan air laut yang telah melalui sand filter 
- Memasukkan telur ikan bandeng dengan kepadatan 10 btr/ltr 
- Pemberian pakan rotifer pada bak pemeliharaan sesuai dengan perlakuan 
- Pemberian pakan artemia dan pakan mikropellet pada masing-masing bak 

pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan. 
- Melakukan pergantian air sesuai pada waktu tertentu dan melakukan 

penyiponan terhadap sisa-sisa pakan dan faeces yang ada dalam bak 
pemeliharaan 

- Kegiatan ini dilakukan selama tiga siklus pemeliharaan.  

Sebagai data penunjang dilakukan pengukuran kualitas air pada setiap 
perlakuan.  Parameter kualitas air yang diamati meliputi suhu, salinitas, oksigen 
terlarut, pH dan amoniak. 

Pengukuran Peubah 

Peubah yang diamati dalam kegiatan ini adalah tingkat kelangsungan 
hidup (SR) pada akhir kegiatan. Tingkat kelangsungan hidup dalam kegiatan ini 
dihitung dengan menggunakan rumus Effendie (1979), yaitu: 
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SR =  (Nt/No) x 100% 

Dimana: SR  =  Tingkat kelangsungan hidup (%) 
  Nt   =  Jumlah hewan uji pada akhir pengujian (ekor) 
  No  =  Jumlah hewan uji pada awal pengujian (ekor) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tingkat Kelangsungan Hidup Larva  

Berdasarkan hasil pengamatan pada kegiatan perekayasaan tentang 
kegiatan pemeliharaan larva ikan bandeng dengan penambahan rotifer ke dalam 
air media pemeliharaan, diperoleh data hasil seperti yang terlihat pada Tabel 1.  

Tabel 1.   Tingkat kelangsungan hidup (SR) larva ikan bandeng yang dipelihara 
dengan kepadatan rotifer yang berbeda 

Siklus 
Bak Pemeliharaan 

A (10 ind/ml) B (15 ind/ml) C (20 ind/ml) 

I 
II 
III 

42,50% 
43,13% 
50,00% 

53,00% 
65,63% 
63,33% 

54,11% 
66,50% 
63,67% 

Rata-rata 45,21% 60,65% 61,43% 

Berdasarkan pada Tabel 1, terlihat bahwa pada pemeliharaan pada 
siklus I tingkat kelangsungan hidup (SR) larva  yang didapatkan pada setiap bak 
pemeliharaan adalah cukup berbeda, dimana SR tertinggi didapatkan pada Bak 
C sebesar 54,11% dengan pemberian rotifer (20 ind/ml) ke dalam bak 
pemeliharaan, selanjutnya pada Bak B sebesar 53,00% dengan kepadatan 
rotifer (15 ind/ml) ke dalam bak pemeliharaan, dan SR terendah didapatkan pada 
Bak A sebesar 42,50% dengan pemberian rotifer (10 ind/ml)ke dalam bak 
pemeliharaan. Tingkat kelangsungan hidup larva yang cukup tinggi yang 
didapatkan pada Bak C, hal ini menunjukkan bahwa pemberian rotifer dengan 
kepadatan rotifer 20 ind/ml ke dalam bak pemeliharaan larvaadalah dapat 
memberikan tingkat kelangsungan hidup larva yang lebih baik dari perlakuan 
lainnya. 

Nilai SR yang cukup rendah yang didapatkan pada Bak A dibandingkan 
dengan bak pemeliharaan lainnya, hal ini menunjukkan bahwa pemberian rotifer 
dengan kepadatan 10 ind/ml ke dalam bak pemeliharaan larva tidak mampu 
menghasilkan kelangsungan hidup yang lebih baik (Gambar 1).   
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Gambar 1. Tingkat kelangsungan hidup larva ikan bandeng yang dipelihara 
dengan kepadatan rotifer yang berbeda pada siklus  

Pada Gambar 1 terlihat bahwa nilai SR yang didapatkan pada perlakuan 
B (pemberian rotifer dengan kepadatan 15 ind/ml)hampir sama atau tidak 
berbeda secara signifikan dengan nilai SR tertinggi yang didapatkan pada 
perlakuan C, namun demikian berbeda secara signifikan dengan perlakuan 
perlakuan A (perlakuan dengan nilai SR terendah).  Hal ini menunjukkan bahwa 
pemberian rotifer dengan kepadatan 15 ind/ml pada kegiatan pemeliharaan larva 
ikan bandeng cukup efektif dalam meningkatkan SR 

Pada pemeliharan siklus II, dimana nilai SR tertinggi juga didapatkan 
pada perlakuan C sebesar 66,50%, selanjutnya diikuti oleh perlakuan B sebesar 
65,63% dan terendah didapatkan pada perlakuan C sebesar 43,13%.  Nilai SR 
tertinggi yang didapatkan pada perlakuan C berbeda secara signifikan dengan 
nilai SR terendah yang didapatkan pada perlakuan A, tetapi tidak berbeda secara 
signifikan dengan perlakuan B (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Tingkat Kelangsungan Hidup Larva Bandeng yang Dipelihara dengan 
Kepadatan Rotifer yang Berbeda pada Siklus II 

Pada Gambar 2 terlihat bahwa tingkat kelangsungan hidup yang 
terendah didapatkan pada perlakuan A (pemberian rotifer dengan kepdtan 10 
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ind/ml), hal ini menunjukkan bahwa pemberian rotifer ke dalam bak 
pemeliharaan larva ikan bandeng dengan kepadatan 10 ind/ml adalah tidak 
cukup efektif dalam mendapatkan tingkat kelangsungan hidup larva yang lebih 
baik.  Pada perlakuan dengan pemberian rotifer kepadatan 15 ind/ml dan 20 
ind/ml memberikan hasil SR yang lebih, hal ini menunjukkan bahwa kedua 
perlakuan tersebut mampu memberikan hasil SR yang lebih baik (Gambar 3). 

 

Gambar 3.  Grafik Tingkat Kelangsungan Hidup Rata-Rata Larva Ikan Bandeng 
yang Didapatkan Selama Kegiatan Berlangsung 

Pada Gambar 3 terlihat bahwa  nilai SR rata-rata terendah didapatkan 
pada Bak A (45,21% ± 4,16), selanjutnya diikuti oleh Bak B (60,65% ± 6,73), dan 
yang tertinggi adalah yang didapatkan pada Bak C (61,43% ± 6,49).  Cukup 
tingginya nilai SR rata-rata yang didapatkan pada pemeliharaan larva dengan 
pemberian rotifer    15 ind/ml (Bak B), hal ini menunjukkan bahwa sIstem ini 
cukup efektif diterapkan pada kegiatan pemeliharaan larva ikan bandeng. Selain 
itu hal ini juga menunjukkan bahwa dengan penggunaan rotifer yang sesuai 
kebutuhan, maka hal ini mengakibatkan adanya efisiensi penggunaan rotifer 
sehigga biaya produksi yang terjadi dalam proses kegiatan produksi tersebut 
juga menjadi berkurang 

Pemberian rotifer yang berlebih dalam suatu pemeliharaan larva ikan 
secara umum akan mengakibatkan terjadinya sisa rotifer yang cukup banyak 
dalam bak pemeliharaan.  Selanjutnya rotifer yang tersisa dalam bak 
pemeliharaan tersebut perlu diberikan fitoplankton tambahan yang cukup 
sebagai asupan makanannya.  Tanpa adanya pemberian fitoplankton tambahan 
tersebut maka rotifer yang yang tersisa dalam bak pemeliharaan akan menjadi 
kekurangan nutrisi, sehingga rotifer yang dikonsumsi oleh larva pada keesokan 
harinya adalah rotifer yang tidak mempunyai kandungan nutrisi.  Akibat dari hal 
ini adalah perkembangan larva yang ada dalam bak pemeliharaan tersebut 
kurang baik dan mengakibatkan SR dari larva yang dihasilkan tidak maksimal. 

Kualitas Air 

Kualitas air merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan 
pemeliharaan larva ikan bandeng , karena kualitas air dapat berpengaruh 
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langsung terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva ikan.  Nilai 
kisaran parameter kualitas air selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kisaran parameter kualitas air yang didapatkan selama kegiatan 
berlangsung 

 

Parameter 
Kisaran Kualitas Air 

A (10 ind/ml) B (15 ind/ml) C (20 ind/ml) 

pH 
Suhu (oC) 
Salinitas (ppt) 
O2 Terlarut (ppm) 
Amoniak (ppm) 

7,42 – 7,62 
29 - 30 
30 - 33 

5,00 - 5,77 
0,001 – 0,035 

7,38 - 7,61 
29 - 30 
30 - 33 

5,15 - 5,78 
0,001 – 0,027 

7, 35 - 7,61 
29 - 30 
30 - 33 

4,87 - 5,56 
0,001 – 0,030 

Hasil pengukuran beberapa parameter kualitas air seperti terlihat pada 
Tabel 3 yang meliputi suhu, pH, kelarutan oksigen dan ammonia menunjukkan 
nilai kisaran yang masih layak untuk kegiatan pemeliharaan larva ikan bandeng. 

Suhu air media pemeliharaan selama penelitian berkisar antara  29–
30ºC.  Kisaran tersebut masih layak untuk pertumbuhan dan kehidupan ikan 
bandeng.  Suhu yang optimal untuk kehidupan ikan berkisar antara 25–33 oC, 
namun suhu ideal adalah 27–32oC dengan perubahan yang tidak ekstrim (Kordi, 
2005).   

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 (Sunyoto dan 
Munstahal, 1997).   

Kandungan Oksigen terlarut (O2) selama kegiatan berlangsung berkisar 
antara    4,87-5,78 ppm.  Nilai kisaran tersebut menunjang pertumbuhan ikan 
bandeng.  Menurut Kasry (1996) kandungan oksigen terlarut 4 ppm merupakan 
standar yang tidak boleh kurang untuk kelayakan kehidupan organisme dalam 
perairan.  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). 

Hasil pengukuran selama penelitian diperoleh kadar amoniak berkisar 
antara 0,001-0,035 mg/L. Kisaran tersebut layak untuk mendukung pertumbuhan 
dan sintasan pemeliharaan larva benih ikan bandeng.  Menurut Hamka, dkk 
(2006), menyatakan bahwa kandungan amoniak 0,060-0,850 ppm masih 
menunjukkan kisaran yang normal untuk suatu kegiatan pemeliharaan larva 
kerapu macan.  Rendahnya amoniak pada air media penelitian, Anindiastuti hal 
ini disebabkan karena selama kegiatan pemeliharaan dilakukan pergantian air 
dan dilakukan penyiponan terhadap sisa-sisa pakan dan faces. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada kegiatan perekayasaan ini 
maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kelangsungan hidup rata-rata yang 
tertinggi didapatkan pada perlakuan C (61,43% ± 6,49), selanjutnya pada 
perlakuan B (60,65% ± 6,73), dan SR rata-rata terendah didapatkan pada 
perlakuan A (45,21% ± 4,16).  Perlakuan yang terbaik dalam kegiatan 
perekayasaan ini berdasarkan tingkat efektifitas penggunaan rotifer adalah 
perlakuan B (kepadatan rotifer 15 ind/ml), dimana mampu memberikan tingkat 
kelangsungan hidup yang cukup tinggi  yang tidak berbeda secara signifikan 
dengan perlakuan C (kepadatan rotifer 20 ind/ml) dan berbeda secara signifikan 
dengan perlakuan A (kepadatan 10 ind/ml). 

Saran 

Berdasarkan hasil yang cukup siginifikan yang didapatkan pada kegiatan 
pemeliharaan larva ikan bandeng melalui pemberian rotifer dengan kepadatan 
15 ind/ml ke dalam air media pemeliharaan, maka kami menyarankan untuk 
mengaflikasikan sistem ini dalam kegiatan pemeliharaan larva ikan bandeng 
yang mana cukup efektif dalam penggunaanrotifer. Sehingga dengan sistem ini 
kegiatan pemeliharaan larva ikan bandeng dapat berjalan dengan baik dan 
ketersediaan benih ikan bandeng senantiasa tercukupi untuk masyarakat 
pembudidaya. 
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ABSTRAK 

Percobaan ini bertujuan untuk mengamati pertumbuhan dan sintasan udang 
vaname kepadatan 750 ekor/m3 dengan teknologi micro bubble ventury.  Metode 
percobaan yang digunakan adalah metode rancangan eksprimental. Dari hasil 
percobaan, menunjukkan bahwa dengan kepadatan 750 ekor/m3 pada percobaan micro 
bubble diperoleh berat rata-rata 0,290 g/ekor lebih kecil jika dibanding sistem 
konvensional aerasi biasa (kontrol) yaitu 0,535 g/ekor.  Selanjutnya pada kepadatan yang 
sama  percobaan konvensional aerasi biasa lebih besar nilai pertumbuhan mutlaknya 
10.839,5 dibanding dengan perlakuan micro bubble hanya 6.418,6 g. Demikan halnya 
nilai laju pertumbuhan harian pada teknologi micro bubble diperoleh 0,014%/hari 
sedangkan perlakuan kontrol sistem konvensional sebesar 0,027%/hari.  Namun, pada 
percobaan ini perlakuan micro bubble dengan 750 ekor/m3 dihasilkan nilai sintasan 
99,40%, sedangkan perlakuan konvensional aerasi biasa (kontrol) diperoleh nilai sintasan 
hanya  90,61% umur pemeliharaan 20 hari.   Parameter kualitas air media pemeliharaan 
selama percobaan masih berada pada kisaran yang layak bagi pertumbuhan dan sintasan 
udang vaname baik pada perlakuan micro bubble maupun konvensional aerasi biasa 
(kontrol).  

Kata kunci:  kepadatan, microbubble ventury, pertumbuhan, sintasan, udang vaname  

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pengembangan industri akuakultur untuk meningkatkan produksi 
dibatasi oleh beberapa faktor yaitu keterbatasan air, lahan dan polusi terhadap 
lingkungan. Air sebagai media pemeliharan udang harus selalu diperhatikan 
kualitasnya. Intensifikasi budidaya melalui padat tebar yang tinggi dapat 
menimbulkan masalah kualitas air. Walaupun udang memakan sebagian besar 
pakan yang diberikan tetapi persentase terbesar diekskresikan menjadi buangan 
metabolik (nitrogen).  

Sistem resirkulasi pada prinsipnya adalah penggunaan kembali air yang 
telah dikeluarkan dari kegiatan pembenihan dan budidaya  yang 
mempertahankan kesegaran air diatas ambang toleransi selama periode tertentu 
tanpa mengganggu pertumbuhan udang dan ikan. Sistem resirkulasi ini 
merupakan sistem air yang dipakai terus menerus dengan memakai sistem 
filtrasi. Sistem ini memerlukan aliran air yang dapat terkendali serta pompa untuk 
mengalirkan air tersebut.  Pemanfaatan air melalui filtrasi maupun sterilisasi air 
akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan sintasannya (Haryanti 
dkk., 1993).  

mailto:andiseribuana@gmail.com
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Salah satu inovasi agar kualitas air yang digunakan lebih efektif dan 
efisien yaitu dengan meningkatkan tingkat oksigen yang terlarut dalam air 
pemeliharaan yaitu dengan menambahkan teknologi micro bubble pada sistem 
pemeliharan benih udang dalam bak.  Micro Bubble adalah suatu alat yang 
berfungsi untuk menghasilkan gelembung udara di dalam air dengan ukuran 
diameter kecil serta untuk mengoptimalkan tingkat dan jumlah transfer oksigen. 
Micro  bubble dapat dihasilkan dengan beberapa metoda dengan karakteristik 
yang berbeda-beda (Sadatomi, 2004). Metoda tersebut antara lain dengan 
elektrolityc microbubble ventury.  Bubble jenis ventury adalah salah satu alat 
yang mampu melarutkan oksigen ke dalam air melalui gelembung gelembung 
udara ukuran micro yang dihasilkannya. Micro bubble dapat menghasilkan 
gelembung udara yang sangat kecil dan halus sehingga dapat memberikan 
asupan oksigen yang maksimal bagi udang karena gelembung-gelembung 
udara tersebut tidak cepat naik ke permukaaan air. Gelembung-gelembung 
udara yang dihasilkan lebih halus namun oksigen yang dihasilkan lebih stabil 
sehingga mudah dikontrol. Prinsip kerja teknologi micro bubble adalah 
menginjeksi atau memasukkan gas, baik nitrogen, oksigen atau ozon ke dalam 
cairan kemudian akan menghasilkan gelembung yang sangat kecil hingga dapat 
larut dalam air. Air dimasukkan ke dalam pipa inlet dengan memberikan tekanan 
pada air, kemudian memberikan tekanan udara ke dalam pipa tersebut 
(Sadatomi, 2004).  

Air yang kaya dengan oksigen membuat udang tidak mudah sakit, selalu 
sehat dan mencegah bakteri-bakteri yang merugikan sehingga pertumbuhan 
dapat meningkat signifikan. Berdasarkan Anonim (2019), dengan nanno bubble 
biasanya oksigen yang dihasilkan dikualifikasikan mencapai 9-11 ppm 
sedangkan dengan aerator biasa yang gelembungnya berukuran besar akan 
pecah di atas dan oksigen yang terlarut hanya sampai 4 ppm. Selanjutnya 
berdasarkan penelitian dihasilkan besar gelembung 0,49mm dengan debit udara 
masuk 0,98lt/min dan besar gelembung 0,12 mm saat debit udara masuk 0,24 
lt/min (Sadatomi, 2017). 

Budidaya udang vaname pola intensif atau superintensif pada skala kecil 
menjadi orientasi sistem budidaya di masa yang akan datang dengan ciri volume 
wadah yang kecil, dikembangkan dengan pertimbangan diantaranya dampak 
beban limbah dapat dikelola dengan menerapkan instalasi pengolaha air limbah 
dan dampak lingkungan dapat diminimalisir dan terlokalisir. Lingkungan dan 
hamparan budidaya yang terkontrol dengan manajemen limbah yang baik 
diharapkan menjadi satu sistem budidaya udang vaname yang produktif, 
menguntungkan dan berkelanjutan (Rachmansyah et al., 2014). Selain itu, 
keunggulan udang ini antara lain: ukuran PL 6-7 sudah merupakan benur yang 
siap tebar, dapat ditebar dan tumbuh dengan kepadatan tinggi, toleran terhadap 
goncangan lingkungan, sintasan cukup tinggi 85-90% dan memiliki nilai ekonomi 
yang tinggi.  

Padat penebaran udang vaname akan menentukan sistem manajemen 
budidaya yang diaplikasikan. Padat penebaran 600 ekor/m2 menghasilkan 
sintasan 92,4% (Rachmansyah dkk., 2013). Selanjutnya Rachmansyah dkk., 
(2014) melakukan kajian padat penebaran 750, 1000 dan 1250 ekor/m2 dan 
terbukti udang vaname masih tumbuh normal sampai DOC 105 hari dengan 
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capaian produksi masing-masing 7.862 kg;10.669 kg dan 12.163 kg per petak 
1000 m2.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dilakukan kegiatan 
kerekayasaan tentang  penggunaan micro bubble ventury sistem resirkulasi 
sebagai teknolgi sederhana terhadap respon fisiologis larva udang vaname 
dengan aerasi  berbeda.   

Tujuan dan Kegunaan 

Percobaan ini bertujuan untuk mengamati dan mengetahui 
pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan kualitas air pada penggelondongan 
benur dengan kepadatan 750 ekor/m3 menggunakan micro bubble ventury.  
Diharapkan hasil percobaan  ini dapat menjadi informasi yang dapat digunakan 
sebagai referensi dalam percobaan  micro bubble ventury 

METODELOGI 

Waktu dan Tempat  

Percobaan  ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2019, 
bertempat di bak outdoor hatchery udang penaeid  BPBAP Takalar, Kabupaten 
Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan.  

Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan dalam percobaan  ini adalah bak beton ukuran 
6,00x5,0x1,2 m3 volume 36 m3 dan diisi air laut sebanyak 30 m3, instalasi micro 
bubble venture, sand filter, pompa air, peralatan aerasi, timbangan elektrik, 
ember, seser, filter bag, pH meter, thermometer, DO meter, dan refractometer, 
dan spectrofotometer. Sedangkan bahan yang digunakan dalam percobaan 
adalah benih udang vaname PL20. 

 
Hewan uji 

Hewan uji yang digunakan dalam percobaan  ini adalah benih udang 
vaname PL 20 hasil produksi pembenihan udang penaeid BPBAP Takalar. 
Sebelum ditebar terlebih dahulu diaklimatisasi selama 15 menit baru ditebar.  

Sistem Resirkulasi 

- Air laut di pompa dengan pompa Rotary kecepatan debit ±30 m3/jam.  Jarak 
mata sumur ±100 m dari bibir pantai dengan sumur laut yang ditanam. 
Selanjutnya air baku yang mengalir  melalui 4 unit sand filter yang dirangkai 
menjadi 1 inleat dan 1 outleat dan  ditampung dalam bak sedimentasi 
kapasitas 200 ton, dan diendapkan selama 5-10 jam. 

- Air dari bak sedimentasi di pompa lagi masuk  ke bak treatment melalui 3 unit 
sand filter yang dirangkai menjadi 1 inleat dan 1 outleat dengan tujuan air 
lebih steril. 

- Selanjutnya air dalam bak treatment diberi perlakuan dengan EDTA 5-10 ppm 
dan Elbazin 0,5-1,0 ppm dengan tujuan air sudah bebas dari logam berat dan 
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jamur, kemudian air baku diaerasi kuat ± 1 jam supaya cepat homogen  
sebelum di transfer ke bak pemeliharaan. 

- Air baku yang siap digunakan, ditransfer dengan pompa rotary dengan debit 
±25 m3/jam  melalui 2 sand filter, yaitu filter fisik yang terpasang adalah 1 unit 
sand filter diisi arang aktif dan 1 unit sand filter diisi zeolit, untuk menyerap 
zat-zat dan ion-ion beracun dan tambahan 1 unit sand filter bio-mic yang 
berguna untuk mengurangi amonia.  Selanjutnya filter biologis melalui sinar 
lampu sinar Ultra violet (UV) untuk menekan keberadaan bakteri vibrio sp, 
dan selanjutnya air hasil filtrasi siap dialirkan dan didistribusikan menuju 
wadah atau bak pemeliharaan (Gambar 1 dan 2). 

 

Gambar 1.  Lay out aplikasi sistem resirkulasi  

Desain Micro Bubble Ventury 

 

Gambar 2. Konstruksi micro bubble Generator Type Spherical Ball (Sadatomi, 
2004) 
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Persiapan Wadah  

Wadah yang digunakan pada percobaan  adalah bak beton ukuran 
6,00x5,0x1,2 m3 volume 36 m3, terlebih dahulu didesinfektan menggunakan 
kaporit 100 ppm, disikat merata pada bagian permukaan bak, selanjutnya 
dinetralkan dengan Natrium Tiosulfat 50 ppm, dan dibilas air sampai bersih. 
Kemudian pemasangan instalasi micro bubble ventury, selanjutnya diisi air 
sebanyak 30 m3  dengan salinitas 30-32 ppt. 

Pemeliharaan Post Larva  

Sebelum post larva ditebar, aklimatisasi sebaiknya dilakukan untuk 
menghindari stres pada PL20 akibat perbedaan lingkungan pemeliharaan. Post 
larva ditebar secara perlahan lahan dengan memasukkan post larva ke dalam 
bak pemeliharaan selama kurang lebih 15 menit. Pemeliharaan selama 20 hari 
dan dimulai PL20 sampai PL40. Selama pemeliharaan pemberian pakan 
menggunakan pakan komersial dengan dosis sesuai ukuran PL dan frekuensi 
pemberian pakan 4 kali sehari secara ad libitum. 

Desain Rancangan Kerekayasaan 

Metode rancangan yang digunakan adalah metode rancangan 
eksprimental kepadatan yang dicobakan dalam percobaan, yaitu : Rekayasa 
teknologi micro bubble ventury dengan kepadatan 750 ekor/m3  dan  secara 
konvensional dengan kepadatan 750 ekor/m3.  

Pengukuran dan Pengamatan Peubah 

Pengukuran pertumbuhan bobot dilakukan dari awal hingga akhir 
percobaan  dengan menimbang bobot udang windu dengan menggunakan 
timbangan analitik. Rumus untuk menghitung pertumbuhan bobot mutlak 
(Yustianti dkk., 2013) yaitu: 

𝑾𝒎 = �̅̅̅�𝒕 − �̅̅̅�𝒐 

Dimana:    Wm  = Pertumbuhan mutlak (g) 
Ŵt    = Biomassa udang pada waktu t (g) 
Ŵo   = Biomassa udang pada awal perlakuan (g). 

Pertumbuhan relatif dihitung menggunakan rumus yang dikemukanan 
Takeuchi (1988) sebagai berikut : 

𝑫𝑮𝑹 =
𝑾𝒕 − 𝑾𝒐

𝑾𝒐 − 𝒕
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Dimana  :  DGR  = Laju Pertumbuhan harian (%i)  
Wt  = Berat rata-rata benih udang pada akhir percobaan (g)  
Wo   = Berat rata-rata benih udang pada awal percobaan (g)  
t    = Waktu pemeliharaan (hari)  

Tingkat kelangsungan hidup postlarva udang windu dihitung dengan 
rumus yang dikemukakan Effendie (1997) sebagai berikut: 
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 𝐒𝐑 =
𝐍𝐭

𝐍𝟎

𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

Dimana :   SR = Tingkat kelangsungan hidup (%) 
Nt = Jumlah individu pada akhir percobaan  (ekor) 
No = Jumlah individu pada awal percobaan  (ekor) 

Pengukuran parameter kualitas air baik secara biologis maupun secara 
kimia.  Adapun peralatan dan metode pengukuran parameter kualitas air yang 
digunakan selama percobaan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Parameter, peralatan dan metode yang digunakan dalam pengukuran 
parameter kualitas air selama percobaan 

No. Parameter Peralatan Frekuensi Metode 

1. Suhu   (0C) Thermometer Harian In situ 
2. Salinitas   (ppt) Hand-Refractometer Harian In situ 
3. pH pH meter Harian In situ 
4. Oksigen Terlarut (ppm) DO meter Harian In situ 
5. Alkalinitas (ppm) Titrasi Harian Laboratorium 

Analisis 

 Data pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan relatif, sintasan, dan 
parameter kualitas air diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik 
menggunakan microsoft Excel 2010 dan dianalisis menggunakan analisis secara 
deskriptif dan didukung berbagai literatur.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun data hasil pengujian pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan  
hari, serta sintasan udang vaname pada akhir percobaan  disajikan pada Tabel 
1. 
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Tabel 1.  Rata-rata bobot, pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan harian, dan 
sintasan udang vaname pada akhir percobaan. 

Parameter Peubah 

Kepadatan (ekor/m3) 

Micro bubble 
ventury 

Konvensional aerasi 
biasa 

750  750  

Berat rata-rata awal (g) 0,003 0,003 
Panjang rata-rata awal (g) 0,995 0,995 
Populasi awal (ekor) 22.500 22.500 
Bobot biomassa awal (g) 67,50 67,50 
Volume bak (m3) 30 30 
Lama pemeliharaan (hari) 20 20 
Berat rata-rata akhir (g) 0,290 0,535 
Panjang rata-rata akhir (cm) 2,990 4,080 
Populasi akhir (ekor) 22.366 20.387 
Bobot biomassa akhir (g) 6.486,1 10.907,0 
Pertumbuhan Mutlak (g) 6.418,6 10.839,5 
Laju pertumbuhan harian 
(%/hari) 

0,014 0,027 

Sintasan (%) 99,40% 90,61% 

Tabel 1, menunjukkan bahwa dengan perlakuan micro bubble  diperoleh 
berat rata-rata 0,290 g, dan lebih kecil jika dibanding sistem konvensional aerasi 
biasa (kontrol)  yaitu 0,543 g pada umur pemeliharaan 20 hari.  Bobot rata-rata 
udang yang diperoleh pada percobaan  ini lebih rendah dari pada hasil penelitian 
yang dilaporkan oleh Tahe, dkk.,. (2016) dengan kepadatan, yaitu 600 ekor/m3, 
diperoleh bobot akhir rata-rata 10 g/ekor pada umur 80 hari. Selanjutnya pada 
perlakuan micro bubble kepadatan 750 ekor/m3 dihasilkan 6.418,6 g, namun 
perlakuan konvensional aearasi biasa (kontrol) lebih besar nilai pertumbuhan 
mutlaknya pada kepadatan 750 ekor/m3 yaitu 10.839,5 g. Demikan halnya nilai 
laju pertumbuhan harian pada micro bubble dengan kepadatan 750 ekor/m3 

dihasilkan 0,014%/hari, lebih kecil dari pada perlakuan sistem konvensional 
aerasi biasa pada 750 ekor/m3 sebesar 0,027%/hari. Selanjutnya pada 
perlakuan micro bubble kepadatan 750 ekor/m3 dihasilkan 6.418,6 g, namun 
perlakuan konvensional aearasi biasa lebih baik nilai pertumbuhan mutlaknya 
pada kepadatan 750 ekor/m3 yaitu 10.839,5 g. Rendahnya pertumbuhan yang 
dihasilkan, diduga oleh ruang gerak dalam pemeliharaan dan jumlah pakan yang 
diberikan tidak optimal.  Namun, pada percobaan micro bubble dengan 
kepadatan 750 ekor/m3 dihasilkan nilai sintasan 99,40%. Sedangkan perlakuan 
aerasi konvensional biasa kepadatan 750 ekor/m3 diperoleh nilai sintasan 
90,61% umur pemeliharaan 20 hari. Soeprapto (2005) menyatakan bahwa padat 
penebaran yang tinggi menyebabkan kadar oksigen terlarut menjadi rendah 
sehingga dapat mengakibatkan nafsu makan udang menjadi menurun.  
Rendahnya sintasan pada perlakuan micro bubble diduga karena kematian 
benur pada perlakuan micro bubble disebabkan karena pada minggu pertama  
pemeliharaan sistem micro bubble tidak maksimal berfungsi selain itu curah 
hujan pada saat pemeliharaan tinggi.  Menurut Ambari (2019), salah satu 
teknologi akuakultur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, adalah micro 
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bubble dengan integrasi teknologi recirculating aquaculture system (RAS). 
Paduan teknologi itu bisa diterapkan untuk budidaya udang vaname “Ramah 
lingkungan dan berkelanjutan”. Selanjutnya, teknologi micro bubble dan RAS, 
sebelumnya itu maksimal hanya sanggup dengan kepadatan 400 ekor/m3. Duet 
teknologi micro bubble dan RAS juga memiliki kelebihan tidak perlu penggantian 
air, tidak ada limbah perikanan yang dibuang ke lingkungan. Kelebihan lainnya 
adalah proses budidaya tidak memerlukan lagi penyiponan, yaitu proses 
pembuangan lumpur limbah sisa pakan dan kotoran udang.   

Parameter kualitas air media pemeliharaan selama percobaan  masih 
berada pada kisaran yang layak bagi pertumbuhan dan sintasan udang vaname 
750 ekor/m3 menggunakan perlakuan micro bubble maupun konvensional aerasi 
biasa. Kualitas air mempunyai peranan penting sebagai pendukung kehidupan 
dan pertumbuhan udang vaname.  Kualitas air mempunyai dampak yang sangat 
berpengaruh terhadap kesehatan udang. Rendahnya kualitas air pada media 
pemeliharaan dapat mengakibatkan rendahnya tingkat pertumbuhan, sintasan 
dan frekuensi ganti kulit serta peningkatan bakteri yang merugikan.   

Hasil pengamatan terhadap beberapa peubah kualitas air semua 
perlakuan selama percobaan  disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Nilai rata-rata parameter kualitas air pemeliharaan pemeliharaan udang 
vaname dengan perlakuan micro bubble ventury dengan kepadatan 
750 ekor/m3 

Parameter Kualitas Air 

Nilai rata-rata masing-masing parameter yang diamati 

Micro bubble ventury 
Konvensional 
aerasi biasa 

Temperatur (0C) 30,14±1,6 30,94±1,8 
Salinitas (ppt) 25,7±2,8 25,6±3,2 
pH 6,8±0,8 7,1±0,9 
Oksigen Terlarut (mg/L) 3,9±1,5 3,8±1,5 
Alkalinitas (mg/L) 102,54±4,2 105,99±2,1 

Hasil pengukuran temperatur media pemeliharaan selama perekayasaa 
diperoleh nilai rata-rata pada perlakuan micro bubble maupun konvensional 
aerasi biasa dihasilkan nilai temperatur 30,14±1,6 0C dan 30,94±1,80C. Udang 
vaname akan tumbuh baik pada temperatur air 28-320C (Krummenauer et al., 
2011).  Temperatur yang tinggi akan menyebabkan salinitas air meningkat, 
karena terjadi pengentalan akibat penguapan. Tingginya salinitas air tambak 
diduga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan 
udang vaname selama pemeliharaan.  

Salinitas berperan dalam pengaturan osmoregulasi. Hasil pengukuran 
salinitas air yang terukur dari percobaan  ini baik micro bubble maupun 
konvensional aerasi biasa  masing-masing 25,7±2,8 ppt dan 25,6±3,2 ppt.  Nilai 
salinitas pada kedua perlakuan dengan kepadatan berbeda tersebut masih 
dapat ditolerir oleh udang vaname.  Menurut Mc Grow dan Scarpa (2002) bahwa 
udang vaname dapat hidup pada kisaran salinitas yang lebar, yaitu 0,5–45 ppt.  
Salinitas air tambak berkisar dari 22,1-22,7 ppt di awal penebaran (Rachman 
Syah dkk., 2017).  
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Nilai pH air selama percobaan  diperoleh nilai pH 6,8±0,8 pada 
perlakuan micro bubble dan 7,1±0,9 pada konvensional aerasi biasa.   Menurut 
Suprapto (2005) bahwa kondisi pH air yang optimal untuk pemeliharaan vaname 
berkisar 7,3–8,5 dengan torelansi 6,5–9,0  Wyban dan Sweeny (1991) 
mengemukakan bahwa kisaran pH air yang cocok untuk budidaya udang 
vaname secara intesif sebesar 7,4–8,9 dengan nilai optimum 8,0.     

Adapun kandungan oksigen terlarut yang terukur selama percobaan  
pada perlakuan micro bubble  rata-rata 3,9±1,5 mg/L dan 3,8±1,5 perlakuan 
konvensional aerasi biasa. Menurut Suprapto (2005) bahwa nilai DO optimal 
untuk budidaya vannamei > 3 mg/L dengan tolerasi 2 mg/L.  Adiwijaya dkk., 
(2003) mengemukakan bahwa kisaran optimal oksigen terlarut selama masa 
pemeliharaan berkisar 3,5–7,5 mg/L.  Athanasiadis dan Chaves (2002 dalam 
Sugama, 2002) menambahkan bahwa kadar oksigen selama pemeliharaan 
udang vannamei harus >3,5 mg/L. Pada percobaan  perlakuan micro bubble, 
dimana proses gelembung micro yang dihasilkan diharapkan dapat 
meningkatkan kandungan oksigen terlarut (DO) dalam air yang digunakan untuk 
pemeliharaan udang vaname. Proses aerasi ini bertujuan untuk mengetahui 
konsentrasi oksigen terlarut yang terdapat dalam air  pemeliharaan  pada variasi 
tekanan dan debit dengan micro bubble ventury.  

Nilai alkaninitas pemeliharaan selama percobaan  dihasilkan nilai rata-
rata 102,54±4,2 mg/L pada perlakuan micro bubble, sedangkan pada 
konvensional aerasi biasa dihasilkan nilai rata-rata 105,99±2,1mg/L.  Apabila 
nilai alkalinitas di atas 150 mg/L diperlukan pengenceran salinitas dan kepekatan 
plankton serta oksigenisasi yang cukup. Berdasarkan SNI 01-7246-2006, 
persyaratan nilai alkalinitas air untuk pemeliharaan udang vaname berkisar 
antara 100–150 mg/L.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan, sebagai berikut: 

1. Teknologi micro bubble pada kepadatan 750 ekor/m3 dapat meningkatkan 
sintasan sampai 99,40%. Namun, peningkatan pertumbuhan mutlak dan laju 
pertumbuhan harian larva udang vaname cukup rendah dibanding aerasi 
konvensional/biasa. 

2. Kualitas air dalam wadah pemeliharaan selama percobaan  masih tergolong 
baik dan layak untuk pemeliharaan udang vaname. 

3. Kepadatan benur udang vaname dapat disarankan untuk kegiatan 
penggelondongan 750 ekor/m3, namun  perlu dilakukan percobaan lanjutan 
dengan tingkat kepadatan yang lebih tinggi dengan terknologi micro bubble.  
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ABSTRAK 

Pentokolan udang vaname (Litopenaeus vannamei) di bak terkontrol dengan 

sistim resirkulasi yang mempunyai prospek yang sangat bagus diharapkan dapat 
menghasilkan benur yang berkualitas, setelah ditebar di tambak dan waktu pemeliharaan 
di tambak bisa lebih singkat sehingga kondisi tambak masih baik selama pemeliharaan. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tehnik pentokolan udang vaname (Litopenaeus 
vannamei) dengan sistem resirkulasi.Rancangan percobaan dalam kegiatan ini adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dengan padat penebaran yang 
berbedayaitu : 10.000/m3, 15.000/m3, dan 20.000/m3, masing-masing perlakuan diulang 
3 kali.  Sintasan menggunakan ANNOVA dan dilanjutkan dengan uji BNT.Berdasarkan 
hasil kegiatan ini, nilai rata-rata sintasan (SR)  diperoleh pada perlakuan 15.000/m3 yaitu 
91.7% diikuti pada perlakuan 10.000/m3 (85.3%) dan terendah pada perlakuan 20.000/m3 

(83.7%). Hasil pengukuran kualitas air di lokasi kegiatan masih dalam kondisi ideal bagi 
pertumbuhan udang vanname (Litopenaeus vannamei). 

Kata Kunci: Lithopenaeus, pentokolan, sintasan, sistem resirkulasi. 

PENDAHULUAN 

Udang vaname merupakan komoditas unggulan perikanan budidaya di 
Indonesia dengan produksi yang cenderung meningkat setiap tahun. Menurut 
data DIrektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB, capaian produksi budidaya 
udang vaname pada tahun 2016 sebesar 442.380 ton dan pada tahun 2017 
sebesar 505.549 ton atau meningkat sebesar 21.20 %. Pada tahun 2016, 
Indonesia menjadi negara pengekspor udang terbesar keempat di dunia setelah 
India, Vietnam, dan Ekuador dengan volume ekspor sebesar 220.000 ton atau 
naik sebesar 21% dibandingkan volume ekspor tahun 2015 (FAO 2017). 

Pengembangan budidaya udang vaname masih berpotensi untuk 
ditingkatkan. Namun demikian, ketersediaan benih masih menjadi permasalahan 
yang ditemui dalam kegiatan budidaya. Pendederan udang vaname dengan 
padat tebar yang tinggi merupakan salah satu upaya untuk memperoleh benih 
yang berkualitas dalam jumlah dan waktu yang tepat.  

 Pentokolan adalah memelihara benih udang selama periode tertentu 
pada bak dengan kondisi kualitas air yang terkontrol. Pengontrolan kualitas air 
ini dilakukan agar persyaratan hidup udang vaname secara optimal bisa 
terpenuhi yaitu dengan mengatur sirkulasi air. Pentokolan merupakan suatu 
usaha penyambungan antara pembenihan dengan pembesaran, dimana benih 
di pelihara secara terkontrol dengan waktu tertentu untuk selanjutnya dilakukan 
pembesaran udang di tambak (Amri et al., 2008). 
 Budidaya pentokolan udang umumnya menggunakan sistem tertutup 
dan selama pemeliharaan air media tidak diganti, sehingga dalam waktu tertentu 
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terjadi penurunan kualitas air (Djunaedi, Susilo & Sunaryo, 2016). Hal ini dapat 
mengakibatkan tumbuh kembang benih tidak normal dan menghambat hasil 
produksi (Agustini et al., 2015). Pentokolan pada umumnya hanya menggunakan 
aerasi. Dimana aerasi pada pentokolan sebagai alternatif untuk meningkatkan 
oksigen dalam air, fungsi dari pada aerasi adalah untuk meningkatkan 
kandungan oksigen pada kolam air (Suantika et al, 2000). Pendederan dapat 
dilakukan di tambak, bak-bak beton, dan hapa, sehingga penggunaan dan 
penyediaannya bagi petani tambak semakin mudah. Selain itu pendederan juga 
dapat dilakukan di keramba jaring apung/KJA (Tonnek et al., 2006). 
 Teknologi produksi pentokolan udang juga sudah semakin meluas 
dimasyarakat, baik diusahakan oleh petani tambak sendiri maupun pengusaha 
yang khusus bergerak dalam usaha pentokolan. Untuk dapat meningkatkan 
produksi benih udang perlu diupayakan melalui penggunaan sistem yang efektif 
untuk mengatasi memburuknya  kualitas air pada pentokolan. Salah satu cara 
yang memungkinkan dalam mengatasi turunnya kualitas air yaitu menggunakan 
sistem resirkulasi. 

 Sistem resirkulasi merupakan sistem yang  memanfaatkan kembali air 
yang sudah digunakan dengan cara memutar air secara terus-menerus melalui 
perantara sebuah filter ke dalam wadah (Fauzzia et al., 2013), sehingga sistem 
ini bersifat hemat air (Djokosetiyanto et al., 2006). Sistem resirkulasi ada dua 
jenis yakni sistem sirkulasi tertutup yang mendaur ulang 100% air dan sistem 
sirkulasi semi tertutup yang mendaur ulang sebagian air sehingga masih 
membutuhkan penambahan air dari luar.   
 Sistem kerja dari resirkulasi adalah air dari media pemeliharaan dialirkan 
melalui pipa pengeluaran air. Sistem resirkulasi mampu mempertahankan 
kondisi kualitas air pada kisaran optimal.Amonia yang dihasilkan dari sisa pakan 
dan metabolisme ikan dapat mengakibatkan penumpukan bahan organik yang 
menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air (Putra dan Pamungkas, 2011). 
Untuk mempertahankan kualitas air agar tetap layak bagi organisme akuatik 
salah satu cara dengan sistem resirkulasi. Sistem resirkulasi mampu 
menurunkan tingkat konsentrasi amonia, hingga dalam kisaran 31-43% 
(Djokosetiyanto et al., 2006). Penggunaan sistem resirkulasi diharapkan dapat 
meningkatkan hasil produksi, karena pemanfatan air lebih ramah lingkungan 
untuk pertumbuhan ikan (Zonnefeld et al., 1991).   
 Sistem resirkulasi akuakultur (Recirculation Aquaculture System) 
merupakan sistem yang memanfaatkan ulang air yang telah digunakan dengan 
meresirkulasinya melewati sebuah filter,sehingga sistem ini bersifat hemat air. 
Filter di dalam sistem ini berfungsi mekanis untuk menjernihkan air dan berfungsi 
biologis untuk menetralisasi senyawa amonia yang toksik menjadi senyawa nitrat 
yang kurang toksik dalam suatu proses yang disebut nitrifikasi (Spotte 
1979).Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui teknik pentokolan udang vaname 
dengan sisstem resirkulasi. 

BAHAN DAN METODE. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada  Pebruari 2019 di Tambak Instalasi  
Percobaan Punaga Takalar, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan 
Penyuluh Perikanan.(BRPBAPPP) Maros, Sulawesi-Selatan.  
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ALAT DAN BAHAN 

 Alat yang digunakan pada kegiatan ini terdiri dari wadah budidaya 
terbuat dari tandon IBC kapasitas 1000 liter (1 m3), wadah filter adalah adalah 
drum kecap industry ukuran 200 liter, timbangan digital untuk mengukur berat 
larva. Parameter kualitas air yang diukur selama kegiatan antara lain oksigen 
terlarut/ dissolve oxygen (DO), pH, suhu, salinitas, dan amonia. Parameter DO, 
pH, suhu, dan salinitas diukur dengan menggunakan Water Quality Meter YSI 
series professional plus. Amonia diukur dengan menggunakan alat 
spektrofotometer, lakban digunakan untuk memberi label pada wadah kegiatan, 
spidol untuk menulis penanda, dan perangkat aerasi, skimmer, pipa, mikro 
bubble generator. 
 Bahan yang digunakan pada kegiatan ini adalah larva udang 
vaname,probiotik, pakan 0-1, dan air laut. 
 
METODE 

Penyiapan Wadah  dan Media Pemeliharaan  

Wadah yang dipakai pada kegiatan di Instalasi Tambak Percobaan 
Punaga, (BRPBAP3) Takalar adalah tandon IBC kapasitas 1.000 L (1 m3), 
wadah filter adalah drum kecap industry ukuran 200 L, dengan ketinggian air 
maksimal 100 cm (Gambar 1). 

 

 

 
 

Gambar 1. .Wadah pentokolan udang vaname. 
 

Sebelum menggunakan air sebagai media budidaya dilakukan beberapa 
perlakuan yaitu di masukan ke dalam IPAL mini yang terdiri dari  3 bak yaitu 
bak 1 dengan penambahan ijuk dan bata ringan, bak 2 diendapkan, bak 3 
meletakan 2 pompa yaitu microbubble generator dan protein skimmer, 
kemudian masuk pada wadah pentokolan udang dengan penambahan probiotik 
setiap lima hari. 

 

Penyiapan Hewan Uji 

Hewan uji yang digunakan dalam kegiatan di Instalasi Tambak 
Percobaan Punaga, (BRPBAPPP) Maros adalah larva udang vanname 
(Litopeneaus Vanname) dengan ukuran PL 10 (Phost larva) atau berat 0,001 g 
yang dipelihara di pentokolan selama 21 hari sampai berukuran PL 31 atau 
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juvenil. Benur ini berasal dari hatchery PT.Esa Putli Prakarsa Utama (Benur Kita) 
yang mempunyai sertifikat bebas penyakit, salah satunya bebas penyakit dari 
WSSV (White Spot Syndrome Virus). 

 Pemeliharaan Hewan Uji 

Dengan menggunakan sistem resirkulasi, selama pentokolan di lakukan 
pengelolaan kualitas air meliputi penambahan probiotik setiap lima hari dan 
pembuangan sludge setiap hari dimulai pada DOC-10 serta penambahan air 
baru sesuai dengan volume yang terbuang. Selama pemeliharaan, larva udang 
vaname diberi pakan komersial beryl 0-1 (ukuran crumble) Frekuensi pemberian 
pakan dilakukan sebanyak 6 kali dalam sehari, yaitu pada pukul 07.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 dan 22.00 WITA. 

Rancangan Percobaan  

 Rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap 
dengan masing-masing perlakuan 3 kali ulangan sebagai berikut: 

Perlakuan A = Padat tebar 10.000 ekor/m3 
Perlakuan B = Padat tebar 15.000 ekor/m3 
Perlakuan C = Padat tebar 20.000 ekor/m3 

Pada kegiatan ini menggunakan 9 bak yang masih-masing di beri lebel 
A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1,C2, dan C3. 

Parameter fisika yang diukur selama kegiatan meliputi oksigen terlarut/ 
dissolve oxygen (DO), pH, suhu, dan salinitas. Parameter kimia yang diukur 
adalah amonia. Parameter DO, pH, salinitas, dan suhu diukur secara in situ. 
Pengukuran dilakukan dengan frekuensi dua kali dalam sehari selama 
pemeliharaan.Pengambilan sampel amonia dilakukan pada hari ke-0, 10, dan 
21. 

Peubah yang Diamati 

 Peubah yang diamati dalam kegiatan ini adalah Sintasan,Kualitas air 
sebagai parameter pendukung yang meliputi suhu, salinitas, pH dan DO. Masing 
masing peubah yang diamati dalam penelitian ini dapat dihitung dengan rumus 
sebagai berikut: 

Sintasan 

Sintasan udang selama masa pemeliharaan dapat di hitung dengan 
rumus sebagai berikut (Effendi 1997): 

 

𝑺𝑹 =
𝐍𝐭

𝐍𝐨
𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

Dimana: Nt = Jumlah udang di akhir pemeliharaan (ekor) 
    No  = Jumlah udang di awal pemeliharaan  (ekor) 

HASIL DAN PEMBAHASAN. 

Sntasan 

Kelulushidupan (survival rate) merupakan presentase udang yang hidup 
dari jumlah udang yang dipelihara selama masa pembesaran dalam suatu 
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wadah pembesaran. Kelulushidupan udang dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya kualitas air, ketersediaan pakan yang sesuai dengan kebutuhan 
udang, kemampuan untuk beradaptasi dan padat penebaran. Tingkat 
kelulushidupan dapat digunakan dalam mengetahui toleransi dan kemampuan 
udang untuk hidup (Effendi, 1997). Menurut Lakshamana dalam Armiah (2010) 
faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kelulushidupan udang yaitu faktor 
biotik antara lain kompetitor, kepadatan populasi, umur dan kemampuan 
beradaptasi dengan lingkungan perairan.  

Berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa padat 
penebaran berpengaruh nyata (0.00<0,05) terhadap nilai kelulushidupan larva 
udang vaname. Perlakuan A (10.000) berbeda nyata dengan perlakuan B 
(15.000) dan C (20.000). Hasil uji lanjut BNT menunjukkan bahwa perlakuan 
dengan padat tebar 15.000 berbeda nyata dengan kepadatan 10.000 serta 
kepadatan 10.000 juga berbeda nyata dengan kepadatan 20.000. 

Berikut nilai kelulushidupan udang vaname dari awal hingga akhir kegiatan 
dari padat penebaran 10.000, 15.000, dan 20.000 disajikan pada Gambar 2. 

Gambar 2. Sintasan benur Litopenaeus vannamei setelah ditokolkan selama 21 
hari 

 
Perlakuan dengan padat penebaran yang berbeda mengakibatkan 

sintasan yang berbeda-beda. Sintasan yang didapat selama kegiatan pada 
perlakuan A (10.000) 85.3%, B (15.000) 91.7%, dan C (20.000) 83.7%. nilai 
sintasan tersebut sudah termasuk kedalam kategori yang baik. Dimana Sulvival 
Ratedikategorikan baik apabila nilai SR >70%, untuk SR Kategori sedang 50% - 
60%, dan pada kategori rendah nilai SR < 50%. 

 
Menurut Cahyono (2009), faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

kelulushidupan dalam budidaya adalah faktor abiotic dan biotik. Faktor abiotik 
diantaranya adalah faktor kimia, fisika air suatu perairan atau sering disebut 
dengan kualitas air. Kualitas air yang baik akan menyebabkan proses fisiolagi 
dalam tubuh udang berjalan dengan baik, sehingga mendukung pertumbuhan 
dan tingkat kelulushidupan udang. Sedangkan faktor biotiknya adalah organisme 
yang tidak sengaja berada didalam lingkungan perairan yang menjadi predator 
bagi hewan budidaya misalnya hewan atau ikan liar lainnya.  
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SR pada perlakuan A(10.000) dan C (20.000) lebih rendah dari pada 
perlakuan B (15.000). Pada perlakuan A dengan jumlah padat tebar yang lebih 
rendah yaitu 10ekor/l udang mampu memanfaatkan pakan yang tersedia dengan 
lebih efisien karena lebih banyak bergerak. Namun, udang yang dipelihara dalam 
kepadatan yang rendah akan lebih agresif sebagaimana pendapat dari Bardach 
et al. (1972). Hal ini berakibat pemanfaatan makanan, pertumbuhan dan 
kelangsungan hidup mengalami penurunan yang selanjutnya terjadi kematian. 
Sedangkan SR pada perlakuan C dengan padat tebar yang tinggi yaitu 20 ekor/L  
mengakibatkan peluang kontak antar individu terkait kanibalisme serta 
persaingan pendapatan pakan lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan 
Khishna et al.(2015) bahwa peningkatan padat penebaran akan menurunkan 
sintasan udang vaname. Selanjutnya sebagaimana pendapat dari Wedemeyer 
(1996) diacu oleh Setiawan (2009) menyatakan bahwa peningkatan kepadatan 
akan berakibat terganggunya proses fisiologis dan tingkah laku udang terhadap 
ruang gerak yang pada akhirnya dapat menurunkan kondisi kesehatan dan 
fisiologis ikan akibatnya pemanfaatan makanan, pertumbuhan, dan 
kelangsungan hidup mengalami penurunan. Stress akan meningkat cepat ketika 
batas daya tahan udang telah tercapai atau terlewati. Dampak stress ini 
mengakibatkan daya tahan tubuh udang menurun dan selanjutnya terjadi 
kematian 

Hal ini menjelaskan bahwa padat penebaran yang optimal dari ketiga 
perlakuan tersebut ditunjukkan pada perlakuan B yaitu 15.000 atau 15ekor/l 
(91.7%) yang menghasilkan respon maksimal terhadap sintasan udang vaname 
terkait dengan kompetisi pemanfaatan ruang, peluang kontak antar individu 
terkait kanibalisme, serta persaingan menangkap pakan.  

Kualitas Air 

Hasil pengukuran parameter kualitas air selama masa pemeliharaan 
Litopenaeus vannameidisajikan pada tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Pengukuran Kualitas Air 

Parameter Kisaran Kelayakan Referensi 

Suhu 28 - 31°C 23 - 30°C Liao et al. 1986 

Salinitas (ppt) 29 - 32 2-40 Wyban et al. 1991 

DO (ppm) 3.1- 4.35 2-5 Anonimous, 2004 

Ph 7.9 - 8.25 7.5 - 8.5 HAliman et al. 2005 
Amonia 0.3 – 0.4  0.01 – 0.05 Ebeling, 2006 

KESIMPULAN 

Dari hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa padat tebar yang berbeda 
pada pendederan udang vaname  (Litopenaeus vannamei) dengan sistem 
resirkulasi pada wadah ukuran 1 ton, berpengaruh terhadap kelulushidupan 
larva udang vaname. Sintasan terbaik (91,7%)padapercobaan ini adalah dengan 
padat tebar 15.000 ekor/ton. 
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SARAN 

Adapun saran dari kegiatan melakukan pentokolan larva udang 
vanname dengan sisem resirkulasi secara lebih luas dimasyarakat khususnya 
masyarakat pesisir. 
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PEMELIHARAAN LARVA IKAN KAKAP PUTIH (Lates calcarifer) PADA 
BAK TERKONTROL DENGAN ASAL INDUK YANG BERBEDA 
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Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar   
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ABSTRAK 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelangsungan hidup larva ikan 
kakap putih yang dipelihara dengan menggunakan telur dari asal induk yang berbeda 
yakni dari induk alam, induk hasil pemuliaan dan induk budidaya. Sasaran kegiatan ini 
adalah sebagai bahan informasi dalam pengembangan kegiatan pembenihan ikan kakap 
putih untuk mendukung kegiatan pengembangan budidaya ikan kakap putih pada 
masyarakat pembudidaya.  Kegiatan ini dilakukan pada bak beton volume 10 ton 
sebanyak 3 buah yang terletak dalam unit hachery (indoor).  Adapun perlakuannya adalah  
sebagai berikut  Bak A (pemeliharaan larva dengan asal telur induk alam); Bak B 
(pemeliharaan larva dengan asal telur induk pemuliaan); dan Bak C (pemeliharaan larva 
dengan asal telur induk budidaya). Pengukuran peubah yang dilakukan dalam kegiatan 
ini adalah tingkat kelangsungan hidup dan tingkat pertumbuhan larva, dan sebagai data 
penunjang dilakukan pengukuran beberapa parameter kualitas air. Hasilnya menunjukkan 
bahwa tingkat kelangsungan hidup (SR) rata-rata dan tingkat pertumbuhan pada Bak A 
sebesar 38,67± 3,06% dan 0,28 ± 0,04 cm; Bak B sebesar 36,33± 2,52% dan  0,51 ± 2,06 
cm; dan Bak C sebesar 35,33± 2,53% dan 0,50 ± 0,08 cm.  Hasil pengukuran kualitas air 
semua berada pada kisaran yang normal untuk mendukung kegiatan pemeliharaan benih 
ikan kakap putih.   
 
Kata kunci: pemeliharaan larva, SR, pertumbuhan, induk alam, induk budidaya 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Umumnya ada tiga golongan jenis kan laut yang mempunyai nilai 
ekonomis dan merupakan komoditas budidaya yaitu kerapu, kakap dan kakap.  
Ikan kakap putih (Lates calcarifer, Bloch tahun?) mempunyai nilai ekonomis 
tinggi, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri maupun luar 
negeri.  Budidaya ikan kakap putih telah menjadi suatu usaha yang bersifat 
komersil untuk dikembangkan karena pertumbuhannya yang relative cepat, 
mudah dipelihara, dan mempunyai nilai toleransi yang tinggi terhadap perubahan 
lingkungan. 

Secara umum perkembangan budidaya ikan kakap putih di wilayah 
Sulawesi dan khususnya di wilayah Sulawesi Selatan tidaklah seperti halnya 
dengan perkembangan budidaya ikan kerapu ataupun ikan bandeng, meskipun 
jenis ikan ini sangat dikenal dan cukup digemari oleh masyarakat setempat.  
Salah satu hal yang menjadi kendala utama dalam pengembangan budidaya 
ikan kakap putih adalah ketersediaan benih, dimana selain benih alam susah 
didapatkan juga karena belum adanya suplai benih dari unit hatchery lokal. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah dilakukan pengembangan 
kegiatan pembenihan ikan kakap putih di Balai Perikanan Budidaya Air Payau 

mailto:faisalentang10@gmail.com
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Takalar.  Kegiatan pembenihan ikan kakap putih secara garis besarnya dimulai 
dari penyedian induk, pemijahan, pemeliharaan larva dan persiapan pakan 
alami.  Ketersediaan telur dalam suatu kegiatan pembenihan merupakan hal 
yang sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan pembenihan. Telur-telur  
yang biasa dimanfaatkan dalam suatu usaha kegiatan pembenihan biasanya 
dihasilkan dari induk-induk yang sudah dipelihara secara terkontrol dalam suatu 
hatchery.  Induk-induk ini ada yang berasal dari alam (induk alam), ada yang 
berasal dari pemuliaan dan ada induk yang berasal dari hasil budidaya.   

Kegiatan pemeliharaan larva ikan kakap putih di unit hatchery BBAP 
Takalar selama ini selain menggunakan telur yang berasal dari induk hasil 
pemuliaan, juga menggunakan induk hasil tangkapan alam yang berasal dari 
perairan yang berada disekitar wilayah kerja BPBAP Takalar.  Selain dari kedua 
jenis induk tersebut di BPBAP Takalar saat ini juga tersedia induk yang berasal 
dari hasil pembesaran. Induk - induk tersebut dipelihara secara terkontrol pada 
bak terkontrol yang pada saat ini memasuki masa pemeliharaan ± 3 tahun 
dengan berat berkisar 3 – 4 kg.  Kondisi induk budidaya tersebut sudah dapat 
menghasilkan telur secara rutin setiap bulan. 

Sehubungan dengan ketersediaan telur yang berasal dari induk 
budidaya, maka dilakukan suatu kegiatan perekayasaan dengan melakukan 
pemeliharaan larva ikan kakap putih yang berasal dari telur dari induk hasil 
budidaya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat kualitas telur yang dihasilkan 
oleh induk hasil budidaya baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya.  
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat kelangsungan hidup 
larva ikan kakap putih yang dipelihara dengan menggunakan telur dari asal induk 
yang berbeda, yang mana asal telur yang digunakan adalah dari induk alam, 
induk hasil pemuliaan dan induk budidaya. Sasaran dari kegiatan ini adalah 
sebagai bahan informasi dalam pengembangan kegiatan pembenihan ikan 
kakap putih untuk mendukung kegiatan pengembangan budidaya ikan kakap 
putih pada masyarakat pembudidaya. 

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan Tempat 

Kegiatan ini dilakukan pada tahun anggaran 2019 (Oktober - Desember)  
bertempat di Unit Pembenihan Ikan Laut Balai Perikanan Budidaya Air Payau 
Takalar, Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten 
Takalar. 

Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan dalam mendukung kegiatan perekayasaan ini 
adalah sebagai berikut: bak pemeliharaan larva (bak beton) volume 10 ton, 
peralatan lapangan, sistem distribusi air, filter bag, sistem aerasi, saringan 60, 
mikron, ember dan mikroskop. Sedangkan bahan yang digunakan adalah: induk 
ikan kakap putih, telur ikan kakap putih, pakan alami (fitoplankton, rotifer, dan 
artemia), kaporit 60%, obat-obatan, dan formalin.  
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Prosedur Kerja 

Perekayasaan ini dilakukan dengan menggunakan bak beton volume   8 
ton sebanyak 3 buah yang terletak dalam unit hachery (indoor) dengan perlakuan 
sebagai berikut : 

- Bak A (pemeliharaan larva dengan sumber telur dari induk alam) 
- Bak B (pemeliharaan larva dengan sumber telur dari induk hasil pemuliaan) 
- Bak C (pemeliharaan larva dengan sumber telur dari induk hasil budidaya) 

Adapun kegiatan dalam pelaksanaan perekayasaan ini adalah sebagai 
berikut  

- Menyiapkan 3 buah bak beton.  Bak dicuci dengan air tawar dan detergen 
yang mana sebelumnya bak telah didesinfektan dengan kaporit 100 ppm 

- Menyiapkan sistem aerasi pada masing-masing bak pemeliharaan. 
- Mengisi bak pemeliharaan dengan air laut yang telah melalui sand filter 
- Memasukkan telur ikan kakap putih dengan kepadatan 10 btr/L 
- Pemberian pakan berupa pakan alami (rotifer dan artemia) dan pakan 

mikropellet pada masing-masing bak pemeliharaan sesuai dengan 
kebutuhan. 

- Kegiatan ini dilakukan selama tiga siklus pemeliharaan.  

Sebagai data penunjang dilakukan pengukuran kualitas air pada setiap 
perlakuan.  Parameter kualitas air yang diamati meliputi suhu, salinitas, oksigen 
terlarut, pH dan amoniak. 

Pengukuran Peubah 

Tingkat Kelangsungan Hidup (SR) 

Tingkat kelangsungan hidup dalam kegiatan ini dihitung dengan 
menggunakan rumus Effendie (1979), yaitu: 

SR =  (Nt/No) x 100% 

Dimana: SR  =  Tingkat kelangsungan hidup (%) 
Nt   =   Jumlah hewan uji pada akhir pengujian (ekor) 
No  =   Jumlah hewan uji pada awal pengujian (ekor) 

Pertumbuhan mutlak individu dihitung dengan menggunakan rumus Effendie 
(1979), yaitu: 

L = Lt – Lo 

Dimana:  L   = Pertumbuhan mutlak individu hewan uji (cm) 
 Lt  = Panjang rata-rata individu hewan uji pada akhir perlakuan (cm) 
 Lo = Panjang rata-rata individu hewan uji pada awal perlakuan (cm) 

Analisa Data 

Pengamatan yang dilakukan selama kegiatan perekayasaan ini adalah 
pengukuran pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup. Sedangkan untuk 
parameter pendukung dilakukan pengukuran beberapa parameter kualitas air 
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dan populasi bakteri (dua kali dalam seminggu). Data selanjutnya diolah dan 
dianalisa dengan sistem komparative dan deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tingkat Kelangsungan Hidup Larva  

Berdasarkan hasil pengamatan pada kegiatan perekayasaan tentang 
kegiatan pemeliharaan larva ikan kakap putih dengan asal telur dari induk yang 
berbeda, diperoleh data hasil seperti yang terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.   Tingkat Kelangsungan Hidup (SR) Larva Ikan Kakap Putih  

Siklus 
Kode Bak 

A B C 

I 
II 
III 

40% 
38% 
36% 

39% 
36% 
34% 

37% 
34% 
35% 

Rata-rata 38,67% 36,33% 35,33% 

Berdasarkan pada Tabel 1, terlihat bahwa pada pemeliharaan pada 
siklus I tingkat kelangsungan hidup larva  yang didapatkan pada setiap bak 
pemeliharaan adalah tidak berbeda secara signifikan, dimana SR tertinggi 
didapatkan pada Bak A sebesar 40%, selanjutnya bak B sebesar 38% dan 
terendah pada bak C sebesar 36%. Selanjutnya pada siklus II tingkat 
kelangsungan hidup larva yang tertinggi didapatkan pada perlakuan A sebesar 
38%, selanjutnya pada bak B sebesar 36% dan SR terendah didapatkan pada 
bak C sebesar 34%.  Sedangkan nilai SR yang didapatkan pada siklus III yaitu 
SR tertinggi didapatkan pada Bak A sebesar 36%, selanjutnya pada bak C 
sebesar (35%), dan terendah didapatkan pada bak B sebesar 34%. 

Secara umum nilai SR yang didapatkan pada bak pemeliharaan C 
dengan asal telur menggunakan induk budidaya adalah lebih rendah 
dibandingkan dengan perlakuan lainnya, namun demikian tidak berbeda secara 
signifikan dengan bak pemeliharaan lainnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  Tingkat Kelangsungan Hidup Rata-Rata Larva Ikan Kakap Putih 
dengan Asal Telur yang Berbeda 

Pada Gambar 1 terlihat bahwa nilai SR rata-rata tertinggi didapatkan 
pada bak pemeliharaan A (38,67±3,06), selanjutnya diikuti bak pemeliharaan B 
(36,33±2,52), dan terendah didapatkan pada bak pemeliharaan C (35,33±1,53).  
Berdasarkan gambar grafik terlihat dengan jelas bahwa SR rata-rata yang 
didapatkan pada semua perlakuan tidak terjadi perbedaan secara signifikan, hal 
ini menunjukkan bahwa pada dasarnya induk hasil budidaya yang digunakan 
dalam kegiatan ini sebagai salah satu sumber telur adalah cukup layak untuk 
dikembangkan dalam suatu kegiatan hatchery ikan kakap putih. 

Berdasarkan hal tersebut maka keterbatasan akan induk kakap putih  
pada wilayah-wilayah yang  tidak terdapat potensi tersedianya induk alam atau 
terdapat kesulitan dalam penangkapannya, maka bisa diatasi dengan 
penyediaan induk hasil pembesaran secara terkontrol baik pada bak beton 
maupun pada KJA.  Dengan kemudahan sumber induk kakap ini maka kegiatan 
hatchery ikan kakap putih pada wilayah-wilayah yang cukup potensial untuk 
dikebangkan bisa berjalan dengan baik. 

Pertumbuhan Panjang Mutlak  

Pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai pertambahan ukuran panjang 
atau berat dalam suatu waktu, sedangkan pertumbuhan bagi populasi sebagai 
pertambahan jumlah. Pertumbuhan dalam individu ialah pertambahan jaringan 
akibat dari pembelaahan sel secara mitosis.Hal ini terjadi apabila ada kelebihan 
energi dan asam amino (protein) berasal dari makanan. Berdasarkan hasil 
pengamatan yang dilakukan pada kegiatan perekayasaan tentang pemeliharaan 
larva ikan kakap putih dari sumber  telur yang berbeda, maka didapatkan hasil 
seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Pertumbuhan mutlak pada setiap perlakuan selama kegiatan 
berlangsung 

Pada Gambar 1 terlihat bahwa semua perlakuan menunjukkan adanya 
pertumbuhan yang cukup signifikan.  Dimana pertumbuhan yang yang terjadi 
pada setiap perlakuan adalah belum mencapai pertumbuhan puncak, sehingga 
grafik yang ada pada setiap perlakuan masih menunjukkan peningkatan 
pertumbuhan atau masih pada fase pertumbuhan cepat 

Pada pengamatan hari ke-5 setelah larva menetas (D5), terlihat bahwa 
pertumbuhan mutlak yang terjadi pada setiap perlakuan adalah relative sama 
atau tidak terjadi perbedaan  pertumbuhan secara signifikan. Namun demikian 
setelah memasuki pengukuran pada saat  larva berumur 10 hari (D10) mulai 
terlihat adanya pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya, 
namun demkian belum terlihat terjadinya perbedaan pertumbuhan secara 
signifikan. Pada pengukuran pertumbuhan hari ke-15 (D15) sudah mulai terlihat 
adanya perbedaan pertumbuhan pada perlakuan yang  ada.  Adapun  nilai 
pertumbuhan mutlak yang didapatkan pada D15 yaitu yang tertinggi didapatkan 
pada perlakuan B (telur asal induk Pemuliaan) sebesar 0,55 cm; kemudian diikuti 
oleh perlakuan C (telur asal induk budidaya) sebesar 0.54 cm; dan pertumbuhan 
terendah didapatkan pada perlakuan A (telur asal induk alam) sebesar 0,26 cm, 
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Pertumbuhan Panjang  Mutlak pada Pengamatan Hari ke-15 (D15)  

Pada Gambar 3 terlihat bahwa pada pengukuran pertumbuhan mutlak 
pada hari ke-15 setelah larva menetas (D15), dimana terlihat bahwa nilai 
pertumbuhan berat mutlak yang tertinggi didapatkan pada Perlakuan B tidak 
berbeda secara signifikan dengan nilai pertumbuhan yang didapatkan pada 
Perlakuan C, namun berbeda secara signifikan dengan nilai pertumbuhan yang 
didapatkan pada Perlakuan A.  Adapun grafik pertumbuhan mutlak rata-rata 
yang didapatkan pada akhir kegiatan dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3.  Pertumbuhan panjang  mutlak rata-rata yang didapatkan pada 
semua perlakuan 

Pada Gambar 3 terlihat  bahwa nilai pertumbuhan berat mutlak rata-rata 
yang tertinggi didapatkan pada Perlakuan B (pemeliharaan larva dengan asal 
telur dari induk Pemuliaan) sebesar 0,51 ± 0,06 cm); kemudian diikuti oleh 
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Perlakuan C (pemeliharaan larva dengan asal telur dari induk Budidaya) sebesar 
0,50 ± 0,08  cm; kemudian nilai terendah didapatkan pada perlakuan A 
(pemeliharaan larva dengan asal telur dari induk  alam) sebesar 0,28 ± 0,04 cm.  
Nilai pertumbuhan berat mutlak rata-rata larva yang didapatkan pada perlakuan 
B tidak berbeda secara signifikan dengan Perlakuan C, tetapi berbeda secara 
signifikan dengan perlakuan A, hal ini menunjukkan bahwa kualitas telur yang 
dihasilkan oleh induk ikan kakap putih hasil budidaya yang dipelihara pada bak 
terkontrol adalah cukup layak untuk dikembangkan dalam suatu kegiatan 
hatchery untuk menghasilkan telur secara kualitas dan kuatitas dalam 
mendukung kegiatan pemeliharaan larva ikan kakap. 

Kualitas Air 

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

Tabel 2.  Kisaran parameter kualitas air yang didapatkan selama kegiatan 
berlangsung 

Parameter 
Kisaran Kualitas Air 

A B C 

Suhu (oC) 
O2 Terlarut (ppm) 
Salinitas (ppt) 
pH 
Amoniak (ppm) 

28 – 29 
5,35 – 6 
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 

Hasil pengukuran beberapa parameter kualitas air seperti terlihat pada 
Tabel 2 yang meliputi suhu, pH, kelarutan oksigen dan ammonia menunjukkan 
nilai kisaran yang masih layak untuk kegiatan pemeliharaan larva ikan kakap 
putih. 

Suhu air media pemeliharaan selama penelitian berkisar antara  28-
29,5ºC.  Kisaran tersebut masih layak untuk pertumbuhan dan kehidupan ikan 
kakap.Suhu yang optimal untuk kehidupan ikan berkisar antara 25–33oC, namun 
suhu ideal adalah 27–32oC dengan perubahan yang tidak ekstrim (Kordi, 2005). 

Kisaran pH air yang didapatkan pada semua perlakuan masih dalam 
batas yang yang layak untuk kehidupan organisme perairan.Ikan kakap tumbuh 
optimal pada pH 7,15–8,61.  Bahkan pada pH 6,5 pun ikan kakap masih hidup 
dengan baik, tetapi pertumbuhannya lambat (Sunyoto dan Munstahal, 1997).  
Lebih lanjut dikatakan Idris (2008) bahwa pH yang optimal 7,85–8,52 pada bak 
pemeliharaan ikan kakap. 

Kandungan Oksigen terlarut (O2) selama penelitian berkisar antara    
5,30-6,20 ppm, nilai kisaran tersebut menunjang pertumbuhan ikan kakap.  
Menurut Kasry (1996) kandungan oksigen terlarut 4 ppm merupakan standar 
yang tidak boleh kurang untuk kelayakan kehidupan organisme dalam perairan.  
Ikan kakap mampu mentelorir oksigen hingga 2 ppm, dan kelarutan oksigen 3-4 
ppm sangat baik untuk ikan kakap.  Sebaliknya kelarutan oksigen yang sangat 
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tinggi (lebih dari 8 ppm) juga tidak baik bagi ikan karena dapat menyebabkan 
penyakit gelembung gas (Kordi, 2005). 

Hasil pengukuran selama penelitian diperoleh kadar amoniak berkisar 
antara 0,001-0,035 mg/L. Kisaran tersebut layak untuk mendukung pertumbuhan 
dan sintasan pemeliharaan larva benih ikan kakap. Menurut Hamka, dkk (2006), 
menyatakan bahwa kandungan amoniak 0,060 - 0,850 ppm masih menunjukkan 
kisaran yang normal untuk suatu kegiatan pemeliharaan larva kerapu macan.  
Rendahnya amoniak pada air media penelitian, hal ini disebabkan karena 
selama kegiatan pemeliharaan dilakukan pergantian air dan dilakukan 
penyiponan terhadap sisa-sisa pakan dan feces. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan perekayasaan ini maka dapat disimpulkan 
bahwa tingkat kelangsungan hidup rata-rata tertinggi diperoleh pada perlakuan 
A sebesar 38,67± 3,06%, disusul oleh perlakuan B sebesar 36,33±2,52%, dan 
selanjutnya perlakuan C sebesar 35,33±2,06%. Adapun nilai pertumbuhan 
panjang mutlak yang tertinggi didapatkan pada perlakuan B sebesar 0,51 ± 0,06 
cm, disusul perlakuan C sebesar 0,50 ± 0,08 cm, dan laju pertumbuhan terendah 
didapatkan pada perlakuan A sebesar 0,28 ± 0,04 cm. Hasil pengukuran kualitas 
air masih menunjukkan kisaran yang normal untuk mendukung kegiatan 
pemeliharaan larva ikan kakap putih. 

Saran 

Adanya hasil yang cukup siginifikan yang didapatkan pada kegiatan 
pemeliharaan larva kakap putih dengan asal induk dari hasil budidaya, maka 
kami menyarankan dalam percepatan pengembangan hatchery ikan kakap putih 
sebaiknya menggunakan induk dari hasil budidaya yang dipelihara secara 
terkontrol pada bak beton. 

DAFTAR PUSTAKA 

Akmal, S, G., 2011. Pembenihan dan Pembesaran Ikan Kakap Putih (Lates 
calcarifer) di Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut, Lampung.  
Program Keahlian Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan 
Budidaya  Program Diploma Institut Pertanian Bogor. 

Amalia, R., Amrullah dan Suriati. 2018. Manajemen Pemberian Pakan pada 
Pembesaran Ikan Nila (Oreochomis niloticus). Prosiding. Sinergitas 
Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, vol. 1. 

Anriyono, Irawan, H., Putra, W., K., A., 2018. Pertumbuhan Benih  Ikan Kakap 
Putih (Lates Calcarifer) dengan Pemberian Dosis Pakan yang Berbeda. 
Program Studi Budidaya Perairan, FIKP UMRAH, 
anriyono26@gmail.com.  

Asikin. 1985. Budidaya Ikan Kakap. Penebar Swadaya,Jakarta 

mailto:anriyono26@gmail.com


290 

 

Boyd, C. E.  1982.  Water Quality Management For Pound Fish Culture.  
Development in Aquaculture and Fisheries Science Vol. 9 Elsevier 
Science Publishing Company, Netherland. 

Direktorat Jenderal Perikanan.  2001.  Budidaya Ikan Kakap Putih (Lates 
calcarifer, Bloch) di Keramba Jaring Apung.  Departemen Pertanian.  
Jakarta. 

Effendi, H.  2003.  Telaah Kualitas air.  Kanisius.  Yogyakarta. 

Hanuddin, Hurmasyitah dan Defira, C. N., 2018. Pengaruh Pemberian Pakan 
Alami yang Berbeda Terhadap Tingkat Kelangsungan Hidup Larva Ikan 
Kakap Putih (Lates calcarifer). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan 
Perikanan Unsyiah. Vol. 3. No. 1. Hal: 56-65. 

Hidayatullah, D., 2012 Pembenihan Kakap Putih  diBalai Besar Pengembangan 
Budidaya Laut (BBPBL) Lampung. Teknologi Dan Manejemen 
Perikanan Budidaya. Departemen Budidaya Perairan. Fakultas 
Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor, Bogor. 

Hardayani, Y., 2013. Kelangsungan Hidup Dan Pertumbuhan Juvenil Ikan Kakap 
Putih (Lates calcarifer) Dipelihara Pada Media Air Hijau, Wadah Gelap 
Dan Transparan. Departemen Budidaya Perairan. Fakultas Perikanan 
Dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor, Bogor. 

Mayunar dan A. Genisa. 2002. Budidaya Ikan Kakap Putih. Jakarta : PT 
Grasindo. 

Mulyono dan Mugi.  2001.  Budidaya Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer, Bloch).  
Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.  Jakarta. 

Razi, F., 2013.  Penanganan Hama Dan Penyakit Pada Ikan Kakap Putih. Badan 
Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kelautan Perikanan. Pusat 
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. 

Sahwan., F., M.  2005.  Pakan Ikan dan Udang.  Kanisius. Yogyakarta. 

SNI. 1999. Standar Nasional Indonesia. Benih Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer, 
Bloch 1790). SNI: 6145.4: 2014. Badan Standar Nasional Indonesia. 

Wardoyo, B., 2015. Budidaya Ikan kakap Putih (Lates calcarifer, bloch, 1790) Di 
Keramba Jaring Apung dan Tambak. 

Yaqin, A., 2018. Pengaruh Pemberian Pakan dengan Kadar Protein Berbeda 
terhadap Performa Pertumbuhan Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer) Di 
keramba Jaring Apung. Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas 
Lampung, Bandar Lampung. 

 



291 

 

TEKNIK PENGAMATAN  PERTUMBUHAN  RUMPUT LAUT 
 Gracilaria sp  HASIL SELEKSI  DI TAMBAK 

Baso M,  Haryani, dan Saparuddin 

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

E-mail: basomaranak@yahoo.co.id 

ABSTRAK 

 Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung pasok bibit 
rumput laut yang berkelanjutan adalah melalui kultur jaringan dan seleksi massa  
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui  teknik pengamatan pertumbuhan rumput laut 
hasil seleksi di tambak.  Kegiatan ini dilakukan di Instalasi Tambak Percobaan Maranak, 
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Maros Sulawesi Selatan.  Wadah yang 
digunakan berupa 1 unit tambak  berukuran 2500  m2 dan dilengkapi dengan sistem 
pemasukan dan pengeluaran air.  Bahan uji yang digunakan adalah bibit  rumput  hasil 
seleksi yang ditanam dengan metode long line di dalam tambak.  Sebelum ditebar 
tambak tersebut dipersiapkan terlebih dahulu yang meliputi pengeringan tambak, 
pemberantasan hama, pemupukan dan pengisian air serta penebaran bibit.  
Pengamatan pertumbuhan  bibit rumput laut dilakukan dengan memasang  6  unit hapa 
berukuran 1x1 m², dengan 3  hapa untuk bibit rumput laut hasil seleksi dan 3 hapa bibit 
lokal (non seleksi).  Setiap hapa diisi rumput laut dengan bobot awal 500 gram/hapa dan 
dipasang secara acak pada bagian inlet (pemasukan), tengah dan outlet (pengeluaran)  
tambak. Pengamatan  pertumbuhan, dilakukan setiap 15 hari sebanyak 2 siklus  
(masing-masing selama 30 hari/ siklus).       Parameter yang diamati dalam kegiatan  ini 
adalah pertumbuhan rumput laut dan kualitas air.  Hasil yang diperoleh yakni laju 
pertumbuhan rumput laut yang diperoleh selama pemeliharaan berkisar 2,47-3,27%/hari 
pada rumput laut hasil seleksi sedangkan rumput laut lokal berkisar 2,07-2,22%/hari 
selama 2 siklus pemeliharaan..  Parameter kualitas air  secara umum masih mendukung 
pertumbuhan bibit rumput laut hasil seleksi  di tambak. 

Kata kunci : Gracilaria sp.,  long line, seleksi, tambak 

PENDAHULUAN 

Rumput laut yang paling banyak dibudidayakan di tambak adalah 
Gracilaria sp yaitu kelompok rumput laut penghasil agar (agarofit). Nama 
daerah rumput laut ini adalah agar- agar halus (Indonesia Timur, kep. Seribu), 
rambu kasang (Jawa Barat), bulung sangu (Bali). Gracilaria sp. banyak dipilih 
untuk dibudidayakan karenakemampuannya untuk mengabsorbsi dan 
memanfaatkan nitrogen dan posfor yang merupakan bahan pencemar bagi 
lingkungan. Alasan lain pemanfaatan rumput laut jenis ini adalah karena 
kemudahan dalam penanaman dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan 
yang cukup baik. Gracilaria termasuk rumput laut yang bersifat euryhaline 
(dapat hidup di salinitas pada kisaran salinitas yang lebar). Oleh kondisi ini 
gracilaria dapat dibudidayakan di laut maupun di tambak yang bersalinitas 
antara 15-30 ppt. (Anonim, 2013).   Gracilaria, juga mampu memanfaatkan 
limbah bahan organik sebagai sumber nutrien untuk kebutuhan energi dan 
pertumbuhan, memiliki adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan tambak 
budidaya serta integrasi rumput laut merupakan salah satu alternatif dalam 
melakukan pemulihan kualitas perairan tambak budidaya. (Komarawidjaja, 
2005). 
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Budidaya rumput laut khususnya di Sulawesi Selatan telah mengalami 
perkembangan yang sangat menggembirakan untuk memenuhi permintaan 
akan bahan baku karaginan dan agar yang semakin tinggi.Kendala yang 
banyak dihadapi oleh pembudidaya bibit yang kontinu dan berkualitas untuk 
mendukung budidaya rumput laut  (Mulyaningrum et al., 2014).  Penyediaan 
bibit rumput laut dapat berasal dari alam, budidaya, dan perbenihan baik 
secara vegetatif maupun generatif (Parenrengi et al., 2007), namun 
penggunaan bibit yang berulang-ulang dapat menjadi salah satu penyebab 
terjadinya penurunan baik kualitas maupun kuantitas bibit serta rentan 
terhadap penyakit.   

Salah satu upaya untuk mendukung pasokan bibit rumput laut Balai 
Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BPPBAPPP) 
telah melakukan penyediaan bibit melalui kultur jaringan dan seleksi massa. 
Kultur jaringan yaitu merupakan kultur rumput laut secara aseptik di 
laboratorium dan aklimatisasi di lapangan hingga siap untuk dibudidayakan 
secara luas. Seleksi massa merupakan salah satu teknik pemuliaan tanaman 
dengan metode pemilihan sekelompok individu dari suatu populasi 
berdasarkan fenotipe yang serupa. Pada beberapa spesies tanaman, seleksi 
massa merupakan metode yang penting sebagai upaya untuk meningkatkan 
kinerja populasi untuk karakter tertentu (Mulyaningrum et al., 2019).  
Pengukuran pertumbuhan rumput laut hasil seleksi perlu dilakukan untuk 
mengetahui performa pertumbuhan bibit hasil selksi dibandingkan bibit lokal. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui  teknik pengamatan pertumbuhan bibit 
rumput laut hasil seleksi di tambak. 

BAHAN DAN METODE 

Persiapan Tambak 

Kegiatan dilaksanakan di instalasi tambak percobaan Maranak, Maros 
Sulawesi Selatan.  Pada bulan Juni sampai Agustus  2019.  Wadah yang 
digunakan berupa 1 unit tambak  berukuran 2500  m2 dan dilengkapi dengan 
sistem pemasukan dan pengeluaran air. Sebelum ditebar tambak tersebut 
dipersiapkan terlebih dahulu yang meliputi pengeringan tambak, perbaikan 
pematang, penutupan bocoran, pemberantasan hama, pemupukan 
menggunakan pupuk SP-36 dan pupuk urea dengan perbandingan 1:2 atau 25 
kg (SP-36) dan 50 kg (urea) dan pengisian air serta penebaran bibit.   

Penyiapan bibit rumput laut 

Bibit yang digunakan adalah bibit  rumput  hasil kultur jaringankultur 
jaringan yang  diseleksi dengan metode long line (tali panjang) di dalam 
tambak sesuai dengan metode yang telah dikembangkan oleh Pong-Masak et 
al. (2011). Rumput laut hasil kultur jaringan ditimbang sebanyak 30 gram setiap 
rumpun dan diikat pada tali bentangan dengan panjang sekitar 30 meter 
dengan jarak antar rumpun 15-20 cm. Setiap bentangan diikat pada bambu 
pancang dengan ketinggian 15-20 cm dari dasar tambak (Mulyaningrum et al., 
2019). 
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Pemeliharaan  bibit rumput laut 

Bibit hasil seleksi  kemudian dipelihara dengan sistem tebar dasar 
pada petakan tambak yang telah disiapkan sebelumnya dengan kepadatan 
1250 kg/petak. Selama pemeliharaan dilakukan pemupukan susulan dengan 
pupuk urea setiap 15 hari dengan dosis 10% dari pemupukan awal (5 
kg/petak). Pertumbuhan  bibit rumput laut hasil seleksi dibandingkan dengan 
bibit lokal yang diperoleh dari  hasil budidaya di  sekitar Instalasi Tambak 
Percobaan. Pengamatan pertumbuhan  bibit rumput laut dilakukan dengan 
memasang  6  unit hapa berukuran 1x1 m², dengan 3  hapa untuk bibit rumput 
laut hasil seleksi dan 3 hapa bibit lokal (non seleksi).  Setiap hapa diisi rumput 
laut dengan bobot awal 500 gram/hapa dan dipasang secara acak pada bagian 
inlet (pemasukan), tengah dan outlet (pengeluaran)  tambak. Pengamatan  
pertumbuhan, dilakukan setiap 15 hari sebanyak 2 siklus  (masing-masing 
selama 30 hari/siklus).  Pengamatan kualitas air yang meliputi suhu, salinitas, 
DO, pH dan Alkalinitas diamati setiap 7 hari sekali.   Data-data  pertumbuhan 
rumput laut dan kualitas air yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.dengan 
bantuan gambar dan tabel. 

Laju pertumbuhan bobot harian rumput laut  dihitung berdasarkan 
rumus Dawes et al. (1993)  dalam Mulyaningrum (2014) 

 

 

Dimana: H  =  Laju pertumbuhan bobot harian (%/hari) 
 ln      =  Logaritma alamiah 
 Wt    =  Bobot rata-rata bibit  pada akhir pemeliharaan (g) 
 Wo   =  Bobot rata-rata bibit  pada awal pemeliharaan (g) 
 t       =   Lama masa pemeliharaan (hari) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan rumput laut 

Pertumbuhan rumput laut hasil seleksi yang diperoleh selama 
pemeliharaan di tambak tampaknya berkembang baik pada awal pemeliharaan 
terutama pada siklus I (pertama), namun memasuki siklus II (kedua) terlihat 
pertumbuhan rumput laut mulai menurun diakibatkan kondisi lingkungan 
perairan tambak yang berfluktuasi  karena memasuki musim kemarau (salinitas 
mencapai 35 ppt) dan pasok air ke tambak sulit dilakukan karena kondisi 
stagnan (konda), sehingga pergantian air sulit dilakukan. Hal ini  
mengakibatkan banyaknya partikel-partikel lumpur yang menempel pada 
rumput laut,  sehingga mengganggu  proses  fotosintesa dan  penyerapan 
nutrien, akibatnya  menghambat  pertumbuhan rumput laut. Pertumbuhan 
rumput laut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Menurut 
Mulyaningrum et al., (2014), faktor internal yang berpengaruh terhadap 
pertumbuhan rumput laut antara lain bagian talus dan umur, sedangkan faktor 
eksternal yang berpengaruh antara lain keadaan lingkungan fisik dan kimiawi 
perairan. Pertumbuhan rumput laut selama pemeliharaan disajikan pada 
Gambar 1.  
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Gambar 1. Rata-rata pertumbuhan rumput laut  G. verrucosa hasil seleksi dan 
 lokal  selama pemeliharaan di tambak 

Menururt Widyorini, (2010), pertumbuhan  Gracilaria  sp  akan  
semakin baik  apabila  perairan  tidak  keruh  karena kekeruhan  akan  
menutupi  tanaman  sehingga profes  fotosintesa  terganggu.  Sebagaimana 
diketahui  bahwa  penetrasi  sinar  matahari  ke dalam  air  yang  keruh  akan  
sangat  cepat menurun  dibandingkan  dengan  perairan  jernih. Ini akan 
berakibat daya produksi Gracilaria  sp akan  semakin  menurun  pada  kondisi  
perairan yang  semakin  keruh  karena  terganggunya proses  fotosintesa..  
Mubarak et al., (1990) mengemukakan bahwa air yang kaya akan unsur hara, 
bebas suspensi, dan hama penggangu merupakan syarat mutlak bagi 
pertumbuhan rumput laut.  Pertumbuhan rumput laut sangat dipengaruhi oleh 
dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor internal yang 
berpengaruh antara lain jenis, galur, thallus (bibit) dan umur.  Sedangkan faktor 
eksternal yang berpengaruh antara lain lingkungan atau oseanografi, bobot 
bibit, jarak tanam dan teknik penanaman (Kamlasi, 2008).    

Kisaran  laju pertumbuhan rumput laut yang diperoleh selama 
pemeliharaan (Gambar 2) sebesar 2,47-3,27%/hari pada rumput laut hasil 
seleksi sedangkan rumput laut lokal berkisar 2,07-2,22%/hari selama 2 siklus 
pemeliharaan. Laju pertumbuhan tersebut masih tergolong baik dan tidak jauh 
berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya.   Komarawidjaja  (2005) 
melaporkan bahwa pertumbuhan rumput laut di daerah Tegal-Brebes 
menunjukkan bahwa kondisi substrat sangat menentukan kecepatan 
pertumbuhan awal rumput laut.  Tingkat pertumbuhan rata-rata yang diperoleh 
masih dibawah 3% (2-3,5%).  Nelson et al., (2001) melaporkan bahwa 
Gracilaria sp dapat dikembangkan di tambak udang khususnya pada kolam 
pembuangan dengan tingkat pertumbuhan beragam antara 1,8-8,8%/hari.  
Hasil  penelitian  Mustafa et al., (2010) yang melaporkan laju pertumbuhan 
rumput laut  di  tambak  tanah  sulfat  masam  Kecamatan  Angkona,  
Kabupaten  Luwu  Timur,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.diperoleh laju  
pertumbuhan  relatif  rumput  laut  di  tambak  tanah sulfat masam  berkisar  
antara  1,5-3,63%/hari  dengan  rata-rata  2,88 ± 0,56 %/hari.Sugiarto et. al, 
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(1987) dalam Amin et. al, (2005), menyatakan bahwa laju pertumbuhan rumput 
laut berkisar  2%-3% per hari. Ini tergantung dari suplai sinar matahari, iklim, 
dan kondisi geogravis yang ada pada suatu perairan yang di ukur dengan 
pertumbuhan somatik yakni pertumbuhan yang diukur berdasarkan 
pertambahan berat dan panjang thallus rumput laut.  Mulyaningrum dan Daud 
(2014) melaporkan bahwa laju pertumbuhan harian rumput laut pada metode 
tanam yang berbeda memperlihatkan bahwa metode long line memiliki laju 
pertumbuhan yang lebih baik (3,33%/hari) dibandingkan metode tebar 
(1,98%/hari). Hasil ini sama dengan hasil yang diperoleh Salles et.al. (2010) 
yang mendapati metode long line memiliki laju pertumbuhan yang lebih baik 
(1,5-4,6%/hari) bila dibandingkan dengan metode tebar (1,5-2,0%/hari). 
Mulyaningrum  et al., (2014) melmperoleh Laju pertumbuhan bibit rumput laut 
hasil kultur jaringan pada propagasi di tambak berada pada kisaran 2,33%-
4,31%. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Laju Pertumbuhan rumput laut, G verrucosa hasil seleksi dan lokal 
selama pemeliharaan di tambak 

Kualitas Air 

Kualitas air merupakan parameter kunci sebagai pendukung dalam 
pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisme akuatik seperti rumput laut.  
Hasil pengamatan terhadap beberapa peubah kualitas air yang meliputi suhu, 
salinitas, pH, oksigen terlarut, dan alkalinitas, selama pemeliharaan disajikan 
pada Tabel 1.  

Hasil pengamatan suhu  air selama pemeliharaan rumput laut berkisar 
27,0-33,0°C.  Kisaran suhu tersebut masih layak untuk pertumbuhan rumput 
laut.  Hal ini sesuai dengan pendapat Santika  (1985)  mengemukakan bahwa 
kualitas air yang layak untuk pertumbuhan rumput laut, Gracilaria sp yakni suhu  
berkisar 5-30 0C, derajat keasamaan  (pH) air  tambak berkisar antara  6-9  dan 
mempunyai  kemampuan beradaptasi  terhadap  salinitas  sangat  tinggi, yaitu 
antara 15-35 ‰. Menurut Widyorini (2010), rumput laut Gracillaria sp dapat 
tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 20-33°C, sedangkan menurut Mubarak 
et.al., (1990) suhu yang baik bagi pertumbuhan rumput laut pada kisaran 20-
28°C.  Rumput laut dapat tumbuh dengan baik pada suhu 20 – 33oC, (Afrianto 
dan Liviawati,1995). 
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Tabel 1. Kisaran peubah kualitas air tambak selama pemeliharaan eumput laut 

Parameter Nilai Kisaran Kisaran Optimal Pustaka 

Suhu (C) 27,0-30,3 
20,0-33,0 Afrianto dan Liviawati,1995 

Salinitas (g/L) 21-35 
15-30 Choi dkk, ( 2006) 

DO (mg/L) 2,05-3,97 
3-8 Aslan (1998) 

pH 8,0-8,4 
6,0-9,0 Zatnika, 2009 

Alkalinitas (mg/L) 113,94-168,80 
107,33 – 166,67 Tjaronge dkk. (2005) 

Salinitas air tambak yang diperoleh selama pemeliharaan rumput laut 
berkisar 21-35 ppt.  Menurut Mubarak et al., (1990) bahwa salinitas yang layak 
bagi pertumbuhan rumput laut, Gracilaria sp di tambak adalah 18–30 ppt. 
Namun Tjaronge (2005) mendapatkan bahwa rumput laut masih bisa tumbuh 
pada kisaran kadar garam sampai 40 ppt.  Sementara Burhanuddin (2009) 
mengemukakan bahwa Gracilaria sp mampu hidup pada kadar garam 5–55 ppt 
di tambak.  Menurut Aslan (1998) bahwa kadar salinitas Gracilaria di tambak 
adalah 12–30 ppt namun tanaman rumput laut ini dapat bertahan hidup sampai 
kadar garam 50 ppt.  Rumput laut Gracilaria sp mempunyai kemampuan 
beradaptasi terhadap salinitas sangat tinggi, yaitu antara 15-35 ‰ (Santika, 
1985). Salinitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan rumput laut.  Kondisi salinitas yang baik untuk pertumbuhan 
rumput laut yaitu berkisar antara 15-34 ppt (Zatnika, 2009). Choi et al., (2006) 
melaporkan hasil penelitian pengaruh suhu dan salinitas terhadap 2 jenis alga 
penghasil agarofit yakni Gracilaria verrucosa (Hudson) dan Gracilaria 
chordayang menunjukkan bahwa kedua spesies tersebut  dapat hidup pada 
kisaran suhu dan slinitas yang lebar.  Kedua spesies tersebut dapat hidup pada 

suhu 10–30∘C dan salinitas 5–35‰, dan tumbuh optimal pada suhu 17–30 ∘C 
dan salinitas 15–30‰.  

Nilai DO yang diperoleh selama pemeliharaan rumput laut berkisar  
2,05- 3,97 mg/L. Menurut Afrianto dan Liviawati (1993) kandungan oksigen di 
dalam air untuk dapat mendukung kehidupan organisme air berkisar antara 4-8 
mg/L.  Menurut Aslan (1998) bahwa kisaran oksigen terlarut yang optimal bagi 
pertumbuhan  Gracilaria sp adalah  3 – 8 mg/L.      

 Nilai pH yang didapatkan yaitu 8,0-8,4.  Menurut Aslan (1998) 
menyatakan bahwa G. verrucosa tumbuh baik pada kisaran pH 8–8,5. 
Sedangkan  Sulistio (1996), mengemukakan bahwa nilai pH yang baik bagi 
pertumbuhan rumput laut berkisar 6–9. Nilai pH dapat menunjukkan kualitas 
perairan sebagai lingkungan hidup walaupun kualitas perairan itu tergantung 
pula dari berbagai faktor lainnya. Menurut Angkasa, et al (2002), bahwa rumput 
laut Gracilaria membutuhkan pH optimum 6,8–8,2.   Pertumbuhan rumput laut 
memerlukan pH air laut optimal yang berkisar antara 6-9 (Zatnika, 2009).      

Alkalinitas merupakan gambaran kapasitas air untuk menetralisisr 
asam atau Kapasitas penyangga pH.  Hasil pengukuran alkalinitas selama 
penelitian berada pada kisaran  113,94-168,80 mg/L. Kisaran tersebut masih 
layak untuk pertumbuhan rumput laut.  Tjaronge (2005) mendapatkan 
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kandungan alkalinitas media budidaya rumput laut yang dipolikultur dengan 
ikan bandeng berkisar 107,33 – 166,67 mg/L. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Salah satu metode alternatif untuk mengatasi persoalan penyediaan bibit 
rumput laut  adalah melalui kultur jaringan dan seleksi massa.  

2. Laju pertumbuhan rumput laut yang diperoleh selama pemeliharaan 
berkisar 2,47-3,27%/hari pada rumput laut hasil seleksi sedangkan rumput 
laut lokal berkisar 2,07-2,22%/hari selama 2 siklus pemeliharaan 

3. Parameter kualitas air secara umum masih dapat mendukung 
pertumbuhan bibit rumput laut hasil seleksi  di tambak 
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ABSTRAK 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kadar  nitrat dan fosfat pada tambak 

budidaya  padi dan udang windu dengan sistem minapadi air payau. Budidaya udang 

windu yang dipelihara bersama padi varietas toleran salin di lokasi tambak milik 

masyarakat di Dusun Oring Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. 

Pengambilan sampel air dilakukan pada 6 petak sawah yang telah ditebari tokolan udang 

windu dan ditanami benih padi toleran salin.  Pengukuran kadar nitrat dan fospat 

dilakukan setiap 15 hari. Sampel air diambil menggunakan botol  polyethylene dengan 

volume 500 ml. Analisa kadar nitrat dan fosfat air dilakukan di laboratorium air Balai Riset 

Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros. Metode 

yang digunakan untuk mengukur kadar nitrat yaitu metode spetrofotometri, sedangkan 

kadar fosfat dianalisa menggunakan metoda asam ascorbat  mengacu pada SNI 

menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis. Kadar nitrat tertinggi  yaitu  0,2298 mg/L dan 

terendah 0,0.0326 mg/L sedangkan kadar fosfat  yang tertinggi pada petak  empat 1.3071 

mg/L sedangkan terendah  0.030 mg/L pada petak  dua. 

Kata  kunci: nitrat, fosfat, budidaya, padi dan udang 

PENDAHULUAN  

Kegiatan budidaya udang windu (P. monodon) yang dipelihara bersama 
padi dengan sistem minapadi air payau merupakan salah satu kegiatan 
penelitian di BRPBAPPP  Maros tahun 2019. Kegiatan riset tersebut merupakan 
inisiasi dari Pusat Riset Perikanan yang dilaksanakan di BRPBAPPP Maros yang 
disebut Inovasi Teknologi Adaptif Perikanan Minapadi Air Payau (INTAN-AP 
PANDU) merupakan teknologi baru yang mencoba menggabungkan udang 
windu pada habitatnya hidup di wilayah laut dengan padi yang biasanya hidup di 
air tawar. Sementara, lahan tersebut merupakan lahan persawahan milik 
kelompok masyarakat yang sudah ditinggalkan kurang lebih 10 tahun karena 
dianggap tidak produktif. Udang windu (P. monodon) dipelihara di lahan caren 
yang telah disiapkan. Sedangkan komoditas padi varietas tahan salin di tanam 
di pelataran sawah yang berhubungan langsung dengan lahan caren tersebut.  

Hasil uji coba menunjukkan keduanya dapat hidup. Padi dengan varietas 
khusus yang mampu bertahan dengan air payau sampai 10 parts per 
thousand (ppt) dan udang windu yang semula hanya bisa bertahan dalam 45 ppt 
bisa diturunkan menjadi 10 ppt.  

Dalam kegiatan penelitian tersebut dilakukan pengamatan parameter 
kualitas air berupa parameter fisika, dan kimia untuk mendapatkan informasi 
ilmiah bagi keberlangsungan hidup komoditas padi dan udang windu selama 

mailto:kurniahindar@gmail.com
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pengamatan. Parameter kimia berupa phofosfat dan Nitrat merupakan salah 
satu parameter utama untuk mengetahui kesuburan suatu perairan atau 
budidaya tambak.  

Nitrat  adalah  bentuk nitrogen utama diperairan alami dan sangat 
diperlukan oleh tumbuhan akuatik (algae), sangat mudah larut dalam air dan 
bersifat stabil. Kandungan nitrat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan algae di 
perairan adalah 0,2–0,9 mg/L dan optimal pada kisaran 0,1–4,5 mg/L (Effendi, 
2003). Konsentrasi nitrat yang optimal untuk udang berkisar 0,4–0,8 mg/L  

Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dimanfaatkan oleh tumbuhan, 
kandungan fosfat dalam perairan  alami  berkisar antara 0,005–0,02 mg/L. 
Menurut Liaw (1969), bahwa berdasarkan konsentrasi fosfat dalam perairan 
dikasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu perairan  dengan tingkat kesuburan 
rendah (0-0,02 mg/L), Perairan dengan tingkat kesuburan sedang ( 0,02 –0,05 
mg/L), dan perairan dengan tingkat kesuburan tinggi (0,05–0,10 mg/L), namun 
konsentrasi total  fosfat dalam periaran  jarang melampaui  1 mg/L 
(Boyd,1990). Monitoring parameter kualitas air berupa fosfat dan nitrat sangat 
diperlukan dalam kegiatan budidaya, sehingga dilakukan kegiatan monitoring 
kadar fosfat dan nitrat pada kegiatan budidaya padi dan udang dengan sistem 
minapadi tersebut. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi fosfat dan nitrat 
pada budidaya padi dan  udang windu di kabupaten Barru. 

BAHAN DAN METODE 

Alat dan Bahan 

 Peralatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah spektrofotometer, 
timbangan analitik, botol sampel, tabung kolorimeter ,kertas saring whatman no 
42 diameter 12,5 cm, balp dan pipet, rak tabung, erlemenyer, 250 mL, gelas 
piala 1.000 mL,pipet  gondok. 

 Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah :larutan ammonium 
molibdat, larutan asam sulfat (H2SO4),larutan asam ascorbat, potassium 
antimonil tatrat, larutan campuran, indikator phenoptalin (PP) larutan standar 
stock fosfat, NH4CL-EDTA ,HCL 6 N, H3PO4, lautan sulfanilamide, Naftil – 
Etilendiamin dihidroklorida (NED dihidroklorida) sampel air tambak. 

Metode 

 Kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Oring Desa Lawallu Kab.Barru, 
pada bulan Januari-Mei 2019. Kegiatan menggunakan 6 petak lahan sawah 
milik petani yang terintrusi air laut. Pengukuran  kualitas air parameter nitrat 
dan fosfat dilakukan dengan interval 15 hari, sampel air diambil 
menggunakan botol polyethylene dengan volume 500 ml. Sampel dibawa ke 
laboratorium pengujian kualitas air BRPBAPPP Maros dalam kondisi dingin 
dalam coolbox.  Konsentrasi nitrat dianalisa dengan mengacu pada SNI 06-
6989.31-2005 (Anonim, 2005) dan konsentrasi fosfat didiukur berdasarkan 
pada SNI196964.7-2003 (Anonim 2003). 
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Udang windu yang dipelihara diperoleh dari hatchery IPUW Siddo Barru 
yang memproduksi benur unggul melalui seleksi individu, udang windu unggul 
ini dapat diadaptasikan pada air payau dengan salinitas rendah hingga kisaran 
3-5 ppt.  

Pengukuran kadar fosfat  

 

Gambar 1. Kegiatan pengujian konsentrasi fosfat dan nitrat di Laboratorium 
BRPBAPPP dengan alat spetrofotometer 

 Contoh ujii yang telah  disaring dipipet 25 mL dalam tabung 
kolorimeter 50 mL dan ditambahkan 1 tetes indicator PP, dan dikocok (bila 
terbentuk warna merah muda tambahkan tetes demi tetes H2SO4, 5 N  
sampai warna hilang. Setelah itu ditambahkan 4 ml larutan campuran dan 
homogenkan didalam tabung dan  tutup biarkan selama 10 -30 menit/  
Konsentrasi fosfat diukur dengan Spetrofotometer pada panjang gelombang  
optimal 880 nm. Pengukuran blanko dilakukan dengan menggunakan 
akuades yang diperlakukan sama dengan contoh uji. 

PERHITUNGAN 

Kadar fosfat (mg/L) = C X Fp 

C  = Adalah kadar didapat dari hasil pengukuran (mg/L) 
Fp = adalah factor pengenceran 

Pengukuran kadar nitrat  

Contoh uji yang telah disaring dipipet 50 mL dalam tabung 
kolorimeter 50 mL dan ditambahkan 1mL NH4cl-EDTA pekat kemudian di 
kocok. lewatkan larutan tersebut melalui kolom reduksi.dan di buang 25 mL 
tampungan pertama, selanjutnya tampung 15 mL contoh uji yang sudah di 
reduksi kedalam tabung kolorimeter dan tambahkan 1 mL larutan campuran  
pewarna kemudian dikocok. Konsentrasi nitrat diukur dengan 
Spetrofotometer pada panjang gelombang  optimal 543 nm. Pengukuran 
blanko dilakukan dengan menggunakan akuades yang diperlakukan sama 
dengan contoh uji: 

 



302 

 

Kadar nitrat (mg/L) = C X Fp 
 

Dimana: C    = Adalah kadar didapat dari hasil pengukuran (mg/L) 
  Fp   = adalah faktor pengenceran 
 

HASIL DAN  BAHASAN 

Fosfat  

 Hasil monitoring konsentrasi fosfat pada budidaya padi dan udang windu 
disajikan pada Gambar 1. Konsentrasi fosfat yang tertinggi pada petak 4 selama 
kegiatan  terjadi pada hari ke 60 (1.3071 mg/L) dan terendah  0.0030 mg/L pada 
petak 2. 

Gambar 1. Konsentrasi fosfat pada sawah petak I-6 selama pemeliharaan  

Secara umum pola konsentrasi fosfat petak 1 sampai petak ke 6 
cenderung berbeda, namun demikian selama pengamatan kandungan 
konsentrasi fosfat, di perairan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu 
perairan dengan dengan kesuburan rendah dengan kandungan fosfat berkisar 
antara 0-0.02 mg/L. Perairan tingkat kesuburan sedang dengan kandungan 
konsentrasi fosfat  0,021–0,05 mg/L, dan perairan tingkat kesuburan tinggi 
dengan kandungan fosfat 0,051–0,10 mg/L (Liaw,1969, Poernomo, 1988). 
Berdasarkan kriteria pengelompokan tingkat kesuburan perairan tersebut maka 
secara umum kandungan konsentrasi fosfat yang diperoleh selama pengukuran 
pada petak1 sampai petak ke 6 adalah tergolong dalm kelompok perairan tingkat 
kesuburan tinggi. 

 Kadar fosfat di perairan masih berada di bawah standar baku mutu 
disebutkan bahwa baku mutu konsentrasi fosfat  yang layak untuk kehidupan 
biota laut dalam keputusan  menteri lingkungan hidup ,KLH(2004) adalah 0,015 
mg/L. 
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Nitrat 

 Hasil pengukuran nitrat di tambak disajikan pada Gambar 2, 
kandungan nitrat yang tertinggi di peroleh pada petak 2 (0,7161 mg/L) dan 
terendah pada petak 4(0,0326 mg/L). 

 

Gambar 2. Konsentrasi nitrat  pada petak I–6 selama masa pemeliharaan 

 Konsentrasi nitrat pada tambak  berfluktuasi  namun demikian 
konsentrasi nitrat mencapai puncaknya pada hari ke 30  pemeliharaan padi dan 
udang  0.7161 mg /L. Namun demikian mengalami  menurunan    sebesar  0.0030  
mg/L.dan naik menjadi 0.1633  mg/L pada  pengamatan ke V. 

 Nitrat  adalah  bentuk nitrogen utama di perairan alami dan sangat 
diperlukan oleh tumbuhan akuatik (algae), sangat mudah larut dalam air dan 
bersifat stabil. Kandungan nitrat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan algae di 
perairan adalah 0,2–0,9 mg/L dan optimal pada kisaran 0,1–4,5 mg/L (Effendi, 
2003). Konsentrasi nitrat yang optimal untuk udang berkisar 0,4–0,8 mg/L Nitrat 
sebagai faktor pembatas jika konsentrasinya <0,1 mg/L dan >4,5 mg/L (Azman, 
2005).keadaan ini ditunjang pula adanya unsur hara lain akan merangsang 
pertumbuhan plankton yang melimpah 

KESIMPULAN 

Konsentrasi nitrat yang tertinggi pada hari  ke-30   pada masa 
pemeliharaan dengan nitrat mencapai 0,7161 mg/L dan terendah pada hari ke-
45 dengan konsentrasi 0,0349 mg/L. Konsentrasi fosfat  yang tertinggi pada hari 
ke 60 pada masa pemeliharaan dengan konsentrasi 1,3071 mg/L dan terendah  
0,0030 mg/L pada petak 2. 
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 Penulis menyampaikan banyak terimah kasih kepada bapak  
Sahabuddin dan ibu Earli Septiningsih, serta rekan- rekan teknisi yang ada di 
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laboratorium kualitas air yang telah membantu kegiatan dalam penulisan 
makalah ini. 
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ABSTRAK 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan mengetahui 
kepadatan optimal dalam kegiatan pendederan benih ikan nila salin sistem semi 
resirkulasi.  Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produksi benih ikan nila 
salin untuk menunjang pengembangan budidaya.  Kegiatan ini dilakukan pada bak beton 
sebanyak 4 buah yang terletak dalam ruangan.  Perlakuan yang diaplikasikan  A 
(kepadatan 50 ekor/m3),  B (kepadatan 100 ekor/m3),  C (kepadatan 150 ekor/m3)  dan   
D (kepadatan 200 ekor/m3).  Benih yang digunakan berukuran panjang rata-rata 4,50 ± 
0,24 cm dengan bobot  rata-rata 1,26 ± 0,25 g.  Pemberian pakan berupa pellet komersil 
sebanyak 4 kali per hari (jam 08:00, 10:00, 12:00 dan 16:00) dengan dosis 3-5%/BB.. 
Adapun hasil yang didapatkan tingkat kelangsungan hidup (SR) dari setiap perlakuan 
adalah perlakuan A sebesar 90,25%, perlakuan B sebesar 88,84 %, perlakuan C sebesar 
86,22%, dan perlakuan D sebesar 82,86%.  kualitas air masih kisaran yang normal untuk 
mendukung kegiatan pemeliharaan benih ikan nila.   

Kata kunci:  kelangsungan hidup, nila salin, pendenderan, semi resirkulasi 

PENDAHULUAN 

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar telah cukup lama 
berkembang kegiatan pendederan benih ikan nila sistem sirkulasi, benih yang 
didapatkan cukup signifikan baik dari segi kepadatan, pertumbuhan maupun 
tingkat kelangsungan hidup organisme yang dipelihara. 

Ketersediaan air payau selama 24 jam, menjadi kendala jika tetap 
menggunakan sistem sirkulasi, sehingga perlu upaya untuk mengganti sistem 
sirkulasi menjadi sistem semi resirkulasi untuk mengatasi hal tersebut  

 Sistem resirkulasi air dalam bidang pemeliharaan ikan adalah suatu 
metode pengadaan air bagi usaha pemeliharaan ikan dalam wadah terkontrol 
dengan cara menggunakan kembali air bekas setelah melalui proses 
penyaringan secara fisik dan biologi (Jangkaru, 1996).  Budidaya sistem 
resirkulasi memungkinkan terjadinya dua proses ekologi, yaitu konsumsi dan 
dekomposisi.  Proses dekomposisi melibatkan proses bioteknologi seperti 
sedimentasi, filtrasi, biodegradasi, aerasi dan kadang-kadang sterilisasi air 
(Zonneveld, 1991). 

Secara garis besar bahan-bahan yang diperlukan bagi usaha budidaya 
ikan dengan sistem resikulasi adalah beberapa buah bak, pompa air, daan pipa 
paralon.  Bak dapat terbuat dari beton, plastik, gelas fiber atau bahan-bahan lain 
yang tersedia.  Sedangkan media substrat saringan yang biasa digunakan 
adalah pasir halus, ijuk, kerikil, arang dan pecahan kulit kerang-kerangan 
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(Afrianto dan Liviawaty, 1992).  Kerikil dan pecahan batu karang, atau cangkang 
kerang-kerangan sering digunakan sebagai media pendukung untuk 
pertumbuhan komunitas bakteri dan organisme sejenis lainnya.  Ketika air 
mengalir melalui lapisan saringan (materi yang mengandung bakteri), maka 
bakteri mengambil sebagian kotoran, tetapi yanglebih penting, bakteri ini 
mengoksidasi amoniak dan nitrit menjadi nitrat yang kurang berbahaya (Landau, 
1992) 

Dengan adanya keberhasilan yang telah dicapai pada kegiatan 
pendederan benih ikan laut sistem semi resirkulasi, maka pada tahun anggaran 
2019 dilakukan kegiatan  pendederan benih ikan nila salin dengan sistem semi 
resirkulasi.Untuk mendapatkan kepadatan optimal pada sistem ini maka 
dilakukan kegiatan pemeliharaan pada setiap bak pemeliharaan dengan 
kepadatan yang berbeda. 

Kegiatan ini bertujuan adalah untuk mengetahui kepadatan optimal 
dalam pendederan ikan nila salin (Oreochromis niloticus) sistem  semi 
resirkulasi.  

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Mei – Juli 2019 di Unit Pembenihan 
Ikan Laut  BPBAP Takalar, sedangkan analisa  kualitas air dilakukan di 
Laboratorium Lingkungan BPBAP Takalar 

Alat dan bahan yg digunakan pada kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel1 
dan 2. 

Tabel 1. Alat yang akan digunakan pada pemeliharaan benih ikan nila salin  

No. Nama Alat 

1.  Bak pemeliharaan sistem semi resirkulasi (4 buah @ 3 m3) 

2.  Pompa akuarium (200 watt) 
3.  Sistem aerasi 

4.  
Bak filter (sedimentasi) sistem semi resirkulasi (4 buah @ 3 
m3) 

5.  Alat Pengukur kualitas air 

 

Tabel 2.  Bahan yang akan digunakan pada perekayasaan  

No. Nama Bahan 

1.  Benih ikan ikan nila salin ukuran 2-3 cm 
2.  Pakan buatan 
3.  Air steril 

 

Sistem semi resirkulasi yang digunakan dalam percobaan ini terdiri dari 
4 buah bak pemeliharaan (pendederan), satu bak sedimentasi dan satu bak 
filtrasi.  Volume bak pendederan adalah sebesar 3000 L dengan debit air 2 liter 
per menit. 
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Aliran air pada masing-masing subsistem terjadi karena kondisi yang 
berbeda. Aliran air yang keluar dari unit pendederan (waste) ke bak 
pengendapan adalah dengan sistem gravitasi sebagai akibat adanya perbedaan 
tinggi permukaan air yang ada dalam bak-bak pendederan dengan bak 
sedimentasi.  Selanjutnya air yang dalam bak sedimentasi dialirkan masuk ke 
dalam bak filtrasi dengan sistem gravitasi.  Output dari bak filtrasi selanjutnya 
dialirkan ke dalam bak-bak pendederan dengan menggunakan sistem 
pompanisasi. 

Selanjutnya setelah semua sistem siap maka kedalam bak-bak 
pendederan ditebari benih ikan nila salin dengan kepadatan berbeda sesuai 
dengan perlakuan yang ada. Perlakuan yang diaplikasikan dalam kegiatan ini 
adalah sebagai berikut:  

- Perlakuan A dengan kepadatan 50 ekor m-3  
- Perlakuan B dengan kepadatan 100 ekor m-3  
- Perlakuan C dengan kepadatan 150 ekor m-3  
- Perlakuan D dengan kepadatan 200 ekor m-3  

Dalam proses pemeliharaan dilakukan pemberian pakan dengan 
frekwensi pemberian 4-5 kali per hari dengan dosis 3-5% dari bobot total. Setiap 
hari air diganti sebanyak 20% dari total air pada pagi hari. Benih ikan nila 
dipelihara selama 60 hari  

 Sebagai data penunjang dilakukan pengukuran kualitas air pada setiap 
perlakuan.  Parameter kualitas air yang diamati meliputi suhu, salinitas, oksigen 
terlarut, pH dan amoniak diukur setiap hari senin dalam seminggu.Pengamatan 
kelangsungan hidup dilakukan dengan menghitung jumlah ikan yang hidup pada 
akhir pemeliharaan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan jumlah ikan nila yang berhasil hidup pada semua 
perlakuan selama pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Hasil pengamatan tingkat kelangsungan hidup benih ikan nila salin 
pada Setiap Perlakuan selama 60 hari pemeliharaan 

Perlakuan 
Padat Tebar per m3 

( ekor) 
Kelangsungan Hidup 

(%) 

A 
B 
C 
D 

50 
100 
150 
200 

90,25 
88,84 
86,22 
82,86 

Berdasarkan hasil pengamatan pada  Tabel 3 terlihat bahwa tingkat 
kelangsungan hidup yang didapatkan pada semua perlakuan selama 
pemeliharaan adalah masih cukup tinggi dengan kisaran 82-90%, selain itu 
kondisi ikan dalam keadaan sehat dengan warna tubuh cerah, pergerakan yang 
gesit serta sangat respon terhadap pakan yang diberikan.  Berdasarkan hal ini 
menunjukkan bahwa ikan nila salin merupakan jenis ikan yang cukup layak untuk 
dibudidayakan baik dikeramba maupun di tambak-tambak dengan kepadatan 
yang cukup tinggi. 
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Selain itu hal yang cukup mendukung tingginya tingkat kelangsungan 
hidup pada kegiatan ini adalah ditunjang oleh kondisi kualitas air media 
pemeliharaan yang masih dalam rentang layak untuk suatu pertumbuhan dan 
perkembangan ikan nila salin.  Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan benih 
ikan nila salin pada tahap pendederan dengan sistem semi resirkulasi dapat 
dikembangkan sebagai suatu teknologi sederhana yang mampu mengatasi 
permasalahan akan keterbatasan air media pemliharaan dalam melakukan 
pemeliharaan sistem pergantian air selama 24 jam.   

Sebagi data pendukung dalam kegiatan ini, maka dilakukan pengukuran 
beberapa parameter kualitas air yang meliputi: Suhu, salinitas, pH, oksigen 
terlarut, alkalinitas dan amoniak.  Nilai kisaran beberapa parameter kualitas air 
yang diperoleh pada setiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Kisaran beberapa parameter kualitas air  pada media pemeliharaan 
ikan nila salin pada setiap perlakuan selama 60 hari pemeliharaan 

Parameter 
Perlakuan  

A B C D 

Suhu (ºC) 30 - 31 30 - 31 30 - 31 30 – 31 

Salinitas (ppt) 10 - 11 10 - 12 10 - 12 10 - 12 

pH 7,68 - 8,12 7,74- 8,16 7,78 - 8,06 7,81 - 8,09 
O2 (ppm) 
Alkalinitas 

5,2 - 6,5 
112,02-112,52 

5,0 - 6,2 
109,56-110,06 

4,8 - 5,7 
111,89-112,39 

4,5 - 5,5 
111,82-112,32 

Amoniak 0,032 - 0,062 0,032 - 0,062 0,032 - 0,062 0,032 - 0,062 

Suhu air media pemeliharaan selama pemeliharaan berkisar antara 30 - 
31ºC.  Kisaran tersebut masih layak untuk pertumbuhan dan kehidupan ikan nila 
salin.  Suhu yang optimal untuk kehidupan ikan berkisar antara 25–33oC, namun 
suhu ideal adalah 27–32oC dengan perubahan yang tidak ekstrim.   

Kisaran pH air yang didapatkan pada semua perlakuan masih dalam 
batas yang yang layak untuk kehidupan organisme perairan.  Pada umumnya 
ikan tumbuh optimal pada kisaran pH 6,5–8,5. (Svobodova dkk, 1993).   

Kandungan Oksigen terlarut (O2) selama pemeliharaan benih ikan nila 
pada setiap perlakuan berkisar antara 4,5 - 6,5 mg/L.  Nilai kisaran tersebut 
masih menunjang pertumbuhan ikan dalam air media pemeliharaan.  Menurut 
Kasry (1996) kandungan oksigen terlarut 4 mg/L merupakan standar yang tidak 
boleh kurang untuk kelayakan kehidupan organisme dalam perairan.  Pada 
dasarnya ikan mampu mentelorir oksigen hingga 2 mg/L, dan kelarutan oksigen 
3- 4 mg/L sangat baik untuk pertumbuhan ikan.  Sebaliknya kelarutan oksigen 
yang sangat tinggi (lebih dari 8 mg/L) juga tidak baik bagi ikan karena dapat 
menyebabkan penyakit gelembung gas. 

Nilai kisaran amoniak yang didapatkan pada setiap perlakuan masih 
dalam kisaran yang layak untuk menunjang pertumbuhan dan mempertahankan 
kelangsungan hidup ikan.  Amoniak merupakan hasil ekskresi atau pengeluaran 
kotoran ikan yang berbentuk gas.  Selain itu, amoniak bisa berasal dari pakan 
yang tidak termakan oleh biota sehingga larut dalam air.  Kadar amoniak yang 
terkandung dalam perairan merupakan hasil proses penguraian bahan organik.  



309 

 

Kandungan amoniak dipengaruhi oleh pH dan temperatur.  Menurut Sutika 
(1989), amoniak akan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung 
terhadap ikan yang dipelihara. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pada pembahasan hasil diatas dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kelangsungan hidup benih ikan nila salin yang didapatkan pada 
setiap perlakuan masih cukup tinggi yaitu berkisar 80 - 90%. 

2. Kepadatan optimal masih bisa sampai 200 ekor/m3 karena SR nya masih 
tinggi 

3. Nilai kisaran beberapa parameter kualitas air yang didapatkan dalam 
kegiatan pemeliharaan benih ikan nila salin sistem semi resirkulasi ini masih 
menunjukkan kisaran yang layak untuk kegiatan pemeliharaan benih ikan 
nila salin. 

DAFATAR PUSTAKA 

Afrianto dan Liviawaty. 1992. Pengendalian Hama dan Penyakit. Kanisius. 
Yogyakarta 

Kasry, A. 1996. Budidaya kepiting bakau dan biologi ringkas. Penerbit Bharata. 
Jakarta 

Jangkaru, Z. 1996. Pembesaran Ikan Air Tawar di Berbagai Lingkungan 
Pemeliharaan. Penebar Swadaya. 

Landau, M. 1992. Introduction to Aquaculture. John Willey and Sons Inc., New 
York. 

Sutika, N., 1989. Ilmu Air. Universitas Padjajaran. BUNPAD Bandung. 
Bandung 

Svobodova Z, Richard Lioyd, Jana Machova, dan Blanka Vykusova. 1993. 
Water Quality and Fish Health. EIPAC Technical Paper. FAO Fisheries 
Department. 

Zonneveld NEA, Huisman EA, Boon JH. 1991. Prinsip-Prinsip Budidaya Ikan. 
Jakarta: Gramedia. 

 

 

 

 

 

 

 



310 

 

 

 



311 

 

OPERASIONALISASI  INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH (IPAL) 
TAMBAK UDANG INTENSIF 

Arsyad  dan Imran 

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar 
Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan 92254 

E-mail: arsaddenna@gmail.com 

ABSTRAK 

Pemberian pakan pada budidaya intensif dan semi entensif, merupakan 
pemasok limbah bahan organik dan nutrien utama ke lingkungan perairan pesisir. 
Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dibuat untuk proyek-proyek yang 
dampak lingkungannya dapat diatasi, skala pengendaliannya kecil dan tidak kompleks, 
seperti pada kegiatan budidaya udang intesif. Oleh sebab itu kegiatan kerekayasaan ini 
bertujuan untuk melihat pengelolaan limbah tambak udang intensif secara berkelanjutan 
dalam menunjang pengembangan industri akuakultur yang ramah lingkungan. Metode 
kegiatan, meliputi : membuat desain IPAL, operasional IPAL dan observasi limbah cair 
dan padat hasil pengolahan IPAL,  Hasil pengujian operasionalisasi instalasi pengolah 
air limbah pada tambak udang sistem intensif dapat di simpulkan bahwa desain instalasi 
pengolah air limbah telah memenuhi kebutuhan dalam mereduksi secara fisika maupun 
kimia dan biologis, yang terintegrasi  antara sistem budidaya intensif, sistem IPAL dan 
sistem resirkulasi, dengan menempatkan bak sedimentasi dan bak bioremediasi, 
sedangkan limbah cair yang lolos melewati jalur bioremediasi akan terombak menjadi 
nutrien sederhana untuk pertumbuhan fitoplankton dan makroalga, sebelum dibuang  ke 
perairan. Kandungan bahan organik pada kolam sedimentasi dan kolam remediasi - 
lebih rendah dari kolam pemeliharaan, hal ini memperlihatkan sistem IPAl berjalan baik. 
Kandungan bahan organik pada limbah padat kering berkisar antara 27,4-29,9%, 
sedangkan proksimat nampak kandungan kadar air berkisar 7,44%-12,24%, kadar 
protein (14,21%-18,17%), kadar lemak (0,27%-0,49%), kadar abu (56,82%-58,10%) dan 
kadar serat (3,08%-3,25%). Melihat tingginya kadar protein dan lemak, membuat limbah 
padat budidaya udang intensif layak untuk dimanfaatkan lebih lanjut.  

Kata kunci : IPAL, bioremediasi, limbah cair,  limbah padat. 

PENDAHULUAN 

Perkembangan sistem teknologi budidaya udang intensif   selain 
memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, juga 
berdampak negatif apabila pengelolaan limbah buangan budidaya tidak 
ditangani dengan baik akan berpotensi merusak lingkungan perairan.  
Introduksi pakan dalam jumlah besar pada tiap luasan petak pemeliharaan 
udang intensif telah menghasilkan limbah buangan yang sangat besar.  
Pemberian pakan pada budidaya intensif dan semi entensif, merupakan 
pemasok limbah bahan organik dan nutrien utama ke lingkungan perairan 
pesisir yang dapat menyebabkan eutrofikasi dan perubahan ekologi plankton, 
peningkatan sedimentasi, perubahan produktivitas, dan struktur komunitas 
bentos (Barg, 1992). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menyatakan 
bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan 
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pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Setiap orang diperbolehkan 
membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan telah 
memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin.  Selain itu sesuai 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air 
dan pengendalian pencemaran air; dan Peraturan Menteri LH nomor 01 tahun 
2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air; Permen LH No 5 
tahun 2014 tentang baku mutu air limbah; serta Perda Provinsi tentang 
pengendalian pencemaran air dan baku mutu air limbah. Setiap 
penanggungjawab usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau 
sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air, 
serta setiap usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau 
sumber air wajib mendapat izin tertulis dari bupati atau walikota.  

 Desain tata letak dan konstruksi tambak yang baik pada usaha budidaya 
udang yang sesuai dengan Kepmen.KP. 28/Men/2004 bertujuan untuk 
meningkatkan efisiensi penggunaan sarana, efektivitas pengelolaan dan 
proteksi lingkungan; menjaga keselarasan dengan lingkungan alami, dan 
memanfaatkan kondisi alamiah untuk mendukung efektifitas pengelolaan. 
Untuk mengolah parameter-parameter air limbah, unit-unit pengolahan yang 
akan diterapkan terdiri dari unit pengolahan pengolahan primer, dan unit 
pengolahan sekunder. Pada pengolahan primer dilakukan operasi fisik yang 
bertujuan untuk menyisihkan padatan yang terapung maupun terlarut di dalam 
air limbah. Pada unit pengolahan primer  ini digunakan untuk menyiapkan air 
limbah memasuki tahapan pengolahan selanjutnya, yaitu pengolahan 
sekunder. Dimana dalam pengolahan sekunder digunakan proses biologi atau 
kimia untuk menyisihkan sebagian besar kandungan organik maupun 
kandungan bahan kimia terlarut dalam air limbah. Seperti karakteristik 
parameter potensial redoks yang sangat rendah pada sedimen tambak intensif 
perlu dilakukan upaya untuk meminimasi beban limbah dan pengelolaan limbah 
sebelum dibuang ke lingkungan perairan. 

Dalam pembuatan unit instalasi pengolah limbah, desain rancangan 
dasar disesuaikan sedemikan rupa agar pengoperasiannya mudah dan 
biayanya murah. Unit ini terdiri dari perangkat utama dan perangkat penunjang. 
Perangkat utama dalam sistem pengolahan terdiri dari unit waste trap dan 
pengendapan (sedimentation unit) yang berupa bak-bak heksagonal, unit 
antara (oksidasi), unit remediasi awal, unit  remediasi antara, dan unit 
remediasi akhir. Sedangkan perangkat penunjang dalam sistem pengolahan ini 
dipasang untuk mendukung operasilasasi  yang terdiri dari pompa submersible  
sedimen limbah, pompa submersible RAS untuk memutar air dalam sistem 
resirkulasi, tangki recycle sedimen limbah untuk mengolah sedimen menjadi 
bahan pupuk, tangki sand filter untuk penempatan pompa submersible RAS, 
dan pemipaan serta kelengkapan lainnya. Pada sistem instalasi pengolah air 
limbah, pengolahan primer merupakan operasi fisik yang bertujuan untuk 
menyisihkan padatan yang terapung maupun terlarut di dalam air limbah. Pada 
unit pengolahan primer  ini digunakan untuk menyiapkan air limbah memasuki 
tahapan pengolahan selanjutnya, yaitu pengolahan sekunder. Dimana dalam 
pengolahan sekunder digunakan proses biologi atau kimia untuk menyisihkan 
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sebagian besar kandungan organik maupun kandungan bahan kimia terlarut 
dalam air limbah. Unit waste trap dan pengendapan atau sedimentation unit 
merupakan bagian dari perangkat utama yang berupa bak-bak sedimentasi 
yang bertujuan untuk memisahkan endapan atau sedimen dari air limbah 
sebelum melalui proses remediasi selanjutnya. Oleh sebab itu desain 
sedimentation tank pada prototipe WWTP atau IPAL sangat berpengaruh 
terhadap efektivitas hasil sedimentasi endapan limbah. 

Pada kondisi eutrofikasi, limbah buangan yang kaya nutrien akan 
bertindak sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan alga dan rumput laut. 
Nutrien ini dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang tak terkontrol. 
Rumput laut menyerap nutrien  sebagai nitrogen dan phospor dalam jumlah 
sangat cepat, terkadang menyebabkan pendangkalan di teluk dan estuari 
(Lambert -, 2012). Selain untuk fitoremedasi, Gracilaria merupakan salah satu 
komoditas rumput laut yang banyak dibudidayakan dan berharga, disamping itu 
penggunaan jenis Euchema spinosum yang tahan pada kondisi ekstreem dapat 
menjadi alternatif- pilihan lain. Produktivitas dan kinerja penghapusan nutrien 
akibat dari biofilter rumput laut dipengaruhi oleh kepadatan budidaya dan aliran 
air (nutrient load) dari sistem (Costa-Pierce, 2010). Penerapan sistem ini dapat 
membantu untuk memvalidasi keuntungan dari mengadopsi pendekatan trofik 
level secara terpadu pada budidaya perairan darat (Nobre et al., 2010). 
Gracilaria merupakan salah satu rumput laut yang dapat digunakan sebagai 
agen fitoremediasi, selain daya akumulasinya tinggi terhadap nitrogen 
sehingga disebut nitrogen starved, Gracilaria  juga mampu memanfaatkan 
limbah bahan organik sebagai sumber nutrien. 

Keberadaan IPAL dalam suatu sistem budidaya tambak super intensif 
manjadi suatu keharusan guna mengolah dan meremediasi limbah yang 
dihasilkan sebelum dibuang ke perairan umum. Teknologi budidaya sistem 
resirkulasi umunya sering digunakan dalam sistem tangki yang biasanya 
disebabkan oleh keterbatasan sumber air. Dengan memutar air melalui sistem 
treatmen air yang mengeliminasi produk amonia dan limbah lainnya yang mana 
memiliki pengaruh yang sama dengan konfigurasi sistem flow-through. Efisiensi 
sistem treatmen dalam mengeliminasi amoniak dari sistem, tingkat produksi 
amoniak, serta konsentrasi amoniak nitrogen yang dipersyaratkan sangat 
menentukan flow rate resirkulasi dari tangki ke unit treatmen. Kunci sukses 
sistem resirkulasi yaitu penggunaan komponen sistem treatmen air yang efektif 
dari segi pembiayaan. Seluruh produksi sistem resirkulasi bersifat 
menghilangkan limbah padat, amoniak teroksidasi, nitrit nitrogen, 
karbondioksida serta oksigenase air sebelum kembali ke tangki. Semakin 
intensif sebuah sistem maka memerlukan proses treatmen tambahan, seperti 
removal fine solids, removal organik terlarut, atau sejumlah bentuk desinfeksi 
(Losordo, et. al., 1988). 

Mengingat pentingnya operasionalisasi unit pengolah air limbah bagi 
tambak udang intensif, maka kegiatan kerekayasaan ini bertujuan untuk –
mengevaluasi operasional pengolahan air  limbah tambak udang intensif 
secara berkelanjutan dalam menunjang pengembangan industri akuakultur 
yang ramah lingkungan. 
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METODOLOGI 

Waktu dan Tempat 

Kegiatan kerekayasaan operasionalisasi instalasi pengolahan air limbah 
(IPAL) tambak udang intensif ini dilakukan pada bulan April hingga November  
2019  di Unit Tambak Produksi Calon Induk Udang Vaname Nusantara, Balai 
Perikanan Budidaya Air Payau Takalar. 

Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan untuk kegiatan operasionalisasi instalasi 
pengolahan air limbah (IPAL) tambak udang intensif yaitu instalasi pengolah air 
limbah tambak udang intensif, limbah padat, wadah fiber 0,5 – 1,0 m3,  selang 
dan batu aerasi, timbangan,  botol sampling dan dan peralatan pengukur 
kualitas air. 

Kegiatan Kerekayasaan 

a. Desain Sistem Operasional Pengelolaan Limbah pada Instalasi Pengelolaan 
Air Limbah Tambak Intensif 

Membuat desain dan sistem operasional dari unit pengolah air limbah 
tambak budidaya udang intensif secara efektif dan efisien untuk mengolah 
limbah buangan secara optimal. Unit utama dari sistem pengolah limbah 
terdiri atas: bak sedimentasi, bak kolektor sedimen limbah padat, bak 
pengolahan limbah cair, dan sumur resirkulasi. 

b. Observasi Tingkat Kualitas Limbah Cair pada Operasional IPAL tambak 
Intensif 

Melakukan observasi tingkat fluktuasi parameter kualitas lingkungan pada 
bak pemeliharaan, bak sedimentasi, dan bak pengolahan limbah cair dari 
unit pengolah air limbah tambak budidaya udang intensif. 

c. Observasi Tingkat Kualitas Limbah Padat pada Operasional IPAL tambak 
Intensif 

Melakukan observasi tingkat fluktuasi parameter kualitas limbah padat dari 
bak sedimentasi  unit pengolah air limbah tambak budidaya udang intensif. 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam kegiatan kerekayasaan yaitu: 

- Hasil desain operasionalisasi instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) 
tambak udang intensif 

- Observasi tingkat kualitas limbah caiar dan padat dari IPAL   (pH, 
alkalinitas, bahan organik, amoniak, nitrat, phosphat). 

Pengolahan, dan Analisis Data 

Data-data yang diperoleh dilakukan tabulasi, pengolahan data dan 
dianalisis secara deskriptif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desain Sistem Operasional Pengolahan Limbah pada Instalasi 
Pengolahan  Air Limbah Tambak Intensif 

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012, upaya 
pengelolaan lingkungan atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan atau 
UPL diwajibkan bagi usaha atau kegiatan yang telah berjalan namun belum 
memiliki UKL-UPL. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan 
lingkungan dibuat untuk proyek-proyek yang dampak lingkungannya dapat 
diatasi, skala pengendaliannya kecil dan tidak kompleks. 

Desain operasional pengelolaan limbah tambak udang intensif tersusun 
atas dua sistem utama yang beroperasi secara bersamaan dan saling terkait, 
yaitu: unit instalasi pengolah air limbah (IPAL) dan unit budidaya udang intensif 
(Gambar 1). Dimana dalam penerapan sistem budidaya intensif perlu integrasi 
upaya reduksi limbah melalui aplikasi probiotik untuk membentuk bioflok 
maupun koloid sehingga limbah terurai menjadi unsur-unsur non toksik, 
disamping itu pembentukan limbah menjadi bioflok juga bermanfaat sebagai 
sumber protein dan nutrien bagi udang peliharaan. Untuk operasional sistem 
resirkulasi tambak udang intensif dapat dilihat dari gambar berikut, dimana 
operasionalisasi resirkulasi diawali dari penerapan budidaya udang sistem 
intensif hingga terbentuk bioflok pada petak pemeliharaan yang biasanya 
berlangsung lebih dari 20 hari. Apabila sistem bioflok telah terbentuk akan 
disertai dengan flushing limbah budidaya melalui pipa outlet pada box panen 
akan dilanjutkan ke sistem pengolah limbah atau IPAL.  

Persoalan dampak limbah budidaya udang terhadap lingkungan sering 
ditanggapi secara pasif dengan membiarkan limbah terbuang ke perairan 
umum. Terkadang juga secara reaktif dengan cara mengolah limbah untuk 
memenuhi baku mutu dan menaati peraturan yang ada. Padahal produksi 
bersih dilakukan dengan cara mengkombinasikan antara aspek ekonomi dan 
aspek lingkungan melalui peningkatan efisiensi dan pencegahan pencemaran. 
Itulah yang menjadi dasar dalam pembangunan sektor industri secara 
berkelanjutan. Strategi pencegahan (preventif) untuk menghilangkan limbah 
atau mengurangi limbah sebelum terjadi, lebih baik dilakukan daripada strategi 
pengolahan (treatment) limbah atau pembuangan limbah yang telah 
ditimbulkan. Kombinasi strategi preventif dan strategi treatment tersebut 
disesuaikan dengan skala prioritas pelaksanaan produksi bersih, seperti 
dikemukakan oleh Overcash, (1986) meliputi: eliminasi, pengurangan sumber 
limbah, pencegahan limbah, daur ulang, pengolahan limbah, pembuangan 
limbah dan remediasi. 
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Gambar 1.  Desain tata letak integrasi IPAL tambak udang intensif 

Keterangan:   
1. Petak pemeliharaan yang dilengkapi central drain,  
2. Bak panen dan flushing,   
3. Bak sedimentasi heksogonal yang berjumlah 5 buah,   
4. Bak kolektor sedimen untuk diangkat menuju bak pengering limbah padat,  
5. Bak ganda pengering limbah padat ,  
6. Bak resapan air dari bak pengering limbah padat,  
7. Bak remediasi limbah cair,  
8. Sumur resirkulasi yang dilengkapi trap sehingga air yang terpompa kembali 

bebas material padat,   
9. Bak suplai dari sumur IPAL,  
10.  Bak suplai sumber air dan pembagi air,   
11. Pipa inlet menuju bak pemeliharaan. 
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Gambar 2. Desain unit integrasi IPAL tambak udang intensif 

Dalam gambar 2 unit integrasi IPAL tambak udang intensif diatas, proses 
pengolahan limbah dimulai dengan pengelolaan limbah padat melalui bak 
sedimentasi heksagonal (no.3), selanjutnya  proses pengangkatan sedimen 
yang terbentuk pada dasar bak menuju bak kolektor (4). Namun limbah cair 
yang lolos bak sedimentasi heksagonal (no. 3) akan melalui lajur bioremediasi 
(no. 7) untuk proses remediasi melalui makroalga maupun mikroalga. Ketika 
tidak dilakukan proses resirkulasi maka penumbuhan fitoplankton atau 
makroalga secara maksimal untuk nutrien intake dan absorbsi, kemudian 
padatam tinggi fitoplankton ini dapat dibuang  perairan umum bersamaan 
dengan reduksi nutrien dari limbah cair. 

Namun ketika dilakukan proses resirkulasi akan dimulai dari 
pengambilan air dari petak IPAL melalui sumur pompa RAS (no. 7) pada ujung 
petak pengolah limbah menuju filterisasi sistem resirkulasi. Filter pertama untuk 
mengurangi limbah koloid dan bahan organik terlarut melalui sand filter yang 
terpasang pararel 2 buah, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan filter 
biologi melalui microfilm sehingga output air resirkulasi tidak bersifat toksik atau 
racun apabila dikembali ke petak pemeliharaan melalui box pembagi (no. 9) 
menuju pipa inlet pada masing-masing petak budidaya udang vaname intensif. 
Penambahan air juga dilakukan melalui box pembagi yang dipasangi filter bag 
dari sumur pompa reservoir (Gambar 3). 
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Gambar 3. Desain unit pengelolaan limbah padat dari  IPAL tambak udang 
intensif  

Dalam gambar unit  pengelolaan limbah padat dari  IPAL tambak udang 
intensif, proses pengolahan limbah dimulai dengan pengelolaan limbah padat 
melalui bak sedimentasi heksagonal yang berjumlah 5 unit (no.3), pembuatan 
desain hexagonal berdasarkan pada karakteristik desain bujur sangkar yang 
cenderung miskin mixing, serta menciptakan titik mati yang dapat 
menyebabkan akumulasi biosolid seperti feses dan sisa pakan pada dasar 
tambak, sedangkan pada bak circular atau hexagonal injeksi air secara 
tangensial dapat diperoleh kecepatan tertinggi dan memberikan pencampuran. 
Kecepatan putar yang tinggi akan menciptakan self cleaning ke outlet sentral (I 
Llora, 2008). Pada tangki pengendapan heksagonal proses pengangkatan 
sedimen yang terbentuk pada dasar bak menuju bak kolektor (4), selanjutnya 
dilakukan pengangkatan limbah padatan (secara mekanis) melalui pompa 
submersibel yang ditempatkan pada tengah dasar bak kolektor sedimen. 
Frekuensi dan durasi proses pengangkatan sedimen secara otomatis 
disesuaikan dengan kondisi umur udang vaname yang dipelihara, karena umur 
udang vaname akan terkait dengan bioamas dan kebutuhan pakan yang 
secara langsung sangat terkait juga dengan jumlah limbah yang diproduksi, 
semakin lama umur pemeliharaan uadang maka frekuensi dan durasi 
pengangkatan lumpur melalui pompa otomatis harus semakin sering 
pengakatan dalam durasi waktu yang semakin lama. Selanjutnya sedimen 
yang terangkat dari bak kolektor akan diteruskan ke bak pengering sedimen 
padat (no. 5) untuk dilakukan pengeringan sedimen sehingga limbah padat 
dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Limbah cair rembesan dari bak 
pengering limbah, selanjuntnya akan ditampung pada kolam resapan atau 
drainase sisa sedimentasi (no. 6).  
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Gambar 4. Desain unit dasar untuk panen dan pengeringan IPAL tambak 
udang intensif  

Apabila dilakukan proses panen atau pengeringan dari seluruh unit 
maka, dilakukan proses sesuai sistem yang ada, kemudian proses flusing bak 
heksagonal (no. 3) dengan membuka outlet sedimen, dan air dari bak 
bioremediasi (no.7) akan terbuang ke laut dari pipa out let laut (no. 13). Apabila 
air bagian atas telah terbuang seluruhnya, maka yang tersisa yaitu bagian 
limbah padat atau sedimen yang tertambapung pada parit bioremediasi (no. 
12) menuju bak kolektor sedimen akhir dekat pipa outlet ke laut (no.13), dari 
bak ini akan diangkat menggunakan pompa pengangkat menuju bak pengering 
limbah (no 5), menunju proses yang sama dari bak kolektor limbah padat (no. 
4). 

Observasi Tingkat Kualitas Limbah Cair pada Operasional IPAL tambak 
Intensif 

Berdasarkan pengamatan kualitas limbah cair dari operasionalisasi unit 
pengolah limbah tambak udang intensif, yang dilakukan pada: kolam 
pemeliharaan udang, kolam trap sedimentasi, dan kolam remediasi. Fluktuasi 
pH air pada kolam remediasi IPAL nampak pada DOC36 –DOC63 sedikit lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan pH air pada bak pemeliharaan dan kolam 
sedimentasi (trap) (Gambar 5). Hal ini diduga karena pada kolam remediasi 
tingkat pertumbuhan dan kepadatan fitoplankton cukup tinggi karena 
melimpahnya nutrien untuk makro dan mikroalga tumbuh, selanjutnya pada 
DOC69 menurun drastis akibat rendahnya alkalinitas sehingga fluktuasi pH air 
cukup tinggi antara pengukuran pagi dan sore hari. Nilai pH air sangat 
berkaitan dengan tingkat alkalinitas air, seperti pada grafik alkalinitas 
cenderung sedikit sama dalam seluruh periode pemeliharaan.Pada siang hari 
terang tumbuhan air  (makro dan mikroalgae) lebih cepat menggunakan 
karbondioksida daripada saat mengeluarkan dalam respirasi. Pengaruh 
photosintesis dapat terlihat dengan jelas pada persamaan, apabila 
karbondioksida diambil maka karbonat akan terakumulasi dan terhidrolisis dan 
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menaikkan pH. Tumbuhan dapat melanjutkan untuk menggunakan 
karbondioksida yang tersedia dalam jumlah kecil pada pH diatas 8.3 dan 
bikarbonat dapat diserap oleh tumbuhan dan karbon dari bikarbonat digunakan 
untuk fotosintesis (Boyd, 1990).  

 
Gambar 5. Fluktuasi pH dan Alkalitas air limbah  

Tingkat fluktuasi kandungan bahan organik air cukup bervariasi dalam 
setiap periode pemeliharaan, nampak pada kolam sedimentasi dan kolam 
remediasi tingkat bahan organik lebih rendah dari kolam pemeliharaan 
terutama pada DOC28-DOC41 dan DOC57-DOC69 ketika proses 
pengendapan mulai berjalan dengan baik, namun pada kondisi tertentu yaitu 
DOC43-DOC45 bahan organik pada bak pemeliharaan lebih rendah 
dibandingkan kolam remediasi, hal ini karena pada kolam pemeliharaan terjadi 
penambahan air (Gambar 6).  

 

Gambar 6. Fluktuasi bahan organik air limbah udang intensif. 

Komarawidjaya (2005) menyatakan bahwa kegiatan budidaya perikanan, 
khususnya budidaya tambak udang akan menimbulkan sejumlah besar limbah 
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nitrogen (N) dan phosphor (P) ke perairan alami. Limbah buangan umumnya 
mengalir menuju pantai dan teluk yang berlangsung secara masif dan terus-
menerus akan mendorong terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan  
pengkayaan air dengan nutrien seperti mineral dan material yang mengandung 
unsur nitrogen dan fosfor.  Hal ini menyebabkan pertumbuhan tanaman air 
yang berlebihan dan tak diinginkan, seperti blue green algae. Pada dasarnya 
eutrofikasi dapat berlangsung secara alami, akan tetapi dapat dipercepat 
dengan hadirnya limbah yang kaya akan nutrien terlarut menuju danau dan 
aliran air, atau introduksi limbah buangan menuju sungai dan perairan pantai 
(McHugh,  2003). 

Tingginya limbah tambak super intensif memerlukan pengelolaan khusus 
sebelum dikembalikan ke perairan umum, seperti dengan teknologi 
bioremediasi. Salah satu upaya bioremediasi yang dapat dilakukan untuk 
mereduksi gejala eutrofikasi pada perairan alami yaitu penerapan teknologi 
fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan teknologi pemanfaatan tumbuhan 
untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kehadiran bahan pencemar di 
dalam tanah dan air. Fitoremediasi menjadi pilihan yang menjanjikan, 
mengingat tidak membutuhkan biaya yang besar, bahkan dapat menunjanjang 
rehabilitasi lingkungan. Fitoremediasi secara umum memanfaatkan tanaman 
yang memiliki kemaampuan menyimpan atau mengakumulasikan di dalam 
selnya yang biasa disebut fitoekstraksi dan kemampuan memetabolisme atau 
fitodegradasi bahan pencemar untuk kebutuhan energi dan pertumbuhan. 

Observasi Tingkat Kualitas Limbah Padat pada Operasional IPAL tambak 
Intensif 

Berdasarkan pada pengamatan hasil pengeringan sedimen pada unit 
penampungan limbah padat maka didapatkan karakteristik kimiawi limbah 
padat, maka diperoleh data tingkat kandungan bahan organik total (BOT), 
kandungan nitrat dan kandungan phosphat. Pengelompokan jenis sampel 
limbah padat kering dikatagorikan pada 2 jenis, yaitu sampel A (limbah padat 
murni) dan sampel B (limbah padat yang tercampur sedikit limbah teritip). Hasil 
pengujian kandungan bahan organik, nampak bahwa rata-rata kandungan 
bahan organik pada limbah padat A sekitar 27,30%, sedangkan rata-rata 
kandungan bahan organik pada limbah padat B sekitar 29,80% (Tabel 1). 
Bahan organik pada limbah umumnya merupakan buangan udang, sisa pakan 
dan flok-flok biologis, serta endapan fitoplankton. Namun pada hasil pengujian 
kandungan unsur nitrat, nampak rata-rata kandungan pada limbah padat A dan 
limbah padat B cenderung sama, yaitu sekitar < 0.071 mg/l. Sedangkan pada 
hasil pengujian kandungan phosphat, nampak bahwa rata-rata kandungan 
phosphat pada limbah padat A sekitar 2,301 mg/l, sedangkan rata-rata 
kandungan phosphat pada limbah padat B sekitar 2,60 mg/l. Phophat di alam 
merupakan nutrient yang diperlukan untuk pertumbuhan seluruh protoplasma 
organisme hidup yang mengandung sekitar 2% phosphor dari berat kering 
organisme. Phosphor dapat menjadi elemen yang membatasi pertumbuhan 
tanaman air untuk berfotosintesis. Phosphat digunakan sebagai nutrient oleh 
organisme dalam proses pengolahan limbah biologi.Limbah padat kering dari 
hasil budidaya udang intensif dapat digunakan sebagai bahan substrat kultur 



322 

 

cacing nereis dan phronima sp, serta dapat digunakan sebagai pupuk pada 
sejumlah tanaman pertanian maupun perkebunan.  

Tabel 1. Karakteristik kimiawi limbah padat kering dari pengolahan IPAL 

No Kode Bhn Org. (%) Nitrat (mg/l) Phosphat (mg/l)

A A1 26,69 < 0,071 2,131

A2 27,285 < 0,071 2,370

A3 28,135 < 0,071 2,403

Rataan A 27,370 < 0,071 2,301

B B1 28,88 < 0,071 2,720

B2 31,225 < 0,071 2,411

B3 29,445 < 0,071 2,909

Rataan B 29,850 < 0,071 2,680
 

 
Berdasarkan pada hasil pengujian proksimat limbah padat, terhadap 

sampel A (limbah padat murni) dan sampel B (limbah padat yang tercampur 
sedikit limbah teritip), telah diperoleh hasil uji dari parameter kadar air, kadar 
protein, kadar lemak, kadar abu dan kadar serat. Hasil pengujian kandungan 
sampel A dengan kandungan kadar air yang lebih rendah dari sampel B, yaitu 
7,44%, maka diperoleh nilai kadar protein (18,17%), kadar lemak (0,49%), 
kadar abu (58,10%) dan kadar serat (3,25%) (Gambar 7). Sedangkan pada 
sampel B dengan kadar air 12,24%, maka diperoleh nilai kadar protein 
(14,21%), kadar lemak (0,27%), kadar abu (56,82%) dan kadar serat (3,08%). 
Melihat tingginya kadar protein dan lemak, membuat limbah padat budidaya 
udang intensif layak untuk dimanfaatkan sebagai media budidaya cacing laut 
(nereis), budidaya phronima sp. dan sumber nutrien tambahan untuk pengkaya 
nutrien alami. 
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Gambar  7. Komposisi proksimat limbah padat kering. 

Produksi bersih diperlukan sebagai cara untuk mengharmonisasikan 
upaya perlindungan lingkungan dengan kegiatan pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi. Peluang penerapan produksi bersihdapat memberi 
keuntungan ekonomi, sebab didalam produksi bersih terdapat strategi 
pencegahan pencemaran pada sumbernya (source reduction dan in-process 
recycling) yaitu pencegahan terbentuknya limbah secara dini dengan demikian 
dapat mengurangi biaya investasi yang harus dikeluarkan untuk pengolahan 
dan pembuangan limbah atau upaya perbaikan lingkungan. Selain itu juga 
mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, serta 
memelihara dan memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang 
melalui konservasi sumber daya, bahan baku dan energi. Kemudian 
mendorong pengembangan teknologi baru yang lebih efisien dan ramah 
lingkungan, serta mendukung prinsip ‘environmental equity’ dalam rangka 
pembangunan berkelanjutan. Peluang untu mencegah atau memperlambat 
terjadinya proses degradasi lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam, 
serta dapat memelihara ekosistem lingkungan. Peluang selanjutnya yiatu 
memperkuat daya saing produk di pasar internasional. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengujian operasionalisasi instalasi pengolahan air 
limbah pada tambak udang sistem intensif dapat di simpulkan bahwa desain 
instalasi pengolah air limbah telah memenuhi kebutuhan dalam mereduksi 
secara fisika maupun kimia dan biologis, yang terintegrasi  antara sistem 
budidya intensif, sistem IPAL dan sistem resirkulasi, dengan menempatkan bak 
sedimentasi dan bak bioremediasi, sedangkan limbah cair yang lolos melewati 
jalur bioremediasi akan terombak menjadi nutrien sederhana untuk 
pertumbuhan fitoplankton dan makroalga, sebelum direlease ke perairan. 
Kandungan bahan organik pada kolam sedimentasi dan kolam remediasi 
tingkat bahan organik lebih rendah dari kolam pemeliharaan, hal ini 
memperlihatkan sistem IPAl berjalan baik. Kandungan bahan organik pada 
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limbah padat kering berkisar antara 27,4-29,9%, sedangkan proksimat nampak 
kandungan kadar air berkisar 7,44-12,24%, maka diperoleh nilai kadar protein 
(14,21-18,17%), kadar lemak (0,27-0,49%), kadar abu (56,82-58,10%) dan 
kadar serat (3,08%-3,25%). Melihat tingginya kadar protein dan lemak, 
membuat limbah padat budidaya udang intensif layak untuk dimanfaatkan lebih 
lanjut.  
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ABSTRAK 

Dalam analisa TSS metode yang biasa digunakan yaitu metode gravimetri, 
metode ini proses analisanya cukup memerlukan waktu yang lama sehingga hasil 
analisa tidak dapat langsung didapatkan sehingga membutuhkan cara lain agar 
mendapatkan hasil yang lebih cepat, dan didapatkan dengan cara mengukur secara 
langsung dilapangan dengan alat -TSS portabel dengan metode infrared. Tujuan 
kegiatan ini adalah membandingkan hasil analisa konsentrasi TSS dengan 
menggunakan metode metode gravimetri dan metode infrared dengan alat TSS 
portabel.  Analisis TSS dilakukan berdasarkan metode gravimetri sesuai prosedur SNI 
06-6989-2004 dan menggunakan pengukuran menggunakan TSS portabel (metode 
infrared). Hasil kegiatan ini diperoleh  rata-rata nilai kosentrasi TTS dengan metode 
gravimetri sebesar 120,9 mg/L dan metode infrared 121,9 mg/L sedangkan untuk 
standar deviasi dari kedua metode yaitu 2,17 dan 2,23. Hasil dari kedua metode 
tersebut memiliki rata-rata dan standar deviasi yang relatif sama dengan nilai koefisien 
variasi yang sangat kecil sehingga kedua metode tersebut dapat digunakan untuk 
analisa TSS. 

Kata kunci: Air Laut, gravimetri, infrared TSS portable  

PENDAHULUAN 

Total suspended solid (TSS)  adalah bahan-bahan tersuspensi 
(diameter> 1µm) yang tertahan pada saringan milipore ukuran diameter 0,45 
µm . TSS terdiri dari lumpur dan pasir halus serta jasad renik, yang terutama 
disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. 
Adapun yang termasuk bahan organik tersuspensi misalnya fitoplankton, 
zooplankton, jamur, bakteri dan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah 
mati,sedangkan anorganik tersuspensi, berupa koloid lumpur dan partikel tanah 
(Effendi,2003). TSS merupakan salah satu faktor penting menurunnya kualitas 
perairan sehingga menyebabkan perubahan secara fisika, kimia dan biologi 
(Bilotta and Brazier, 2008). Banyaknya TSS yang berada dalam perairan dapat 
menurunkan kesediaan oksigen terlarut. Jika menurunnya ketersediaan 
oksigen berlangsung lama akan menyebabkan perairan menjadi anaerob, 
sehinggga organisme aerob akan mati.Tingginya TSS juga dapat secara 
langsung menganggu biota perairan seperti ikan karena tersaring oleh insang 
(Rinawati dkk, 2009). Dalam analisa TSS ada metode yang biasa digunakan 
yaitu metode gravimetri, metode ini proses analisanya cukup memerlukan 
waktu yang lama sehingga hasil analisa tidak dapat langsung didapatkan 
sehingga membutuhkan cara lain agar mendapatkan hasil yang lebih cepat, 
dan didapatkan dengan cara mengukur dengan alat yaitu TSS portabel dengan 
metode infrared.  
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Tujuan kegiatan ini adalah membandingkan 0hasil analisa konsentrasi 
TSS dengan menggunakan metode metode gravimetri dan metode infrared 
dengan alat TSS portabel. 

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan ini telah dilaksanakan di Laboratorium Kualitas Air  Balai 
Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) 
Maros. Analisis TSS dilakukan berdasarkan metode Gravimetri (Gambar 1a) 
sesuai prosedur SNI 06-6989-2004  dan pengukuran dengan metode infrared 
menggunakan TSS portabel (Gambar 1b). Sampel yang digunakan air laut. 
Untuk metode gravimetri sampel di stirer kemudian diambil sebanyak 100 mL  
dari 10 botol ulangan, sedangkan untuk pengukuran menggunakan TSS 
portabel dengan cara mengambil sampel sebanyak 1 liter dituang kedalam 
beaker glass yang sudah dilapisi plastik hitam kemudian di stirer, di ukur 
sebanyak 10 kali (Gambar 1c). Data hasil pengukuran TSS dari kedua metode 
tersebut ditabulasi untuk mendapatkan nilai rata-rata dan standar deviasi. 

 

 

Gambar 1. Metode Gravimetri (a), TSS portabel (b), dan Pengukuran dengan 

menggunakan TSS Portabel 

Perhitungan nilai TSS dilakukan berdasarkan metode Gravimetri sesuai 
prosedur SNI 06-6989-2004 dan sebagai berikut: 

 

Dimana:  A = bobot kosong kertas saring dan contoh uji (mg) 
     B = bobot kosong kertas saring (mg) 

                V = volume contoh (mL)  

Untuk menentukan tingkat keragaman nilai TSS kedua metode 
pengukuran tersebut  dilakukan perhitungan koefisien variasi dengan 
menggunakan rumus: 
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Dimana: KV  = Koefisien variasi 
S    = Standar deviasi 

 = Rata-rata 

Analisa Data 
 
 Data-data hasil pengukuran TSS ditabulasi untuk mendapatkan nilai 
rata-rata dan standar deviasi dari kedua metode tersebut dan dianalisis secara 
deskriptif. 
  

HASIL DAN BAHASAN 

 Hasil pengukuran konsentrasi TTS pada sampel air laut menggunakan 
metode Gravimetri dan metode infrared disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Hasil analisa konsentrasi total suspended solid (TSS) dengan metode 
gravimetri dan metode infrared TSS portabel) pada sampel air laut 

No Metode Gravimetri Metode Infrared 

1 123 120 
2 119 125 
3 120 120 
4 120 124 
5 124 124 
6 120 120 
7 118 125 
8 120 120 
9 120 120 
10 125 120 

Rata-rata 120,9 121,8 

Standar Deviasi 2,17 2,23 

Koefisien Variasi 1,79 1,83 

 
 Dari hasil hasil analisa kedua metode diatas didapatkan hasil rata-rata 
dan standar deviasi nilai TSS relatif sama yakni 120,9 mg/L untuk metode 
gravimetri dan 121,8 mg/L untuk metode infrared. Nilai koefisien variasi data 
TSS kedua metode tersebut berkisar 1,79-1,83%, Nilai tersebut cukup kecil dan 
sangat baik yang menunjukkan bahwa variasi keragaman data TSS yang 
diperoleh dari kedua metode pengukuran sangat kecil (rendah). Koefisien 
variasi merupakan suatu ukuran variansi yang dapat digunakan untuk 
membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda.  
Koefisien variasi (coefficient of variation) atau koefisien dispersi adalah ukuran 
persebaran yang dinormalkan dari suatu distribusi probabilitas. Kadang-kadang 
nilai dari koefisien variasi dinyatakan dalam persen. Koefisien variasi 
didefinisikan sebagai rasio dari standard deviasi  dengan mean (Harinaldi, 
2005; Setiawan, 2012).  

Menurut Tempake et al., (1992) menyatakan bahwa untuk menentukan 
keragaman suatu karakter digunakan kriteria sebagai berikut: rendah jika 
koefisien keragaman 0-20%, sedang jika 20-50% dan tinggi jika > 50%.  Nilai 

%100x
x

S
KV 

x
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koefisien keragaman menunjukkan nilai keragaman dari populasi yang diukur, 
dimana semakin tinggi nilai koefisien keragaman menunjukkan bahwa populasi 
yang diukur memiliki keragaman yang luas atau lebih heterogen, sedangkan 
jika nilai koefisien keragaman rendah artinya populasi yang diukur mempunyai 
nilai keragaman yang sempit atau lebih homogen.  Gomez dan Gomez (1995) 
menyatakan bahwa nilai koefisien keragaman menunjukkan tingkat ketepatan 
perlakuan dalam suatu percobaan dan menunjukkan pengaruh lingkungan dan 
faktor lain yang tidak dapat dikendalikan. Percobaan yang cukup terandal 
sebaiknya nilai koefisien keragaman tidak melebihi 20%. (Raupong dan Annisa, 
2011). 

Nilai rata-rata hasil analisa pengukuran TSS menggunakan  metode 
gravimetri dan metode infrared berkisar antara 120,9-121,8 mg/L. Nilai TSS 
yang diperoleh masih layak mendukung kegiatan budidaya perikanan. Nilai 
TSS kualitas air sumber untuk budidaya udang berkisar 25-500 mg/L 
sedangkan untuk effluen untuk budidaya udang ≤ 200 mg/L (Kep Men KP, 
2004).  Total padatan terlarut untuk kualitas air sumber budidaya udang 
berkisar 150-200 mg/L (Permen KP No 75, 2016). Menurut Syamsuddin (2014), 
padatan tersuspensi mempengaruhi kekeruhan dan kecerahan air. Tingginya 
konsentrasi padatan tersuspensi ke dalam perairan tanpa ada pengolahan 
khusus dapat menyebabkan penurunan laju fotosintesis tumbuhan akuatik 
(fitoplankton, lumut, klekap, rumput laut dan sebagainya) dalam membentuk 
sumber energi dan oksigen sebagai produk akhir. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan TSS, maka  dapat ditarik kesimpulan 
bahwa hasil kedua metode analisa TSS memiliki rata-rata dan hasil standar 
deviasi yang relatif sama dengan koefisien variasi sangat kecil  sehingga kedua 
metode tersebut dapat digunakan untuk analisa TSS. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memonitoring kualitas air pada tiga lokasi 
tambak budidaya rumput laut Gracilaria verrucosa di Kabupaten Maros.  Kegiatan ini 
dilaksanakan mulai bulan Juni sampai September 2019 di Pokdatan Taro Ada Dusun Kuri 
Lompo, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu (Tambak A), Kelompok Marannu Jaya 
Dusun Marana, Desa Marannu, Kecamatan Lau (Tambak B) dan Kelompok Binanga 
Sangkara, Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Maros 
(Tambak B/C). Monitoring kualitas air dilakukan pada tiga petak tambak masing-masing 
berukuran ±1 Ha yang ditebari bibit rumput laut 1.000 kg/petak. Pengukuran parameter 
kualitas air yang meliputi suhu, oksigen terlarut, salinitas dan pH dilakukan setiap 15 hari 
sekali dengan menggunakan alat YSI 650.  Hasil pengukuran suhu air,  oksigen terlarut 
dan pH air pada tambak A, tambak B dan tambak C selama pemeliharaan masih berada 
pada kisaran yang layak bagi kehidupan rumput laut Gracilaria.  Namun salinitas pada 
tambak B yang berkisar 41,2–48,16 ppt tergolong tinggi namun masih dapat ditolerir oleh 
rumput laut Gracilaria. 

Kata Kunci : Kualitas air, Gracilaria verrucosa, tambak 

PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan dengan wilayah lautan 
yang sangat luas yaitu 70% dari seluruh wilayah Indonesia, sangat potensial 
dalam pengembangan usaha perikanan. Pengembangan wilayah perairan 
Indonesia masa kini dan mendatang lebih difokuskan pada sektor budidaya, 
yakni salah satunya adalah budidaya rumput laut. Pengembangan rumput laut 
diperlukan karena dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 
kebutuhan manusia, pemanfaatan rumput laut tidak lagi terbatas hanya sebagai 
makanan, tetapi juga digunakan sebagai bahan baku industri obat-obatan, 
tekstil, minuman, kosmetik, pasta gigi, sebagai bahan makanan ternak, pupuk 
dan sebagainya. Dengan demikian prospek rumput laut sebagai komoditi 
perdagangan akan semakin cerah, baik untuk kebutuhan pasar dalam negeri 
maupun kebutuhan ekspor (Afrianto dan Liviawaty, 1993). 

Rumput laut merupakan komoditas ekspor perikanan yang di 
kembangkan karena mempunyai beberapa keunggulan antara lain: teknologi 
budidayanya mudah, modal yang di perlukan relatif kecil, cocok untuk usaha 
skala kecil, usia tanam yang singkat dan menyerap tenaga kerja yang cukup 
banyak. Selain itu rumput laut merupakan komoditas yang cukup ramah 
lingkungan karena sering - dimanfaatkan dalam bioremidiasi lahan tambak untuk 
memperbaiki kembali kondisi lahan bididaya. Berbagai upaya dilakukan untuk 
meningkatkan produktivitas rumput laut seperti perbaikan metode budidaya, 
perbaikan strain melalui pemanfaatan plasma nuftah yang terseleksi sebagai 
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bibit, perbaikan pengelolaan lahan budidaya serta perbaikan manajemen 
budidaya. Salah satu metode alternatif untuk budidaya rumput laut dengan 
memanfaatkan bibit unggul hasil seleksi. Balai Riset Perikanan  Budidaya Air 
Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) telah mengembangkan metode 
penyediaan bibit rumput laut Gracilaria verrucosa melalui seleksi bibit. Bibit hasil 
seleksi memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan bibit lokal maupun non 
seleksi baik dari segi pertumbuhan, kandungan agar maupun kekuatan gel yang 
merupakan parameter kualitas rumput laut.  Lokasi pelaksanaan percontohan ini 
dilaksanakan di tiga lokasi yang berbeda di Kabupaten Maros yaitu : Pokdatan 
Taro Ada Dusun Kuri Lompo Desa Nisombalia Kecamatan Marusu, Kelompok 
Marannu Jaya Dusun Marana Desa Marannu Kecamatan Lau dan Kelompok 
Binanga Sangkara Dusun Binanga Sangkara Desa Ampekale Kecamatan 
Bontoa waktu pelaksanaan percontohan dilaksanakan pada bulan Juni sampai 
dengan September 2019. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi percontohan 
dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia pelaku utama pembudidaya 
dan peningkatan produktivitas serta produksi rumput laut di daerah pesisir 
Kabupaten Maros secara berkelanjutan. 

 Faktor kualitas air  berperan penting dalam pertumbuhan dan produksi 
- budidaya rumput laut. Salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya 
terhadap pertumbuhan Gracilaria ialah kondisi perairan terutama faktor fisika, 
kimia dan biologi perairan (Aslan, 1998).  Beberapa paramater kualitas air yang 
berpengaruh antara lain: suhu, oksigen terlarut, salinitas dan pH.  Tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk memonitoring kualitas air pada tiga lokasi tambak 
budidaya  rumput laut Gracilaria verucosa di Kabupaten Maros.   

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai September 2019 di 
Pokdatan Taro Ada Dusun Kuri Lompo Desa Nisombalia Kecamatan Marusu 
(Tambak A), Kelompok Marannu Jaya Dusun Marana Desa Marannu Kecamatan 
Lau (Tambak B) dan Kelompok Binanga Sangkara Dusun Binanga Sangkara 
Desa Ampekale Kecamatan Bontoa (Tambak C), Maros. Monitoring kualitas air 
dilakukan pada tiga petak tambak masing-masing berukuran ± 1 Ha yang ditebari 
bibit rumput laut 1.000 kg/petak. Pengukuran parameter kualitas air yang diukur 
secara insitu meliputi suhu, oksigen terlarut, salinitas dan pH dilakukan setiap 15 
hari dengan menggunakan alat YSI 650.  Data hasil pengamatan kualitas air 
dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel. 

HASIL DAN BAHASAN 

a. Suhu  

Suhu adalah salah satu variabel kualitas perairan yang harus 
diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kehidupan 
organisme peliharaan. Oleh karena itu suhu air mempunyai peranan penting 
karena dapat mempengaruhi sifat kimia–fisika perairan maupun fisiologis 
organisme budidaya (Anonim, 2010). Suhu yang tinggi  dan rendah dapat 
menyebabkan  perkembangan tetraspora terhambat pada Gracilaria sp. 
(Aslan,1998).   
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Hasil pengukuran suhu air pada tambak A berkisar 26,6–29,3 °C, 
tambak B berkisar 26,5–28,9 °C dan tambak C berkisar 25,9–28,2 °C. Suhu 
tertinggi terdapat pada tambak A  yaitu 29,3 °C dan yang paling rendah terdapat 
pada tambak C yaitu 25,9 °C.  Perbedaan suhu disebabkan oleh waktu 
pengambilan data yang berbeda-beda namun kisaran tersebut masih layak bagi 
kehidupan rumput laut Gracilaria. Suhu yang baik untuk budidaya rumput laut 
adalah 20-28 oC (Indriani dan Sumiarsih, 1992).  Suhu yang ideal untuk budidaya 
rumput laut di tambak 18-30 oC (Aslan, 1998).  suhu optimum untuk proses 
pertumbuhan rumput laut Gracilaria sp 20-28 ºC, namun masih ditemukan 
tumbuh pada suhu 31 ºC (Ditjenkanbud, 2005).  Kadi dan Atmadja (1988) 
menambahkan bahwa di Indonesia, salah satu persyaratan untuk 
membudidayakan Gracilaria, suhu air sebaiknya berkisar antara 20-28 °C. 

b. Oksigen Terlarut 

Oksigen terlarut merupakan faktor pembatas di tambak. Oksigen terlarut 
pada perairan berasal dari proses difusi dari udara ke dalam air dan hasil 
fotosintesis dari tanaman air. Rumput laut menggunakan oksigen terlarut untuk 
proses respirasi pada malam hari. Konsentrasi oksigen terlarut yang terukur 
pada tambak A berkisar 3,11–6,29 mg/L,  tambak B berkisar 2,40–4,88 mg/L dan 
tambak C berkisar 4,6–6,11 mg/L.  Kisaran tersebut masih layak bagi kehidupan 
rumput laut Gracilaria. Oksigen terlarut yang dibutuhkan untuk budidaya rumput 
laut Gracilaria verrucosa  di tambak berkisar antara 3–8 ppm (Aslan, 1998).   

Konsentrasi oksigen terlarut terendah terukur pada tambak B karena 
lokasinya berada di Dusun Marana Desa Marannu Kecamatan Lau sehingga 
pengukuran oksigen terlarut sering dilakukan antara jam 08.00 sampai jam 09.00 
pagi (oksigen terlarut masih rendah) sedangkan tambak A dan tambak C 
lokasinya berjarak lebih dari 10 km dari kota Maros sehingga waktu pengukuran 
oksigen terlarut sering dilakukan di atas jam 10.00 (oksigen terlarut mulai 
meningkat).  Oksigen terlarut dapat berubah secara drastis selama periode 24 
jam. Sepanjang hari oksigen dihasilkan oleh fotosintesis, proses di mana 
tanaman hijau mengubah air dan karbon dioksida dibantu cahaya, menjadi 
oksigen dan karbohidrat. Sedangkan selama malam hari dan oksigen digunakan 
untuk respirasi, proses di mana tanaman dan hewan menggunakan oksigen 
untuk menghasilkan karbon dioksida ketika mereka membakar karbohidrat, 
tetapi dalam fotosintesis pada siang hari biasanya menghasilkan oksigen lebih 
dari yang digunakan. Biasanya, tingkat oksigen yang terendah terjadi menjelang 
fajar dan tertinggi pada waktu sore hari (Anonim, 2010).    

c. Salinitas  

Salinitas menggambarkan kandungan garam yang terlarut dalam air, 
yang membedakan jenis air menjadi tawar, asin dan payau (Soetomo, 1988). 
Salinitas merupakan salah satu parameter kualitas air yang memegang peranan 
penting dalam memacu laju pertumbuhan biota yang dipelihara. Kesuburan alga 
sangat dipengaruhi oleh kadar garam atau salinitas. Hasil pengukuran salinitas 
pada tambak A berkisar 34,71–39,43 ppt, tambak B berkisar  41,2-48,2 ppt dan 
tambak C berkisar 33,72–39,78 ppt. Hal ini menunjukkan bahwa salinitas pada 
ke tiga tambak tersebut tergolong tinggi namun masih dapat ditolerir oleh rumput 
laut Gracilaria. Salinitas yang baik dalam budidaya Gracilaria di tambak adalah 
20-30 ppt (Poncomulyo, 2006). Menurut Anggadiredja et al. (2006),  salinitas 
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yang baik untuk budidaya di tambak yaitu 15-30 ppt. Lebih lanjut Aslan (1998) 
menyatakan bahwa rumput laut jenis Gracilaria bersifat euryhalin, yaitu hidup 
dan tumbuh pada perairan dengan kisaran salinitas yang luas antara 20-32 ppt, 
tetapi pada bulan-bulan bersalinitas tinggi (30-35 ppt) kebanyakan Gracilaria 
verrucosa mandul. Gracilaria memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi 
terhadap salinitas. Di Instalasi Tambak Percobaan Marana Balai Riset Perikanan 
Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Maros  rumput laut Gracilaria 
ini dapat hidup pada kisaran salinitas 2-55 ppt(Menurut siapa ??) Namun 
menurut Yarish (2012) perubahan salinitas perairan yang signifikan dapat 
menurunkan laju pertumbuhan dan hasil produksi  

Secara umum salinitas air yang terukur berada pada kisaran 33,72-
48,16 ppt. Salinitas terendah diperoleh pada awal pemeliharaan (bulan Juni), 
selanjutnya salinitas mengalami peningkatan seiring masuknya musim kemarau 
yang menyebabkan tingginya penguapan. Salinitas pada tambak A dan tambak 
C relatif sama dan stabil karena lokasi kedua tambak tersebut berdekatan 
dengan laut (± 1 km) sehingga mudah dilakukan pergantian air, sedangkan 
salinitas pada tambak B lebih tinggi karena lokasinya cukup jauh dari laut  (± 5 
km) dan sumber airnya berasal dari sungai Marana yang merupakan sungai mati 
yang tidak memiliki sumber air tawar pada hulu sungainya sehingga adanya 
perbedaan salinitas disebabkan oleh perbedaan jarak lokasi tambak dengan 
laut.   

d. Derajat Keasaman (pH) 

pH adalah suatu konsentrasi ion hidrogen (H+) dan menunjukkan 
suasana air tersebut apakah asam atau basa (Boyd,1990). Nilai pH dapat 
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembentukan gel rumput laut dalam 
pembuatan agar-agar (Hidayat dkk, 2015).  Nilai pH yang rendah dapat menekan 
laju pertumbuhan rumput laut dan menyebabkan kematian (Armita, 2011). 

pH air pada tambak A berkisar 6,63–8,59, tambak B berkisar  7,7–8,30 
dan tambak C berkisar 7,54–8,21. Nilai pH pada ketiga lokasi tambak tidak 
berbeda jauh karena dilakukan pengapuran untuk menjaga nilai pH dan jenis 
tanah pada ketiga tambak sama-sama tanah mineral (bukan tanah sulfat masam 
atau tanah gambut).  Kisaran pH yang diperoleh masih layak bagi kehidupan 
rumput laut. pH air yang dibutuhkan dalam budidaya Gracilaria di tambak adalah 
8,2-8,7 (Poncomulyo, 2006). Sedangkan menurut Aslan (1998) pH yang cocok 
untuk budidaya rumput laut di tambak yaitu berkisar antara 6,0-9,0 dengan 
kisaran optimum 6,8-8,2.  
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Tabel  1. Kisaran kualitas air selama pemeliharaan rumput laut 

Lokasi Tambak 

Parameter Kualitas Air 

Suhu (°C ) 
Oksigen 
Terlarut 
(mg/L) 

Salinitas 
(ppt) 

pH  

Pokdatan Taro Ada Dusun 
Kuri Lompo Desa 
Nisombalia Kecamatan 
Marusu (Tambak A) 

26,6–29,3 3,11–6,29 34,71–39,43 6,63–8,59 

Kelompok Marannu Jaya 
Dusun Marana Desa 
Marannu Kecamatan Lau 
(Tambak B)  

26,5–28,9 2,40–4,88 41,2–48,16 7,7–8,30 

Kelompok Binanga 
Sangkara Dusun Binanga 
Sangkara Desa Ampekale 
Kecamatan Bontoa   
(Tambak C) 

25,9–28,2 4,6–6,11 33,72–39,78 7,54–8,21 

KESIMPULAN 

Hasil pengukuran suhu air,  oksigen terlarut dan pH air pada tambak A, 
tambak B dan tambak C selama pemeliharaan masih berada pada kisaran yang 
layak bagi kehidupan rumput laut Gracilaria Gracilaria sp..  Namun salinitas pada 
tambak B yang berkisar 41,2–48,16 ppt tergolong tinggi namun masih dapat 
ditolerir oleh rumput laut Gracilaria. 
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ABSTRAK 

Ikan baronang merupakan salah satu jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis 
penting. Kegiatan ini dilakukan di Instalasi Tambak  Percobaan Punaga Takalar, 
bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan sintasan ikan baronang yang dipelihara 
menggunakan air baku dari hasil buangan. Wadah yang digunakan adalah keramba 
jaring apung (KJA) sebanyak 9 unit masing-masing berukuran 1 x 1 x 1 m3   dan jaring 
trol yang di jahit berukuran 1x1x1 m3, dengan padat penebaran pada perlakuan A = 100 
ekor, B= 150 ekor, dan C= 200 ekor/karamba .Hewan uji yang digunakan dalam 
kegiatan ini adalah ikan baronang (Siganus sp) dengan panjang awal 12-13 cm. Hewan 
uji ini diperoleh dari hasil pendederan di Instalasi Tambak Percobaan (ITP) Punaga 
dengan benih berasal dari Hatchery Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.  Hasil yang 
diperoleh pertumbuhan harian tertinggi diperoleh pada perlakuan A (32%) dengan padat 
penebaran (100 ekor/m²). Sintasan - tertinggi pada kegiatan ini diperoleh pada 
perlakuan A (96.33%) dengan padat penebaran (100 ekor/ m²). Kualitas air selama 
kegiatan dalam kondisi yang baik untuk pemeliharaan  ikan baronang. 

Kata Kunci: Ikan baronang, padat tebar,sintasan, pertumbuhan, KJA 

PENDAHULUAN 

Ikan beronang (Siganus sp.) merupakan salah satu jenis ikan yang 
mempunyai nilai ekonomis penting dan potensial untuk dibudidayakan Ikan 
tersebut hidup pada daerah berkarang, dasar perairan berpasir yang banyak 
ditumbuhi rumput laut dan sering masuk dalam tambak. Ikan beronang jenis 
Siganus javus dan Siganus vermiculatus umumnya hidup disekitar perairan 
yang berhutan bakau, pelabuhan, dan kadang-kadang masuk dalam sungai. 

 
Selama ini produksi perikanan laut masih tergantung pada penangkapan 

dan pemungutan dari alam yang produksinya semakin menurun karena 
populasi dan ketersediaan ikan semakin menurun dan kerusakan yang 
ditimbulkan oleh cara penangkapan yang merusak habitat ikan itu sendiri, Oleh 
karena itu produksi perikanan perlu digali dari sumber yang lain yaitu budidaya, 
ikan baronang dapat dibudidaya menggunakan mekanisme tambak ataupun 
Karamba Jaring Apung (KJA), ikan baronang dapat hidup dalam kepadatan 
tinggi, respontif terhadap pakan dan memiliki laju pertumbuhan yang 
relatiftinggi (Lante, et al., 2007). 

 
Pengolahan air buangan tambak superintensif (TSI) adalah usaha untuk 

mengurangi beban bahan pencemar yang terkandung didalam air buangan TSI 
sehingga aman dan tidak membahayakan saat dibuang kelingkungan. 

mailto:hamzahbppbap@gmail.com
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Berdasarkan kegiatan yang dilakukan Rachman Syah et al. (2017) 
didapatkan informasi bahwa IPAL dengan instalasi yang terdiri dari kolam 
sedimentasi, kolam aerasi dan kolam ekualisasi (penampungan) dapat 
memperbaiki kualitas air limbah buangan tambak. Kualitas air limbah tambak 
yang sudah melalui pengolahan di IPAL ini bahkan lolos uji bioessey dengan 
menunjukkan hasil bahwa ikan mujair dan ikan nila yang dipelihara dikolam 
penampungan terakhir IPAL dapat bertahan hidup. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengetahui pertumbuhan dan sintasan ikan baronang yang dipelihara 
menggunakan air baku dari hasil buangan budidaya tambak super intensif (TSI) 
yang telah diolah di Instalasi Pengolahan  Air Limbah  (IPAL) Tambak. 

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan ini dilaksanakan di Instalasi Tambak Percobaan, Balai Riset 
Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, di Desa 
Punaga,Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 juni sampai 16 
agustus 2019. Wadah yang digunakan adalah keramba jaring apung (KJA) 
sebanyak 9 unit masing - masing berukuran 1x1x1 m3 dan jaring trawl yang di 
jahit berukuran 1x1x1 m3,dengan padat penebaran pada perlakuan A= 100 
ekor, B= 150 ekor, dan C= 200 ekor per karamba, kegiatan ini untuk 
mengetahui pertumbuhan dan sintasan ikan baronang. 

Persiapan  

Kegiatan ini meliputi persiapan keramba jaring apung, wadah jaring trawl, 
waring hijau, pelampung kincir, batu pemberat, hewan uji, dan persiapan 
pemberian pakan berupa pellet pada awal pemeliharaan dengan waktu 
pemberian pakan tiga kali dalam sehari. 

 

Gambar 1. Persiapan pemasangan rakit  (a) dan  Tahapan persiapan keramba 
(b) 

 

Gambar 2. Menjahit jaring, pemasangan jaring dikeramba (b) dan pengikatan 
jaring dikeramba (c) 

b a 

a b c 
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Sumber Benih 

Hewan uji yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ikan baronang 
(Siganus sp) dengan panjang awal penebaran yaitu 12-13 cm. Hewan uji ini 
diperoleh dari hasil pendederan di Instalasi Tambak Percobaan (ITP) Punaga 
dengan benih berasal dari  hatchery Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. 

 

Gambar 3. Pengangkutan benih ikan baronang (a) dan Penebaran benih ikan 
baronang pada wadah pemeliharaan (b) 

Pemeliharaan  

Pembesaran ikan baronang dipelihara ditambak instalasi pengolahan air 
limbah (IPAL) dengan menggunakan keramba jaring apung sebanyak 9 unit, 
masing-masing berukuran 1x1x1 m3  dengan kepadatan A=100 ekor, B= 150 
ekor, dan C= 200 per-KJA, pemberian pakan dilakukan 3 kali sehari yaitu pagi, 
siang, dan sore hari dengan dosis 70–100% BB. Air yang digunakan dalam 
kegiatan ini adalah air limbah buangan dari kegiatan budidaya udang tambak 
super intensif (TSI) yang telah melalui berbagai penyaringan dan pengendapan 
disetiap petakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kualitas air baku dari 
pembuangan limbah tambak super intensif (TSI)  didapatkan informasi bahwa 
air IPAL dapat memperbaiki kualitas air limbah buangan tambak super intensif 
serta pada uji budidaya organisme menunjukkan bahwa ikan nila dan ikan 
mujair dapat bertahan hidup pada air limbah buangan tambak yang telah diolah 
di IPAL (Syah, et al.,2017). 

 

Gambar 4. Pemberian pakan ikan baronang dikaramba 

 

 

b 

b 

a 

a 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Laju Pertumbuhan Harian 

 Laju pertumbuhan selama pemeliharaan dari awal hingga akhir 
pemeliharaan didapatkan rata-rata pertumbuhan ikan baronang dengan 
kepadatan berbeda pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) disajikan 
pada Gambar 5. 
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Gambar 5.  Grafik pertumbuhan berat ikan baronang. 

Berdasarkan Laju pertumbuhan harian ikan baronang (Siganus sp.) yang 
didapat selama kegiatan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) data yang 
diperoleh tertinggi yaitu perlakuan A (32%) atau 0,32 g/ekor, disusul perlakuan 
B  (27,00%) atau 0,27 g/ekor, dan terendah adalah perlakuan C (23,00%) atau 
0,23 g/ekor. Hal ini disebabkan oleh padat penebaran yang berbeda sehingga 
ikan baronang yang mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi adalah ikan yang 
mempunyai kepadatan rendah (0,32) selain itu ruang gerak yang luas 
memungkinkan ikan untuk mendapatkan makanan dengan baik sehingga tidak 
terjadi persaingan dalam pemanfaatan makanan sehingga dapat dihabiskan 
dan dapat dicerna dengan baik oleh ikan, sebaliknya ikan dengan padat 
penebaran tinggi memiliki laju pertumbuhan harian yang rendah (0,27) dan 
(0,23) dikarenakan keterbatasan ruang bagi organisme yang dipelihara dalam 
kepadatan ini dalam memanfaatkan makanan untuk meningkatkan 
pertumbuhan, persaingan akan makanan adalah hal yang menyebabkan laju 
pertumbuhan ikan rendah sehingga ikan tidak bisa mendapatkan nutrisi yang 
cukup untuk dicerna. 

 Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Suharyanto (2009) padat 
penebaran akan mempengaruhi kompetisi terhadap ruang gerak, kebutuhan 
makanan, dan kondisi lingkungan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi 
pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup serta padat penebaran tinggi 
akan meningkatkan resiko kematian dan menurunnya pertambahan berat 
individu yang dipelihara. 
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Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kegiatan sebelumnya oleh 
Tjaronge et al. (2012) dengan perlakuan padat penebaran yang berbeda pada 
budidaya ikan baronang dengan lama pemeliharaan 100 hari, dengan padat 
tebar perlakuan A (25 ekor), perlakuan B (50 ekor), dan Perlakuan C (100 ekor) 
dengan hasil laju pertumbuhan harian yaitu perlakuan A (1,68%) perlakuan B 
(1,61%) dan perlakuan C (1,65%).  

Dari data pertumbuhan harian selama 60 hari yang didapatkan pada 
kegiatan optimasi padat tebar ikan baronang di Instalasi Pengolahan Air 
Limbah (IPAL) jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan harian ikan 
baronang yang dipelihara di tambak dengan padat penebaran yang tergolong 
rendah dengan waktu pemeliharaan 100 hari, maka hasil laju pertumbuhan 
harian ikan baronang yang dipelihara di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 
selama 60 hari  mempunyai laju pertumbuhan harian yang rendah  jika 
dibandingkan dengan laju petumbuhan harian ikan baronang yang dipelihara 
ditambak dengan perlakuan yang sama. 

Sintasan (tingkat kelangsungan hidup) 

 Sintasan merupakan tingkat kelangsungan hidup atau jumlah 
organisme yang dapat bertahan hidup sampai diakhir kegiatan. Sintasan ikan 
baronang dengan kepadatan berbeda pada Instalasi Pengolahan Air Limbah 
(IPAL) disajikan pada Gambar 6 : 
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Gambar 6 : Histogram sintasan ikan baronang 

 Tingkat kelangsungan hidup ikan baronang diakhir kegiatan tertinggi 
diperoleh pada perlakuan A (96,33%), disusul perlakuan B (95%), dan 
perlakuan C (94,66%). Tingginya tingkat kelangsungan hidup pada ikan 
baronang pada perlakuan A dikarenakan oleh kepadatan penebaran yang 
rendah sehingga ikan dapat memanfaatkan ruang dan makanan dengan baik 
sehingga tingkat kelangsungan hidup pada perlakuan kepadatan tebar yang 
rendah didapatkan hasil kelangsungan hidup yang tinggi. Kepadatan dapat 
mempengaruhi ruang gerak dan persaingan ikan dalam memanfaatkan nutrisi 
dan unsur hara yang terdapat di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk 
tingkat kelangsungan hidup yang baik.Hal ini sejalan dengan pernyataan 
Tjaronge et al. (2012) bahwa kelangsungan hidup ikan baronang terutama 
dipengaruhi oleh faktor fisika-kimia air dan pakan alami yang mencukupi, 
kelangsungan hidup yang dihasilkan memberikan gambaran hasil interaksi 



344 

 

antara daya dukung lingkungan dan pakan alami. Lebihlanjut dijelaskan bahwa 
daya dukung ruang akan mengefisienkan penggunaan energi sehingga dapat 
dimanfaatkan ikan baronang untuk mempertahankan tingkat kelangsungan 
hidup.  

Sedangkan rendahnya tingkat kelangsungan hidup pada perlakuan B dan 
C disebabkan karena tingginya kompetisi ikan dalam memanfaatkan ruang dan 
pakan karena tingginya padat penebaran pada perlakuan ini.Hal ini sejalan 
yang dikatakan Tjaronge et al. (2012)  dengan padat penebaran ikan baronang 
yang semakin meningkat tekanan terhadap lingkungan media pemeliharaan 
menjadi semakin berat.Hal ini disebabkan semakin meningkatnya persaingan 
ruang dan gerak, kebutuhan makanan dan sisa metabolisme dari ikan sehingga 
mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup ikan baronang. 

Tingkat kelangsungan hidup ikan baronang yang diperoleh padakegiatan 
ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan yang diperoleh Tjaronge et al. 
(2012)  dengan perlakuan padat penebaran yang berbeda pada budidaya ikan 
baronang dengan lama pemeliharaan 100 hari, dengan padat tebar perlakuan 
A (25 ekor), perlakuan B (50 ekor), dan Perlakuan C (100 ekor) dengan data 
hasil tingkat kelangsungan hidup ikan baronang dengan perlakuan A 96,0%, 
perlakuan B 97,0% dan perlakuan C 99,5%. Selanjutnya Suharyanto 
(2008)memperoleh tingkat kelangsungan hidup pada perlakuan padat 
penebaran berbeda dan lama kegiatan 120 hari padaperlakuan A. 20 ind/100 
m2 (90,0%), perlakuan B. 30 ind/100 m2 89,8%, dan perlakuan C. 40 ind/100 m2 
88,5% 

Dari data tingkat kelangsungan hidup selama 60 hari yang didapatkan 
pada kegiatan optimasi padat tebar ikan baronang di Instalasi Pengolahan Air 
Limbah (IPAL) jika dibandingkan dengan tingkat kelangsungan hidup ikan 
baronang yang dipelihara di tambak dengan padat penebaran yang tergolong 
rendah dengan waktu pemeliharaan 100 hari, maka hasil tingkat kelangsungan 
hidup ikan baronang yang dipelihara di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 
selama 60 hari mempunyai tingkat kelangsungan hidup yang hampir sama  jika 
dibandingkan dengan tingkat kelangsungan hidup ikan baronang yang 
dipelihara ditambak dengan perlakuan yang sama. 

 Kualitas Air 

Kualitas air mempunyai peranan penting sebagai pendukung kehidupan 
dan pertumbuhan ikan baronang. Hasil  pengukuran kualitas air  di Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang meliputi Suhu, Salinitas, pH, dan oksigen 
terlarut (DO) disajikan pada Tabel berikut 1. 
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Tabel 1. Hasil pengukuran kualitas air pada semua perlakuan selama kegiatan 
di Instalasi Pengolahan Air Limbah ) IPAL 

Ulangan       Suhu (℃)           Salinitas (ppt)             pH           DO(mg/L 

   A1                  27.28                    37.23                    8.30             4.97               
   A2                  27.27                    37.27                    8.16             4.88 
   A3                  27.27                    37.30                    8.22             4.34 
   B1                  27.70                    37.29                    8.41             5.00 
   B2                  27.69                    37.19                    8.33             4.77 
   B3                  27.71                    37.33                    8.26             5.12 
   C1                  26.95                    37.19                    8.44             4.72 
   C2                  26.96                    37.15                    8.19             4.66 
   C3                  26.98                    37.20                    8.36             4.96 

Parameter fisika, kimia air media pemeliharaan yang diukur di IPAL 
menunjukkan bahwa kualitas air di KJA cukup baik dan layak dalam 
mendukung kehidupan ikan baronang, hasil pengukuran kualitas air tersaji 
pada Tabel 1. Suhu 26.96-27.70ºC, Salinitas 37.15-37.33 ppt, pH 8.16-8.44, 
dan oksigen terlarut 4.34–5.12 mg/L. 

Hasil pengukuran suhu air selama kegiatan nilainya masih optimal bagi 
kehidupan ikan beronang. Menurut  Suharyanto (2009) kualitas air pada ikan 
baronang di tambak meliputi  suhu 27.4–31.1ºC, Salinitas 10–30 ppt, pH 8.0–
8.5, dan DO 3.3–7.8. Tjaronge et al. (2012)   mengemukakan kualitas air untuk  
kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan baronang dengan kepadatan 
berbeda meliputi suhu 27.0–29.5ºC dan pH 7.0–7.5. Selanjutnya menurut Lante 
et al. (2011) pada pendederan ikan baronang dengan ukuran tubuh benih yang 
berbeda yakni suhu 29.3–31.3ºC, salinitas 33–36 ppt, dan pH 4.6–5.8. 

Kisaran parameter kualitas air  tidak berpengaruh nyata pada sintasan 
benih ikan baronang. Menurut Aslianti, (1994) menyatakan bahwa sifat benih 
ikan laut yang eurihalin termasuk benih ikan baronang sangat memungkinkan 
untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada kegiatan ini maka dapat di 
simpulkan sebagai berikut: 

1. Laju pertumbuhan harian tertinggi diperoleh pada perlakuan A 
(0,32%/hari) dengan padat penebaran (100 ekor/m3)  

2. Sintasan (tingkat kelangsungan hidup) tertinggi pada kegiatan ini 
diperoleh pada perlakuan A (96.33%) dengan padat penebaran (100 
ekor//m3 )  

3. Kualitas air selama kegiatan dalam kondisi yang baik sehingga kondisi air 
di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapat dikatakan layak bagi 
budidaya ikan baronang. 
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Saran 

Sebaiknya dalam budidaya ikan baronang dengan sistem budidaya di 
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), padat penebaran yang baik  adalah 
100 ekor/m3 jika menginginkan hasil yang lebih optimal. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat dinamika kualitas air pada 
budidaya udang windu pola tradisional plus yang ditebar dengan kepadatan berbeda.  
Penelitianini dilaksanakan mulai bulan Mei sampai Juli 2019 di Instalasi Tambak 
Percobaan Maranak Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan 
Perikanan, Maros. Pengamatan kualitas air dilakukan pada petak tambak berukuran 650 
m2 yang ditebari udang windu dengan kepadatan 2 ekor/m atau 1.300 ekor/petak 
(tambak A) dan 4 ekor/m2  atau 2.600 ekor/petak (tambak B). Sumber air  yang di 
gunakan berasal dari tadahan air hujan yang ditampung pada petakan tandon seluas 
5.000 m2 sehingga salinitas yang didapatkan 3 sampai 8 ppt. Pengukuran parameter 
kualitas air yang meliputi suhu, oksigen terlarut, pH dan salinitas dilakukan setiap 
minggu. Data hasil pengamatan parameter kualitas air ditampilkan dalam bentuk grafik.  
Hasil kegiatan selama 70 hari pemeliharaan menunjukkan bahwa kisaran  parameter 
kualitas air yaitu suhu air 25,2-30,5 oC, oksigen terlarut 2,20–6,01 mg/L, pH 8–9 dan 
salinitas 3–8 ppt, masih berada pada kisaran yang layak bagi kehidupan udang windu. 

Kata kunci: kualitas air, udang windu dan padat tebar 

PENDAHULUAN 

Udang windu (Penaeus monodon) merupakan salah satu jenis udang 
perairan laut yang mempunyai nilai jual yang tinggi dan menduduki tempat 
penting di sektor perikanan, baik sebagai komoditas eksport maupun sebagi 
sumber protein untuk konsumsi dalam negeri, sehingga udang windu sangat 
berpotensi untuk dikembangkan baik melalui pembenihan di hatchery maupun 
pembesarannya. 

 Budidaya udang di Indonesia sudah dimulai sejak beberapa dekade ke 
belakang, dengan menggunakan metode yang sederhana.  Perkembangan 
budidaya udang meningkat secara pesat sejak tahun 1980, dimana pada saat 
itu mulai berkembang budidaya udang semi intensif sedangkang budidaya 
sistem intensif pertama kali diterapkan pada sekitar tahun 1984.  Budidaya 
udang intensif tersebut pertama kali berkembang di Jawa, khususnya Jawa 
Barat kemudian berkembang ke daerah Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, 
Lombok dan Sumbawa (Poernomo, 1988). 

 Produktivitas budidaya udang terutama udang windu di Indonesia 
mencapai puncaknya pada tahun 1991-1994.  Setelah priode tersebut, jumlah 
produksi udang budidaya semakin menurun.  Hal ini karena terjadinya 
kegagalan panen sebagai akibat penurunan kualitas lingkungan dan 
merebaknya bermacam-macam penyakit semakin sering terjadi.  Keadaan 
yang hampir sama juga terjadi di beberapa negara penghasil udang budidaya.  
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Di sisi lain, jumlah kebutuhan konsumsi udang masyarakat internasional 
semakin meningkat.  Keterbatasan jumlah pasokan dan peningkatan jumlah 
kebutuhan menyebabkan harga udang semakin naik.  Kondisi ini merupakan 
peluang yang sangat baik bagi negara penghasil udang, khususnya Indonesia 
untuk dapat meningkatkan produksi udangnya (Ariyanto, 2004). 

 Beberapa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produksi  pada 
budidaya udang adalah perbaikan lingkungan budidaya melalui penerapan 
tandon biofilter dikombinasikan dengan aplikasi probiotik yang benar, 
penggunaan air minimum, pengelolaan pakan yang teliti dan penggunaan 
benur bermutu tinggi (Poernomo, 2004).   

Teknologi budidaya udang windu tradisional plus adalah teknologi 
budidaya udang windu yang dapat meningkatkan produktivitas tambak 
tradisional serta menguntungkan dan ramah lingkungan. Teknologi budidaya 
ditebar dengan kepadatan optimal 4 ekor/m2, menggunakan pakan alami dan 
pakan komersil berupa pellet untuk pertumbuhan udang dan juga dapat 
menggunakan pompa air (pompa alcon) yang disesuaikan dengan kebutuhan 
media budidaya dan belum menggunakan sarana berupa kincir air dan sarana 
lainnya 

 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 dinamika kualitas air pada budidaya udang windu pola tradisional plus 
yang ditebar dengan kepadatan berbeda.   

BAHAN DAN METODE  

 Kegiatan ini dilaksanakan di Instalasi Tambak Percobaan Maranak, 
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Maros. 
Pengamatan kualitas air dilakukan pada petak tambak berukuran 650 m2 yang 
ditebari udang windu dengan kepadatan 2 ekor/m atau 1.300 ekor/petak 
(tambak A) dan 4 ekor/m2  atau 2.600 ekor/petak (tambak B). Pengukuran 
parameter kualitas air yang meliputi suhu, oksigen terlarut, salinitas dan pH 
dilakukan setiap minggu. 

Sumber air  yang di gunakan berasal dari tadahan air hujan yang 
ditampung pada petakan tandon seluas 5.000 m2. Ketinggian air dipertahankan 
60 cm, pergantian air  dilakukan setelah 30 hari pemeliharaan dimana 
sebelumnya hanya dilakukan penambahan air sebanyak air yang hilang akibat 
penguapan atau rembesan.   

 Alat yang digunakan untuk pengukuran oksigen terlarut dan suhu air 
adalah DO meter Tipe YSI 55 yang telah di kalibrasi terlebih dahulu kemudian 
di celupkan pada lokasi tambak, salinitas diukur dengan menggunakan 
refraktometer, pH menggunakan Indicator Solution yaitu 5 ml air sampel dan di 
beri pH solution 5 tetes lalu di kocok hingga homogen kemudian dicocokkan 
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dengan warna kertas pH.  Data hasil pengamatan parameter kualitas air 
dianalisis secara deskriptif dengan bantuan grafik.    

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a.  Suhu  

  Grafik pola dinamika suhu pada tambak udang windu pola tradisional 
plus disajikan pada Gambar 1. Suhu air selama kegiatan relatif sama pada 
kedua tambak pada waktu pengukuran yang sama, hal ini diduga disebabkan 
oleh karena ketinggian air di dalam petakan tambak relatif sama yaitu 60 cm 
dan masa pemeliharaan udang windu berlangsung pada bulan Mei hingga Juli 
dimana masih terjadi hujan yang dapat menyebabkan perubahan suhu air.  

Hasil pengukuran suhu air pada tambak A berkisar antara 25,2–30,5oC 
dan tambak B berkisar antara 25,6–30,5  oC, kisaran tersebut masih layak bagi 
kehidupan udang windu. Suhu air yang layak untuk budidaya udang windu 
berkisar antara 26-32 oC  dan optimumnya antara 28-31 oC (Poernomo, 1988). 

 

Gambar 1.  Pola dinamika suhu 

b.  Oksigen terlarut 

 Grafik pola dinamika oksigen terlarut (Gambar 2) menunjukkan 
konsentrasi oksigen terlarut yang cenderung menurun  pada akhir kegiatan.  
Hal ini diduga disebabkan karena biomassa udang windu pada ketiga tambak 
semakin tinggi sehingga  akan lebih banyak membutuhkan oksigen. Selain itu 
salinitas yang semakin tinggi akan memacu laju metabolisme di dalam tubuh 
udang untuk proses osmoregulasi sehingga disatu sisi udang lebih banyak 
membutuhkan oksigen, disisi lain konsentrasi  oksigen di dalam air semakin 
menurun. Salinitas yang tinggi juga dapat menyebabkan kekentalan air 
meningkat sehingga kerapatan massa air lebih besar, difusi oksigen dari udara 
terhambat hingga menyebabkan kelarutan oksigen semakin berkurang. 
Menurut Afrianto dan Liviawati (1991), salinitas air yang meningkat 
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menyebabkan kemampuan air mengikat oksigen menjadi menurun sehingga 
konsentrasi oksigen dalam air rendah. 

 

Gambar 2.  Pola dinamika oksigen terlarut 

 Konsentrasi oksigen terlarut pada tambak A berkisar 2,53–6,34 mg/L 
dan tambak B berkisar 2,2–6,01 mg/L.  Kisaran tersebut masih dapat ditolerir 
oleh udang windu.  Batas oksigen terlarut untuk udang windu adalah 3-10 mg/L 
dan optimum 4-7 mg/L (Poernomo, 1989).  Udang akan mabuk pada kadar 1 
ppm (Cholik, 1988).  Dijelaskan oleh Tricahyo (1994) bahwa udang akan mati 
lemas pada kadar oksigen terlarut 0,9 ppm. 

c.  pH Air 

 pH air pada kedua tambak berfluktusai pada kisaran 8–9 (Gambar 3).  
Hal ini diduga selain akibat pemberian kapur dolomit di pelataran tambak pada 
saat persiapan tambak maupun pada saat akan turun hujan, juga disebabkan 
jarangnya dilakukan pergantian air  (hanya ada penambahan air dari tandon ke 
tambak). Kapur mempunyai kemampuan untuk menaikkan dan menetralkan 
pH.  Mujiman dan Suyanto (1989) menyatakan bahwa kapur mempunyai sifat 
buffer yaitu dapat menyangga pH.  

 pH air pada tambak A dan tambak B berkisar 8–9.   Kisaran pH yang 
diperoleh masih layak bagi kehidupan udang windu.  Kisaran pH  yang baik 
untuk udang windu adalah 7,5-8,7 dengan optimum 8,0-8,5 (Poernomo, 1988).  
Nilai pH kurang dari 5 menyebabkan penggumpalan lendir pada insang 
sehingga udang akan mati lemas (Soetomo, 2000).  Namun pH di atas 9 akan 
meningkatkan kadar amoniak yang dapat mematikan udang (Tricahyo, 1994). 
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Gambar 3.  Pola dinamika pH. 

d.  Salinitas 

 Fluktuasi  salinitas pada tambak A, dan B tidak terlalu mengalami 
peningkatan pada setiap pengamatan (Gambar 3). Pada hari ke 70, salinitas 
pada kedua petak tambak telah mencapai 8 ppt.  Hal ini disebabkan karena 
masa pemeliharaan sudah memasuki musim kemarau sehingga meningkatkan 
penguapan.  Suhu yang tinggi akan menyebabkan salinitas air meningkat, 
karena terjadi pengentalan akibat penguapan.   

 

Gambar 4.  Pola dinamika salinitas 

Hasil pengukuran salinitas pada tambak A berkisar 3-8 ppt,  dan 
tambak B berkisar 4–8 ppt.  Hal ini menunjukkan bahwa salinitas pada ke dua 
tambak tersebut tergolong rendah namun  masih dapat ditolerir oleh udang 
windu. Rendahnya salinitas disebabkan sumber air  yang di gunakan berasal 
dari tadahan air hujan yang ditampung pada petakan tandon seluas 5.000 m2 

sehingga salinitas yang didapatkan berkisar 3-8 ppt.  Udang windu mampu 
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menyesuaikan diri terhadap salinitas 3-45 ppt (Tseng, 1987 dalam Poernomo, 
1988), namun untuk pertumbuhan optimum diperlukan salinitas 15-25 ppt 
(Poernomo, 1988).   

 KESIMPULAN   

Hasil pengukuran suhu air pada tambak A berkisar 25,2-30,5 oC dan 
tambak B berkisar 25,6-30,4 oC.  Oksigen terlarut pada tambak A berkisar 2,53-
6,34 mg/L dan tambak  B berkisar 2,02-6,3 mg/L.  pH air pada tambak A dan 
tambak B berkisar 8-9 serta salinitas pada tambak  A berkisar 3-8 ppt dan 
tambak B berkisar 4-8 ppt.  

 Kisaran parameter kualitas air pada tambak A dan tambak B selama 
70 hari pemeliharaan masih berada pada kisaran yang layak bagi kehidupan 
udang windu. 
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ABSTRAK 

Peningkatan produksi udang vaname di Indonesia banyak dilakukan dengan 
teknologi super intensif sehingga pengolahan limbah seharusnya menjadi bagian 
penting dari usaha budidaya udang  super intensif. .Pemanfaatan kolam pengolahan 
limbah tambak untuk budidaya nila dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan 
keuntungan dan mendukung fungsi pengolahan limbah. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengetahui pertumbuhan ikan nila yang dibudidayakan pada kolam pengolahan limbah 
yang dilakukan selama 60 hari pemeliharaan.  Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 
terdiri dari kolam pengendapan (anaerob) dan kolam kincir (aerob) dengan luas 12,5% 
dari lahan budidaya. Budidaya ikan nila dilakukan pada kolam aerob dengan kepadatan 
10 ekor/m2 tanpa pemberian pakan. Parameter yang diamati dalam kegiatan ini yakni  
pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan harian, kelulushidupan dan kualitas air.. meliputi  
pH, salinitas, alkalinitas, ammonia dan nitrit. Hasil dari kegiatan ini adalah pertumbuhan 
bobot akhir rata-rata ikan nila sebesar 129,4 g/ekor dengan laju pertumbuhan harian 
8,28%, kelulushidupan 72% dan  total produksi sebesar 398 kg.  pada  salinitas 17-34 
ppt dan kualitas air lain berada dibawah ambang batas maksimal yang disyaratkan.  

Kata kunci : Pengolahan limbah; tambak udang intensif; kolam aerob, ikan nila   

PENDAHULUAN 

Peningkatan produksi udang vaname di Indonesia banyak dilakukan 
dengan teknologi super intensif. Peningkatan padat tebar telah dilakukan untuk 
mencapai produktifitas yang tinggi.  Bahkan padat tebar tertinggi  yang telah 
dilakukan  di Indonesia berkisar 750 sampai 1250 ekor/m2 dengan produktifitas 
12,6-15,3 ton/1000 m2 (Syah et al, 2017). Masalah utama yang dihasilkan dari 
tambak super intensif adalah limbah yang dihasilkan. Pakan - merupakan input 
terbesar dalam tambak memiliki retensi nitrogen  sebesar 22% sehingga dapat 
dihitung nutrien yang terbuang sebesar 78% dalam lingkungan perairan 
(Preston et al., 2001). Hal yang sama menurut Hongsheng et al., (2008) 
menyatakan bahwa pakan budidaya udang memiliki retensi nitrogen 22,27 % 
dan fosfor sebesar 9,79% sehingga limbah nutrien- yang menjadi buangan 
tambak sebesar 77,73% dan 90,21 %.  

Limbah tambak budidaya super intensif merupakan permasalahan 
utama sebab limbah tersebut terdiri dari bahan organik yang sangat tinggi. 
Sumber bahan organik berasal dari feses udang, pakan yang tidak termakan, 
karapas udang dan plankton mati yang mengendap di dasar tambak. Nitrogen 
dan Phosphat merupakan kandungan utama limbah tambak super intensif yang 
dapat mempengaruhi ekosistem dan kesuburan lingkungan. Menurut Syah et 
al, 2006 dan 2014, pada budidaya dengan padat tebar 50 ekor/m2, limbah yang 
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dihasilkan mencapai 108,49 kgN dan 56,13 kgP, sedangkan penebaran 500 
ekor/m2 menghasilkan beban limbah sebesar 406,57 kgN dan 100,33kgP. 
Limbah padat juga merupakan limbah utama dalam tambak super intensif. 
Menurut Preston et al, 2001 menyatakan bahwa lumpur yang timbul akibat 
budidaya adalah mencapai 35-60 ton/ha/siklus. Nilai buangan limbah telah 
melebihi ambang batas buangan tambak sehingga berpotensi negatif- terhadap 
kualitas lingkungan sebagai penerima beban limbah. 

Berbagai penelitian telah dilakukan sebagai upaya pengelolaan limbah 
tambak intensif. mulai dari penggunaan  kekerangan (Crassostrea lugubris) 
dan rumput laut (Gracilaria fisheri) untuk memperbaiki kualitas air limbah 
(Songsangjinda, 2004), filtrasi menggunakan bivalve Saccostrea commercialis 
(Jones et al, 2001), lumut Enteromorfa flexucosa  dan rumput laut (Gracilaria 
verucosa) teknik filtrasi (Jegatheesan et al, 2006) penggunaan  rumput laut, 
bakteri anaerob dan anaerob (Syah et al, 2017) sampai penggunaan bioflok 
(Crab et al, 2007) telah dilakukan. Metode aerob dan anaerob sebagai cara 
sederhana yang efektif dalam bidegradasi bahan organik (Zhang, 2013). 
Namun respons positif untuk pembuatan pengolahan limbah dari pembudidaya 
udang intensif belum didapatkan sebab dari segi ekonomis jangka pendek akan 
merugikan sehingga perlu dilakukan pendekatan pengelolaan limbah yang 
hasilnya dapat digunakan kembali sehingga memberi keuntungan kepada 
pembudidaya. 

Ikan nila merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang baik 
dan dapat digunakan pada bak pengolahan limbah tambak untuk meningkatkan 
fungsi dan keuntungan pengolahan limbah. Ikan nila memiliki kemampuan 
memakan lumpur limbah untuk pertumbuhan (Abdelhamid, 2014). Pengolahan 
limbah sederhana dengan bak anaerob dan aerob memungkinkan budidaya 
nila di bak pengolahan limbah sehingga diharapkan akan memberikan 
keuntungan kepada pembudidaya yang mengaplikasikan pengelolaan limbah 
pada lahan budidaya. Penggunaan limbah sebagai bahan pakan utama pada 
ikan nila sudah dilakukan dengan limbah tahu (Hardiono, 2014), lumpur limbah 
industri bir dan  lumpur limbah organik sebagai pakan tambahan (Chuapoehuk, 
1995) 

Pengolahan limbah sederhana di tambak budidaya udang intensif di 
BPBAP Takalar dilakukan dengan menggunakan dua bak pengolahan yaitu 
pengendapan dan aerasi. sehingga budidaya ikan nila di kolam pengolahan 
limbah aerob memungkinkan untuk dilakukan dan tanpa pemberian pakan 
sehingga tidak menambah beban limbah - organik.Tujuan - kegiatan ini adalah 
untuk mengetahui performa pertumbuhan ikan nila yang dipelihara pada bak 
pengolahan limbah tanpa pemberian pakan sehingga diharapkan dapat 
menjadi nilai tambah secara ekonomis bagi pembudidaya yang 
mengaplikasikan pengolahan limbah di tambak udang intensif. 
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METODOLOGI 

Ikan nila yang digunakan dalam kegitan ini adalah ikan nila salin hasil 
pembenihan  BPBAP Takalar yang telah diadaptasikan sesuai salinitas awal 
media pemeliharaan.Ikan yang ditebar mempunyai berat awal 3 gram dan 
ditebar dengan kepadatan 10 ekor/m2.Ikan nila dipelihara selama 60 hari dan 
pemasukan air ke kolam aerasi dilakukan menyesuaikan dengan pemeliharaan 
udang. 

Wadah pemeliharaan adalah kolam aerob pada pengolahan limbah 
budidaya  dengan luas 12,5 % dari luas kolam pemeliharaan udang (berapa 
luas kolam budidaya udang intensif). Kolam pemeliharaan ikan nila ini adalah 
kolam yang dilengkapi kincir 1 HP sebanyak 1 buah dengan kedalaman 120 cm 
dan merupakan tahap kedua/akhir dari pengolahan limbah budidaya udang. 
Kolam pengolahan limbah ini terdiri dari kolam pengendapan/sedimentasi dan 
kolam aerasi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain kolam pengolahan limbah tambak udang intensif di BPBAP  
Takalar 

Peubah yang diamati dalam kegiatan ini meliputi: pertumbuhan mutlak, laju 
pertumbuhan harian, kelulushidupan dan total produksi akhir ikan nila yang 
dipelihara dikolam aerob. Sebagai data penunjang dilakukan pengukuran  - 
parameter kualitas air meliputi  pH, salinitas, ammonia dan nitrit . 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan pertumbuhan ikan nila  selama 60 hari pemeliharaan 
di kolam aerob pengolahan limbah tambak udang intensif disajikan pada 
Gambar 2.  
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Gambar 2. Pertumbuhan ikan nila salin dikolam aerob pengolahan limbah 
selama 60 hari pemeliharaan  

Gambar 2 menunjukkan pertumbuhan nila dalam 8 minggu 
pemeliharaan. Pertumbuhan akhir ikan nila yang dicapai sebesar 129,4 gram. 
Dengan laju pertumbuhan harian sebesar 8,28%. Pertumbuhan ini cukup baik 
dan tidak berbeda dengan beberapa kegiatan sebelumnya.  Banyak faktor yang 
menyebabkan menurunnya laju pertumbuhan diantaranya kualitas air, pakan,  
dan salinitas. Toleransi lingkungan menyebabkan kecepatan pertumbuhan 
yang berbeda pada setiap strain nila (Suresh and Lin 1992).  Kelompok nila 
yang telah dikondisikan pada lingkungan salinitas tinggi akan memiliki 
pertumbuhan yang baik dibanding ikan nila dengan strain yang kurang toleran 
(Janet, 2012). Pertumbuhan yang baik ini juga disebabkan  karena makanan 
yang tercukupi dalam pemeliharaan. Dalam kegiatan ini juga ditemukan 
copepoda dalam jumlah yang banyak dan keberadaannya dapat terlihat secara 
visual sampai 6 minggu pemeliharaan.  Dalam lumpur limbah organik- masih 
mengandung nutrien- untuk kebutuhan pertumbuhan ikan dan terdapat 
kumpulan bakteri, detritus dan mikroorganisme lain dalam lumpur yang  
dimakan ikan sehingga pertumbuhan akan baik (Abdelhamid, 2014). 
Meningkatnya pakan udang secara signifikan - sesuai dengan umur udang 
meningkatkan limbah yang masuk ke dalam kolam pengolahan limbah yang 
berdampak pada banyaknya limbah organik sebagai sumber nutrien dan 
organisme lain sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ikan nila 
dengan cepat pada akhir pemeliharaan 

Hasil pengamatan kelulushidupan ikan nila yang dipelihara di kolam 
pengolahan limbah sebesar  77% dengan total produksi  sebanyak 393 kg. 
Kelulushidupan ini sangat dipengaruhi oleh aklimatisasi pada saat penebarah 
benih maupun proses pemeliharaan. Aklimatisasi dan strain merupakan faktor 
yang sangat penting mempengaruhi kelulushidupan ikan nila di air payau atau 
laut. Beberapa strain nila hanya mencapai kelulushidupan 40% dalam salinitas 
diatas 20 ppt (Janet, 2012).  Benih yang ditebar berukuran cukup besar yaitu 3 
g yang telah diaklimatisasi dengan baik sesuai salinitas air pemeliharaan. 
Benih yang digunakan adalah nila salin produksi BPBAP Takalar. 

 

Waktu pengamatan (minggu) 

Pertumbuhan ikan (g) 
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Gambar  3. pH media pemeliharaan 

Gambar 3 menunjukkan pH air dalam kolam sedimentasi dan kolam 
pemeliharaan.Kisaran pH masih dalam batas yang aman untuk pemeliharaan 
ikan nila yaitu 6-9. Tingginya pH pada awal pemeliharaan disebabkan plankton 
yang tinggi karena air di wadah pemeliharaan masih dibawah 80 cm sehingga 
plankton akan tinggi. Plankton sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pH 
dalam budidaya perikanan karena  dan CO2 yang dilepaskan. Semakin padat 
plankton dalam media pemeliharaan maka kisaran pH pagi dan sore akan 
semakin jauh. Pengolahan air dalam kondisi outdoor adalah perkembangan 
plankton yang cepat.Pada pengamatan ini pH diukur di siang hari sehingga pH 
yang diperoleh cenderung tinggi. -Tidak berkaitan.  

Salinitas 
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 Gambar 4. Salinitas 

Salinitas dalam pemelihaan awal adalah 17 dan saat pemeliharaan 
akhir mencapai 34 ppt. Meningkatnya salinitas berpengaruh terhadap 
metabolisme ikan dan dapat berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan 
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Hal ini ditandai dengan menurunnya laju pertumbuhan ikan pada saat akhir 
pemeliharaan. Setelah salinitas mendekati 30 ppt laju pertumbuhan secara 
signifikan menurun. Beberapa strain nila yang memiliki toleransi yang baik 
dapat tumbuh sampai salinitas 36 ppt (Janet,2012).  Ukuran ikan juga 
berpengaruh terhadap toleransi terhadap salinitas. Semakin besar ukuran ikan 
nila yang dipelihara maka akan semakin toleran terhadap perubahan salinitas ( 
Pange, 1985). Pengembangan BPBAP Takalar dalam mengembangkan nila 
salin yang tahan pada salinitas tinggi terbukti dalam kegiatan ini. Tidak ada 
kendala berlebih dalam budidaya nila di kolam pengolahan limbah ini 

Ammonia 

 

Gambar 5. Kandungan ammonia media pemeliharaan 

Gambar 5 menunjukkan kadar ammonia selama pemeliharaan dengan 
nilai tertinggi pada akhir pemeliharaan yaitu 0,21 ppm. Kisaran ini merupakan 
kisaran yang aman dalam budidaya ikan nila yang memiliki batas toleransi 
ammonia sampai 0,5 ppm(Menurut siapa ??). Data diatas menunjukkan 
perbedaan kandungan ammonia pada bak sedimentasi dan bak aerasi/ 
pemeliharaan.Turunnya ammonia dalam bak aerasi menunjukkan efektifitas 
pengolahan air limbah sederhana ini berjalan cukup baik.Sedimentasi secara 
anaerob sangat penting untuk mengurangi kepadatan tersuspensi melalui 
proses pengendapan dan proses aerasi merupakan metode cepat untuk 
memproses limbah budidaya melalui proses nitrifikasi (Latt, 2002). 
Penggunaan bakteri aerob untuk mengurai nitrogen memerlukan penambahan 
molase dan aerasi yang baik.Ikan nila dapat mengkonsumsi flok sebagai 
makanan tambahan pada sistem budidaya bioflok (Avnimelech, 
2009).Penambahan molase dilakukan setiap 2 hari dalam kegiatan ini sebesar 
30 ppm. Flok terbentuk dengan cepat namun kepadatan flok maksimum hanya 
5 mL/L. Hal ini diduga karena ikan nila juga aktif memakan flok yang ada 
sehingga kepadatan flok yang ada di kolam pemeliharaan relatif stabil 
walaupun tidak secara rutin pengukuran kepadatan flok dilakukan. Kolam 
aerasi pada dasarnya merupakan unit pengolahan limbah yang dilengkapi 
sistem aerasi, bertujuan untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut, 
menurunkan BOD, dan menaikan pH dalam air buangan,serta membuang CO2 
dan H2S, serta gas-gas terlarut lainnya (Crab, 2007). 
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Gambar 6. Kandungan Nitrit Media Pemeliharaan  

Gambar 6 menunjukkan konsentrasi nitrit pada media pemeliharaan 
dan bak sedimentasi.Turunnya nitrit secara nyata terlihat pada bak 
pemeliharaan ikan nila atau kolam aerob. - Menurun kadar nitrit pada bak 
aerasi dari 30 mg/L menjadi 9,29 mg/L pada akhir pemeliharaan menunjukkan 
proses nitrifikasi berjalan dengan baik.. Proses nitrifikasi yang baik dapat dilihat 
dari menurunnya ammonia dan nitrit dalam air (Castine, 2013). Hal yang 
menarik dalam kasus ini adalah tingginya nitrit dalam bak sedimentasi berarti 
pada kolam pemeliharaan udang nitrit juga sangat tinggi.Kisaran diatas 
menunjukkan nitrit diatas batas toleransi.Namun kenyataan di lapangan 
menunjukkan bahwa nitrit yang tinggi tidak selalu berpengaruh terhadap udang 
maupun ikan nila. Berdasarkan pengalaman di lapangan kandungan nitrit 
sampai 45 ppm udang masih dapat mencapai ADG 0,3 gram dan ikan nila juga 
tetap dalam pertumbuhan cepat apabila berada pada salinitas dibawah 25 ppt. 
Persentase luasan pengolahan limbah budidaya udang intensif juga sangat 
penting sebab hanya 12,5%  dari lahan budidaya yang menjadi pengolahan 
limbah sedangkan instalasi pengelolaan limbah budidaya super intensif outdoor 
memerlukan  30% dari total lahan budidaya dapat menurunkan limbah sampai 
pada nilai yang aman. (Syah et al, 2017). Semakin meningkat waktu 
pemeliharaan udang makan akan semakin tinggi nitrogen yang harus diolah 
oleh bakteri nitrifikasi. Dari grafik diatas terlihat ammonia dan nitrat meningkat 
dengan cepat setelah 2 bulan pemeliharaan udang atau 1 bulan pemeliharaan 
ikan nila. Namun diharapkan setelah panen parsial dilakukan maka beban 
ammonia dan nitrit di bak sedimentasi dan bak aerasi akan menurun. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah ikan nila 
dapat tumbuh mencapai 129,4 gram dengan total produksi 393 kg pada kolam 
aerob pengolahan limbah tambak udang intensif selama 60 hari pemeliharaan 
dan dapat menjadi nilai tambah secara ekonomis bagi pembudidaya udang  
intensif untuk mengaplikasikan pengolahan limbah pada lahan budidaya.  

 



360 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdelhamid. A. M., Refaey. M. M., Maklad. E. H., Grawish. S.I. 2014. Possible 
Effects of Feeding Fish The Driedtreated Sewage Sludge : Concerning 
Growth Performance, Feed Utilization and Chemical Composition. Asian 
Journal of Animal and Veterinary Advances 10: 295-310 

Avnimelech, Y 2009. Biofloc technology: a practical guide book 182 pp. The 
World Aquaculture Society . Baton Rouge. 

Castine, S.A., McKinnon, A.D., Paul, N.A., Trott, L.A., & de Nys, R. 2013. 
Wastewater treatment for land-based aquaculture:improvements and 
value-adding alternatives in model systems for Australia. Aquaculture 
Environtment Interaction, 4, 285-300. doi: 10.3354/aei00088. 

Chuapoehuk.W., Piadang. S., Tinnungwattana 1995 Recycling of sewage 
sludge: feeding nile tilapia, Oreochromis niloticus (linn.), with irradiated 
and dried sludge from beer industry. Biological Science Division, Office 
of Atomic Energy for Peace, Bangkok (1995). 

Crab, R., Avnimelech, Y., Defoirdt, T., Bossier, P., & Verstraete, W. 2007. 
Nitrogen removal techniques in aquaculture for a sustainable 
production.Aquaculture, 270, 1-14. Doi: 10.1016/j.aquaculture.2007. 
05.006 

Hardiono 2014 Uji Lc50 Limbah Tahu Terhadap Ikan Nila (Orechromis 
Niloticus) Umur 2 Bulan  Di Banjarbaru. Jurnal Kesehatan Lingkungan 
Vol. 11 No. 1 Januari 2014. 164-178 

Hongsheng, Y., Ying, L., Kui, Y., & Shilin, l. 2008. Design and performance of 
superintensive shrimp culture system. Institute of Oseanology, Chinese 
Academy Sciences. 

Janet. N. J. 2012 Tolerance, Survival Rate and Growth of Tilapia (Oreochromis 
niloticus) Fingerlings at Different Salinity Level. Fisheries and Aquatic 
Science of MOI University. 

Jegatheesan, V., Zeng, C., Manicom, C., & Steicke, C. 2006. Technological 
advances in aquaculture farms for minimal effluent discharge to oceans. 
Journal of Cleanner Production, p1-10. Doi:10.1016/j.jclepro.2006.07.043 

Jones, A.B., Denisson, W.C., & Preston, N.P. 2011. Integrated treatment of 
shrimp effluent by sedimentation, oyster filtration and macroalgal 
absorption: a laboratory scale study. Aquaculture, 193(1-2). 155-178. 

Latt, U.W. (2002). Shrimp pond waste management. Aquaculture Asia, 3, 11-16 

Pange. A. D 1985 Branchial Na+, K+, ATPase activity during osmotic 
adjustment into freshwater euryhaline teleosts, tilapia and orange 
chromid. Mar. Biol. 87 :101-107. 

 



361 

 

Preston, N.P., Jackson, C.J., Thompson, P., Austin, M., Burford, M.A., & 
Rothlisberg, P. 2001. Prawn farm effluent: composition, origin and 
treatment. Project No. 95/162. Fisheries Research and Development 
Corporation, Cleveland, OH 

Songsangjinda, P. 2004. Integrated physical and biological technologies for 
water recycling in shrimp farms.in promotion of mangrove friendly shrimp 
aquaculture in south east asia (p. 36-49). Tigbauan, Iloilo, Philippines: 
Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development 
Centre. 

Suresh, A.V. and C.K. Lin 1992. Tilapia culture in saline waters: a review. 
Aquaculture 106:201-226. 

Syah, R., Fahrur, M., Suwoyo, H.S., & Makmur.2017 Performansi Instalasi 
Pengolahan Air Limbah Tambak Superintensif. Media Akuakultur, 12(2): 
95-103 

Syah, R., Makmur., Undu., M.C.  2014. Estimasi beban limbah nutrien pakan 
dan daya dukung kawasan pesisir untuk tambak udang vaname 
superintensif. Jurnal Riset Akuakultur, 9(3): 439-448. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



363 

 

TEKNIK PEMBUATAN ALAT TANGKAP PENGILAR KAWAT  
BANYAK INJAB 
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ABSTRAK 

Alat tangkap pengilar kawat banyak injab merupakan hasil dari modifikasi 
pengilar kawat dengan satu injab.   Dikarenakan alat tersebut memiliki satu ijab maka 
dilakukan inovasi pembuatan alat pengilar kawat yang memiliki banyak pintu atau injab 
di sekeliling dinding tabung yang berfungsi memudahkan ikan masuk kedalam alat dari 
berbagai arah serta menghemat waktu penangkapan dengan harapan hasil tangkapan 
ikan lebih banyak dari alat sebelumnya. Pembuatan alat ini mudah dilakukan dengan 
bahan untuk membuat alat tersebut tersedia dilingkungan masyarakat. Peroses 
pembuatannya mudah dan cepat dalam kurun waktu selama dua hari sehingga dapat 
diproduksi dalam jumlah yang banyak.  Alat tangkap pengilar kawat banyak injab dapat 
digunakan di rawa banjiran Sumatera Selatan dengan hasil ikan yang ditangkap  berupa 
ikan Sepat mata merah (Tricogaster trichopterus), Sepat siam (Tricogaster pectrolaris), 
Betok (Anabas testudines), Gabus (Channa striata) dan lele (Clarias batracus). 

Kata Kunci: injab, kawat, modifikasi, rawa banjiran, hasil tangkapan 

PENDAHULUAN 

Kegiatan penangkapan di perairan umum pada umumnya sudah 
intensif, mulai dari alat yang sederhana sampai dengan alat tangkap yang 
kompleks yang dapat menangkap ikan dalam jumlah banyak.  

Salah satu jenis alat tangkap yang dapat digunakan di perairan umum 
daratan (sungai, danau, waduk, rawa banjiran) adalah pengilar kawat banyak 
injab. Pengilar kawat banyak injab termasuk kedalam kelompok alat tangkap 
Trap atau Perangkap dan merupakan alat tangkap pasif yang bersifat 
menunggu ikan tertangkap.   

Pada prinsipnya alat tangkap pengilar kawat banyak injab ini di 
rancang untuk memudahkan ikan masuk pada segala arah, posisi injab 
menghadap keseluruh penjuru arah dan juga memiliki celah sebagai tempat 
masuknya ikan. Pengilar kawat banyak injab dilengkapi dengan tempat umpan 
yang dapat dibuat dari bahan kawat ram dan dikaitkan pada bagian atas alat 
tangkap sehingga terlihat menggantung dan berbentuk tabung silinder bagian 
atas pada tempat umpan memiliki lubang untuk meletakkan umpan atau lampu 
yang berfungsi memikat ikan agar masuk kedalam alat tangkap. 

Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk menginformasikan teknik 
pembuatan alat tangkap pengilar kawat banyak injab yang dilakukan di 
perairan rawa banjiran Sumatera Selatan.  
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BAHAN DAN METODE 

Kegiatan pembuatan alat tangkap pengilar kawat  banyak injab 
dilaksanakan pada bulan Februari sampai Agustus 2019 di Balai Riset 
Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan  Palembang, Sumatera 
Selatan. 

Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan untuk-pembuatan alat tangkap 
pengilar banyak injab dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Alat dan bahan untuk teknik pembuatan alat tangkap pengilar banyak 
injab 

Metode kerja 

Prosedur kerja  pembuatan alat tangkap pengilar kawat banyak injab yakni 

1. Menentukan bentuk pengilar kawat banyak injab. 
Kawat untuk membuat kerangka pengilar  banyak injab diukur dengan 
ukuran lingkar luar 210 cm, lebar muara ijab ± 13 cm, kedalaman injab ± 13 
cm, jarak antar injab 5 cm, lingkar dalam 146 cm, jarak lingkar luar dan 
dalam 13 cm, pelintang tengah ke tabung 27 cm, tinggi tiang kerangka 53 
cm. 

2. Mengukur kawat ram untuk membuat tutup bagian dasar dan bagian atas 
pengilar, badan sekaligus muara injab, tempat umpan dan tempat 
mengeluarkan ikan tangkapan. Dengan ukuran tinggi tabung umpan  ± 60 
cm, lingkar tabung umpan ± 13 cm, tempat pengeluaran ikan tangkapan ± 
5 – 10 cm, muara injab 1 - 3 cm, kawat ram untuk muara injab 55 cm x 31 
cm    

3. Memotong kawat sesuai bentuk dan ukuran. 

Cara Pembuatan  

1. Merangkai kerangka sesuai dengan bentuk dan rancangan yang sudah 
di buat dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 

No. Alat dan Bahan Kegunaan 

Alat 
1 Gunting Untuk memotong kawat  
2 Tang Untuk membentuk kawat 
3 Cuban Untuk Menjalin kawat dengan benang nilon 
4 Mistar Untuk mengukur 

 Bahan 
5 Kawat ram Untuk dasar penutup kerangka injab 
6 Kawat Behel diameter 

0,5 cm 
Untuk kerangka alat pengilar kawat 

7 Tali nilon Untuk pengikat antara kawat ram dengan 
kawat behel 
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2. Tabung untuk tempat umpan dibuat dengan menyisakan bagian atas 
yang tidak tertutup kawat ram semua dengan ukuran ± 5–10 cm. 
Pasang dan ikat dengan tali nilon di bagian tengah kerangka dapat 
dilihat pada Gambar 3. 

3. Kawat ram yang sudah dipotong – potong untuk rencana muara injab 
dibentuk terlebih dahulu agar mudah dalam pemasangan dan jika sudah 
terpasang kondisi dalam keadaan rata dapat dilihat pada Gambar 3. 

4. Seluruh muara injab dipasang pada kerangka sesuai dengan lingkar 
kerangka dengan tali nilon dapat dilihat pada Gambar 2. 

5. Bagian dasar bawah ditutup dengan kawat ram memakai tali nilon pada 
bagian kerangka dapat dilihat pada Gambar 2. 

6. Kawat ram dipasang untuk bagian atas atau penutup atas dapat dilihat 
pada Gambar 2. 

7. Membuat penutup atas tabung umpan. Sesuaikan lebih kecil dari tabung 
agar mudah ketika menutup dan membuka tutup tabung sekalian 
dengan menambah lebar lingkaran sedikit ± 1-2 cm lubang kawat ram, 
dengan fungsi untuk mengeluarkan ikan yang tertangkap dalam pengilar 
dan membuat pegangan untuk menutup dan membuka dapat dilihat 
pada Gambar 3. 

8. Pegangan dibuat dengan kawat bagian atas pengilar untuk 
mempermudah dalam pembawaan dan sehingga pengilar tidak berubah 
bentuk dapat dilihat pada Gambar 4. 

9. Pengikat kawat ram dan kerangka agar tidak ada lagi terlihat renggang 
ataupun kedor agar terlihat lebih rapi dapat dilihat pada gambar. 

10. Muara injab ditata/dirapikan agar ikan yang sudah tertangkap tidak 
keluar kembali dapat dilihat pada gambar. 

11. Pengilar kawat banyak injab dicek sebelum dioprasikan atau sebelum 
dipasang , lihat bagian yang masih kurang atau terlewatkan . setelah 
selesai pengecekkan pengilar kawat banyak injab siap untuk 
dioprasikan dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alat tangkap pengilar  kawat banyak injab 
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Keterangan: 2) Kerangka bentuk tabung lingkar atas;  3) Kerangka bentuk 
tabung lingkar bawah,  4) Tiang -penyangga ; 5) Tabung -injab;   

6) Penutup -pengilar 

Gambar 2.   Bagian  dari alat tangkap pengilar kawat banyak injab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Tempat umpan/Lampu Cahaya ; 8) Injab 

 

Ketarangan: 7) Tempat umpan/Lampu Cahaya ; 8) Injab 

Gambar 3.  Bagian tempat umpan/Lampu cahaya dan injab alat tangkap 
pengilar kawat banyak injab 

 

 

6 

2 

4 
5 

 

3 

7 

 

8 

 



367 

 

 

9) Pegangan ; 10) Engsel; 11) Pengait 

Gambar 4. Bagian pegangan, engsel dan pengait alat tangkap pengilar kawat 
banyak injab 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 2. Hasil pengoperasian alat tangkap pengilar kawat banyak injab di rawa 
banjiran sumatera selatan 

Bulan 

Waktu 
pengoprasian  Jenis ikan 

Total 
tangkapan (g) 

(jam ) 

Februari 

08.30 - 10.30 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 750 

Sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 120 

Betok (Anabas testudines) 30 

11.00 - 13.30 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 520 

Sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 100 

Betok (Anabas testudines) 20 

14.00 - 17.00 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 450 

sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 200 

Betok (Anabas testudines) 20 

17.30 - 07.00 
Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 500 

8 

 
10 

 

9 

 

11 
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sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 210 

Betok (Anabas testudines) 200 

Gabus (Channa striata) 310 

lele (Clarias batracus) 220 

Maret 

08.30 - 10.30 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 772.5 

Sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 123.6 

Betok (Anabas testudines) 30.9 

11.00 - 13.30 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 453.5 

Sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 103 

Betok (Anabas testudines) 20.6 

14.00 - 17.00 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 450.14 

sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 205 

Betok (Anabas testudines) 22 

17.30-07.00 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 500.15 

sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 210.15 

Betok (Anabas testudines) 206 

Gabus (Channa striata) 310 

lele (Clarias batracus) 220.07 

April 
  

08.30 - 10.30 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 750.38 

Sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 120.6 

Betok (Anabas testudines) 30.15 

11.00 - 13.30 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 520.26 

Sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 100.05 

Betok (Anabas testudines) 21 

14.00 - 17.00 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 450.22 

sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 200.1 

Betok (Anabas testudines) 21 

17.30-07.00 
Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 500.25 
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sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 210.11 

Betok (Anabas testudines) 200.1 

Gabus (Channa striata) 310.16 

lele (Clarias batracus) 220.11 

Mei 

08.30 - 10.30 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 750.75 

Sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 120.12 

Betok (Anabas testudines) 32.5 

11.00 - 13.30 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 520.52 

Sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 101 

Betok (Anabas testudines) 24 

14.00 - 17.00 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 450.45 

sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 210 

Betok (Anabas testudines) 27 

17.30-07.00 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 519 

sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 315 

Betok (Anabas testudines) 219 

Gabus (Channa striata) 436 

lele (Clarias batracus) 321 

Juni 

08.30 - 10.30 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 750.52 

Sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 120.08 

Betok (Anabas testudines) 30.02 

11.00 - 13.30 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 520.36 

Sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 100.07 

Betok (Anabas testudines) 20.01 

14.00 - 17.00 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 450.31 

sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 201 

Betok (Anabas testudines) 17 

17.30-07.00 
Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 500.35 
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sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 210.15 

Betok (Anabas testudines) 220.15 

Gabus (Channa striata) 310.22 

lele (Clarias batracus) 321 

Juli 

08.30 - 10.30 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 750.3 

Sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 120 

Betok (Anabas testudines) 26 

11.00 - 13.30 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 510.4 

Sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 98 

Betok (Anabas testudines) 20 

14.00 - 17.00 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 424 

sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 198 

Betok (Anabas testudines) 10 

17.30-07.00 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 476 

sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 200 

Betok (Anabas testudines) 213 

Gabus (Channa striata) 318 

lele (Clarias batracus) 310 

Agustus 

08.30 - 10.30 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 698 

Sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 118 

Betok (Anabas testudines) 17 

11.00 - 13.30 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 425 

Sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 97 

Betok (Anabas testudines) 17 

14.00 - 17.00 

Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 412 

sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 185 

Betok (Anabas testudines) 10 

17.30-07.00 
Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus) 439 
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sepat siam (Tricogaster 
pectrolaris) 178 

Betok (Anabas testudines) 200 

Gabus (Channa striata) 315 

lele (Clarias batracus) 298 

Alat tangkap pengilar kawat banyak injab merupakan hasil dari 
modifikasi pengilar kawat dengan satu injab. Dikarnakan alat tersebut memiliki 
satu injab maka dilakukan inovasi pembuatan alat pengilar kawat yang memiliki 
banyak pintu atau injab di sekeliling dinding tabung yang berfungsi 
memudahkan ikan masuk kedalam alat dari berbagai arah serta menghemat 
waktu penangkapan dengan harapan hasil tangkapan ikan lebih banyak dari 
alat sebelumnya. Pembuatan alat ini mudah dilakukan dengan bahan untuk 
membuat alat tersebut tersedia dilingkungan masyarakat. Peroses 
pembuatannya mudah dan cepat dalam kurun waktu selama dua hari sehingga 
dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Dalam segi perawatan alat 
tangkap pengilar kawat banyak injab mudah dilakukan dengan mengunakan 
sikat atau kuas untuk membersihkan kotoran yang melekat pada alat tersebut. 
Ukuran lubang kawat ram yang akan di buat tergantung dari ukuran ikan yang 
akan di targetkan terperangkap dalam alat pengilar kawat banyak injab. 
Berdasarkan dari tabel 2. alat tangkap ini dapat digunakan di rawa bajiran 
dengan hasil tangkapan yang maksimal terjadi pada bulan mei.  Pada bulan 
tersebut di rawa banjiran merupakan puncak melimpahnya air sehingga 
dimungkinkan ikan – ikan target dari alat tersebut banyak tertangkap.  

KESIMPULAN 

Alat tangkap pengilar  banyak injab dapat digunakan di rawa banjiran, 
dengan hasil tangkapan berupa ikan Sepat mata merah (Tricogaster 
trichopterus), Sepat siam (Tricogaster pectrolaris), Betok (Anabas testudines), 
Gabus (Channa striata) dan lele (Clarias batracus), serta sangat efektif 
digunakan di bulan mei saat puncak air melimpah di rawa banjiran. 
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ABSTRAK 

Tingginya permintaan benih ikan baronang menuntut ketersediaan benih yang 
kontinyu, teknik pemeliharaan yang kurang tepat dapat meningkatkan mortalistas alami, 
kendala pada pemeliharaan larva ikan baronang masih terdapat pada pakan awal, 
dimana belum di ketahui jenis pakan alami yang akan di gunakan sesuai dengan bukaan 
mulut larva, pemeliharaan yang di lakukan dalam bak terkontrol belum dapat diaplikasikan 
sehingga dilakukan pemeliharaan di tambak secara ekstensif dengan mengaplikasikan 
pupuk pertanian harapanya dapat menumbuhkan plankton yang nantinya akan menjadi 
makanan bagi larva. Tujuan dilakukan kegiatan ini untuk mengetahui teknikpemeliharaan 
larva ikan baronang (Siganus guttatus) secara ekstensif di tambak beton, metode 
pemeliharaan di tambak beton di anggap lebih praktis, tidak membutuhkan biaya yang 
besar. Hasil yang di peroleh selama kegiatan pemeliharaan yang di aplikasikan di tambak 
beton mulai menghasilkan juvenile pada beberapa tahun terakhir meskipun sintasan yang 
di hasilkan masih rendah. 

Kata kunci: pemeliharaan larva, pakan alami, tambak beton, baronang 

PENDAHULUAN 

Ikan beronang (Siganus gutattus) merupakan salah satu jenis ikan 
ekonomis yang memiliki potensi untuk pengembangan budidaya. Ikan ini 
memiliki keunggulan komperatif di bandingkan dengan ikan lainnya, banyak 
diminati oleh konsumen karna rasa daginnya lezat, , dapat dibudidayakan baik 
di keramba jaring apung maupun di tambakLante (2007).Ikan baronang juga 
berpotensi untuk di budidayakan karna mampu hidup dalam  kepadatan tinggi, 
responsif terhadap pakan buatan serta memiliki laju pertumbuhan relatif tinggi. 
Selain itu memiliki nilai ekonomis yang cukuptinggisertadigemarimasyarakat 
karena rasanya yang gurih dan lezat, hal  ini juga disebabkan karena ikan ini 
merupakan ikan herbivor yang dapat memakan lumut maupun klekap yang 
tumbuh ditambak, serta respontif terhadap pakan buatan. 

Kegiatan budidaya ikan baronang suplai benih masih mengandalkan 
benih dari alam sementara benih dari alam memiliki beberapa kekurangannya 
dari segi umur yang tidak di ketahui, membutuhkan waktu  beradaptasi dengan 
pakan buatan, ukuran yang tidak seragam, faktor gen tidak di ketahui dan benih 
bersifat musimanserta akibat dari eksploitasi yang berlebihan, ikan ini semakin 
berkurang jumlah dialam.Oleh karena itu untuk menyediakan benih yang 
kontinyu dan tidak lagi tergantung dengan hasil tangkapan dialam, maka perlu 
kiranya dilakukan usaha pembenihan di Hatchery yang dapat memproduksi 
benih secara massal. 

Selama ini usaha pembenihan ikan beronang masih di hadapkan dengan 
berbagai persoalan terutama cara menghidupkan larva, karna sampai sekarang 
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larva ikan beronang belum diketahui pakan awal yang tepat, akan tetapi 
beberapa tahun terakhir usaha pemeliharaan larva mulai memberikan hasil, yaitu 
dengan melakukan pemeliharaan di tambak beton secara ekstensif. Untuk itu 
perlu dilakukan pemeliharaan larva secara kontinyu dan teratur agar dapat 
menghasilkan benih dan bisa memenuhi kebutuhan riset dan petani setempat. 

Penerapan pemeliharaan larva yang dilakukan saat ini yaitu menebar 
ditambak  betondengan aplikasi pupuk, dimana pemupukan dilakukan agar 
dapat menumbuhkan plankton dan meningkatkan produktifitas perairan. Sistem 
pemeliharaan larva pada beberapa tahun terakhir mulai dapat menghasilkan 
benih meskipun sintasan masih sangat rendah dan belum dapat hidup secara 
kontinyu. 

Tujuan kegiatan: untuk mengetahui teknik pemeliharaan larva ikan 
baronang (Siganus guttatus) secara ekstensif di tambak beton 

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan Lokasi kegiatan 

Pemeliharaan larva di lakukan di tambak beton Instalasi Perbenihan Balai 
Riset Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) yang 
berlokasi di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, 
Sulawesi Selatan. 

Alat dan Bahan 

Selama proses persiapan sampai dengan penebaran larva beberapa alat 
dan bahan yang digunakan (Tabel. 1) adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Alat dan bahan yang digunakan pada pemeliharaan larva 

No Nama  Kegunaan  

Alat yang digunakan 

1 Tambak beton sebagai tempat pemeliharaan larva 
2 Kantongan larva sebagai tempat larva baronang 
3 Tabung oksigen sebagai penampung oksigen 
4 Karet gelang sebagi pengikat kantongan larva 
5 Sechi disck sebagai pengukur kecerahan air 
6 Ember sebagai tempat kapur, pupuk dan juvenil  
7 DO meter sebagai alat pengukur kualitas air 
8 Seser sebagai alat tangkap juvenile 

9 Strofoam sebagai tempat penampungan juvenile 
10 Anco sebagai alat pengontrol larva 
11 Rin blower   sebagai alat penyuplai oksigen 

12 Timbangan  
sebagai alat untuk menimbang kapur dan 
pupuk 

13 Waring hapa sebagai penampungan juvenile 
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Bahan yang digunakan 

1 
Larva dan juvenil ikan 
baronnag 

sebagai hewan uji 

2 Air laut sebagai media hewan uji 

3 Kapur bakar untuk menetralkan pH dalam air 
4 Pupuk urea dan sp-36 untuk menumbuhkan plankton 

5 Oksigen 
untuk menyuplai oksigen di dalam kantong 
larva 

Tahapan Pelaksanaan  

1 Persiapan tambak 
Sebelum dilakukan penebaran larva, tambak harus disiapkan terlebih 

dahulu, tahapan persiapan tambak adalah sebagai berikut: 
a. Pengeringan 

Pengeringan tambak dilakukan untuk memutuskan siklus hidup seluruh 
mikro organisme yang bersifat merugikan yang hidup di dalam tambak 
seperti (bakteri, archaea, fungi, protozoa dan virus), proses pengeringan 
tambak di lakukan dengan membuka pipa outlet dan biarkan hingga 
tambak kering.Pengeringan tambak dilakukan antara 5-7 hari di cuaca 
cerah tidak terjadi hujan. Setelah tambak kering dilanjutkan dengan 
pemberantasan hama seperti mengangkat lumut dan trisipan yang ada 
di tambak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Pengeringan tambak 
 

b. Pengapuran 
Pengapuran dilakukan untuk memperbaiki kandungan pH  tanah 
yang mana tambak yang kami gunakan adalah tambak beton yang 
dasarnya di lapisi pasir campur tanah, pengapuran juga berfungsi 
sebagai deksifektan atau memutuskan siklus hidup bakteri. 
Pengapuran dilakukan dengan cara menghamburkan kapur 
keseluruh bagian dasar tambak, untuk mempermudah proses 
pengapuran sebaiknya dilakukan dengan membelakangi arah angin. 
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Gambar 2. Pengapuran  

c. Pengisian air 
Sumber air yang digunakan pada pemeliharaan larva ikan baronang 
adalah air laut yang di pompa lansung ke tandon penampungan. 
Untuk mengisi air pada petakan tambak air di pompa dari tandon 
pengendapan masuk ke petakan tambak menggunakan pompa Dap 
dengan batas ketinggian air sekitar 1 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Pengisian air 

d. Pemupukan 
Proses Pemupukan dilakukan untuk menumbuhkan fitoplankton dan 
organisme renik lainnya yang dapat berperan sebagai pakan alami 
dan sumber nutrisi untuk kelangsungan hidup larva selama di 
tambak.Pupuk yang diguakan yaitu pupuk pertanian(urea dan pupuk 
SP36).Pupuk terlebih dahulu ditimbang dengan dosis yang telah 
ditentukan, untuk pupuk urea : 2230,17 gr sedangkan pupuk SP36 : 
615 gr. Pemupukan dilakukan dengan cara menebarkan pupuk pada 
setiap bagian tambak. Selanjutnya pemupukan dilanjutkan dengan 
pemberian pupuk silikat yang telah dienncerkan dan di masukkan 
kedalam tambak. 
 
 

 

 

 

 

Gambar 4.Pupuk SP36, Pupuk UREA dan Pemupukan  
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2. Pemanen dan  Penebaran larva  

Tahapan persiapan tambak dilakukan sebelum pemijahan, tahapan yang 
di lakukan pada persiapan tambak dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 

a. Pemanenan  larva 

Larva yang di tebar di tambak merupakan larva yang berumur 1 hari 
setelah menetas, di panen menggunakan seser ukuran 150 mikron di 
pindahkan ke dalam ember sebanyak 10 liter kemudian di ambil sampel 
menggunakan testube vol 5 ml untuk di hitung kepadatanya. 
Pengangkutan larva menggunakan kantong peking dengan padat tebar 
1.000.000 ekor pada setiap petak tambak.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Proses pengangkutan larva baronang dari ruang 
penetasan ke tambak beton 

b. Penebaran larva 

Penebaran larva di lakukan pada pagi hari sekitar pukul 06.00-07.30 
karna saat itu kondisi suhu air cukup stabil berkisar 29-30 ͦ C sehingga 
larva tidak mudah stress yang dapat menyebabkan kematian secara 
massal. Sebelum di tebar larva di adaptasikan terlebih dahulu dengan cara 
membiarkan kantongan berada di dalam permukaan tambak selama 
beberapa menit hingga permukaan kantong sedikit berembun tandanya 
suhu air dalam kantong sudah sama dengan suhu lingkungan, proses 
penebaran di lakukan secara perlahan sambil memasukan air kedalam 
kantong lalu mengeluarkan larva didalam kantong. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Penebaran larva ikan baronang di tambak beton 
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Tahapan persiapan tambak yang dilakukan sebelum pemijahan dapat 
dilihat pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Seet persiapan tambak 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

D1 D3 D6 D9 D12 D15 D18

UREA (KG) 2.230 1.115

SP36 (KG) 0.615 0.308

PEMUPUKAN

DOSIS 

PUPUK

PEMIJAHAN

TEBAR LARVA

MANAJEMEN 

PENGELOLAAN TAMBAK

MASEHI

QAMARIAH

PENGERINGAN

PENGAPURAN

PENGISIAN AIR

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keberhasilan pemeliharaan larva sangat menetukan kegiatan 
pembenihan, dalam kegiatan budidaya di tambak, air merupakan salah satu 
faktor paling penting yang menentukan apakah budidaya akan berhasil atau 
tidak, berbagai macam permasalahan yang ada di tambak pada umumnya 
dimulai dari kondisi air, tersediaan pakan alami seperti alga hijau dan diatom di 
dalam tambak pemeliharaan menjadi indicator keberhasilan dimana pakan alami 
merupakan sumber makanan organisme (Bombeo-tuburan et,al 1993dalam 
Gunarto 2008)untuk meningkatkan pakan alami di tambak dapat dilakukan 
dengan melakukan pemupukan, dimana pemupukan sebagai input dari 
penambahan nutrient dari dalam tambak demi meningkatkan daya dukung 
perairan guna menghasilkan pakan alami untuk pertumbuhan organisme (Amin 
et.al 1992). 

Pergantian air tambak harus dilakukan secara teratur untuk menjaga 
kualitas air di dalam tambak, pergantian air dilakukan saat juvenil sudah berusia 
20 hari dimana pergantian air dilakukan secara bertahap di sesuaikan dengan 
kondisi perairan tambak, pada hari ke 10-15 larva mulai di berikan pakan 
menggunakan pakan TSP, penggunaan pakan TSP selain di berikan untuk larva 
ikan baronang, pakan ini juga di makan oleh copepoda, sementara naupli 
copepoda hingga copepoda dewasa di makan oleh larva ikan baronang, nauplii 
copepoda banyak di manfaatkan sebagai jazad pakan awal pada berbagai 
pemeliharaan larva ikan dan udang karena mempunyai ukuran yang relatif keci; 
sekitar 60-200µm, sesuai dengan bukaan mulut ikan, selain itu copepoda 
mempunyai gerakan yang zig-zag meluncur pendek dan patah-patah,sehingga 
lebih menarik perhatian ikan dari pada rotifera dan artemia (Lavens & Sorgelos, 
1996).  Pertimbangan pemberian pakan harus disesuaikan dengan bukaan 
mulut, pemberian lumut sutera dalam tambak mulai di berikan saat juvenile 
sudah memasuki hari ke-20 masa pemeliharaan, lumut di berikan dengan cara 
di gantung menggunakan tali pada sisi tambak tepat diatas anco. Memasuki 30 
hari masa pemeliharaan juvenile mulai di panen parsial menggunakan anco lalu 
di pindahkan ke bak beton kapasitas 3 ton, panen total akan di lakukan saat 
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ukuran juvenile sudah mencapai ukuran 3-5 cm. Data juvenile yang di panen 
selama tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Data penebaran dan sintasan ikan baronang di tambak beton tahun 
2018 

No Tanggal pemijahan 
Tanggal 

penebaran 
Jumlah larva 

(ekor) 
Jumlah 

benih (ekor) 

 
25-27 Feb 

26-27 Februari 504,000 
1293 

9-11 Jum akhir  

 
24-26 Maret 

26-28 Maret  1,725,66  
0 

8-10 Rajab  

 
24-26 April 

26-28 April 2,476,600 
0 

9-11 Syaban  

 
24-26 Mei 

9-12 May 1,455,000 
1338 

8-10 Ramadhan  

 
23-25 June 

26-28 June 4,132,000 
0 

9-11 syawal  

 
22-25 July 

24-26 July 
Menebar di 
bak beton   

0 

9-12 Dzulqaidah  

 
9-11 Dzulhijjah     0 

21-23 August  Menebar di 
bak beton 

 

 
12-15 Muharram   

1,168,000 
 

22-25 Sept    0 

 
9-13 Shafar   

1,726,000 
 

18-22 Okt   1200 

 
10-13 Rabiul awwal   

8,993,000 
0 

18-21 Nov     

 
9-12 Rabiul Akhir   

4,310,000 
 

17-20 Des    3700 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kegiatan diatas dapat di simpulkan bahwa: 

1. Pemeliharaan larva secara ekstensif di tambak beton dengan sistem 
pemupukan dapat di aplikasikan karna hingga saat ini sudah mampu 
memproduksi juvenile G3. 
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2.  Pemeliharaan larva dengan system ekstensif di tambak beton dianggap lebih 
efisien dari tenaga dan biaya ke timbang pemeliharaan di bak terkontrol yang 
memerlukan input yang lebih besar, meskipun tingkat kelansungan hidup 
yang di hasilakan masih tergolong rendah pemeliharaan dengan system ini 
di anggap paling efektif untuk di aplikasikan.  
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