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BAB I 

BUDIDAYA PERAIRAN 

 

A. Kompetensi Inti Guru :  

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

 

B. Kompetensi Guru Mata Pelajaran (KD) :  

Mengelola potensi budidaya perikanan 

Menganalisis peranan budidaya perairan perairan secara umum 

Menganalisis prinsip dan pengembangan budidaya perikanan   

Integrasi sistem dan teknologi budidaya perikanan 

 

C. Uraian Materi Budidaya Perairan  

Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas perairan hampir dua pertiga dari 

luas wilayahnya yaitu sekitar 70%. Wilayah perairan di Indonesia berdasarkan kandungan 

kadar garamnya atau salinitas dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis perairan yaitu 

perairan tawar, perairan payau dan perairan laut. Suatu perairan memiliki produktivitas 

(bobot biomassa biota per satuan volume air) alamiah tertentu dan dapat ditingkatkan 

puluhan hingga ribuan kali melalui kegiatan budidaya. Budidaya perairan merupakan 

kegiatan untuk memproduksi organisme akuatik di lingkungan terkontrol dalam rangka 

mendapatkan keuntungan. Budidaya perairan berasal dari bahasa Inggris aquaculture 

(aqua= perairan dan culture = budidaya). Oleh karena itu, budidaya perairan dapat 

didefinisikan menjadi campur tangan atau upaya-upaya manusia untuk meningkatkan 

produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya yang dimaksud 

adalah kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak (reproduction), menumbuhkan 

(growth), serta meningkatkan mutu biota akuatik sehingga diperoleh keuntungan.  

 

Organisme akuatik mencakup kelompok ikan (finfish), udang (crustacea), hewan 

bercangkang (molusca), echinodermata, dan alga. Ikan merupakan hewan yang paling 

umum dibudidayakan dalam budidaya perairan yang dikenal dengan perikanan budidaya. 
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Perikanan budidaya baik perikanan air tawar, air payau dan air laut sangat potensial 

untuk dikembangkan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Perikanan No.45 tahun 

2009, yang dimaksud dengan budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, 

membesarkan, dan/atau mengembangbiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam 

lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, 

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan 

ikan. Penyebutan budidaya bisa berdasarkan jenis ikan, tempat pemeliharaan, salinitas air 

dan tingkat teknologinya. 

 

Secara umum usaha budidaya perairan (akuakultur) mencakup :  

1) Kegiatan Pembenihan ikan meliputi :  

a) Pemilihan induk.  

b) Pemijahan induk.  

c) Penetasan telur.  

d) Pemeliharaan larva.  

e) Pendederan.  

2) Pembesaran  

a) Efisiensi pakan.  

b) Konversi pakan.  

3) Nutrisi pakan  

a) Penyusunan formula pakan.  

b) Penentuan nilai gizi.  

4) Kualitas air meliputi  

a) Pengukuran parameter fisika.  

b) Pengukuran parameter kimia.  

c) Pengukuran parameter biologi.  

5) Sistem pengadaan sarana dan prasarana produksi meliputi :  

a) Prasarana produksi terdiri dari pemilihan lokasi, pengadaan bahan dan 

pembangunan fasilitas produksi.  
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b) Sarana produksi terdiri dari pengadaan induk, pengadaan benih, pengadaan pakan, 

pengadaan pupuk, pengadaan obat-obatan, pengadaan peralatan akuakultur dan 

tenaga kerja.  

c) Subsistem proses produksi, terdiri dari kegiatan persiapan wadah dan media 

budidaya, penebaran (stocking), pemberian pakan, pengelolaan lingkungan, 

pemantauan kesehatan ikan, pemantauan pertumbuhan ikan dan pemanenan.  

d) Subsistem penanganan pasca panen dan pemasaran terdiri dari peningkatan mutu 

produk, distribusi produk dan pelayanan (servis) terhadap konsumen.  

e) Subsistem pendukung terdiri dari aspek hukum (undang-undang dan kebijakan ) dan 

aspek keuangan (pembiayaan/kredit, pembayaran).  

f) Aspek kelembagaan dapat berupa organisasi perusahaan, asosiasi, koperasi, 

perbankan, lembaga birokrasi, lembaga riset, dan pengembangan.  

 

Ruang lingkup budidaya perairan (akuakultur) dapat dibedakan berdasarkan :  

a) Ruang lingkup budidaya berdasarkan kegiatan  

Budidaya perairan merupakan sistem produksi yang mencakup input produksi 

(prasarana dan sarana produksi), proses produksi (sejak persiapan hingga pemanenan) 

dan output produksi (penanganan pasca panen dan pemasaran). Orientasi dari 

kegiatan budidaya pada aspek ini adalah mendapatkan keuntungan sehingga dikenal 

sebagai kegiatan bisnis akuakultur (akuabisnis). Sistem bisnis akuakultur tersebut 

mencakup :  

(1) Sarana budidaya antara lain pengadaan induk, benih/benur, pakan, pupuk, obat-

obatan, peralatan budidaya, tenaga kerja dan lain-lain.  

(2) Prasarana budidaya antara lain pemilihan lokasi (jarak lokasi budidaya dari 

pengadaan bahan budidaya tenaga kerja dan pemasaran), fasilitas pendukung 

budidaya dan lain-lain.  

(3) Proses produksi terdiri dari kegiatan persiapan wadah budidaya, penebaran benih, 

pemberian pakan, pengelolaan lingkungan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan, 

pemantauan ikan hingga pemanenan.  
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(4) Penanganan pascapanen dan pemasaran yakni kegiatan mempertahankan dan 

meningkatkan mutu produk, distribusi produk dan pelayanan terhadap konsumen.  

(5) Pendukung kegiatan budidaya antara lain jaminan hukum dan kebijakan 

pemerintah, pembiayaan/modal, birokrasi, penelitian dan pengembangan kualitas 

komoditas budidaya perairan.  

b) Ruang lingkup budidaya perairan berdasarkan spasial.  

Secara spasial, kegiatan budidaya perairan bisa berlangsung di darat dan di laut, mulai 

dari pegunungan, perbukitan dataran tinggi, dataran rendah, pantai, muara sungai, 

teluk, selat, perairan dangkal, terumbu karang, hingga laut lepas / laut dalam. Kegiatan 

budidaya perairan tersebut dilakukan dengan persyaratan adanya sumberdaya air 

yang memadai baik kuantitasnya maupun kualitasnya.  

c) Ruang lingkup budidaya perairan berdasarkan sumber air di permukaan bumi.  

Berdasarkan sumber air, kegiatan budidaya perairan dipengaruhi oleh salinitas atau 

kandungan garam sehingga dikenal budidaya perairan di air tawar (freshwater culture), 

budidaya air payau (brackishwater culture) dan budidaya air laut (marinculture). 

Komoditas yang dipelihara dalam budidaya perairan adalah spesies yang berasal dari 

habitat tersebut atau sudah beradaptasi dengan media budidaya.  

d) Ruang lingkup budidaya perairan berdasarkan zonasi darat dan laut.  

Berdasarkan zonasi darat-laut, kegiatan budidaya perairan terdiri dari inland 

aquaqulture dan marine aquaqulture (marineculture). Inland aquaqulture adalah 

kegiatan budidaya perairan yang dilakukan di darat dengan menggunakan sumber air 

tawar atau air payau. Sedangkan marine aquaqulture adalah kegiatan budidaya 

perairan yang dilakukan di laut.  

e) Ruang lingkup budidaya perairan berdasarkan posisi wadah budidaya perairan.  

Posisi wadah pemeliharaan telah membagi kegiatan budidaya perairan berbasiskan 

perairan (water-base aquaqulture) dan berbasiskan daratan (land-base aquaqulture). 

 

Dalam water-base aquaqulture, unit-unit budidaya ditempatkan di badan perairan 

(sungai, saluran irigasi, danau, waduk dan laut) sehingga merupakan suatu sistem yang 

terbuka (open system). Di dalam sistem ini, interaksi antara ikan unit budidaya dengan 
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lingkungan perairan tersebut berlangsung hampir tanpa pembatasan. Contohnya adalah 

karamba, jaring apung, rakit apung, jaring tancap, kombongan, kandang (contoh : metode 

pen culture pada budidaya rumput laut), sekat (contoh : metode enclosure budidaya 

kepiting), rakit, dan tambang (contoh : metode longline pada budidaya rumput laut). 

Sedangkan land-base aquaqulture, dimana unit-unit budidaya berlokasi di daratan 

dengan pengambilan sumber air dari perairan di dekatnya sehingga ada pembatasan 

antara unit budidaya dengan perairan minimal oleh pematang sehingga land-base 

aquaculture merupakan sistem tertutup (closed system), contohnya adalah kolam air 

tenang, kolam air deras, sawah dan tambak.  

 

Umumnya unit-unit budidaya berbasiskan daratan merupakan sistem tertutup (closed 

system). Dibandingkan water-base aquaqulture, sistem land-base aquaqulture dapat 

mereduksi pencemaran dari lingkungan dengan cara menutup aliran air masuk atau 

melakukan treatment air sebelum digunakan.  

 

Sumberdaya air yang memenuhi persyaratan serta sistem budidaya perairan merupakan 

dua faktor yang saling terkait dan sangat berperan dalam kesuksesan kegiatan budidaya 

perairan. Ketersediaan air secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan prasyarat 

untuk bisa berlangsungnya kegiatan budidaya perairan. Berdasarkan kadar garamnya 

(salinitas), perairan dipermukaan bumi dibagi menjadi tiga golongan yaitu air tawar, air 

payau dan air laut. Air tawar memiliki salinitas 0–5 ppt, air payau memiliki salinitas 6–29 

ppt, dan air laut memiliki salinitas 30–35 ppt.  

 

Perairan tawar terdapat di daratan mulai dari pegunungan, perbukitan hingga dataran 

rendah di dekat pantai. Perairan tawar dipermukaan bumi bisa berupa waduk, danau, 

situ, sungai, saluran irigasi, mata air, sumur dan air hujan. Bentuk perairan tawar tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi 1). aliran yang terdiri dari sungai dan saluran irigasi, 2). 

genangan yang terdiri dari danau, waduk dan situ, 3) curahan yang berupa mata air, air 

sumur (air tanah) dan air hujan.  
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Perbedaan sumber air tawar tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :  

a) Sungai adalah aliran air di permukaan bumi yang terjadi secara alamiah, bergerak dari 

tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah.  

b) Saluran irigasi merupakan aliran air dipermukaan bumi yang terjadi bukan secara 

alami, melainkan sengaja dibuat manusia untuk keperluan tertentu. Aliran air 

diarahkan untuk berbagai keperluan, antara lain pertanian/perkebunan, perikanan, 

perkotaan dan sebagainya.  

c) Danau adalah genangan air dipermukaan bumi yang terjadi secara alamiah. Cekungan 

yang terbentuk secara alamiah dipermukaan bumi terisi oleh air yang berasal dari 

mata air, sungai atau hujan. Danau terdapat di pegunungan, perbukitan, dataran 

rendah dan dataran tinggi. Danau yang terdapat dipegunungan dan perbukitan 

umumnya memiliki air yang jernih dan miskin unsur hara sehingga kandungan 

fitoplankton yang sedikit. Danau yang tidak subur ini disebut oligotrofik, sedangkan 

danau yang subur disebut eutrofik dan yang kesuburannya sedang disebut mesotrofik.  

d) Waduk adalah danau buatan yang dibangun dengan cara membendung sungai dengan 

dam (bendungan). Dengan adanya dam yang menahan aliran air sungai tersebut 

terjadilah penggenangan (inundasi) sepadan sungai (watershed) dan daerah tangkapan 

hujan disekitarnya sehingga sungai menjadi sangat melebar dan berubah jadi danau.  

e) Situ adalah danau atau waduk yang berukuran kecil, baik luasan, kedalaman maupun 

volume airnya. Kata Situ diadopsi dari bahasa Sunda yang arti sesungguhnya adalah 

danau.  

f) Mata air adalah air tanah yang keluar dari perut bumi. Aliran air bawah tanah tersebut 

merupakan kumpulan dari rembesan air didalam tanah dan muncul ke permukaan 

bumi sebagai mata air. Mata air umumnya jernih dan unsur hara yang dikandungnya 

tergantung pada jenis batuan yang terdapat di aliran air bawah tanah tersebut. Mata 

air yang keluar dari permukaan bumi kemudian mengalir membentuk aliran sungai  

kecil dan masuk ke aliran sungai besar bersama aliran sungai kecil lainnya dan 

bermuara ke hilir pantai.  

g) Air sumur diperoleh dengan menggali tanah hingga kedalaman tertentu. Pada 

kedalaman tersebut, penggalian tanah bisa mencapai/mengenai aliran air/sungai 
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bawah tanah. Akibat tekanan air dari sungai bawah tanah tersebut. massa air bisa 

bergerak ke atas mengisi rongga dasar sumur sehingga menjadi sediaan (tandon) air.  

h) Air hujan berasal dari presivitasi uap air di udara. Uap air tersebut berasal dari 

evaporasi dan transpirasi permukaan bumi akibat adanya sinar matahari. Uap air yang 

melayang-layang tersebut selanjutnya bersatu dan berkumpul sehingga memiliki 

bobot yang cukup untuk jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Dipermukaan bumi, 

curahan hujan tersebut sebagian meresap ke dalam tanah (infiltrasi) dan sebagian lagi 

mengalir (perkolasi) membentuk sungai dan menggenang membentuk danau.  

 

Perairan payau berlokasi di muara sungai dan pantai tempat terjadinya transisi dari 

kondisi air tawar ke kondisi air asin. Selain muara sungai dan pantai, air payau juga bisa 

ditemukan di rawa dekat pantai dan memiliki salinitas dengan kisaran yang sangat lebar, 

yakni salinitas antara 6–29 ppt. Sedangkan perairan laut adalah perairan yang berada di 

laut dan memiliki kadar garam (salinitas) > 30 ppt. Perairan laut dapat dikelompokkan 

berdasarkan beberapa kriteria yakni berdasarkan kedalaman terdiri dari perairan dangkal 

(shallow sea) <30 m dan laut dalam (deep sea) > 30 m. Berdasarkan keterlindungannya, 

perairan laut dikelompokkan menjadi laut terbuka/laut lepas (open sea/off shore) dan 

laut terlindung berupa teluk, selat, tanjung dan perairan dangkal. 

 

Budidaya perairan (akuakultur) adalah kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) 

akuatik dilingkungan terkontrol dalam rangka mendapat keuntungan (profit) sehingga 

disebut juga akuabisnis. Selain itu tujuan budidaya perairan juga mencakup :  

1) Produksi Makanan Daging ikan  

Daging ikan merupakan sumber protein hewani dan makanan sehat yang sangat 

dibutuhkan manusia, selain produk-produk peternakan seperti daging sapi, ayam, dan 

telur. Kebutuhan ikan dipenuhi melalui kegiatan penangkapan dan budidaya perairan. 

Produk perikanan tangkap umumnya berupa ikan segar, beku dan olahan 

(pengeringan, pengasinan, fillet, pengalengan, penepungan dan sebagainya).  
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2) Perbaikan Stok Ikan di Alam  

Stock ikan di alam baik di laut maupun perairan umum cenderung semakin berkurang. 

Pengurangan stok ikan di alam disebabkan oleh tingginya laju penangkapan dan 

kematian dibandingkan dengan rendahnya laju perkembangbiakan dan pertumbuhan. 

Laju penangkapan ikan meningkat disebabkan oleh tuntutan pemenuhan kebutuhan 

manusia yang meningkat sejalan dengan pertambahan populasi penduduk dunia. Laju 

kematian di alam juga meningkat sejalan dengan semakin memburuknya kualitas 

lingkungan. Memasuki abad ke-21, paradigma pembangunan perikanan tangkap dunia 

telah beralih, dari paradigma lama (penangkapan) ke paradigma baru yang lebih 

menekankan aspek pemanfaatan sumber daya hayati secara lestari dan berkelanjutan. 

Dalam paradigma baru tersebut, yang dinyatakan dalam Code of Conduct for 

Responsible Fisheries (CCRF) atau kode tindak perikanan yang bertanggungjawab yang 

diprakasai oleh Organisasi Pangan Sedunia yakni FAO, disebutkan perlunya upaya-

upaya peningkatan stok ikan di alam (stok enhancement ) melalui kegiatan restocking. 

Sudah saatnya pada perairan laut yang mengalami overfishing dan perairan umum 

yang mengalami degradasi sumber daya ikan diberlakukan program restocking.  

3) Produksi Ikan Untuk Rekreasi  

Dewasa ini, kebutuhan manusia dalam hal rekreasi meningkat, terutama pada 

masyarakat perkotaan. Kegiatan rekreasi tersebut diantaranya adalah memancing 

(seperti : leisure fishing, sport fishing ) dan atraksi ikan dalam akuarium besar seperti 

di Taman Akuarium Air Tawar, Taman Mini Indonesia Indah, dan Sea World.  

4) Produksi Ikan Umpan.  

Ikan Bandeng (Chanos chanos ) merupakan contoh akuakultur untuk dijadikan umpan 

hidup dalam kegiatan penangkapan tuna. Bandeng dipilih sebagai umpan hidup karena 

warna tubuhnya keperak-perakkan sehingga menarik perhatian tuna. Oleh karena itu, 

akhir-akhir ini permintaan bandeng hidup sebagai umpan meningkat tajam sejalan 

dengan perkembangan usaha penangkapan tuna.  

5) Produksi Ikan Hias  

Kegiatan budidaya perairan juga ditujukan untuk menghasilkan ikan hias (ornamental 

fish ). Ikan hias diproduksi karena memiliki warna dan bentuk tubuh serta tingkah laku 
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yang unik dan menarik sehingga memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomi ikan hias juga 

dipengaruhi oleh tingkat kesulitan pengembangbiakan (breeding) ikan ini.  

6) Daur Ulang Bahan Organik  

Beberapa ikan budidaya perairan dapat memanfaatkan bahan organik, baik secara 

langsung maupun tidak langsung Seperti ikan tilapia digunakan untuk mengurangi 

sedimen organik yang terdapat di waduk. Ikan tilapia tersebut mempunyai 

kemampuan mengkonsumsi bahan organik dan mengonversinya menjadi protein 

daging ikan yang bernilai. 

7) Produksi Bahan Industri  

Dampak dari industrialisasi dan globalisasi telah menyebabkan meningkatnya 

permintaan akan barang/produk kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, papan 

dan kebutuhan sekunder atau tersier lainnya. Beberapa produk budidaya perairan kini 

telah menjadi bahan baku industri penting seperti industri pakan, obat-obatan atau 

farmasi, kosmetika, tekstil dan bahan kimia lainnya seperti industri cat, keramik, pasta 

gigi dan sebagainya. Rumput laut, patin, nila, dan fitoplankton chlorella merupakan 

contoh komoditas budidaya perairan yang telah menjadi bahan baku suatu industri. 

Penyediaan benih ikan/komoditas budidaya saat ini masih dilakukan oleh masyarakat 

dengan cara mengambil benih atau bibit dari alam (sungai, danau, laut dan 

sebagainya) dan sebagian lagi telah dikembangkan dengan cara melakukan proses 

pemijahan/pembibitan biota air di dalam wadah budidaya.  

 

Dukungan teknologi yang diperlukan bagi pengembangan budidaya perairan untuk 

pemenuhan gizi masyarakat adalah:  

1) Sistem budidaya, perlu dikembangan sistem yang lebih efisien dan efektif mengingat 

biaya input budidaya yang cenderung meningkat, seperti penggunaan pakan buatan.  

2) Teknologi budidaya untuk komoditas baru yang digemari oleh masyarakat, seperti 

cumi-cumi, abalone dan lain-lain.  

3) Teknologi pembenihan, khususnya untuk lebih memberi memudahkan bagi 

masyarakat di dalam mendapatkan benih, seperti pengembangan backyard hatchery 

untuk produksi benih bandeng. Teknologi pemuliaan diperlukan untuk mendukung 



 

10 

 

teknologi perbenihan ini, mengingat semakin menurunnya mutu genetik ikan budidaya 

saat ini.  

4) Teknologi pakan/ nutrisi. Pembuatan pakan ikan selama ini lebih banyak 

mengandalkan tepung ikan sebagai sumber protein, sedangkan untuk memenuhi 

kebutuhan tepung ikan masih harus diimpor. Oleh karena itu perlu dikembangkan 

sumber protein alternatif, misalnya memanfaatkan maggot yang dikembangbiakkan 

dengan memanfaatkan limbah kelapa sawit. Teknologi produksi Artemia, yang 

digunakan untuk pakan benih ikan dan udang, perlu dikembangkan karena selama ini 

masih diimpor.  

5) Teknologi deteksi dan pencegahan penyakit. Penggunaan PCR (Polymerase Chain 

Reaction) untuk diagnosis penyakit ikan dan udang secara cepat perlu lebih 

dikembangkan.  

6) Peningkatan mutu melalui rekayasa genetika (reproduksi, pertumbuhan, mutu dan 

warna daging, efisiensi pakan, ketahanan terhadap penyakit dan perubahan 

lingkungan.  

 

Potensi dan Peran Budidaya Perairan 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang 

dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2 yang memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan 

dan perikanan yang sangat besar. Potensi lestari sumber daya ikan atau maximum 

sustainable yield (MSY) di perairan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun, dengan 

jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,2 juta ton/tahun (80% dari MSY). 

Kemudian, untuk besarnya potensi perikanan tangkap di perairan umum yang memiliki 

total luas sekitar 54 juta Ha, yang meliputi danau, waduk, sungai, rawa, dan genangan air 

lainnya, diperkirakan mencapai 0,9 juta ton ikan/tahun. Sementara, untuk perikanan 

budidaya, potensi yang dimilikinya adalah : 

a) Perikanan budidaya air laut seluas 8,3 juta Ha (yang terdiri dari 20% untuk budidaya 

ikan, 10% untuk budidaya kekerangan, 60% untuk budidaya rumput laut, dan 10% 

untuk lainnya).  

b) Perikanan budidaya air payau atau tambak seluas 1,3 juta Ha. 
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c) Perikanan budidaya air tawar seluas 2,2 juta Ha (yang terdiri dari kolam seluas 526,40 

ribu Ha, perairan umum (danau, waduk, sungai dan rawa) seluas 158,2 ribu Ha, dan 

sawah untuk mina padi seluas 1,55 juta Ha).  

 

Berdasarkan data FAO (2014) pada tahun 2012 Indonesia menempati peringkat ke-2 

untuk produksi perikanan tangkap dan peringkat ke-4 untuk produksi perikanan budidaya 

di dunia. Fakta ini dapat memberikan gambaran bahwa potensi perikanan Indonesia 

sangat besar, sehingga bila dikelola dengan baik dan bertanggungjawab agar kegiatannya 

dapat berkelanjutan, maka dapat menjadi sebagai salah satu sumber modal utama 

pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang. 

 

Potensi perikanan yang sangat besar tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal 

secara berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Indonesia, bila dikelola dengan baik 

dan bertanggungjawab. Hal tersebut juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia (UU RI) Nomor 45 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yang menegaskan bahwa 

pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan 

berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Menyadari pentingnya 

arti keberlanjutan tersebut, maka pada tahun 1995 badan dunia FAO merumuskan 

konsep pembangunan perikanan berkelanjutan dengan menyusun dokumen Kode Etik 

Perikanan yang Bertanggung Jawab atau Code of Conduct for Responsible Fisheries 

(CCRF). Aktivitas perikanan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui pengelolaan 

perikanan yang tepat dan efektif, yang umumnya ditandai dengan meningkatnya kualitas 

hidup dan kesejahteraan manusianya serta juga terjaganya kelestarian sumber daya ikan 

dan kesehatan ekosistemnya. Selanjutnya, Charles (2001) dalam paradigmanya tentang 

Sustainable Fisheries System, mengemukakan bahwa pembangunan perikanan yang 

berkelanjutan harus dapat mengakomodasi empat aspek utama yang mencakup dari hulu 

hingga hilir, yakni: 

1) Keberlanjutan ekologi (ecological sustainability): memelihara keberlanjutan 

stok/biomass sumber daya ikan sehingga pemanfaatannya tidak melewati daya 

dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistemnya.  
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2) Keberlanjutan sosio-ekonomi (socioeconomic sustainability): memperhatikan 

keberlanjutan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan dengan mempertahankan 

atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang layak. 

3) Keberlanjutan komunitas (community sustainability): menjaga keberlanjutan 

lingkungan komunitas atau masyarakat perikanan yang kondusif dan sinergis dengan 

menegakkan aturan atau kesepakatan bersama yang tegas dan efektif. 

4) Keberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability): menjaga keberlanjutan tata 

kelola yang baik, adil, dan bersih melalui kelembagaan yang efisien dan efektif guna 

mengintegrasikan atau memadukan tiga aspek utama lainnya (keberlanjutan ekologi, 

keberlanjutan sosio-ekonomi, dan keberlanjutan masyarakat). 

 
Secara umum, aktivitas perikanan di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang 

berkelanjutan. Hal ini, dapat dilihat dengan masih belum banyaknya jumlah usaha 

perikanan di Indonesia yang berjalan langgeng (bertahan dalam jangka panjang). Selain 

itu, sektor perikanan nasional juga masih cukup banyak menghadapi kendala atau 

permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan paling utama yang menjadi penyebab 

perikanan di Indonesia belum berjalan secara berkelanjutan adalah masih lemahnya 

sistem pengelolaan perikanan (fisheries management system), baik untuk perikanan 

tangkap maupun perikanan budidaya. Sebagai gambaran pada perikanan tangkap, 

beberapa contohnya adalah: 1) masih maraknya aktivitas IUU fishing; 2) gejala lebih 

tangkap atau overfishing di beberapa perairan pantai Indonesia, akibat pemanfaatan 

sumber daya ikan yang umumnya masih bersifat open acces dan belum melaksanakan 

limited entry secara penuh; 3) masih terdapat penggunaan alat penangkapan ikan yang 

bersifat destruktif; dan 4) sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan yang masih 

lemah dan belum efektif. 

 

Sementara pada perikanan budidaya, diantaranya adalah: 1) kebutuhan pakan yang 

masih tergantung dengan impor dari negara lain; 2) sebagian besar usaha perikanan 

budidaya di Indonesia belum menerapkan good aquaculture practices, sehingga 

aktivitasnya berdampak pada degradasi lingkungan yang cukup signifikan, yang akhirnya 

menimbulkan masalah penyakit, kematian massal, dan juga terjadinya pencemaran, baik 
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dari limbah sisa pakan maupun dari limbah penggunaan obat-obatan yang tidak tepat 

jenis dan dosis; 3) masih sering terjadinya konversi lahan yang tidak sesuai dengan 

peruntukkannya, sehingga sering menjadi ancaman langsung mapun tidak langsung bagi 

keberlanjutan usaha perikanan budidaya; dan 4) ketersediaan induk ikan dan udang 

unggulan masih sangat terbatas. 

 

Tambahan pula, pembangunan perikanan di Indonesia hingga kini masih fokus pada 

pengembangan aspek ekonomi semata. Hal ini tercermin dengan penggunaan indikator 

kinerja utama (IKU) untuk pembangunan perikanannya seperti tercantum dalam Rencana 

Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2010-20142, yakni: 1) meningkatnya 

persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan; 2) meningkatnya 

jumlah produksi perikanan; 3) meningkatnya nilai tukar nelayan (NTN) dan pembudidaya 

ikan (NTPi); 4) meningkatnya jumlah konsumsi ikan dalam negeri per kapita; 5) 

meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan; 6) menurunnya jumlah kasus penolakan 

ekspor hasil perikanan per negara mitra; 7) bertambahnya luas kawasan korservasi 

perairan yang dikelola secara berkelanjutan; 8) bertambahnya jumlah pulau-pulau kecil, 

termasuk pulau-pulau kecil terluar, yang dikelola; dan 9) meningkatnya persentase 

wilayah perairan bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan 

dan perikanan. Padahal, dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk bidang perikanan, 

tidak hanya aspek ekonomi semata yang perlu dikembangkan, namun juga aspek sosial 

dan ekologinya3, agar aktivitasnya dapat berkelanjutan. Dari 9 IKU yang ditetapkan 

tersebut, terdapat 5 IKU (IKU 1, 2, 3, 5, dan 6) yang fokus pada aspek ekonomi, sedangkan 

untuk aspek sosial hanya 2 IKU (IKU 4 dan 8), dan aspek ekologi juga 2 IKU (IKU 7 dan 9). 

Seharusnya dibuat IKU yang berimbang atau lebih baik lagi bila menggunakan IKU yg 

dapat mencerminkan 3 aspek utama keberlanjutan, yakni ekonomi, sosial, dan ekologi. 

Sebagai salah satu contohnya adalah seperti IKU meningkatnya produksi perikanan, yang 

hanya mencerminkan aspek ekonomi semata, dapat diganti menjadi IKU maksimalnya 

produktivitas perikanan sesuai daya dukung lingkungan, yang akan mencerminkan aspek 

ekonomi melalui pencapaian usaha yang menguntungkan, aspek sosial melalui 
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penjaminan lokasi daerah usaha perikanan, dan aspek ekologi melalui pengaturan jumlah 

input produksi yang sesuai daya dukung. 

 

Upaya memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal, berkelanjutan, dan lestari 

merupakan tuntutan yang sangat mendesak bagi sebesarnya-besarnya kemakmuran 

rakyat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, 

pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan 

berusaha, serta peningkatan ekspor untuk menghasilkan devisa negara. Berdasarkan hal 

ini, guna memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara Indonesia 

serta menjamin keberlangsungan usaha perikanan itu sendiri, maka sudah seharusnya 

pembangunan dan aktivitas perikanan nasional secepatnya diarahkan untuk menerapkan 

kaidah-kaidah perikanan berkelanjutan. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan, 

termasuk bidang perikanan, mencakup tiga aspek utama, yaitu: ekologi, ekonomi, dan 

sosial. Tanpa keberlanjutan ekologi, misalnya penggunaan teknologi yang merusak atau 

tidak ramah lingkungan, akan menyebabkan menurunnya sumber daya ikan bahkan juga 

bisa punah, sehingga akibatnya kegiatan ekonomi perikanan akan terhenti dan tentu akan 

berdampak pula pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang terlibat kegiatan 

perikanan. Kemudian, tanpa keberlanjutan ekonomi, misalnya rendahnya harga ikan yang 

tidak sesuai dengan biaya operasional, maka akan menimbulkan eksploitasi besar-

besaran untuk dapat menutup biaya produksi yang dapat merusak kehidupan ekologi 

perikanan. Begitu pula tanpa keberlanjutan kehidupan sosial para stakeholder perikanan 

maka proses pemanfaatan perikanan dan kegiatan ekonominya akan menimbulkan 

berbagai konflik sosial di masyarakat penggunanya. Dengan demikian, agar perikanan 

yang berkelanjutan tersebut dapat segera terwujud, maka tentunya harus diimbangi 

dengan regulasi dan kebijakan yang tepat dan efektif. 

 

Integrasi Sistem dan Teknologi Budidaya Perikanan 

Bioteknologi adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa genetika secara 

terpadu, untuk menghasilkan barang atau lainnya bagi kepentingan manusia. Biokimia 

mempelajari struktur kimiawi organisme. Rekayasa genetika adalah aplikasi genetik 
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dengan mentransplantasi gen dari satu organisme ke organisme lain. 

Ciri utama bioteknologi adalah : 

1) adanya benda biologi berupa mikroba, tumbuhan atau hewan. 

2) adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. 

3) produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. 

 

Bioteknologi telah berkembang pesat, terutama dalam bidang kedokteran, pengelolaan 

lingkungan, produksi pangan dan pertanian. Dalam bidang kedokteran, bioteknologi telah 

mengembangkan obat-obatan berbasis bioteknologi Insulin yang dihasilkan secara 

bioteknologi sudah terbukti dapat mengobati diabetes; hormon pertumbuhan yang 

diproduksi dengan menggunakan bioteknologi ternyata mampu menyembuhkan 

gangguan pertumbuhan serta mempercepat penyembuhan luka; juga telah berhasil 

dikembangkan vaksin pencegahan penyakit hepatitis B. Saat ini dapat mengatasi penyakit 

dengan melakukan pengubahan terhadap susunan gen-gen yang termutasi. Produksi 

hormon insulin untuk pengidap diabetes mellitus juga adanya pra-Implantasi Genetik 

Diagnosis yang memungkinkan stem cells memproduksi sel-sel yang dibutuhkan. 

Contohnya kasus Molly, gadis berusia 6 tahun yang merupakan anak tunggal dan orang 

tuanya menginginkan cara yang benar-benar aman untuk menghindarkan putrinya dari 

penyakit leukimia. Dengan metode ini akhirnya memacu sumsum tulang belakang untuk 

menghasilkan sel darah. 

 

Bioteknologi perikanan adalah bioteknologi yang ditekankan khusus pada bidang 

perikanan. Penerapan bioteknologi dalam bidang perikanan sangat luas, mulai dari 

rekayasa media budidaya, ikan, hingga pascapanen hasil perikanan. Pemanfaatan 

mikroba telah terbukti mampu mempertahankan kualitas media budidaya sehingga aman 

untuk digunakan sebagai media budidaya ikan. Bioteknologi telah menciptakan ikan 

berkarakter genetis khas yang dihasilkan melalui rekayasa gen. Melalui rekayasa gen, 

dapat diciptakan ikan yang tumbuh cepat, warnanya menarik, dagingnya tebal, tahan 

penyakit dan sebagainya. 
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Pada tahap pascapanen hasil perikanan, bioteknologi mampu mengubah ikan melalui 

proses transformasi biologi hingga dihasilkan produk yang bermanfaat bagi kelangsungan 

hidup manusia. Sudah sejak abad 11, manusia sebetulnya menggunakan prinsip dasar ini. 

Pembuatan pangan seperti peda, kecap ikan, terasi ikan merupakan hasil bioteknologi. 

Ketahanan pangan merupakan isu global yang sekarang sedang ramai dibicarakan. 

Alasannya jelas, pada Tahun 2033 populasi manusia di dunia akan mencapai sektar 12 

miliar jiwa. Sebagian besar penduduk tersebut adal di benua Asia. Berdasarkan hal 

tersebut, diperkirakan pada Tahun 2010 kebutuhan pangan penduduk Asia akan 

melampaui persediaan yang ada. Kondisi ini membuat Negara Indonesia harus bekerja 

keras memenuhi kebutuhan pangannya, sehingga peristiwa kelangkaan pangan di atas 

tidak perlu dialami. Langkah pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan sudah 

mulai terlihat, salah satu komitmennya adalah meningkatkan produksi ikan menjadi tiga 

kali lipat dari periode sebelumnya. 

 

Bioteknologi merupakan penggunaan sistem biologi atau organisme hidup dalam proses 

produksi. Bioteknologi memiliki cakupan manfaat yang luas bagi dunia perikanan dan 

budidaya ikan. Manfaat tersebut diantaranya, meningkatkan tingkat pertumbuhan ikan 

budidaya, meningkatkan nilai gizi pada pakan ikan, meningkatkan kesehatan ikan, 

membantu memperbaiki dan melindungi lingkungan, memperluas cakupan jenis ikan, 

meningkatkan pengelolaan dan konservasi ketersediaan benih di alam. Terdapat 

beberapa bioteknologi sederhana yang sudah diterapkan sejak lama seperti pemupukan 

kolam untuk meningkatkan ketersediaan pakan. Sedangkan yang lain merupakan 

teknologi maju yang memanfaatkan pengetahuan biologi molekul dan genetik seperti 

rekayasa genetik dan diagnosa penyakit melalui DNA. Tujuan utama penerapan 

bioteknologi genetik pada ikan adalah untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan. Namun 

bisa juga digunakan untuk meningkatkan daya tahan terhadap penyakit dan lingkungan. 

Terdapat beberapa teknik bioteknologi yang sudah diterapkan pada ikan budidaya. 

 

Pembenihan selektif, yang merupakan pembenihan ikan secara tradisional, pertama kali 

dikembangkan pada ikan mas ribuan tahun yang lalu. Namun sampai sekarang 
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pembenihan selektif hanya diterapkan pada ikan untuk konsumsi seperti ikan nila, catfish, 

dan trout sehingga masih banyak ikan budidaya yang pembenihannya seperti di perairan 

umum. Program pembenihan secara selektif telah memberikan peningkatan hasil dan 

pendapatan yang setabil contohnya terdapat peningkatan tingkat pertumbuhan 5-20% 

pada ikan budidaya seperti Salmon, Nila dan catfish. 

 

Bioteknologi mampu membuat manipulasi pada bentuk kromosom merupakan teknik 

yang bisa digunakan untuk menghasilkan organisme ‘triploid’ yaitu organisme dengan 

tiga bentuk kromosom dimana biasanya suatu organisme cuma memiliki dua bentuk. 

Triploid umumnya tidak bisa bereproduksi sehingga ada pemikiran bahwa energi yang 

dimiliki akan sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan perkembangan suatu 

organisme walaupun belum ada bukti yang menguatkan pemikiran tersebut. Keuntungan 

triploid lebih terlihat pada fungsi sterilitasnya meskipun tidak mencapai 100%. 

Contohnya, tiram triploid tidak dapat memproduksi gonad sehingga dapat dipasarkan 

sepanjang tahun. Hal ini disebabkan produksi gamet (sel kelamin, ovum atau telur pada 

betina dan sperma pada jantan) membuat tiram yang matang gonad memiliki rasa yang 

tidak enak. 

 

Dalam budidaya perikanan, budidaya sejenis (monosex culture) biasanya lebih 

menguntungkan dari pada budidaya lainnya. Sebagai contoh, Ikan sturgeon betina 

menghasilkan caviar, ikan nila jantan tumbuh lebih cepat daripada betina, ikan salmon 

dan trout betina lebih cepat tumbuh daripada ikan jantan. Produksi ikan secara monosek 

memberikan banyak keuntungan dan dapat dilakukan dengan cara memanipulasi 

perkembangan gamet dan embrio. Pemanipulasian dilakukan dalam bentuk 

denaturalisasi DNA sel kelamin yang dilanjutkan dengan manipulasi bentuk kromosom 

atau sex reversal menggunakan hormon dan tindakan pembenihan. Penggunaan hormon 

yang tepat dengan ketat dapat merubah sifat fenotip kelamin ikan. Contohnya, secara 

genetik ikan nila jantan akan berubah secara fisik menjadi betina dengan pemberian 

hormon estrogen. Ikan-ikan jantan ini dikawinkan dengan ikan jantan alami untuk 

menghasilkan semua anakan ikan nila jantan yang tumbuh lebih cepat dan dapat 
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menghindari perkawinan yang tidak diinginkan yang biasa terjadi pada budidaya nila 

secara multi-sex. Pada budidaya ikan nila multi-sex, perkawinan ikan-ikan berukuran kecil 

sering terjadi dan menyebabkan kepadatan yang berlebih. Beberapa anakan jantan dari 

proses ini memiliki dua kromosom jantan sehingga dapat dijadikan sebagai induk untuk 

pembenihan selanjutnya. Manfaat besar dari teknik ini yaitu semua populasi jantan bisa 

diproduksi untuk generasi seterusnya tanpa menggunakan hormon. 

 

Hibridasi merupakan bioteknologi genetik yang semakin mudah dilakukan dengan 

berkembangnya teknik pembenihan buatan seperti penggunaan kelenjar hipopisa atau 

hormon lainnya yang merangsang perkembangan gamet dan mendorong pemijahan 

(pengeluaran telur ikan). Peningkatan pemahaman faktor-faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi reproduksi seperti lamanya penyinaran matahari, suhu atau arus air telah 

memainkan peranan penting dalam peningkatan program pembenihan. Sekarang 

pembudidaya ikan dapat mengatasi rahasia mekanisme reproduksi ikan secara alami di 

perairan umum. Hibridasi bisa digunakan juga untuk menghasilkan anakan satu jenis 

kelamin (Hibridasi pada ikan nila Nile dan Nila biru). 

 

Peningkatan teknologi reproduksi ikan telah banyak membantu pembudidaya dalam 

usaha membudidayakan ikan. Selain itu, dengan adanya kemampuan untuk mengatasi 

kendala alam dan masa memijah, pembudidaya bisa mengawinkan ikan lebih banyak 

pada saat-saat nilai jual ikan tinggi dan juga menjamin ketersediaan ikan di pasar. 

 

Rekayasa genetik merupakan sebuah istilah yang samar dan pengertiannya menjadi 

hampir mirip dengan transgenik (transfer gen) seperti ikan trangenik atau Modifikasi 

Organisme secara Genetik (GMOs). Teknologi ini sedang berkembang dengan cepat dan 

memungkinkan merubah gen-gen species yang memiliki keterikatan yang jauh; 

contohnya, sebuah gen yang menghasilkan protein anti-beku telah ditransfer dari ikan 

laut yang tahan dingin ke buah strawberry. Transfer gen pada ikan biasanya mencakup 

gen yang menghasilkan hormon pertumbuhan dan hal ini telah dibuktikan dengan 

peningkatan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada ikan mas, catfish, salmom, ikan nila, 
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mudloach, dan trout. Gen anti-beku yang diterapkan pada tanaman juga diterapkan pada 

ikan salmon dengan harapan dapat memperluas pembudidayaan ikan tersebut. Produksi 

protein gen ini tidak cukup untuk memperluas jangkauan ikan salmon di perairan dingin 

tetapi gen ini memungkinkan salmon untuk terus berkembang selama musim dingin 

dimana ikan salmon non-transgenik tidak akan berkembang. Teknologi transgenik saat ini 

masih dalam taraf penelitian dan pengembangan; belum ada ikan ataupun tanaman 

transgenik yang tersedia untuk dikonsumsi. 

 

Menurut Sumantadinata (1988), batasan dari bioteknologi bidang akuakultur adalah 

memiliki cakupan yang luas, salah satu yang umum digunakan adalah suatu kegiatan 

menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dan rekayasa dalam mengolah bahan dari unsur hayati 

untuk penyediaan barang dan jasa.  Dalam bidang budidaya ikan hias, khususnya dalam 

pembenihan, prinsip biologi adalah sebagai sarana upaya untuk penyediaan induk dan 

benih ikan hias yang berkualitas. Salah satu penyebab rendahnya produksi perikanan 

Indonesia adalah kemampuan mengolahnya. Sekitar 20-25 persen produk perikanan tidak 

dapat dimanfaatkan karena tidak diolah atau mengalami pembusukan. Ini berarti satu 

juta ton ikan terbuang percuma. Beberapa kendala dialami oleh pengusaha pengolah 

hasil perikanan untuk menekan persentase ikan yang tidak dapat dimanfaatkan. Kendala 

tersebut mulai dari kondisi bahan baku, teknologi pengolahan, sumberdaya manusia dan 

tingkat konsumsi ikan. Bioteknologi pengolahan hasil perikanan (BPHP) merupakan 

cabang dari bioteknologi pangan yang sudah lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia 

untuk mengolah hasil perikanan. Beberapa produk yang telah dihasilkan masyarakat 

melalui penerapan bioteknologi antara lain peda, kecap ikan, bekasem, bekasang, terasi 

dan silase. Meskipun mereka tidak memahami prinsip ilmiah yang mendasarinya, para 

pengolah ikan telah memanfaatkan bioteknologi selama berabad-abad untuk membuat 

pangan berbahan baku ikan. Secara garis besarnya BPHP adalah salah satu teknologi 

untuk mengolah hasil perikanan menggunakan jasa mahluk hidup, yaitu mikroba. Salah 

satu sifat mikroba yang menjadi dasar penggunaan BPHP adalah kemampuannya 

merombak senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana, sehingga dihasilkan 

pangan berbentuk padat, semi padat dan cair. Mikroba memiliki kemampuan merombak 
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senyawa kompleks (protein, lemak dan karbohidrat) menjadi senyawa lebih sederhana 

(asam amino, asam lemak dan glukosa). Perombakan demikian telah merombak hasil 

perikanan menjadi pangan yang aman dikonsumsi manusia. Apabila tidak segera 

dihentikan, mikroba akan merombak senyawa sederhana tersebut menjadi ammonia, 

hidrogen sulfida, keton dan alkohol. Perubahan tersebut menjadikan pangan tersebut 

tidak layak lagi dikonsumsi. 
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BAB II 

PENGELOLAAN KUALITAS AIR 

 

A. Kompetensi Inti Guru :  

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

 

B. Kompetensi Guru Mata Pelajaran (KD) :  

Menentukan hubungan timbal balik antar berbagai macam parameter kualitas air 

Menganalisis kondisi optimal parameter fisika, kimia dan biologi perairan dalam proses 

budidaya 

Pengembangan metode perbaikan mutu kualitas air 

Pengembangan konsep keseimbangan lingkungan, biota air dan penyakit dalam 

budidaya perairan 

 

C. Uraian Materi 

Air merupakan media kehidupan biota air yang sangat menentukan keberhasilan suatu 

usaha budidaya perikanan. Faktor penentu ini dikarenakan seluruh kehidupan ikan   

bergantung pada kondisi air, antara lain: untuk kebutuhan respirasi, keseimbangan cairan 

tubuh, proses fisiologis, serta ruang gerak. Air yang digunakan untuk budidaya ikan harus 

mempunyai standar kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan persyaratan hidup ikan.  

Air harus memenuhi kriteria yang baik untuk hewan dan tumbuhan tingkat rendah yaitu 

plankton sebagai indikator paling mudah bahwa air tersebut dapat digunakan untuk 

budidaya ikan. Hal ini dikarenakan plankton merupakan produsen primer sebagai 

pendukung kesuburan perairan. Kondisi perairan/ air harus mampu menyiapkan kondisi 

yang baik, terutama untuk tumbuhan tingkat rendah (Fitoplankton) dalam proses 

asimilasi sebagai sumber makanan hewan terutama ikan. 

 

Kualitas air pada kegiatan budidaya ikan mudah sekali berfluktuasi yang dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan sekitar dan aktifitas kehidupan biota air itu sendiri. Kecenderungan 
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akibat pengaruh ini seringkali dapat menurunkan kualitas air yang dapat menyebabkan 

terganggunya fisiologis ikan. Dalam pengelolaan kualitas, maka parameter kualitas air 

dibedakan dalam tiga bagian yaitu berdasarkan fisika, kimia dan biologi.  

I. Parameter fisika 

Sifat-sifat fisika air merupakan faktor pemisah antara lingkungan air dengan 

lingkungan udara. Selain itu faktor fisika juga banyak mempengaruhi kehidupan 

organisme di dalam air. 

1. Warna air 

Warna air pada suatu perairan yang kita lihat merupakan berkas cahaya yang tidak 

diserap dan keluar kembali dari perairan tersebut. Warna yang disebabkan oleh 

bahan-bahan yang melayang-layang baik berupa organisme maupun benda mati. 

Warna-warni air tersebut seperti: warna biru, hijau, hijau kuning dan warna coklat. 

 

Pada lingkungan budidaya warna air yang didapati juga bermacam-macam, antara 

lain dipengaruhi oleh kandungan plankton yang berada di dalam air baik 

(fitoplankton, zooplankton), larutan tersuspensi, dekomposisi bahan organik, mineral 

maupun bahan lain yang terlarut dalam air. Warna air yang disebabkan oleh 

dominasi plankton dapat mempengaruhi warna air, sehingga secara tidak langsung 

dari warna perairan juga dapat menggambarkan kesuburan perairan. Warna air yang 

disebabkan oleh dominasi plankton antara lain:  

a. Hijau, disebabkan oleh Dunaleilla dan Chlorella yang merupakan pakan alami yang 

baik untuk biota budidaya, namun ada juga warna hijau yang didominasi oleh 

Chaetomorpha dan Enteromorpha yang memeiliki pengaruh kurang baik terhadap  

kehidupan biota budidaya. 

b. Hijau tua, disebabkan oleh dominasi Mycrocystis, Spirulina, Oscillatoria dan 

Phormidium yang termasuk blue green algae. Plankton ini mengindikasikan 

banyaknya bahan organik dalam perairan seperti ammonia dan hydrogen sulfide, 

sehingga perairan dengan warna ini kurang baik untuk kegiatan budidaya biota air. 
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c. Kuning kecoklatan, disebabkan oleh Chaetocheros, Nitzchia, Gyrossigma dan 

Skletonema atau yang termasuk Diatom. Diatom akan tumbuh cepat pada 

lingkungan yang bersuhu rendah.  

d. Hijau kecoklatan, disebabkan karena kandungan Bacillariophyta, warna air ini 

bagus untuk area pertambakan karena mengindikasikan banyaknya fitoplankton 

yang dapat dimanfaatkan langsung oleh zooplankton  

e. Coklat kemerahan, disebabkan karena Peridinium dan Schizothrix calcicolla atau 

dari jenis Phytoflagellata yang berbahaya karena beracun sebagian plankton dapat 

mengeluarkan endotoksin yang merugikan biota budidaya.  

 

2. Intensitas cahaya 

Sinar mempunyai arti penting dalam hubungannya dengan beraneka gejala, 

termasuk penglihatan, fotosintesa, dan pemanasan. Radiasi matahari menentukan 

intensitas cahaya pada suatu kedalaman tertentu dan juga sangat mempengaruhi 

suhu perairan. Variasi suhu harian atau tahunan dari suatu perairan merupakan hasil 

dari (a) pancaran sinar, (b) penguapan (evaporasi) dan (c) konduksi panas. Sinar 

matahari yang jatuh di permukaan air, sebagian akan dipantulkan dan sebagian lagi 

menembus ke dalam air. Sinar yang dipantulkan tergantung pada:  

a. Bila di dalam perairan sudut jatuh (sudut inklinasi)  

Sudut jatuh ialah sudut yang dihitung dari garis tegak lurus pada permukaan air. 

Pada sudut jatuh 60o cahaya dipantulkan sebesar 6%; pada 70o sebesar 13,4% dan 

80o sebesar 34,8%.  

b. Naungan  

Adanya naungan seperti terhalangi dedaunan pohon-pohon besar dan bangunan 

dapat mempengaruhi masuknya cahaya ke dalam perairan. 

c. Keadaan permukaan air  

Untuk permukaan yang tenang cahaya yang dipantulkan lebih besar dibandingkan 

dengan permukaan air yang bergelombang.  

d. Lamanya penyinaran  
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Selama sehari terjadi perubahan tinggi matahari sehingga menyebabkan 

perubahan-perubahan yang besar dalam bagian cahaya yang dipantulkan. Hal ini 

dapat dilihat dari intensitas penyinaran pada sore hari berkurang lebih cepat di 

bawah permukaan air daripada di atasnya, sehingga pada waktu malam hari 

cahaya bulan yang dipantulkan akan lebih besar.  

e. Sifat perairan itu sendiri  

Banyak terdapat partikel-partikel, baik berupa tanah liat yang sangat halus, 

butiran-butiran lumpur, fitoplankton maupun zooplankton akan mempengaruhi 

cahaya matahari yang menembus perairan. Ditinjau dari segi produktivitas 

perairan, cahaya yang menembus permukaan air sangat penting. Cahaya ini 

mengalami pembauran (disperse) dan terserap (absorbsi) dan yang terserap akan 

dirubah menjadi energi panas. 

 

Hubungan antara intensitas cahaya matahari dengan kemungkinan berlangsungnya 

fotosintesis di perairan secara vertikal dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:  

a. Zona fotik (eufotik zone).  

Dalam mintakat ini intensitas cahaya matahari masih demikian tingginya sehingga 

fitoplankton benar-benar berperan sebagai produser. Batas bawah mintakat 

eufotik adalah dimana cahaya matahari sudah tidak efektif lagi berperan sebagai 

produsen atau dimana tumbuhan bahari tidak dapat lagi efektif berperan sebagai 

sumber energi untuk berbagai proses faal. Proses faal tersebut dikenal sebagai 

proses respirasi, sehingga dapat dikatakan bahwa batas bawah mintakat eufotik 

ialah kedalaman dimana produksi bahan organik (P) oleh tumbuhan bahari sama 

dengan jumlah yang diperlukan untuk berlangsungnya respirasi (R). Jadi P=R atau 

biasa disebut juga kedalaman kompensasi. Zona ini memiliki kedalaman hingga 

±200 m. 

b. Zona twiligth (disfotic zone).  

Pada zona ini intensitas cahaya matahari demikian rendahnya sehingga 

fitoplankton bukan merupakan produser yang efektif. Produser di daerah ini 

sekedar hidup dan tidak mampu tumbuh dan berkembang biak. Kalau pada 
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keadaan kompensasi P=R, maka dimintakat ini produksi bahan organik (P) lebih 

kecil dari jumlah bahan organik yang diperlukan untuk respirasi (R). Perairan ini 

memiliki kedalaman hingga ± 1000 m. 

c. Zona afotik (aphotic zone).  

Pada zona ini tidak ada cahaya matahari sehingga organisme yang didapatkan 

hanya organisme heterotrop dan saprofit. Pada zona ini disebut juga zona laut 

dalam dimana pada zona ini juga memiliki tekanan hidrostatik yang besar, suhu 

yang dingin, sirkulasi air yang sangat lemah serta suplai bahan makanan yang 

sedikit. 

 

3. Suhu 

Suhu merupakan faktor fisika yang penting dimana-mana di dunia. Kenaikan suhu 

mempercepat reaksi-reaksi kimiawi; menurut Hukum van't Hoff kenaikan suhu 10°C 

akan melipatgandakan kecepatan reaksi, walaupun hukum ini tidak selalu berlaku. 

Misalnya saja proses metabolisme akan meningkat sampai puncaknya dengan 

kenaikan suhu tetapi kemudian menurun lagi. Setiap perubahan suhu cenderung 

untuk mempengaruhi banyaknya proses kimiawi yang terjadi secara bersamaan 

pada jaringan tanaman dan binatang, karenanya juga mempengaruhi biota secara 

keseluruhan. Pada proses penetasan telur suhu sangat berpengaruh terhadap lama 

waktu inkubasi telur, contohnya pada ikan bandeng makin tinggi suhu air 

penetasan, makin cepat waktu inkubasi. Pada suhu 29°C waktu inkubasi 27 – 32 jam 

dan pada suhu 31,5oC waktu inkubasi 20,5 – 22 jam. 
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Gambar 1. Hubungan antara suhu air dan waktu inkubasi 

 

Suhu air sangat berpengaruh terhadap jumlah oksigen terlarut di dalam air. Jika 

suhu tinggi, air akan lebih cepat jenuh dengan oksigen dibanding dengan suhunya 

rendah. Suhu air pada suatu perairan dapat dipengaruhi oleh musim, lintang 

(latitude), ketinggian dari permukaan laut (altitude), waktu dalam satu hari, 

penutupan awan, aliran dan kedalaman air. 

 

Peningkatan suhu air mengakibatkan peningkatan viskositas, reaksi kimia, 

evaporasi dan volatisasi serta penurunan kelarutan gas dalam air seperti O2, CO2, 

N2, CH4 dan sebagainya. Kisaran suhu air yang sangat diperlukan agar 

pertumbuhan ikan-ikan pada perairan tropis dapat berlangsung berkisar antara 

25-32°C. Kisaran suhu tersebut biasanya berlaku di Indonesia sebagai salah satu 

negara tropis sehingga sangat menguntungkan untuk melakukan kegiatan 

budidaya ikan. 

 

Pada perairan tergenang, berdasarkan perbedaan panas pada setiap kedalaman, 

perairan dapat dikelompokkan (stratifikasi) menjadi tiga, yaitu :  

a. lapisan epilimnion, yaitu lapisan sebelah atas perairan yang hangat dengan 

penurunan suhu relatif kecil, seluruh masa air tercampur dengan baik karena 

adanya angin dan gelombang  

b. lapisan termoklin atau metalimnion, yaitu lapisan tengah yang mempunyai 

penurunan suhu sangat tajam, pada daerah ini setiap penambahan kedalaman 1 m 

maka suhu juga akan berkurang 1 °C  

c. lapisan hipolimnion, yaitu lapisan paling bawah dimana padalapisan ini perbedaan 

suhu sangat kecil dan relatif konstan. pada lapisan ini hampir tidak terjadi 

pencampuran massa air sehingga suhu relatif dingin  

 

Pada perairan dangkal akan menunjukkan fluktuasi suhu air yang lebih besar dari pada 

perairan yang dalam. Sedangkan organisme memerlukan suhu yang stabil atau fluktuasi 



 

7 

 

suhu yang rendah. Agar suhu air suatu perairan berfluktuasi rendah maka perlu adanya 

penyebaran suhu. Hal tersebut tercapai secara sifat alam antara lain: 

• Penyerapan (absorbsi) panas matahari pada bagian permukaan air. 

• Angin, sebagai penggerak permindahan massa air. 

• Aliran vertikal dari air itu sendiri, terjadi bila disuatu perairan (danau) terdapat lapisan 

suhu air yaitu lapisan air yang bersuhu rendah akan turun mendesak lapisan air yang 

bersuhu tinggi naik kepermukaan perairan.  

 

Sumber panas yang sangat mempengaruhi suhu air terutama dari:  pancaran (radiasi) 

langsung dari sinar matahari, kondensasi (pengembusan) dari uap air, panas dari dasar 

perairan (pusat bumi), pengaruh panas dari atmosfir, panas dari hasil proses kimia dalam 

air. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan suhu air adalah pada umumnya 

dari: penguapan (evaporasi), pemantulan/pelepasan panas kembali, pemantulan kembali 

cahaya matahari dari permukaanair ke atmosfir. 

 

4. Kekeruhan 

Kekeruhan merupakan gambaran sifat optik air oleh adanya bahan padatan terutama 

bahan tersuspensi dan sedikit dipengaruhi oleh warna air. Bahan tersuspensi ini berupa 

partikel tanah liat, lumpur, koloid tanah dan organisme perairan (mikroorganisme). Hal 

ini menyebabkan hamburan dan absorbsi cahaya yang datang sehingga kekeruhan 

menyebabkan terhalangnya cahaya yang menembus air. Kekeruhan air atau sering 

disebut turbidty adalah salah satu parameter uji fisik dalam analisis air. Pengukuran 

kekeruhan suatu perairan dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut 

dengan Jackson Candler Turbidimeter dengan satuan unit turbiditas setara dengan 1 mg/l 

SiO2. Satu unit turbiditas Jackson Candler Turbidimeter dinyatakan dengan satuan 1 JTU 

(Jackson Turbidity Unit). 

 

Air yang digunakan untuk budidaya ikan selain harus jernih tetapi tetap terdapat 

plankton. Air yang sangat keruh tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya ikan, 

karena air yang keruh dapat menyebabkan : 
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a. Rendahnya kemampuan daya ikat oksigen 

b. Berkurangnya batas pandang ikan 

c. Selera makan ikan berkurang, sehingga efisiensi pakan rendah 

d. Ikan sulit bernafas karena insangnya tertutup oleh partikel-partikel lumpur 

 

5. Salinitas 

Salinitas adalah konsentrasi dari total ion yang terdapat didalam perairan. Pengertian 

salinitas yang sangat mudah dipahami adalah jumlah kadar garam yang terdapat pada 

suatu perairan. Hal ini dikarenakan salinitas ini merupakan gambaran tentang padatan 

total didalam air setelah semua karbonat dikonversi menjadi oksida, semua bromida dan 

iodida digantikan oleh chlorida dan semua bahan organik telah dioksidasi. Satuan salinitas 

dinyatakan dalam gram perkilogram, atau sebagai perseribu, yang lazim disebut “ppt”. 

 

Salinitas dapat didefinisikan sebagai jumlah total dalam gram bahan-bahan terlarut 

dalam satu kilogram air. Dalam keadaan stabil di laut kadar salinitasnya berkisar antara 

34o/oo sampai 35o/oo. Tiap daerah memiliki kadar salinitas yang berbeda beda seperti 

di daerah tropis salinitasnya berkisar antara 30-35o/oo, tetapi tidak terdapat 

pertambahan kadar garam. Kadar garam ini tetap dan tidak berubah sepanjang masa. 

 

Berdasarkan perbedaan salinitasnya perairan dapat dibedakan menjadi empat 

kelompok, antara lain :  

a. Perairan tawar (fresh water) yaitu perairan yang memiliki salinitas berkisar antara 0 – 

5 ppt. contohnya pada air minum, air sungai, sumur, dsb  

b. Perairan payau (brakish water) yaitu perairan yang memiliki salinitas berkisar antara 

5 – 30 ppt, contohnya pada daerah hutan bakau, muara sungai, dan daerah tambak.  

c. Perairan laut (saline water), yaitu perairan yang memiliki salinitas berkisar antara 30 

– 50 ppt. contohnya laut lepas  

d. Perairan hipersaline (brine water), yaitu perairan yang memiliki salinitas > 50 ppt. 

contohnya laut yang dekat kutub  
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6. Kecerahan 

Kecerahan yang tinggi menunjukkan daya tembus cahaya matahari yang jauh ke 

dalam perairan. Begitu juga sebaliknya. Kecerahan adalah sebagian cahaya yang 

diteruskan ke dalam air yang dinyatakan dalam % dari beberapa panjang gelombang 

di daerah spektrum yang terlihat cahaya melalui lapisan 1 meter jauh agak lurus pada 

permukaan air. Apabila kecerahan tidak baik, berarti perairan itu keruh. 

 

7. Kedalaman 

Kedalaman perairan sangat berpengaruh terhadap biota yang dibudidayakan. Hal ini 

berhubungan dengan tekanan yang diterima di dalam air, sebab tekanan bertambah 

seiring dengan bertambahnya kedalaman (Nybakken, 1992). Kedalaman merupakan 

parameter yang penting dalam memecahkan masalah teknik berbagai pesisir seperti 

erosi. Pertambahan stabilitas garis pantai, pelabuhan dan kontraksi, pelabuhan, 

evaluasi, penyimpanan pasang surut, pergerakan, pemeliharaan, rute navigasi. 

Kedalaman juga sangat berpengaruh terhadap penentuan teknologi budidaya 

perairan yang dilakukan di laut ataupun di perairan tergenang ataupun mengalir. 

 

8. Kecepatan arus 

Arus mempunyai pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan biotaperairan. Arus 

dapat menyebabkan ausnya jaringan jazad hidup akibat pengikisan atau teraduknya 

substrat dasar berlumpur yang berakibat pada kekeruhan sehingga terhambatnya 

fotosintesa. Pada saat yang lain, manfaat dari arus adalah menyuplai makanan, 

kelarutan oksigen, penyebaran plankton dan penghilangan CO2 maupun sisa-sisa 

produk biota laut. 

 

Manfaat dari arus bagi banyak biota adalah menyangkut penambahan makanan bagi 

biota-biota tersebut dan pembuangan kotoran-kotorannya. Bagi alga kekurangan zat-

zat kimia dan CO2 dapat dipenuhi, sedangkan bagi binatang, CO2 dan produk-produk 
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sisa dapat disingkirkan dan O2 tetap tersedia. Arus juga berperanan penting bagi 

penyebaran plankton, baik holoplankton maupun meroplankton. Adanya pergerakan 

air ini, mengakibatkan terjadinya perputaran (sirkulasi) panas, zat-zat terlarut dan 

jasad-jasad perairan. Dengan pergerakan air ini menimbulkan aliran yang tidak tetap 

(turbulensi) dan kecepatan massa air. 

 

9. Debit air 

Debit air merupakan ukuran banyaknya volume air yang dapat lewat dalam suatu 

tempat atau yang dapat di tampung dalam suatu tempat tiap satu satuan waktu. 

Dalam sistem satuan SI besarnya debit dinyatakan dalam satuan meter kubik per 

detik (m3/dt). Kemampuan pengukuran debit aliran sangat diperlukan untuk 

mengetahui potensi sumberdaya air di suatu wilayah DAS. Debit aliran dapat 

dijadikan sebuah alat untuk memonitor dan mengevaluasi neraca air suatu kawasan 

melalui pendekatan potensi sumberdaya air permukaan yang ada. 

 

10. Padatan Tersuspensi Total (TSS) 

Total suspended solid atau padatan tersuspensi total (TSS) adalah residu dari 

padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 2μm 

atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. TSS menyebabkan kekeruhan pada air 

akibat padatan tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap. TSS terdiri dari 

partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen, misalnya 

tanah liat, bahan-bahan organik tertentu, sel-sel mikroorganisme, dan sebagainya. 

 

11. Padatan Terlarut Total (TDS) 

Total Dissolve Solid (TDS) yaitu ukuran zat terlarut (baik itu zat organik maupun 

anorganik) yang terdapat pada sebuah larutan. TDS menggambarkan jumlah zat 

terlarut dalam part per million (ppm) atau sama dengan milligram per liter (mg/L). 

Umumnya berdasarkan definisi diatas seharusnya zat yang terlarut dalam air 

(larutan) harus dapat melewati saringan yang berdiameter 2 micrometer (2×10-6 

meter). Aplikasi yang umum digunakan adalah untuk mengukur kualitas cairan pada 
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pengairan, pemeliharaan aquarium, kolam renang, proses kimia, pembuatan air 

mineral, dan lain-lain (Misnani, 2010). 

 

12. Pasang surut 

Pasang merupakan suatu gelombang yang frekuensinya rendah dan pada umumnya 

intensitas terjadinya lebih kecil dari dua kali sehari. Pergerakan pasang ini disebabkan 

oleh adanya gaya tarik dari benda-benda angkasa terhadap massa air di bumi. 

Gerakan ini juga dipengaruhi oleh rotasi bumi sendiri serta letak pulau dan benua. 

Oleh sebab itu tinggi rendahnya gerakan pasang di bumi terutama ditentukan oleh 

jarak atau letak matahari dan bulan terhadap bumi. 

 

13. Berat jenis air 

Berat jenis air pada tempat dan waktu yang berlainan akan berbeda. Perbedaan ini, 

walaupun sangat kecil, tetapi pengaruhnya sangat penting terhadap organisme 

didalam air. Pengaruh berat jenis terhadap kehidupan organisme di dalam air adalah 

adanya kemampuan air tersebut untuk mengapungkan organisme dan benda lainnya. 

Berat jenis dipengaruhi oleh: tekanan (pressure), kadar garam terlarut dalam air, 

kadar garam tersuspensi dalam air, dan suhu.  

 

14. Kekentalan 

Kekentalan air merupakan sifat fisika air yang tidak boleh diabaikan. Hal ini 

merupakan akibat dari tahanan gesekanyang ditimbulkan oleh suatu zat cair pada 

benda bergerak. Besarnya tahanan gesekan ini sebanding dengan:  luas permukaan 

benda yang berhubungan dengan air, kecepatan gerak benda, dan konstanta yang 

tergantung pada suhu dan sifat-sifat zat cair.  

 

15. Tegangan Permukaan  

Tegangan permukaan air timbul akibat aktivitas molekul-molekul air yang tidak 

seimbang pada dan di bawah permukaan air. Molekul-molekul air itu mempunyai 
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daya tarik menarik terhadap molekul-molekul tetangganya, walaupun mereka 

mempunyai kecenderungan untuk bergerak sendiri-sendiri. 

 

II. Parameter Kimia 

 1. Derajat Keasaman (pH) 

Nilai pH pada banyak perairan alami berkisar antara 4 – 9, kehadiran CO2 dan sifat 

basa yang kuat dari ion natrium, kalium dan kalsium dalam air laut cenderung 

mengubah keadaan ini, sehingga air laut sedikit lebih basa berkisar antara 7,5 – 8,4. 

sistem karbondioksida–asam karbonat–bikarbonat berfungsi sebagai buffer yang 

dapat mempertahankan pH air laut dalam suatu kisaran yang sempit. pH air 

mempengaruhi tingkat kesuburan perairan karena mempengaruhi kehidupan jasad 

renik.  

 

Perairan asam akan kurang produktif, malah dapat membunuh hewan budidaya. Pada 

pH rendah kandungan oksigen terlarut akan berkurang, sebagai akibatnya konsumsi 

oksigen menurun, aktifitas pernafasan menurun, aktifitas pernafasan naik dan selera 

makan akan berkurang, hal sebaliknya terjadi pada suasana basa. Atas dasar ini maka 

usaha budidaya perairan akan berhasil baik dalam air dengan pH 6,5 – 9,0 dengan 

kisaran optimal 7,5 – 8,7. 

 

Tabel 1. Hubungan antara pH air dan kehidupan ikan budidaya 

pH Pengaruh terhadap budidaya perikanan 

<4,5 Air bersifat racun bagi ikan 

5 – 6,5 Pertumbuhan ikan terhamdat dan ikan sangat sensitif terhadap 
bakteri dan parasit 

6,5 – 9,0 Ikan mengalami pertumbuhan optimal 

             > 9,0 Pertumbuhan ikan terhambat 

 

Tabel 2. Pengaruh pH terhadap kualitas biota perairan 

Nilai pH Pengaruh Umum 

6,0-6,5 - Keanekaragaman plankton dan bentos sedikit menurun 
- Kelimpahan 

5,5-6,0 - Penurunan nilai keanekaragaman plankton dan bentos semakin  
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  tampak 
- Kelimpahan total, biomassa dan produktivitas masih belum 
mengalami   perubahan berarti 
- Alga hijau berfilamen mulai tampak pada zona litoral 

5,0-5,5 - Penurunan keanekargaman dan komposisi jenis planton, perifiton   
  dan bentos semakin banyak 
- Terjadi penurunan kelimpahan total dan biomassa zooplankton dan  
   bentos 
- Alga hijau berfilamen semakin banyak 
- Proses nitrifikasi terhambat 

4,5-5,0 - Penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis planton, perifiton,  
  dan   bentos semakin besar 
- Penurunan kelimpahan total dan biomassa zooplanton dan bentos 
- Alga hijau berfilamen semakin banyak 
- Proses nitrifikasi terhambat 
 

 

 

 

2. Oksigen terlarut (DO) 

Oksigen terlarut diperlukan oleh hampir semua bentuk kehidupan akuatik untuk 

proses pembakaran dalamtubuh.Beberapa bakteri danbinatangdapathidup tanpa O2 

(anaerobik) sama sekali; lainnya dapat hidup dalam keadaan anaerobik hanya 

sebentar, tetapi memerlukan penyediaan O2 yang berlimpah setiap saat. Kebanyakan 

dapat hidup dalam keadaankandungan O2 yang rendah sekali, tapi tak dapat hidup 

tanpa O2 sama sekali. 

 

Di perairan-perairan umum, pemasukan oksigen ke dalam air itu dibawa pula oleh 

aliran air yang masuk. Aliran air ini akan mengaduk-adukair, sehingga mendorong 

proses difusi yang telah dibicarakan di atas. Air yang mengalir, walaupun debitnya 

kecil, membawa oksigen baru yang sudah larut air yang datang dari tempat lain. 

 

Selain untuk proses respirasi, oksigen juga mempengaruhi kehidupan organisme yang 

lain yaitu:  

a. Menambah nafsu makan ikan atau organisme air lainnya. 
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b. Mempengaruhi kesehatan ikan, yang mana pada batas 12 ppm akan menimbulkan 

penyakit yang disebabkan oleh gelembung gas (gas bubble diseases)  

c. Mempengaruhi fungsi fisiologis dan lambatnya pertumbuhan ikan, bahkan dapat 

menyebabkan kematian  

d. Mempengaruhi proses penguraian dan perombakan bahan organik yang ada 

didasar kolam  

 

3. Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah suatu karakteristik yang menunjukkan 

jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme (biasanya bakteri) untuk 

mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik (Umaly dan 

Cuvin, 1988). Ditegaskan lagi oleh Boyd (1990), bahwa bahan organik yang 

terdekomposisi dalam BOD adalah bahan organik yang siap terdekomposisi (readily 

decomposable organic matter). Mays (1996) mengartikan BOD sebagai suatu ukuran 

jumlah oksigenyang digunakan oleh populasi mikroba yang terkandung dalam perairan 

sebagai respon terhadap masuknya bahan organik yang dapat diurai. Dari pengertian-

pengertian ini dapat dikatakan bahwa walaupun nilai BOD menyatakan jumlah 

oksigen, tetapi untuk mudahnya dapat juga diartikan sebagai gambaran jumlah bahan 

organik mudah urai (biodegradable organics) yang ada di perairan. 

 

Pemeriksaan BOD diperlukan untuk menentukan beban pencemaran akibat air 

buangan penduduk atau industri, dan untuk mendisain sistem-sistem pengolahan 

biologis bagi air yang tercermar tersebut. Penguraian zat organik adalah peristiwa 

alamiah; kalau sesuatu badan air dicemari oleh zat organik, bakteri dapat 

menghabiskan oksigen terlarut, dalam air selama proses oksidasi tersebut yang bisa 

mengakibatkan kematian ikan-ikan dalam air dan keadaan menjadi anaerobik dan 

dapat menimbulkan bau busuk pada air.Pemeriksaan BOD didasarkan atas reaksi 

oksidasi zat organik dengan oksigen di dalam air, dan proses tersebut berlangsung 

karena adanya bakteri aerob. 
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4. Chemical Oxygen Demand (COD) 

COD atau Chemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigenyang diperlukan untuk 

mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalamair (Boyd, 1990). Chemical 

oxygen Demand (COD) atau kebutuhan oksigen kimia (KOK) merupakan jumlah oksigen 

yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat- zat organik yang ada dalam sampel air atau 

banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat- zat organik menjadi CO2 

dan H2O. Pada reaksi ini hampir semua zat yaitu sekitar 85% dapat teroksidasi menjadi 

CO2 dan H2O dalam suasana asam, sedangkan penguraian secara biologi (BOD) tidak 

semua zat organik dapat diuraikan oleh bakteri. Angka COD merupakan ukuran bagi 

pencemaran air oleh zat- zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui 

proses mikrobiologis, dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air. 

 

Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara 

alamiah dapat dioksidasi dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air. 

Maka konsentrasi COD dalam air harus memenuhi standar baku mutu yang telah 

ditetapkan agar tidak mencemari lingkungan. Air yang telah tercemar limbah organik 

sebelum reaksi berwarna kuning dan setelah reaksi oksidasi berubah menjadi warna 

hijau. Jumlah oksigen yang diperlukan untuk reaksi oksidasi terhadap limbah organik 

seimbang dengan jumlahkalium dikromat yang digunakan pada reaksi oksidasi. 

 

5. Total Organic Mater (TOM) 

Bahan organik merupakan salah satu bentuk partikel (komponen) yang terdapat di 

dalam air. Air di perairan umum seperti sungai dan danau yang diduga hanya 

mengandung unsur organik, ternyata mengandung bahan organik dari jasad-jasad dan 

detritus. Bahan organik ini mengalami proses perombakan oleh bakteri nitrifikasi dan 

menghasilkan beberapa komponen (unsur) seperti: nitrogen terlarut (nitrogen 

organik) dan karbon organik terlarut. 
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6. Kesadahan 

Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya ion 

kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) dalam bentuk garam karbonat. Air sadah atau air 

keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah 

air dengan kadar mineral yang rendah. Selain ion kalsium dan magnesium, penyebab 

kesadahan juga bisa merupakan ion logam lain maupun garam-garam bikarbonat dan 

sulfat. Metode paling sederhana untuk menentukan kesadahan air adalah dengan 

sabun. Dalam air lunak, sabun akan menghasilkan busa yang banyak. Pada air sadah, 

sabun tidak akan menghasilkan busa atau menghasilkan sedikit sekali busa. Kesadahan 

air total dinyatakan dalam satuan ppmberat per volume (w/v) dari CaCO3. 

 

Secara lebih rinci kesadahan dibagi dalam dua tipe, yaitu: (1) kesadahan umum 

(“general hardness” atau GH) dan (2) kesadahan karbonat (“carbonate hardness” atau 

KH). Disamping dua tipe kesadahan tersebut, dikenal pula tipe kesadahan yang lain 

yaitu yang disebut sebagai kesadahan total atau total hardness. Kesadahan total 

merupakan penjumlahan dari GH dan KH. Kesadahan umum atau “General Hardness” 

merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah ion kalsium (Ca++) dan ion magnesium 

(Mg++) dalam air. Ion-ion lain sebenarnya ikut pula mempengaruhi nilai GH, akan 

tetapi pengaruhnya diketahui sangat kecil dan relatif sulit diukur sehingga diabaikan. 

GH pada umumnya dinyatakan dalam satuan ppm (part per million/satu persejuta 

bagian) kalsium karbonat (CaCO3), tingkat kekerasan (dH), atau dengan menggunakan 

konsentrasi molar CaCO3. Satu satuan kesadahan Jerman atau dH sama dengan 10 mg 

CaO (kalsium oksida) per liter air. Kesadahan pada umumnya menggunakan satuan 

ppm CaCO3, dengan demikian satu satuan Jerman (dH) dapat diekspresikan sebagai 

17.8 ppm CaCO3. Sedangkan satuan konsentrasi molar dari 1 mili ekuivalen = 2.8 dH = 

50 ppm. 

 

7. Alkalinitas 

Alkalinitas merupakan penyangga (buffer) perubahan pH air dan indikasi kesuburan 

yang diukur dengan kandungan karbonat. Alkalinitas adalah kapasitas air untuk 
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menetralkan tambahan asam tanpa penurunan nilai pH larutan. Alkalinitas mampu 

menetralisir keasaman di dalam air. Secara khusus alkalinitas sering disebut sebagai 

besaran yang menunjukkan kapasitas pembufferan dari ion bikarbonat, dan tahap 

tertentu ion karbonat dan hidroksida dalam air. Ketiga ion tersebut dalam air akan 

bereaksi dengan ion hydrogen sehingga menurunkan kemasaman dan menaikkan pH.  

Alkalinitas optimal pada nilai 90-150ppm. Alkalinitas rendah diatasi dengan 

pengapuran dosis 5ppm. Jenis kapur yang digunakan disesuaikan kondisi pH air 

sehingga pengaruh pengapuran tidak membuat pH air tinggi, serta disesuaikan dengan 

keperluan dan fungsinya. Alkalinitas berperan dalam menentukan kemampuan air 

untuk mendukung pertumbuhan alga dan kehidupan air lainnya, hal ini dikarenakan 

pengaruh sistem buffer dari alkalinitas. Alkalinitas berfungsi sebagai reservoir untuk 

karbon organic, sehingga alkalinitas diukur sebagai faktor kesuburan air. 

 

8. Fosfat 

Fosfat dapat ditemukan di bumi di dalam air, tanah dan sedimen. Tidak seperti 

senyawa materi lain siklus fosfor tidak dapat ditemukan di udara yang mempunyai 

tekanan tinggi. Hal ini karena fosfor biasanya cair pada suhu dan tekanan normal. Hal 

ini terutama melakukan siklus kembali melalui air, tanah dan sedimen. Berdasarkan 

kadar fosfat total, perairan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:  

a. perairan dengan tingkat kesuburan rendah yang memiliki kadar fosfat total berkisar 

antara 0–0.02 mg/liter  

b. perairan dengan tingkat kesuburan sedang memiliki kadar fosfat 0.021–0.05 

mg/liter  

c. perairan dengan tingkat kesuburan tinggi, memiliki kadar fosfat total 0.051–0.1 

mg/liter.  

 

9. Amoniak (Total Amonia Nitrogen) 

Amonia di perairan berasal dari sisa metabolisme (eksresi) hewan dan proses 

dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme. Pada kegiatan budidaya, 
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keberadaaan amonia dihasilkan dari aktivitas ekskresi biota sendiri dan proses 

dekomposisi bahan organik dari sisa pakan dan kotoran selama pemeliharaan. 

Toksisitas amonia tak-terionisasi berbahaya bagi organisme akuatik, khususnya bagi 

ikan, karena konsentrasi NH3 bebas yang tinggidi perairan dapat menyebabkan 

kerusakan insang pada ikan. Selain itu tingginyakonsentrasi NH3 bebas dapat 

menyebabkan meningkatnya kadar amonia dalam darah dan jaringan tubuh ikan, 

sehingga dapat mengurangi kemampuan darahuntuk mengangkut oksigen serta 

mengganggu kestabilan membran sel. Kadar amonia pada perairan alami tidak lebih 

dari 0.1 mg/liter. Jika konsentrasi ammonia tidak terionisasi lebih dari 0.2 mg/liter 

akan bersifat toksik bagi beberapa jenis ikan.  

 

10. Nitrat 

Nitrat (NO3) adalah ion–ion anorganik alami yang merupakan bagian dari siklus 

nitrogen. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, 

protein, dan asam nukleat atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit dan 

nitrat. Nitrat dibentuk dari asam nitrit yang berasal dari amonia melalui proses 

oksidasi katalitik. Nitrit juga merupakan hasil metabolisme dari siklus nitrogen. Nitrat 

dan nitrit adalah komponen yang mengandung nitrogen berikatan dengan atom 

oksigen. 

 

11. Nitrit 

Nitrit (NO2) merupakan bentuk peralihan antara ammonia dan nitrat (nitrifikasi) dan 

antara nitrat dengan gas nitrogen (denitrifikasi) oleh karena itu, nitrit bersifat tidak 

stabil dengan keberadaan oksigen. Kandungan nitrit pada perairan alami mengandung 

nitrit sekitar 0.001 mg/L. kadar nitrit yang lebih dari 0.06 mg/L adalah bersifat toksik 

bagi organisme perairan. Keberadaan nitrit menggambarkan berlangsungnya proses 

biologis perombakan bahan organik yang memiliki kadar oksigen terlarut yang rendah. 
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III. Parameter Biologi 

Parameter biologi masih jarang digunakan sebagai parameter penentu pencemaran. 

Padahal, pengukuran menggunakan parameter fisika dan kimia hanya memberikan 

kualitas lingkungan sesaat dan cenderung memberikan hasil dengan interpretasi dalam 

kisaran lebar. Dewasa ini beberapa negara maju seperti Perancis, Inggris dan Belgia 

melirik indikator biologis untuk memantau pencemaran air. Bahkan sudah 

dikembangkan hukum mutu air biotik. Di Indonesia belum mempunyai baku mutu air 

indeks biotik, yang ada hanya baku mutu air untuk parameter fisika dan kimia. 

Flora dan fauna yang dapat dijadikan indikator biologis pencemaran sungai dapat 

diamati dari keanekaragaman spesies, laju pertumbuhan struktur dan seks ratio. 

Keanekaragaman flora dan fauna ekosistem sungai tinggi menandakan kualitas air 

sungai tersebut baik/belum tercemar. Tetapi sebaliknya bila keanekaragamannya kecil, 

sungai tersebut tercemar. Indikator biologis pencemaran sungai harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut :  

a) Mudah diidentifikasi 

b) Mudah dijadikan sampel, artinya tidak perlu bantuan operator khusus, maupun 

peralatan yang mahal dan dapat dilakukan secara kuantitatif. 

c) Mempunyai distribusi yang kosmopolit.  

d) Kelimpahan suatu spesies dapat digunakan untuk menganalisa indeks 

keanekaragaman. 

e) Mempunyai arti ekonomi sebagai sumber penghasilan (seperti ikan), atau 

hama/organisme penggangu (contoh : algae) 

f) Mudah menghimpun/menimbun bahan pencemar. 

g) Mudah dibudidayakan di laboratorium. 

h) Mempunyai keragaman jenis yang sedikit.  

 

Dalam memilih indikator biologi yang perlu diperhatikan adalah tiap spesies 

mempunyai respon terhadap pencemaran yang spesifik.Ikan sulit digunakan sebagai 

indikator populasi. Lebih mudah menggunakan spesies air lain yang tidak lincah 

geraknya. Parameter biologis yang biasa diukur dalam pengamatan kualitas air untuk 
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budidaya perairan adalah plankton, nekton, neuston, perifiton dan bentos karena 

masing-masing memiliki karakteristik yang khas. 

1. Plankton 

Plankton berasal dari bahasa Yunani ‘planktos’ yang berarti mengembara atau 

berkeliaran. Kemudian plankton didefinisikan sebagai kumpulan organisme 

(umumnya berukuran mikro), yang diwakili oleh hampir semua kelompok dunia 

tumbuhan maupun hewan, baik sebagai produser primer, herbivore, karnivor, 

maupun sebagai transformer (seperti jamur dan bakteri). Cara hidup organisme ini 

dapat sebagai saprophyte ataupun parasit. Kelompok ini hidup dalam air terapung 

secara pasif, sehingga dapat hanyut. Walaupun ada yang dapat bergerak dengan 

organ dan mekanisme tertentu, pergerakannya relative lemah. Margalef (1955) dan 

Dussart (1965) dalam Subandiyo (1992) membuat penggolongan atau klasifikasi 

plankton berdasarkan atas perbedaan ukurannya. 

 

Secara umum keberadaan plankton di perairan akan dipengaruhi oleh tipe 

perairannya (mengalir dan tergenang), kualitas kimia dan fisika perairan (misalnya: 

suhu, kecerahan, arus, pH, kandungan CO2 bebas, kandungan unsur-unsur hara), 

dan adanya kompetitor-kompetitor dan atau pemangsa-pemangsa plankton. Pada 

perairan tergenang (misalnya; kolam, rawa, situ, danau), keberadaan plankton akan 

berbeda dari waktu ke waktu (temporal differences) dan berbeda pula dalam 

menempati ruang atau kolom air (spatial differences). Sedangkan pada perairan 

mengalir unsur waktu dan ruang relative tidak berbeda nyata, kecuali jika ada kasus 

pencemaran sungai oleh aktifitas manusia. Berdasarkan jenisnya plankton 

dibedakan menjadi :  

a. Phytoplankton (tumbuhan) mendapat makanan dari difusi air dan beberapa 

mampu berfotosintesis, berperan sebagai produser primer dalam perairan. 

Cyanophyta, Chlorophyta dan Euglena adalah jenis fitoplankton yang melimpah 

di perairan tawar, sedangkan dinoflagellata dan pyrrophyta banyak terdapat di 

perairan laut. Peran phytoplankton dalam perairan berperan sebagai pakan 

alami hewan budidaya perairan, untuk mengetahui iklim pada periode geologi 
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yang berbeda dalam penentuan palaentologi (fosil) seperti cocolithopora dan 

diatom yang memiliki kulit (skeleton) yang mampu berperan mengidentifikasi 

daerah alami laut, ciri spesifik spesies yang melimpah pada suatu daerah terentu 

digunakan sebagai indikator kesuburan perairan daerah tropis dan subtropics, 

indikator pencemaran sekunder, sebagai deteksi keberadaan zooplankton yang 

mengkonsumsinya dan pada perairan laut 100% fitoplankton dimakan oleh 

zooplankton, sedangkan di perairan laut hanya 10 % fitoplankton yang dimakan 

oleh zooplankton  

b. Zooplankton (binatang) mampu bergerak secara horizontal dan vertical namun 

lemah, didominasi oleh crustacean dan cladosera. Zooplankton dapat juga 

digunakan sebagai indicator pencemaran. Zooplankton dibedakan menjadi dua 

kelompok berdasarkan fase hidupnya yaitu :  

1. Holoplankton, organisme yang seluruh fase hidupnya memiliki sifat 

planktonik (contoh: Diatom, Dinoflagellata, Copepode)  

2. Meroplankton, organisme yang sebagian dari fase hidupnya bersifat 

planktonik sebelum berkembang menjadi nekton atau benthos (contoh: 

larva teripang, larva bintang laut, larva cacing laut)  

 

Plankton dalam perairan berperan sebagai: 

a. Penyedia makanan pemula bagi seluruh konsumen: zooplankton & anak ikan 

b. Sumber oksigen terlarut (fotosintesis) 

c. Fondasi dari siklus makanan di perairan 

d. Indikasi pencemaran suatu perairan  

 

2. Benthos 

Benthos adalah organisme yang menempel atau istirahat pada dasar atau yang 

hidup pada sedimen dasar perairan. Bentos dapat dibedakan menjadi zoobentos 

(hewan) dan fitobentos (tumbuhan) Hewan bentos hidup relatif menetap, sehingga 

baik digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan, karena selalu kontak dengan 

limbah yang masuk ke habitatnya. Kelompok hewan tersebut dapat lebih 
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mencerminkan adanya perubahan faktor-faktor lingkungan dari waktu ke waktu, 

karena hewan bentos terus menerus terdedah oleh air yang kualitasnya berubah-

ubah. Diantara hewan bentos yang relatif mudah diidentifikasi dan peka terhadap 

perubahan lingkungan perairan adalah jenis-jenis yang termasuk dalam kelompok 

invertebrata makro. Kelompok ini lebih dikenal dengan makrozoobentos. 

 

Keberadaan hewan bentos pada suatu perairan, sangat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor lingkungan, baik biotik maupun abiotik. Faktor biotik yang berpengaruh 

diantaranya adalah produsen, yang merupakan salah satu sumber makanan bagi 

hewan bentos. Adapun faktor abiotik adalah fisika-kimia air yang diantaranya: suhu, 

arus, oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD) dan kimia (COD), serta 

kandungan nitrogen (N), kedalaman air, dan substrat dasar. 

 

Zoobentos merupakan hewan yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di 

dasar perairan, baik yang sesil, merayap maupun menggali lubang. Hewan ini 

memegang beberapa peran penting dalam perairan seperti dalam proses 

dekomposisi dan mineralisasi material organik yang memasuki perairan, serta 

menduduki beberapa tingkatan trofik dalam rantai makanan. 

 

Benthos memegang beberapa peran penting dalam perairan seperti dalam proses 

dekomposisi dan mineralisasi material organik yang memasuki perairan serta 

menduduki beberapa tingkatan trofik dalam rantai makanan. Benthos merupakan 

organisme perairan yang keberadaannya dapat dijadikan indikator perubahan 

kualitas biologi perairan sungai. Selain itu, organisme bentos juga dapat digunakan 

sebagai indikator biologis dalam mempelajari ekosistem sungai. Hal ini disebabkan 

adanya respon yang berbeda terhadap suatu bahan pencemar yang masuk dalam 

perairan sungai dan bersifat immobile. Berdasarkan ukurannya, organisme hewan 

benthos digolongkan atas:  

a. Makrobentos (0, 425 – 15 mm)  

b. Meiobentos (0,05 – 1 mm)  
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c. Mikrobentos (< 50 μ, misalnya Protozoa, Rotifer, dan Nematode)  

 

Organisme yang termasuk makrozoobentos  diantaranya adalah: Crustacea, 

Isopoda, Decapoda, Oligochaeta, Mollusca, Nematoda dan Annelida. Taksa-taksa 

tersebut mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam komunitas perairan 

karena sebagian dari padanya menempati tingkatan trofik kedua ataupun ketiga. 

Sedangkan sebagian yang lain mempunyai peranan yang penting di dalam proses 

mineralisasi dan pendaurulangan bahan-bahan organik, baik yang berasal dari 

perairan maupun dari daratan. 

 

Cara menentukan kualitas perairan berdasarkan Benthos yang ada di perairan 

tersebut salah satunya yaitu dengan pendekatan kualitatif dimana kita melihat 

jenis-jenis daripada Benthos yang hidup di perairan itu sendiri. Jenis-jenis bentos 

berdasarkan tingkat kerusakan perairan dikemukakan oleh Mulyanto (1995) sebagai 

berikut :  

a. Perairan bersih adalah Planaria, Perla, Isoperia, Leuctra, Nemoura, Eodyonurus 

dan Ephemera.  

b. Perairan tercemar organik ringan adalah Caenis, Ephemerella, Baetis, 

Limnophillus dan Hydropsyche. 

c. Perairan tercemar organik sedang adalah Simulium, Lymnaea dan Physa. 

d. Perairan tercemar organik berat adalah Chironomous dan Tubifex.  

 

Organisme benthos juga dapat dibagi menjadi dua kelompok, berdasarkan habitat 

hidupnya antara lain :  

a. Infauna, kelompok zoobenthos dan bakteri dari berbagai ukuran yang hidup di 

dalam dasar sedimen, yang termasuk ke dalam golongan ini adalah cacing dan 

kerang. Meskipun hidup di dalam dasar sedimen kelompok ini memiliki bentuk 

tubuh yang dapat menghubungkan dengan air yaitu dengan menggunakan organ 

yang menyerupai pipa atau membuat terowongan dalam sedimen.  
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b. Epifauna, kelompok zoobentos yang hidup berhimpitan dengan permukaan yang 

kasar atau keras (seperti batu karang, kerang-kerangan dan tumpukan pasir) 

atau di atas permukaan teluk. Yang termasuk kelompok ini adalah tiram, kerang, 

remis, siput, bintang laut, teripang. 

 

3. Nekton 

Nekton adalah kelompok organisme yang tinggal di dalam kolom air (water column) 

baik di perairan tawar maupun laut. Kata “nekton” diberikan oleh Ernst Haeckel 

tahun 1890 yang berasal dari kata Yunani (Greek) yang artinya berenang (the 

swimming) yang meliputi (biofluidynamics, biomechanics, functional morphology of 

fluid locomotion, locomotor physiology). Ilmunya disebut Nektology dan orangnya 

disebut sebagai nektologis.  

 

Sementara pengertian dari nekton bahari adalah hewan-hewan nektonik yang 

tersebar di zona epipelagik pada laut terbuka. Nekton bahari merupakan organisme 

laut yang sangat bermanfaat bagi manusia terutama untuk perbaikan gizi dan 

peningkatan ekonomi. Tumpukan bangkai nekton merupakan bahan dasar bagi 

terbentuknya mineral laut seperti gas dan minyak bumi setelah mengalami proses 

panjang dalam jangka waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Nekton (hewan) laut 

sebagian besar terdiri dari tiga kelas :  

a. Vertebrata, bentuk kontribusi terbesar, hewan-hewan ini juga didukung oleh 

tulang atau tulang rawan.  

b. Moluska, merupakan hewan seperti cumi-cumi dan kerang.  

c. Crustacea, adalah hewan seperti lobster dan kepiting.  

 

Berdasarkan kelompok ikan yang berbeda dijumpai dalam kelompok nekton :  

a. Holoepipelagik  

Holoepipelagik merupakan kelompok ikan yang menghabiskan seluruh waktunya 

di daerah epipelagik. Kelompok ikan ini mencakup ikan-ikan hiu tertentu (cucut, 
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martil, hiu mackerel, cucut biru), kebanyakan ikan terbang, tuna, setuhuk, cucut 

gergaji, lemuru, ikan dayung, dan lain-lain.  

b. Meropelagik 

Meropelagik merupakan kelompok ikan yang menghabiskan sebagian waktu 

hidupnya di daerah epipelagik. Meropelagik dapat dibagi lagi berdasarkan pola 

hidup masing-masing organisme, diantaranya :  

1) Organisme yang menghabiskan sebagian waktu hidupnya di daerah 

epipelagik, kelompok ini beragam dan mencakup ikan yang menghabiskan 

masa dewasanya di epipelagik tetapi memijah di daerah pantai. Contohnya : 

haring, geger lintang jinak, dolpin, kacang-kacang.  

2) Organisme yang hanya memasuki daerah epipelagik pada waktu-waktu 

tertentu, seperti ikan perairan-dalam semacam ikan lentera yang bermigrasi 

ke permukaan pada malam hari untuk mencari makan.  

3) Organisme yang menghabiskan awal daur hidupnya di epipelagik, tetapi masa 

dewasanya di daerah lain. Contohnya : juvenile.  

 

4. Neuston 

Neuston adalah istilah untuk organisme yang mengapung di atas air (epineuston) 

atau tinggal tepat di bawah permukaan (hyponeuston). neuston terkadang hanya 

mengandalkan tegangan permukaan air untuk mempertahankan posisinya 

mengapung di atas permukaan air. Neustons terdiri daribeberapa spesies ikan yang 

senang hidup di atas permukaan airseperti ikan terbang. Contoh lain neuston 

adalah, kumbang, protozoa, bakteri dan laba-laba. 

 

5. Perifiton 

Istilah perifiton diartikan sebagai sekumpulan organisme (berukuran mikro) yang 

menempel atau menetap pada suatu substrat. Sedangkan pada literature 

berbahasa jerman, istilah Aufwuchs dipakai untuk menggantikan istilah perifiton 

karena memiliki arti yang lebih luas. Aufwuchs adalah sekumpulan organisme yang 

menempel atau menentap pada suatu substrat, termasuk didalamnya kelompok 
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organisme hewani atau nabati yang bergerak lambat (merayap atau merangkak) 

pada substrat tersebut. Kelompok ini, tidak seperti bentos, tidak dapat menembus 

substrat. 

 

Perifiton merupakan kelompok organisme yang tetap melekat saja pada saat 

terambil ketika substrat diangkat dari air pada waktu pengambilan sampel, 

sedangkan kelompok lainnya akan terlepas atau lari dari substrat. Berdasarkan tipe 

substrat tempat menempelnya perifiton dapat digolongkan : 

a. Epiphytic, yaitu organisme perifiton yang menempel pada bagian-bagian dari 

tumbuhan, misalnya pada daun, batang atau akar dari tumbuhan air 

b. Epizoich, yaitu organisme perifiton yang menempel pada bagian tubuh hewan 

air, misalnya pada sisik ikan, cangkang penyu, dan sebagainya. 

c. Epipelic, yaitu organisme perifiton yang menempel pada lumpur di dasaran 

perairan 

d. Epilitic, organisme perifiton yang menempel pada batu-batuan 

e. Episammic, organisme perifiton yang menempel pada butiran-butiran pasir, 

misalnya pada butiran pasir di pantai atau di sungai.  

 

Pengembangan konsep keseimbangan lingkungan, biota air dan penyakit dalam 

budidaya perairan 

Teknologi budidaya ikan saat ini telah banyak dikembangkan guna memperoleh hasil yang 

maksimal. Namun hal ini terhadang oleh berbagai permasalahan terutama penyakit 

sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Ikan yang terserang penyakit 

menjadi lambat tumbuh, periode pemeliharaan lebih lama, konversi pakan tinggi, bahkan 

kematian. Timbulnya serangan penyakit pada ikan merupakan hasil interaksi yang tidak 

seimbang antara lingkungan (air, tanah dan udara), ikan (yang dibudidayakan), dan 

mikroorganisme patogen (parasit, bakteri, virus, dan cendawan). Pengetahuan mengenai 

sumber penyakit akan sangat membantu petani dalam upaya pengendalian munculnya 

penyakit, penyebaran, dan pengobatan ikan sedini mungkin. Identifikasi atau diagnosis 

penyakit pada ikan dapat diketahui dari kelainan yang terdapat pada organ tubuh, seperti 
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adanya bercak putih atau merah pada tubuh, sirip rusak/rontok, mata menonjol, dan 

insang pucat. Tanda lain dapat dilihat dari nafsu makan yang turun, dan cara berenang 

yang tidak normal serta perubahan pada organ dalam (hati, jantung, limpa). Diagnosis 

dapat dilakukan dengan menggunakan uji Polimerase Chain Reaction (PCR) atau uji 

bakteriologi, sedangkan untuk pengendalian penyakit infeksi dilakukan pengobatan 

dengan memperhatikan tiga prinsip sebagai berikut:  

1. Penyakit yang disebabkan oleh virus. Sampai saat ini belum ditemukan obat yang 

dapat mengatasinya. Namun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, 

antara lain dengan mengurangi faktor-faktor yang mendukung penyebaran 

penyakit, seperti kualitas air yang baik, pakan yang baik disertai pemberian 

Vitamin C, multivitamin lengkap, dan pemberian  imunostimulan untuk 

meningkatkan kekebalan tubuh. Bila perlu, berikan antibiotika untuk mencegah 

timbulnya infeksi sekunder.  

2. Penyakit yang disebabkan bakteri, penggunaan antibiotika yang tepat dan dosis 

yang sesuai anjuran sangatlah disarankan. Pilihlah antibiotika yang memang 

khusus digunakan untuk ikan dan telah teregistrasi. Pemanfaatan antibiotika yang 

tidak sesuai dosis dan ilegal akan berdampak pada timbulnya resistensi bakteri 

dan pencemaran air. Jenis antibiotika yang diizinkan beredar untuk pengobatan 

ikan dan udang antara lain: Ampicillin, Oxytetracyclin, Doxycycline, Enrofloxacin, 

Erythromycin, Gentamycin, Kanamycin, Neomycin, dan Lincomycin.  

3. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit, cendawan, atau hama dapat 

ditanggulangi dengan menggunakan bahan kimia atau desinfektan dan insektisida. 

Desinfektan yang biasa digunakan adalah benzalkonium chloride, chlorine, 

formaldehyde, dan iodine. Dalam pemberian antibiotika maupun disinfektan, yang 

terpenting dan harus diperhatikan adalah dosis dan cara pemakaian serta waktu 

henti obatnya (with drawal time). 

 

Selain mendiagnosis dan mengendalikan pertumbuhan organisme penyebab penyakit, 

media hidup ikan, yaitu air, juga harus mendapat perhatian karena bisa menjadi salah 

satu faktor pencetus timbulnya penyakit. Lingkungan perairan tempat ikan dipelihara 
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sebaiknya terus dijaga kualitasnya. Caranya antara lain dengan memberikan probiotik, 

menjaga agar parameter kualitas air seperti oksigen terlarut, salinitas, dan keasaman (pH) 

dalam batas yang bisa ditoleransi ikan. Bila kondisi ikan menurun akibat keracunan pakan 

atau kekurangan gizi, sistem penyimpanan pakan sebaiknya diperbaiki dan kandungan 

gizi pakan ditingkatkan. Jika perlu, tambahkan vitamin, mineral, dan asam amino sebagai 

imbuhan pakan.  

 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah saat penanganan (handling) ikan, baik pada saat 

penangkapan, sampling, dan transportasi. Perlakuan yang kurang baik dapat 

menyebabkan ikan luka dan memar. Luka dan memar merupakan pintu masuk bakteri 

penyebab penyakit ke dalam tubuh ikan. Contoh, ikan kerapu yang menderita ulcus 

syndrome akibat serangan bakteri Vibrio sp. Faktor-faktor tersebut sebaiknya selalu 

menjadi perhatian para pembudidaya sehingga serangan penyakit pada ikan dapat 

ditanggulangi secepat mungkin. Hal ini akan terwujud bila pelaku budidaya memiliki 
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Bab III 

PRODUKSI PAKAN ALAMI  

 

A. Kompetensi Inti Guru :  

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

 

B. Kompetensi Guru Mata Pelajaran (KD) :  

Pengklasifikasian Jenis-jenis fitoplankton dan zooplankton 

Pengintegrasian siklus hidup dan perkembangbiakan pakan alami 

Merancang metode pembibitan pakan alami skala laboratorium 

Penentuan laju pertumbuhan dan evaluasi hasil kultur pakan alami 

Merancang wadah budidaya pakan alami 

 

C. URAIAN MATERI 

Pakan adalah makanan yang khusus dibuat atau diproduksi agar mudah dan tersedia 

untuk dimakan dan dicerna dalam proses pencernaan organisme budidaya. Hasil 

pencernaan pakan akan dihasilkan energi yang dapat dipergunakan untuk aktifitas hidup.   

Kelebihan energi yang dihasilkani proses pencernaan tersebut akan disimpan dalam 

bentuk jaringan dan daging sehingga pertumbuhan ikan akan terjamin. Dalam kegiatan 

budidaya ikan terdapat dua golongan pakan ikan yaitu pakan ikan alami dan pakan ikan 

buatan.  

 

Adapun yang dimaksud dengan budidaya pakan alami adalah suatu rangkaian mekanisme 

operasional yang diterapkan dalam menghasilkan pakan ikan alami secara massal sebagai 

output. Teknik dalam konsep ini mulai dari langkah-langkah mempersiapkan wadah 

pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan produksi sampai pada teknik pemanenan 

serta pasca panen.   

Budidaya pakan alami dapat dibagi atas dua kelompok besar yaitu: 
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1) penyediaan organisme pakan alami yang selektif untuk usaha pembenihan ikan dan 

non ikan dan pembesaran moluska,  

2) penyediaan pakan alami secara non selektif dengan cara pemupukan lahan dan 

perairan, misalnya penyediaan pakan alami dalam budidaya pembesaran ikan dan 

udang di tambak, kolam dan keramba. 

Pakan alami memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pakan buatan yaitu: 

1) Ukuran pakan alami yang relatif kecil.  

2) Zooplankton memiliki enzim-enzim yang berkontribusi terhadap kemampuan 

pencernaan larva karena merangsang peningkatan produksi enzim pada lambung 

ikan.  Asam amino bebas pada zooplankton mudah dicerna dan membentuk protein 

pada larva.  Level asam-asam amino bebas bervariasi tergantung tipe zooplankton. 

3) Nilai nutrisi plankton yang tinggi yaitu sumber protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan 

mineral bagi pemangsanya.  

4) Gerakan organisme pakan alami dapat merangsang ikan untuk memangsanya.  

5) Organisme pakan alami tersebut harus memiliki daya apung sehingga dapat melayang-

layang dalam kolom air sehingga baik bagi sebagian besar larva ikan terutama larva 

ikan laut yang bersifat planktonis. 

6) Beberapa jenis fitoplankton diketahui dapat menyerap beberapa senyawa yang 

bersifat racun bagi larva, serta dapat meningkatkan kandungan oksigen terlarut dan 

mengendalikan CO2 karena aktifitas fotosintesa.  

7) Pakan alami terutama zooplankton seperti rotifera dapat digunakan sebagai pembawa 

(carrier) beberapa nutrisi esensial seperti asam lemak, pigmen, antibiotik dan hormon, 

 karena nutrisi pada organisme pakan alami tidak larut dalam air. Sifat ini 

memungkinkan dilakukan peningkatan kualitas nutrisi jasad pakan.  

8) Fitoplankton dewasa ini juga dibudidayakan secara massal untuk dipanen dan diproses 

guna mendapatkan produk-produk kimia yang terkandung di dalamnya seperti β,β-

carotin dan glyserol. 

9) Pakan buatan belum sukses untuk menghasilkan atribut-atribut seperti yang dimiliki 

oleh organisme pakan alami seperti yang diuraikan di atas.  Lambung larva yang masih 

sederhana belum mampu secara efisien mencerna pakan buatan sehingga dapat 
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mengakibatkan pertumbuhan yang rendah serta kegagalan dalam berkembangnya 

lambung secara normal. 

10) Pakan alami tidak dapat disimpan di gudang seperti halnya pakan buatan, karena 

masa simpannya tidak tahan lama. Kalaupun dapat disimpan harus menggunakan 

peralatan khusus. Memerlukan biaya yang relatif tidak murah 

11) Organisme yang berperan sebagai pakan alami memiliki pergerakan yang mampu 

memberikan rangsangan bagi ikan untuk memangsanya. 

12) Organisme yang berperan sebagai pakan alami memiliki kemampuan untuk 

berkembang biak dengan cepat dalam waktu relatif singkat sehingga ketersediaanya 

dapat terjamin sepanjang waktu, 

13) Budidaya pakan alami biaya kulturalnya relatif murah. 

 

Pakan alami yang dapat dibudidayakan dan banyak terdapat di alam, dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu  phytoplankton, zooplankton dan benthos. Jaminan 

ketersediaan benih yang baik dari segi kuantitas, kualitas dan kontinuitas sangat 

ditentukan oleh ketersediaan pakan alami berupa phytoplankton, zooplankton, dan 

benthos yang sangat dibutuhkan budidaya perikanan. 

A. Phytoplankton  

Phytoplankton adalah organisme air yang melayang-layang mengikuti pergerakan air 

dan berupa jasad nabati. Dalam siklus hidupnya Phytoplankton melakuakan proses 

fotosintesa danberukuran kecil yang terdiri dari satu sel atau beberapa sel. Bentuk 

Phytoplankton antara lain : oval, bulat danseperti benang.  Phytoplankton mendapat 

makanan dari difusi air dan beberapa mampu berfotosintesis, berperan sebagai 

produser primer dalam perairan.  Peran phytoplankton dalam perairan yaitu berperan 

sebagai : 

1. pakan alami hewan budidaya perairan,  

2. untuk mengetahui iklim pada periode geologi yang berbeda dalam penentuan 

palaentologi (fosil) seperti cocolithopora dan diatom yang memiliki kulit (skeleton) 

yang mampu berperan mengidentifikasi daerah alami laut, 
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3. ciri spesifik spesies yang melimpah pada suatu daerah terentu digunakan sebagai 

indikator kesuburan perairan daerah tropis dan subtropis, 

4.  indikator pencemaran sekunder, sebagai deteksi keberadaan zooplankton yang 

mengkonsumsinya. Pada perairan air tawar  100% fitoplankton dimakan oleh 

zooplankton, sedangkan di perairan laut hanya 10 % fitoplankton yang dimakan 

oleh zooplankton  

 

Phytoplankton yang hidup didalam perairan ini akan memberikan warna yang khas 

pada perairan tersebut seperti warna hijau, biru atau cokelat. Hal ini dikarenakan 

didalam tubuh Phytoplankton terdapat zat warna atau pigmen. Zat warna atau pigmen 

ini dapat diklasifikasikan yaitu : warna biru (Fikosianin),  warna hijau (Klorofil),  warna 

pirang (Fikosantin), warna merah (Fikoeritrin), warna kuning (Xantofil), dan  warna 

keemasan (karoten). Berdasarkan zat warna dominan yang dimiliki oleh alga ini, maka 

alga dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Alga Hijau (Kelas Chlorophyceae) 

2. Alga Cokelat (Kelas Bacillariophyceae/Kelas Phaephyceae) 

3. Alga Keemasan (Kelas Chrysophyceae) 

4. Alga Merah (Kelas Rhodophyceae) 

5. Alga Hijau Kebiruan (Kelas Cyanophyceae) 

 
Beberapa jenis Phytoplankton yang sudah dapat dibudidayakan dan dikonsumsi oleh 

ikan, udang dan ikan hias antara lain adalah : 

1. Kelas Chlorophyceae 

Ciri-ciri umum yang dimiliki dari alga hijau ini adalah : berwarna hijau rumput karena 

mengandung klorofil, mempunyai empat bulu cambuk, reproduksi sel terjadi secara 

vegetatif aseksual dan seksual. Selain itu berdasarkan jenis sel dan bentuknya 

mempunyai ciri : 

a. Bersel tunggal tidak bergerak, misalnya Chlorococcum, Chlorella 

b. Bersel tunggal dapat bergerak, misalnya Chlamydomonas, Euglena, Tetraselmis 

c. Bentuk koloni dapat bergerak, misalnya Volvox, Scenedesmus 

d. Bentuk koloni yang tidak bergerak, misalnya Hydrodictyon reticulatum 
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e. Bentuk benang, misalnya Spyrogyra, Oedogonium 

f. Bentuk lembaran, misalnya Ulva, Chara 

2. Kelas Bacillariophceae 

Alga ini mempunyai ciri-ciri : 

a. Berwarna cokelat karena mengandung unsur silikat 

b. Berbentuk seperti cawan petri 

c. Reproduksi secara pembelahan sel 

d. Bersel tunggal, misalnya Chaetoceros calticaran dan Skeletonema costatum 

 
3. Kelas Cyanophyceae 

Alga ini mempunyai ciri berwarna hijau kebiruan karena mengandung klorofil dan 

pigmen kebiru-biruan yaitu phycocyanin. Berbentuk benang yang melingkar seperti 

spiral, misalnya Spirulina. 

 

Beberapa aspek biologi dari Phytoplankton yang sudah dapat dibudidayakan secara 

massal antara lain adalah : 

1. Aspek biologi Chlorella sp. 

   Chlorella sp.  termasuk alga dengan sel tunggal, bentuknya bulat atau bulat telur, 

mempunyai khloroplas seperti cawan, dindingnya keras, padat dan garis tengahnya 5 

mikro.  Perkembangbiakan terjadi secara aseksual, yaitu dengan pembelahan sel atau 

pemisahan autospora dari sel induknya. Habitatnya adalah tempat-tempat yang basah 

dan medianya mengandung cukup unsur hara seperti N, P, K dan unsur mikro lainnya 

(karbon, nitrogen, fosfor, sulfur dan lain-lain) 

 

Gambar 1a. Koloni Chlorella sp.                                  Gambar 2. Sel Chlorella sp. 
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2. Aspek biologi Tetraselmis sp. 

Tetraselmis sp. merupakan alga sel tunggal yang bergerak aktif, mempunyai empat 

buah flagella dan berukuran 7-12 mikron, serta mempunyai kloroplas. 

Perkembangbiakan secara asekaual yaitu pembelahan sel dan seksual yaitu dengan 

bersatunya khloroplas dari gamet jantan dan betina. Hidup diperairan pantai atau laut 

dengan kisaran salinitas 27-37 permil. 

 

      Gambar 2a. Koloni Tetraselmis sp.                           Gambar 2b. Sel Tetraselmis sp. 

 

3. Aspek biologi Scenedesmus sp 

Scenedesmus sp  merupakan jenis alga yang berkoloni, Mempunyai kloroplas pada 

selnya. Perkembangbiakannya dengan pembentukan koloni. Setiap sel induk dapat 

membentuk sebuah koloni awal yang membebaskan diri melalui suatu pecahan pada 

dinding sel induk. 

 

          
Gambar 3. Scenedesmus sp 
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4. Aspek biologi Skeletonema Costatum 

Skeletonema Costatum  merupkan jenis alga bersel tunggal, berukuran 4-6 mikron, 

mempunyai bentuk seperti kotak dengan sitoplasma yang memenuhi sel dan tidak 

memiliki alat gerak. Perkambangbiakan melalaui pembelahan sel. 

 
Gambar 4. Skeletonema Costatum 

 

5. Aspek biologi Spirulina sp. 

Spirulina sp. merupakan alga biru hiaju yang berbentuk spiral dan memiliki dinding sel 

tipis yang mengandung murein. Alga ini mempunyai dua macam ukuran yaitu jenis 

kecil berukuran 1-3 mikron dan jenis besar berukuran 3-12 mikron.  

Perkembangbiakan terjadi secara aseksual atau pembelahan sel yaitu dengan 

memutus filamen menjadi satuan-satuan sel yang membentuk filamen baru 

  

Gambar 5. Spirulina sp. 

 

B. Zooplankton 

Jenis pakan alami yang kedua adalah zooplankton yaitu organisme air yang melayang-

layang mengikuti pergerakan air dan berupa jasad hewani. Zooplankton mampu bergerak 

secara horizontal dan vertikal namun lemah, didominasi oleh crustacean dan cladosera. 
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Zooplankton dapat juga digunakan sebagai indikator pencemaran. Zooplankton 

dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan fase hidupnya yaitu :  

- Holoplankton, organisme yang seluruh fase hidupnya memiliki sifat planktonik 

(contoh: Diatom, Dinoflagellata, Copepode).  

     - Meroplankton, organisme yang sebagian dari fase hidupnya bersifat planktonik 

sebelum berkembang menjadi nekton atau benthos (contoh: larva teripang, larva 

bintang laut, larva cacing laut).  

 

Jenis zooplankton yang biasa digunakan sebagai makanan larva atau benih ikan dan 

udang sudah dapat dibudidayakan secara massal adalah : 

1. Rotifera, yaitu Brachionus sp. 

Ciri dari  zooplankton ini  adalah berwarna putih. Tubuhnya berbentuk seperti piala 

dan mempunyai panjang 60-80 mikron. Terlihat koronanya dan terdapat bulu getar 

yang bergerak aktif. Perkembangbiakannya dilakukan dengan dua cara yaitu secara 

partheneogenesis dan seksual. 

  

Gambar 6a. Brachionus plicatilis                                Gambar 6b. Brachionus calyciflorus 

 

2. Branciopoda, yaitu Artemia salina 

Ciri dari zooplankton ini adalah telurnya berwarna coklat dengan diameter 200-300 

mikron, sedangkan pada saat dewasa berwarna kuning cerah. Perkembangbiakannya 

dengan dua cara yaitu secara partheneogenesis dan seksual. Nauplius tubuhnya terdiri 

dari tiga pasang anggota badan yaitu antenula, antenna I dan antenna II.  Artemia 

dewasa berukuran 1-2cm dengan sepasang mata majemuk dan 11 pasang 

thoracopoda. 
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              Gambar 7a. Artemia                                                    Gambar 7b. Artemia 

 

3. Cladocera, yaitu Moina sp dan Daphnia sp. 

Ciri dari zooplankton ini adalah  berwarna merah karena mengandung haemoglobin, 

bergerak aktif.  Bentuk tubuh membulat untuk moina dan lonjong untuk daphia. 

Perkembangbiakannya secara seksual dan partheneogenesis. 

 

                 Gambar 8a. Daphnia sp.                                   Gambar 8b. Daphnia sp.dengan telur 

 

4. Infusaria, yaitu Pharamecium sp 

Ciri dari zooplankton ini adalah bersel tunggal dan berwarna putih 

 

C. Benthos 

Benthos adalah organisme yang menempel atau istirahat pada dasar atau yang hidup 

pada sedimen dasar perairan. Benthos dapat dibedakan menjadi zoobentos (hewan) 

dan fitobentos (tumbuhan) Hewan benthos hidup relatif menetap, sehingga baik 

digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan, karena selalu kontak dengan limbah 
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yang masuk ke habitatnya. Kelompok hewan tersebut dapat lebih mencerminkan 

adanya perubahan faktor-faktor lingkungan dari waktu ke waktu, karena hewan 

bentos terus menerus terdedah oleh air yang kualitasnya berubah-ubah. Diantara 

hewan benthos yang relatif mudah diidentifikasi dan peka terhadap perubahan 

lingkungan perairan adalah jenis-jenis yang termasuk dalam kelompok invertebrata 

makro. Kelompok ini lebih dikenal dengan makrozoobenthos. 

 

Keberadaan hewan bentos pada suatu perairan, sangat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor lingkungan, baik biotik maupun abiotik. Faktor biotik yang berpengaruh 

diantaranya adalah produsen, yang merupakan salah satu sumber makanan bagi 

hewan bentos. Adapun faktor abiotik adalah fisika-kimia air yang diantaranya: suhu, 

arus, oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD) dan kimia (COD), serta 

kandungan nitrogen (N), kedalaman air, dan substrat dasar. 

 

Zoobenthos merupakan hewan yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di 

dasar perairan, baik yang sesil, merayap maupun menggali lubang. Hewan ini 

memegang beberapa peran penting dalam perairan seperti dalam proses dekomposisi 

dan mineralisasi material organik yang memasuki perairan, serta menduduki beberapa 

tingkatan trofik dalam rantai makanan. 

 

Benthos memegang beberapa peran penting dalam perairan seperti dalam proses 

dekomposisi dan mineralisasi material organik yang memasuki perairan serta 

menduduki beberapa tingkatan trofik dalam rantai makanan. Benthos merupakan 

organisme perairan yang keberadaannya dapat dijadikan indikator perubahan kualitas 

biologi perairan sungai. Selain itu, organisme bentos juga dapat digunakan sebagai 

indikator biologis dalam mempelajari ekosistem sungai. Hal ini disebabkan adanya 

respon yang berbeda terhadap suatu bahan pencemar yang masuk dalam perairan 

sungai dan bersifat immobile. Berdasarkan ukurannya, organisme hewan benthos 

digolongkan atas:  Makrobentos (0, 425 – 15 mm), Meiobentos (0,05 – 1 mm), dan 

Mikrobentos (< 50 μ, misalnya Protozoa, Rotifer, dan Nematode).  
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Organisme yang termasuk makrozoobentos  diantaranya adalah: Crustacea, Isopoda, 

Decapoda, Oligochaeta, Mollusca, Nematoda dan Annelida. Taksa-taksa tersebut 

mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam komunitas perairan karena sebagian 

dari padanya menempati tingkatan trofik kedua ataupun ketiga. Sedangkan sebagian 

yang lain mempunyai peranan yang penting di dalam proses mineralisasi dan 

pendaurulangan bahan-bahan organik, baik yang berasal dari perairan maupun dari 

daratan. 

 

Cara menentukan kualitas perairan berdasarkan Benthos yang ada di perairan tersebut 

salah satunya yaitu dengan pendekatan kualitatif dimana kita melihat jenis-jenis 

daripada Benthos yang hidup di perairan itu sendiri. Jenis-jenis benthos berdasarkan 

tingkat kerusakan perairan sebagai berikut :  

a. Perairan bersih adalah Planaria, Perla, Isoperia, Leuctra, Nemoura, Eodyonurus dan 

Ephemera.  

b. Perairan tercemar organik ringan adalah Caenis, Ephemerella, Baetis, Limnophillus 

dan Hydropsyche. 

c. Perairan tercemar organik sedang adalah Simulium, Lymnaea dan Physa. 

d. Perairan tercemar organik berat adalah Chironomous dan Tubifex.  

 

Organisme benthos juga dapat dibagi menjadi dua kelompok, berdasarkan habitat 

hidupnya antara lain :  

a. Infauna, kelompok zoobenthos dan bakteri dari berbagai ukuran yang hidup di 

dalam dasar sedimen, yang termasuk ke dalam golongan ini adalah cacing dan 

kerang. Meskipun hidup di dalam dasar sedimen kelompok ini memiliki bentuk 

tubuh yang dapat menghubungkan dengan air yaitu dengan menggunakan organ 

yang menyerupai pipa atau membuat terowongan dalam sedimen.  
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b. Epifauna, kelompok zoobenthos yang hidup berhimpitan dengan permukaan yang  

kasar atau keras (seperti batu karang, kerang-kerangan dan tumpukan pasir) atau di 

atas permukaan teluk, yang termasuk kelompok ini adalah tiram, kerang, remis, 

siput, bintang laut, teripang. 

 

Berdasarkan media tumbuhnya pakan alami dapat dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu pakan alami air tawar dan pakan alami air laut. Jenis pakan alami air tawar yang 

sudah banyak dibudidayakan antara lain adalah Moina, Daphnia, Brachionus, Tubifex , 

sedangkan jenis pakan alami air laut yang sudah dibudidayakan adalah jenis-jenis 

phytoplankton, Brachionus, Artemia salina. Dalam membudidayakan pakan alami yang 

akan diberikan kepada ikan hias dan ikan konsumsi dipilih jenis pakan alami yang relatif 

mudah dan mempunyai siklus hidup yang singkat. Hal ini bermanfaat untuk menyediakan 

pakan alami tersebut secara kontinu.  

 

Pada kultur plankton, kualitas air yang digunakan merupakan tahapan penting dalam 

kultur plankton. Kualitas air yang digunakan kultur harus selalu dipantau agar organisme 

plankton yang dikultur dapat tumbuh secara optimal. Parameter kualitas air yang penting 

dan yang menentukan keberhasilan kultur plankton di antaranya adalah suhu, nilai pH, 

oksigen dan amonia. 

1. Suhu 

Suhu merupakan faktor lingkungan yang penting bagi semua organisme akuatik. Batas 

toleransi setiap organisme terhadap suhu berbeda-beda tergantung dari fisiologi 

organisme tersebut. Di perairan suhu berpengaruh terhadap kelarutan oksigen, yang 

penting bagi keberlangsungan hidup mayoritas organisme akuatik. Pada percobaan 

kali ini suhu dipertahankan pada suhu optimal pertumbuhan Daphnia sp. yaitu 250C. 

Suhu optimal yang stabil akan menjaga pH dan DO dapat tetap stabil. Kisaran suhu 

yang baik untuk Chlorella yaitu 25-300C, Tetraselmis yaitu 15-350C, Dunaliella yaitu 20-

400C, Diatomae yaitu 21-280C, Spirulina 25-350C, Brachionus: 22-300C, Artemia yaitu 

25-300C, Kutu Air yaitu 22-310C. 
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2. Nilai pH 

Nilai pH atau potential hidrogen merupakan indikator konsentrasi ion hidrogen yang 

menggambarkan konsentrasi asam. Nilai ini berbanding terbalik dengan suhu, semakin 

tinggi suhu menyebabkan pH semakin rendah. pH yang baik untuk pertumbuhan 

Daphnia sp. berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Dunaliella: 9-11. Spirulina:7,2-9,5; 

Brachionus: 7,5-8. Artemia: 7,5-8,5. Kutu Air: 6,6-7,4.  

3. Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen atau DO)  

Kelarutan suatu gas (termasuk oksigen) pada medium cair merupakan karakteristik 

dari gas tersebut sendiri, dan dipengaruhi oleh tekanan, ketinggian suatu tempat, suhu 

dan salinitas. Kelarutan gas di medium cair menurun seiring dengan naiknya suhu dan 

banyaknya mineral yang terlarut dalam medium tersebut. Oksigen terlarut mempunyai 

peranan penting dalam kehidupan Daphnia sp. Pada umumnya Daphnia sp. dapat 

hidup pada konsentrasi oksigen terlarut yang cukup tinggi yaitu sekitar 4,2-5,1 ppm 

dan tidak dapat hidup pada konsentrasi oksigen terlarut kurang dari I ppm, sedangkan 

kadar oksigen terlarut minimum yang dibutuhkan kultur Daphnia sp. adalah sekitar 3,5 

ppm. 

4. Amonia 

Hewan akuatik umumnya mengekskresikan amonia sebagai hasil dari proses 

metabolisme. Terdapat amonia yang tidak terionisasi (NH3) dan amonia terionisasi 

atau ion amonium (NH4+). Amonia bersifat toksik bagi larva ataupun organisme 

perairan seperti Daphnia sp. karena mampu melewati membran organ dalam, 

sedangkan ion amonium tidak dapat melewati membran tersebut. Setiap hari seekor 

Daphnia pulex melepaskan 0,2 µg nitrogen. Kadar amonia di perairan akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya suhu dan pH. Kadar amonia yang tinggi dapat 

menurunkan tingkat reproduksi Daphnia sp. Kadar amonia yang aman bagi kultur 

Daphnia sp. adalah di bawah 0,2mg/L. Artemia: kadar amonia yang baik < 80 mg/L. 

 
Kultur murni phytoplankton skala laboratorium 

 Pakan alami dapat diperbanyak dengan budidaya baik di luar ruangan atau di 

dalam laboratorium. Budidaya pakan alami skala laboratorium dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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A. Jenis alat dan bahan yang digunakan dalam kultur murni Phytoplankton 

 

Tabel 1. Alat dan bahan yang di gunakan untuk kultur murni Phytoplankton 

No Alat dan Bahan Kegunaan 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

28 

29 

30 

 

Cawan petri 

Stoples 1 liter, 2 liter, 10 liter 

Erlenmeyer 100 ml, 500 ml, 1000 ml 

 

Mikroskop  

Refraktometer 

Thermometer 

Autoclave 

Vortex mixer 

Pipet ukur  2 ml, 5 ml, 25 ml. 

Gelas ukur (Backer glass) 

Bulb karet 

Filter bag 

Selang ulir  

Perlengkapan aerasi 

Oven 

Vacum pomp 

Kapas  

Rak tabung reaksi  

Lampu neon 40 watt (TL) 

Rak kultur 

Ruang ber AC 

Hand counter 

Timbangan Elektrik 

Alkohol 

Sodium thiosufat 

Chlorin test 

Thermoline  

 

Magnetic stirer 

Kulkas 

Air laut  

Kultur murni media agar 

Wadah kultur semi-murni 

Wadah kultur murni dan pembuatan 

pupuk 

Pengamatan dan penghitungan sampel  

Mengukur salinitas 

Mengukur suhu air laut/media 

Sterilisasi air media 

Pengaduk 

Mengambil sampel/pupuk 

Alat ukur sampel 

Alat pengisap 

Kantong penyaring air 

Transfer air laut/starter 

Suplai O2 

Sterilisasi kering  

Penyaring air laut 

Penyaring air  

Tempat menyimpan test tube 

Pengganti cahaya matahari  

Tempat menyimpan hasil kultur 

Ruang untuk kultur murni 

Alat bantu menghitung  

Menimbang pupuk dan agar 

Sterilisasi 

Menetralkan air yang dikaporit 

Mengetahui kandungan kaporit/chlorin 

Memanaskan dan melarutkan 

pupuk/bacto agar 

Untukmengaduk pupuk 

Menyimpan stok pakan alami 

Sebagai media kultur 
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b. Sterilisasi alat dan bahan 

Sterilisasi alat dan bahan sangat diperlukan untuk mencegah kontaminasi. Peralatan 

kultur seperti selang aerasi dan batu aerasi serta bahan kaca (glassware) seperti pipet, 

cawan petri, erlenmeyer, dan stik kaca (test tubing), direbus terlebih dahulu sampai 

mendidih kemudian didinginkan lalu dicuci kemudian dikeringkan dan selanjutnya 

disterilkan  ke dalam oven dengan suhu 150°C. Peralatan yang berukuran besar, 

seperti toples kaca, wadah plastik dan selang aerasi disterilkan dengan merendam ke 

dalam larutan kaporit selama 1 hari/24 jam, selanjutnya dicuci dengan sabun/deterjen, 

dibilas dengan menggunakan air tawar hingga bersih kemudian dijemur sampai kering.  

 

c. Pembuatan pupuk 

Pupuk yang digunakan pada skala laboratorium terbuat dari bahan kimia Pro Analis 

(PA) dengan dosis pemakaian 1 ml pupuk untuk 1 liter volume kultur. Ada 2 jenis 

pupuk, yaitu: pupuk conwey/walne untuk phytoplankton hijau (green algae) dan 

guillard (Natrium pospat, trace metal.vitamin dan silikat) untuk phytoplankton cokelat 

(brown algae) yang terdiri atas unsur makro dan mikro (Tabel 2).  Komposisi pupuk 

guillard yang digunakan untuk kultur murni Phytoplankton cokelat (brown algae). 

 

Tabel 2. Komposisi pupuk conwey/walne yang digunakan untuk kultur murni 

Phytoplankton hijau (green algae) 

 

Nama Bahan Pupuk  Walne Jumlah (dalam 1 liter aquadest) 

NaNO3 

Na2EDTA 

H3BO3 

NaH2PO4.2H2O 

FeCl3.6H2O 

MnC12.4H2O 

Stok larutan vitamin 

Stok larutan logam mikro  

100 g 

45 

33,6 g 

20 g 

1,3 g 

0,36 g 

100 ml 

1 ml 

Keterangan : 
Semua bahan dicampur dengan 1 liter aquadest penggunaan 1 ml / 1 liter.  
 



 

16 

 

Stok vitamin (dalam 1 liter aquadest ) 
 vitamin B1 (Thiamin) : 1 gram 
 vitamin B12 (cyanocobalamin ) : 0,05 gram 
Stok logam micro (dalam 1 ml aquadest) 
 ZnCl12     : 21 gr 

            COCl12     : 2.0 gr 
            (NH4)6 Mo7 O24 4 H2O   : 0,9 gr 
            Cu SO4 . 5 H2O    : 2 gr 

 
 

Alat yang digunakan dalam pembuatan pupuk, yaitu: Magnetic stirer, 

thermoline/pemanas, erlenmeyer volume 1000 ml,  timbangan elektrik, aluminium 

foil/, cawan petri dan sendok. Alat-alat tersebut harus disediakan dalam kondisi yang 

steril. 

 
Tabel 3. Komposisi pupuk guillard yang digunakan untuk kultur murni Phytoplankton 

cokelat (brown algae). 

Nama Bahan Kultur Murni (1 ltr) 

Sodium silikat  
Sodium Nitrat  
Sodium Phosphat  
FeCl3 
EDTA 
Trace Metal: 
Na molybdat       6,3 g 
Mn Chlorid         180 g 
Co Chlorid            10 g 
Cu sulfat               9,8 g 
Zn sulfat               22 g 
Vitamin: 
Biotin  100mg  
Thiamin (B1)          20 g 
Cyanocobalamin   100 mg 

76 ml 
75 g 
5 g 

3,15 g 
4,35 g 

1ml 
1 ml 
1 ml 
1 ml 
1 ml 

 

 5 ml 

 

 

Masing-masing bahan dari komposisi pupuk di atas ditimbang dengan menggunakan 

timbangan elektrik, untuk memudahkan penimbangan digunakan wadah alumunium 

foil untuk bahan dalam bentuk bubuk serta cawan petri untuk bahan dalam bentuk 

cair dan selanjutnya di masukkan ke dalam erlenmeyer yang telah diisi aquadest, 

kemudian dimasak sampai mendidih menggunakan thermoline. Agar pupuk tercampur 
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dengan homogen digunakan magnetic stirer. kemudian diangkat dan didinginkan. 

Larutan vitamin dimasukkan setelah komposisi pupuk dipanaskan dan didinginkan agar 

tidak menguap. 

d. Persiapan air media 

Air diberi kaporit dengan dosis 30 ppm dan aerasi dibiarkan selama 24 jam agar 

tercampur rata dan bebas kematian. Selanjutnya air dimasukkan ke dalam ember yang 

bervolume 50-60 liter dengan menggunakan pompa celup yang dihubungkan dengan 

selang. Kemudian  air dialirkan melalui melalui pipa PVC, dimana pipa tersebut 

terdapat lampu UV (Ultra Violet ) yang menyinari air agar kuman serta bibit penyakit 

mati serta pada ujung selang di beri saringan kapas untuk menyaring kotoran air. Hasil 

sterilisasi tersebut diberi thiosulfat sebanyak 10 ppm untuk menetralkan kandungan 

kaporit dalam air, kemudian diaerasi ± 15 menit. Setelah itu, air diukur menggunakan 

chlorin test untuk mengetahui netral tidaknya air dengan indikator warna.  

 

Kultur murni, air media yang sudah dinetralkan terlebih dahulu disaring menggunakan 

kapas lalu dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan selanjutnya diturunkan salinitasnya ± 

2 ppt dengan menambahkan aqudest sesuai dengan kebutuhan. Penurunan salinitas 

dimaksudkan untuk menghindari peningkatan salinitas akibat penguapan selama 

diautoclave. Air media kemudian diautoclave dengan suhu 121°C selama 1 jam untuk 

sterilisasi lanjutan.  

 

e. Metode dan tahapan kultur Phytoplankton 

1). Isolasi pada media agar 

Media agar adalah metode isolasi yan dilakukan untuk mendapatkan phytoplankton 

spesies tunggal dengan menggunakan media agar-agar. Tahap awal dalam 

membudidayakan phytoplankton adalah melakukan isolasi dan kultur murni, bahan 

dan alat yang digunakan adalah erlenmeyer, cawan petri, jarum ose, pipet kaca, 

bunsen, selotip, thermoline,  dan larutan alkohol, magnetic stirer, pipet skala / 

tetes, lampu neon, rak kultur, bacto agar, bibit phytoplankton (starter). Cara kerja 

metode media agar :  
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- Menimbang bahan bacto agar pada timbangan elektrik sebanyak 1,5 gram dan 

dilarutkan kedalam erlenmeyer yang berisi 100 ml air laut pada salinitas 30 ppt. 

- Pemanasan sampai mendidih dengan thermoline hingga larut sempurna berwarna 

kuning jernih. Selama proses pemanasan disertai pengadukan secara terus-

menerus dengan magnetic stirer untuk mencegah terjadinya kerak dan 

pengumpalan. 

- Setelah mendidih, larutan bacto agar diangkat dan didinginkan beberapa saat 

hingga berkisar 50oC kemudian diberi pupuk conwey/walne untuk green algae 

(dapat dilihat pada Tabel. 2)  dan pupuk guillad (Natrium fosphat, trace metal, 

vitamin dan silikat) untuk brown algae (dapat dilihat pada Tabel. 3) sesuai dosis  

yaitu 1 ml/1 liter dengan menggunakan pipet skala/pipet tetes. 

- Selanjutnya dituang ke dalam cawan petri yang sudah steril dengan ketebalan 3–5  

mm atau ke dalam cawan petri yang selanjutnya diletakkan dengan posisi terbalik. 

- Setelah media membeku, selanjutnya diisolasi dengan bibit/inokulum 

Phytoplankton dengan menggunakan  metode gores. Metode ini dilakukan 

dengan menggunakan jarum ose yang ujungnya telah dibakar dengan 

menggunakan lampu bunsen, selanjutnya dibiarkan sampai agak dingin kemudian 

dipakai untuk mengambil bibit kemudian digoreskan pada media agar dalam 

cawan petri dengan pola zig-zag. 

- Setelah melakukan isolasi pada permukaan media agar, cawan petri  selanjutnya 

disegel dengan selotip untuk mencegah kontaminasi. 

- Cawan selanjutnya diletakkan pada rak kultur dengan posisi terbalik untuk 

mencegah terjadinya penetasan embun pada permukaan agar dan mencegah 

tumbuhnya bakteri dan kontaminasi serta rak dilengkapi dengan lampu TL 

(Neon/pengganti sinar matahari) untuk membantu proses fotosintesis. Kemudian 

diinkubasi selama 3–5 hari hingga terlihat koloni yang tumbuh pada permukaan 

agar. 

- Selanjutnya cawan petri disimpan dalam lemari es dan dapat bertahan selama 1–6 

bulan. 
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2). Kultur pada wadah erlenmeyer 1000 ml, 1-2 liter dan 10 liter 

Alat dan Bahan yang digunakan, yaitu: Wadah 1000 ml, 1-2 liter, 10 liter, Pipet tetes / 

pipet skala, Pupuk walne (green algae) / guillard (brown algae), Bibit phytoplankton 

(starter), Selang aerasi, Stik kaca / test tubing, Aluminium foil, Rak kultur, Lampu neon.  

Cara kerja : 

   - Wadah yang berisi air yang sudah dinetralkan, kemudian diberikan pupuk walne 

untuk phytoplankton hijau dan guillard (natrium pospat, trace metel, vitamin dan 

silikat) untuk phytoplankton cokelat sebanyak 1 ml/1 liter mengunakan pipet 

tetes/pipet skala. 

   - Wadah diletakkan pada rak kultur di ruang ber-AC, lalu diberi aerasi beberapa 

menit agar pupuk tercampur rata dan tidak menggumpal. 

   - Bibit phytoplankton kemudian dimasukkan sebanyak 200 ml atau hingga air 

berubah warna. 

   - Erlenmeyer ditutup agar tidak terkontaminasi dengan lingkungan luar. 

   - Pemberian label, terdiri dari nama spesies phytoplankton dan tanggal pengkulturan.  

  - Lalu, disinari dengan lampu neon dan diinkubasi selama 5 hari untuk phytoplankton 

hijau dan 3 hari untuk phytoplankton cokelat sehingga bibit siap dikultur pada 

tingkat selanjutnya. 

f. Pertumbuhan Phytoplankton hijau (green algae) dan Phytoplankton coklat (brown 
algae) 

 

Tabel 4.  Parameter Kualitas Air 

No PARAMETER KISARAN NILAI 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Suhu 
Salinitas 
pH 
NH 3 
Intensitas cahaya 
Lama penyinaran gelap ; 
terang 

20 - 32º C 
20 – 35 ppt 
7,5 – 9 
0,01 ppm 
1000 – 10.000 lux 
Minumum 8 : 16 jam 
Maksimal 20 : 4 jam 

 

Hingga saat ini kepadatan sel digunakan secara luas untuk mengetahui pertumbuhan 

phytoplankton dalam kultur pakan alami. Ada empat fase pertumbuhan phytoplankton, 

yaitu :  
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1) Fase Adaptasi   

Sesaat setelah penambahan inokulum ke dalam media kultur, populasi tidak 

mengalami perubahan. Ukuran sel pada fase ini pada umumnya meningkat. Organisme 

mengalami metabolisme, tetapi belum terjadi pembelahan sel sehingga kepadatan sel 

belum meningkat.  

      2) Fase Logaritmik atau Eksponensial 

Fase ini di awali dengan pembelahan sel disertai dengan laju pertumbuhan yang 

mengalami perubahan. Pada kondisi kultur yang optimum, laju pertumbuhan pada 

fase ini bisa  mencapai maksimal. 

     3) Fase puncak (blooming) 

    Fase puncak yaitu fase dimana perkembangan populasi mencapai puncaknya. 

     4) Fase Stasioner atau Istirahat 

Pada fase ini pertumbuhan mulai mengalami penurunan di bandingkan dengan fase 

eksponensial. Laju reproduksi sama dengan laju kematian. Dengan demikian 

penambahan dan pengurangan jumlah Phytoplankton relatif sama sehingga 

Phytoplankton mengalami penurunan, tapi kepadatan Phytoplankton tetap (adanya 

keseimbangan antara tingkat pertumbuhan dan kematian). 

    5) Fase Kematian 

Pada fase ini laju kematian lebih cepat dari pada laju reproduksi. Penurunan kepadatan 

pytoplankton ditandai dengan perubahan kondisi optimal yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor lingkungan. 

 

f. Perhitungan kepadatan Phytoplankton  

Haemacytometer adalah alat yang umumnya  digunakan untuk menghitung sel-sel 

darah namun juga di pakai untuk menghitung sel plankton. Haemacytometer 

merupakan suatu alat yang terbuat dari gelas yang dibagi menjadi kotak - kotak pada 

dua tempat bidang pandang. Kotak tersebut berbentuk bujur sangkar dengan sisi 1 

mm dengan kedalaman 0,1 mm sehingga apabila ditutup dengan gelas penutup 

volume ruangan yang terdapat di atas bidang bergaris adalah 0,1 mm³ atau 1 ml. Kotak 

bujur sangkar mempunyai sisi 1 mm tersebut dibagi lagi menjadi 25 buah kotak bujur 
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sangkar. Kotak bagian tengah masing-masing terbagi lagi menjadi 16 kotak bujur 

sangkar bagian sudut. 

 

Alat dan bahan yang digunakan, yaitu: Haemacytometer, Pipet tetes, Mikroskop, Cover 

glass, Tissue, Gelas piala ( jika dilakukan pengenceran). Sampel yang akan dihitung 

kepadatannya dan Hand counter.  Langkah kerja : 

- Haemacytometer dan cover glass dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu 

dengan kertas tissue.  

- Phytoplankton (sampel) yang akan dihitung kepadatannya diteteskan dengan 

menggunakan pipet tetes steril pada bagian parit yang melintang hingga penuh. 

- Saat melakukan penetesan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi 

gelembung udara dibawah gelas penutup.  

 - Untuk menghitung Phytoplankton yang bergerak aktif, sebelum di teteskan pada 

haemacytometer, Phytoplankton tersebut dimatikan terlebih dahulu dengan cara 

menambah beberapa tetes formalin dan selanjutnya diamati dibawah mikroskop 

dengan pembesaran 100 atau 400 kali pada bidang kotak-kotak.  

 -  Kepadatan phytoplankton dapat diketahui dengan cara menghitung Phytoplankton 

yang terdapat pada kotak bujur sangkar yang mempunyai sisi 1 mm.  

-  Jika jumlah phytoplankton yang dihitung adalah N, maka kepadatan  Phytoplankton 

adalah N x 104 sel / ml. 

 

g. Pemanenan 

Phytoplankton yang telah dipanen dengan volume 10 liter dapat langsung diberikan 

sebagai pakan alami pada larva ikan yang dibudidayakan dan juga di gunakan sebagai 

bibit pada tahap selanjutnya, yaitu skala intermediate dan massal sedangkan alat yang 

telah digunakan, dibuka lalu direndam dalam larutan kaporit untuk alat berbahan 

plastik dan larutan HCl untuk alat berbahan kaca untuk disterilkan kembali. 
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Tata cara pembuatan pakan alami Benthos  

A. Produksi Massa Infusoria 

1. Bahan-bahan yang diperlukan, antara lain : 

 Media budidaya terdiri dari kulit Pepaya matang, daun kol/selada atau pelepah 

pisang (gunakan salah satu media). Kain kasa untuk pembungkus sayuran dan 

tutup ember. 

 Bak/ember plastik ukuran 15 liter (jumlah ember/ bak tergantung keperluan) 

 Air kolam atau empang sebagai sumber bibit Infusoria 

 

2. Pelaksanaan : 

 Isi bak/ember dengan air sampai sekitar 10 liter. Masukkan salah satu bahan 

(kulit Pepaya matang, daun Kol atau pelepah pisang) ke dalam ember sebanyak 

250 - 300 gram yang telah dibungkus kain kasa dan diikat. 

 Tambahkan sekitar 2-3 gayung (1-2 liter) air empang/kolam, untuk memasukkan 

bibit Infusoria yang akan dibudidayakan. 

 Letakkan ember/bak plastik yang telah terisi kultur Infusoria pada tempat 

terlindung dari panas matahari dan hujan, untuk menghindari perubahan suhu 

yang tidak diinginkan. 

 Tutup ember media budidaya dengan kain kasa untuk menghindari jentik 

nyamuk atau hewan lain masuk ke dalamnya. 

3. Pemanenan 

 Pemanenan :Pada hari ke-3, amati adanya lapisan tipis warna putih seperti 

awan di atas permukaan air media yang menandakan Infusoria sudah 

berkembang dengan baik (puncak populasi Infusoria biasanya terjadi pada 

hari ke-4 dan hari ke-5) 

 Ambil lapisan putih tersebut dengan menggunakan mangkuk atau piring 

kecil untuk diberikan pada benih ikan. 

 

Satu siklus budidaya Infusoria (selama 1 minggu) dapat digunakan untuk makanan 

benih ikan sampai benih tersebut siap memakan jenis pakan alami yang lebih 
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besar yaitu Moina dan Daphnia. Biasanya pemberian pakan alami Infusoria hanya 

berlangsung selama 2 - 3 hari. 

 

Jenis Infusoria yang berkembang dipengaruhi oleh jenis media yang digunakan. 

Pada media kulit pepaya jenis Infusoria yang dominan adalah Chlamydomonas sp. 

dan Colpoda sp. Sedangkan pada media kol, pelepah pisang dan daun kipahit 

adalah Paramaecium sp. dan Euglena sp. Media kulit pepaya dan pelepah pisang 

menunjukan pH yang cenderung asam dan ini disukai ikan Neon tetra, sedangkan 

pada media kol dan daun kipahit pH cenderung netral. Akan tetapi secara umum 

semua jenis media dapat digunakan untuk budidaya Infusoria. Pemberian 

lnfusoria ke benih ikan yang baru menetas, temyata dapat meningkatkan derajat 

kehidupan benih menjadi 80 – 90%. 

 

B) Produksi Massal Moina/Daphnia 

1. Bahan-bahan yang diperlukan : 

 Bak beton / kolam budidaya ukuran 2x3 m, dengan ketinggian 1 m. 

 Pupuk organik, yaitu kotoran ayam dan pupuk kompos (kebutuhan masing-

masing 1-1,5 kg/m3 air media). 

 Kantong waring untuk tempat pupuk dan tali pengikat. 

2. Pelaksanaan : 

 Isi bak / kolam budidaya dengan air sampai ketinggian minimal 70 - 80 cm, 

untuk menjaga kestabilan suhu media dan menghindarkan Moina maupun 

Daphnia dari pengaruh langsung sinar matahari. 

 Siapkan pupuk kandang, yaitu kotoran ayam dan pupuk kompos dengan 

dosis masing-masing sebanyak 1 kg/m3 untuk budidaya Moina, sedangkan 

pada budidaya Daphnia kotoran ayam 1,5 kg/m3 dan kompos 1 kg/m3. 

 Masukkan pupuk kandang tersebut ke dalam kantong waring, ikat dan 

masukkan ke dalam kolam budidaya. Satu hari kemudian masukkan bibit 

Moina 2 gram/m3 atau sekitar 3-4 ekor/10 ml dan Daphnia sebanyak 5 

gram/m3. 
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3. Pemanenan 

 Moina mulai dipanen pada hari ke-7 sampai hari ke-10 dari pemupukan 

awal, sedangkan Daphnia pada hari ke-21 dan setelah itu pemanenan 

dapat dilakukan setiap hari selama 3 minggu sebanyak 25 gr/m3.  

 Untuk budidaya Moina pemupukan ulang sebanyak 0,2 dosis dari 

pemupukan pertama dapat dilakukan pada hari ke-4 setelah pemupukan 

awal. Sedangkan pada budidaya Daphnia, pemupukan ulang dilakukan 

sebanyak 0,5 dosis seminggu setelah pemupukan awal . 

 Pada budidaya Moina untuk menjamin penyediaan pakan alami secara 

terus menerus diperlukan paling sedikit 3 buah kolam. Pelaksanaan 

budidaya kolam ke-2 dimulai pada hari ke empat dari pelaksanaan 

budidaya kolam ke-1. Sedangkan budidaya kolam ke-3 dimulai pada hari ke 

empat setelah pelaksanaan budidaya kolam ke-2 dimulai. 

 Dengan demikian pemanenan Moina dapat dilakukan setiap hari secara 

terus-menerus, mulai hari ke-7 sampai hari ke10, sebanyak 200 - 400 gr/m 

3 air. 

 Untuk mendapatkan Daphnia setiap hari diperlukan 2 buah kolam. 

Pelaksanaan budidaya kolam ke-2 dilakukan pada hari ke-20 setelah 

pelaksanaan budidaya pada kolam ke-1. Pemanenan Daphnia dapat 

dilakukan setiap hari mulai hari ke-21 selama tiga minggu, dengan jumlah 

25 gr/m 3 /hari. 
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BAB IV 

PERANCANGAN  METODE ENRICHMENT PAKAN ALAMI 

 

A. Kompetensi Inti Guru :  

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

 

B. Kompetensi Guru Mata Pelajaran (KD) : 

- Perancangan  metode enrichment pakan alami  

- Memformulasikan berbagai bahan enrichment pakan alami 

   - Menganalisis macam-macam dan kebutuhan  zat nutrisi  untuk pertumbuhan dan 

perkembangan biota air 

 

C. URAIAN MATERI 

Pengertian dan tujuan Enrichment  

Enrichment diambil dari kata bahasa Inggris yang berarti pengkayaan. Istilah pengkayaan 

bisa juga disebut dengan bioenkapsulasi. Pengkayaan terhadap pakan alami ini sangat 

penting untuk meningkatkan kualitas nutrisi dari pakan tersebut. Jenis pakan alami yang 

dapat dilakukan pengkayaan adalah dari kelompok zooplankton misalnya Artemia, Rotifer, 

Daphnia, Moina dan Tigriopus. Semua jenis zooplankton tersebut biasanya diberikan kepada 

larva dan benih ikan air tawar, payau dan laut. Dengan meningkatkan mutu dari pakan alami 

dari kelompok ini dapat meningkatkan mutu dari larva dan benih ikan yang mengkonsumsi 

pakan tersebut. Peningkatan mutu pakan alami dapat dilihat dari peningkatan kelangsungan 

hidup/sintasan larva dan benih yang dipelihara, meningkatkan pertumbuhan larva dan benih 

ikan serta meningkatkan daya tahan tubuh larva dan benih ikan.  

 

Jenis-jenis bahan Enrichment  

Beberapa jenis bahan yang dipergunakan oleh para pembudidaya ikan untuk melakukan 

bioenkapsulasi atau enrichment sangat bergantung dari tujuan pemberian bahan 

enrichment tersebut. Tujuan utama pemberian bahan tambahan pada pakan alami adalah 

meningkatkan nilai gizi dari larva atau benih ikan yang akan mengkonsumsinya. Oleh karena 
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itu zat pengkayaan dalam melakukan enrichment tersebut dapat dikelompokkan menjadi 

empat yaitu:  

a. Zat-zat gizi essensial  

Zat-zat gizi essensial adalah beberapa zat gizi yang sangat menentukan terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan larva diantaranya adalah asam amino dan asam lemak. 

Komposisi kebutuhan asam amino setiap jenis ikan sangat berbeda dan sangat 

menentukan laju pertumbuhan dari ikan yang dibudidayakan. Asam amino merupakan 

bahan dasar yang dihasilkan dari proses pemecahan atau hidrolisis dari protein. Asam 

amino ini membangun blok protein. Istilah amino datang dari -NH2 atau suatu kelompok 

amino yang merupakan bahan dasar alami dan asam datang dari perbandingan -COOH 

atau suatu kelompok karboxyl, oleh karena itu disebutlah asam amino. Dalam molekul 

protein asam amino membentuk ikatan peptida (ikatan antara amino dan kelompok 

karboxyl) di dalam rantai yang panjang disebut rantai polipeptida.  

 

Ada banyak asam amino di dalam alam tetapi hanya dua puluh yang terjadi secara alami. 

Asam amino sangat dibutuhkan oleh ikan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam 

pengelompokkannnya dibagi menjadi dua yaitu asam amino essensial dan nonessensial. 

Asam amino essensial adalah asam amino yang tidak bisa dibuat atau disintesis oleh 

organisme untuk mendukung pertumbuhan maksimum dan dapat menjadi penyuplai dari 

asam amino. Komposisi kandungan nutrisi dari pakan ikan memiliki kandungan asam 

amino yang dibutuhkan ikan berbeda-beda. Esensialitas dari suatu asam amino akan 

tergantung pada ikan yang diberi pakan. Sebagai contoh, Glycine diperlukan oleh ayam 

tetapi bukanlah penting bagi ikan. Ada sepuluh asam amino esensial (EAA) yang 

diperlukan oleh pertumbuhan ikan yaitu: Arginin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Methionin, 

Phenylalanin, Threonin, Tryptophan dan Valin. Kesepuluh asam amino ini merupakan 

senyawa yang membangun protein dan ada beberapa asam amino merupakan bahan 

dasar dari struktur atau unsur lain. Methionin adalah prekursor dari Cyestein dan Cystin. 

Methionin juga sebagai penyalur metil (CH3). Beberapa kelompoknya terdiri dari Creatin, 

Cholin, dan banyak unsur lain. Jika suatu asam/hydrogen (OH) ditambahkan ke 

Phenylalanin, maka Tyrosin dibentuk. Tyrosin diperlukan untuk hormon Thyroxin, 

Epinephrin dan Norepinephrin dan melanin pigmen. Arginin menghasilkan ornithin ketika 
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Urea dibentuk dalam siklus Urea. Perpindahan suatu karboksil (COOH) digolongkan 

dalam bentuk Histamin. Tryptophan adalah prekursor dari Serotonin atau suatu vitamin, 

asam nikotinik. Semua ikan bersirip membutuhkan ke sepuluh asam amino esensial.  

 

Asam amino non esensial yaitu asam amino yang dapat dibentuk atau disintesis dalam 

jaringan dan tidak perlu ditambahkan dalam komposisi pakan. Asam amino non esensial 

yang dibutuhkan untuk ikan adalah: Alanine, Asparagin, Asam aspartad, Cyestin, Asam 

glutamat, Glutamin, Glycin, Prolin, Serin dan Tyrosin. Asam amino non esensial asam 

amino yang dapat secara parsial menggantikan atau memberikan asam amino yang 

sangat dibutuhkan atau harus ada dalam komposisi pakan.  

 

Pakan ikan sangat dibutuhkan bagi ikan yang dibudidayakan dalam suatu usaha budidaya. 

Fungsi utama pakan ini adalah sebagai penyedia energi bagi aktifitas sel-sel tubuh. Dalam 

tubuh ikan energi yang berasal pakan dipergunakan untuk proses hidupnya yaitu 

tumbuh, berkembang dan bereproduksi. Dalam tubuh ikan berisi sekitar 65-75% protein 

pada suatu basis berat kering. Protein sangat menentukan dalam menyusun formulasi 

pakan ikan. Asam amino yang berasal dari protein ini sangat diperlukan oleh berbagai sel 

untuk membangun dan memperbaiki jaringan rusak. Kelebihan Asam amino digunakan 

sebagai sumber energi atau dikonversi ke lemak. Informasi tentang kebutuhan protein 

kotor ikan menjadi nilai yang menentukan dan data tentang kebutuhan asam amino 

untuk setiap ikan penting karena mutu protein sangat bergantung kepada komposisi 

asam amino nya dan penyerapannya. Penentuan tentang kebutuhan asam amino sangat 

penting karena akan sangat membantu dalam melakukan perancangan diet uji asam 

amino yang digunakan untuk menentukan kebutuhan asam amino yang diperlukan bagi 

ikan.  

 

Protein dalam pakan ikan akan saling keterkaitan dengan zat nutrien lainnya, misalnya 

protein bersama dengan mineral dan air merupakan bahan baku utama dalam 

pembentukan sel-sel dan jaringan tubuh. Protein bersama dengan vitamin dan mineral 

ini berfungsi juga dalam pengaturan suhu tubuh, pengaturan keseimbangan asam basa, 

pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh serta pengaturan metabolisme dalam tubuh. 
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Oleh karena itu ikan yang dibudidayakan harus memperoleh asam amino dari protein 

makanannya secara terus menerus yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan sel dan 

pembentukan jaringan tubuhnya. Melalui sistem peredaran darah, asam amino ini 

diserap oleh seluruh jaringan tubuh yang memerlukannya. Pertumbuhan somatik, 

pertumbuhan kelanjar reproduksi, perkembangan dan pembangunan jaringan baru 

ataupun perbaikan jaringan yang rusak selalu membutuhkan protein secara optimal yang 

terutama diperoleh dari asam-asam amino essensial yang bersumber dari pakan ikan 

yang dikonsumsi.  

 

Ikan tidak mempunyai kebutuhan protein yang mutlak namun untuk menunjang 

pertumbuhannya ikan membutuhkan suatu campuran yang seimbang antara asam-asam 

aminoesensial dan asam amino non esensial. Protein yang dibutuhkan ikan dipengaruhi 

faktor-faktor yang bervariasi seperti ukuran ikan, temperatur air, kecepatan pemberian 

pakan, ketersediaan dan kualitas pakan alami, kandungan energi keseluruhan yang dapat 

dihasilkan dari pakan dan kualitas protein.  

 

Kualitas pakan dikatakan rendah apabila kadar asam-asam amino esensial dalam 

proteinnya juga rendah. Pemilihan bahan dan komposisi bahan-bahan yang digunakan 

dalam pembuatan pakan akan sangat menentukan kelengkapan dan keseimbangan 

antara asam-asam amino esensial dan non esensial. Ikan dapat tumbuh normal apabila 

komposisi asam amino esensial dalam pakan tak jauh berbeda (mirip) dengan asam 

amino dalam tubuhnya. Oleh karena itu adanya variasi keseimbangan antara asam amino 

esensial dan non esensial dalam pakan diharapkan dapat memacu pertumbuhan ikan. 

 

Saat ini untuk memudahkan pemberian asam amino essensial dalam pakan ikan telah 

dibuat asam amino essensial sintetik secara pabrikasi. Asam amino essensial sintetik, 

adalah asam-asam amino yang sangat dibutuhkan sekali oleh ikan untuk 

pertumbuhannya dan tidak dapat diproduksi oleh ikan. Asam amino ini dapat diperoleh 

dari hasil perombakan protein, protein tersebut diperoleh dari sumber bahan baku 

hewani dannabati. Tetapi ada sumber bahan baku yang kandungan asam aminonya tidak 

mencukupi. Oleh karena itu bisa ditambahkan asam amino buatan/sintetik ke dalam 
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makanan ikan. Jenis asam amino essensial tersebut adalah : Arginine, Histidine, 

Isoleucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan, Valine dan 

Leucine.  

 

Selain asam amino zat nutrien yang sangat dibutuhkan bagi larva untuk 

perkembangbiakannya adalah asam lemak. Asam lemak dapat dikelompokkan seperti 

asam amino yaitu asam lemak essensial dan asam lemak non essensial. Asam lemak yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan budidaya adalah asam lemak 

essensial yaitu asam lemak yang sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan 

namun tubuh (hati) kurang mampu mensintesisnya oleh karena itu harus disuplai dari 

pakan. Sedangkan asam lemak essensial yaitu asam lemak yang dapat disintesa oleh 

tubuh. Asam lemak essesial (Essensial Fatty Acid/EFA) yang sangat diperlukan ikan terdiri 

dari asam lemak Linoleat, asam lemak Linolenat, asam lemak Eicosapentanoat (EPA) dan 

asam lemak Dokosaheksanoat (DHA).  

 

Komposisi asam lemak di dalam ikan adalah cenderung dipengaruhi oleh faktor seperti 

kadar garam, suhu dan makanan. Selain itu kebutuhan asam lemak essensial untuk setiap 

jenis ikan berbeda antar spesies terutama antara ikan air tawar dan air laut. Ikan 

memerlukan asam lemak dari kelompok n-3 dan n-6 dalam komposisi pakannya. Jenis 

asam lemak yang sangat diperlukan bagi ikan budidaya adalah asam Linolenat ( 18:3n-3), 

asam Linoleat (18:2n-6), asam eocosapentaenoat (EPA,20:5n-3) dan asam 

docosahexaenoat (DHA, 22: 6n-3). Kekurangan asam lemak essensial pada komposisi 

pakan ikan dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan dan kondisi kekurangan asam 

lemak essensial dalam waktu yang berkepanjangan akan menyebabkan kematian ikan 

budidaya. Asam lemak essensial ( EFA) kebutuhan sangat berbeda antara satu jenis ikan 

dengan jenis ikan yang lainnya. Pada jenis ikan rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 

memerlukan sekitar 1% 18:3n-3 dalam pakannya yaitu kombinasi 18:3n-3 dan 18:2n-6 

dalam berbagai proporsi tidak meningkatkan laju pertumbuhan atau konversi pakan ikan 

laut. 
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Pada ikan karper (Cyprinus carpio), salah satu jenis ikan budidaya air tawar yang paling 

lama dibudidayakan di dunia memerlukan jenis asam lemak dari kelompok kedua-duanya 

yaitu18:2n-6 dan 18: 3n-3. Selain itu komposisi asam lemak dapat memberikan 

pertambahan berat badan yang terbaik dan konversi pakan yang baik dengan komposisi 

asam lemak campuran dari1% 18:2n-6 dan 1% 18:3n-3 pada ikan belut (Anguilla 

japonica). Pada ikan budidaya di daerah tropis membutuhkan antara 18:2n-6 dan 18:3n-3 

pada level 0,5%. Pada ikan Herbivora didaerah tropis seperti Nila tilapia (Tilapia nilotica) 

membutuhkan asam lemak n-6 ataupun lebih dari n-3. kebutuhan asam lemak dalam 

komposisi pakan berkisar antara 18:2n-6 atau 20:4n-6 sebanyak 0,5% . Asam lemak n-3 

(n-3 HUFA) adalah asam lemak esensial dari beberapa ikan air laut seperti Red Sea Bream 

(Chrysophyrs majo), dan ikan buntut kuning (Seriola quinquerodiata). Kebutuhan asam 

lemak polyunsaturated rantai yang panjang harus diberikan untuk menambah atom 

karbon atau melepas hidrogen dari pakan, sebagian besar ikan air laut diperairan dingin 

membutuhkan asam lemak n-3 (Millamena, 2002).  

 

Penelitian tentang asam lemak esensial dibutuhkan untuk ikan air panas dan spesies ikan 

di Philiphina menunjukkan bahwa beberapa spesies membutuhkan asam lemak antara n-

3 dan n-6 sementara lainnya hanya n-3. Pada ikan bandeng yang dibudidayakan pada air 

laut dibutuhkan n-3 HUFA dan pertumbuhan yang terbaik didapatkan dengan 

menggunakan antara Linolenat (18:3n-3) atau n-3 HUFA sebagai sumber lipid. Ikan laut 

kakap pada stadia juvenil membutuhkan antara n-3 dan n-6 PUFA dengan kadar 0,5% 

dalam komposisi pakannya atau pada perbandingan n-3/n-6 dengan rasio 1,0. Ikan 

Grouper membutuhkan n-3 HUFA sekitar 1%. Pada juvenil udang windu (Penaeus 

monodon), sekitar 2,6% dari komposisi pakan PUFAnya dapat meningkatkan 

pertumbuhan sedangkan komposisi 18:2n-6 lebih besar daripada 5% memiliki efek 

negatif pada pertumbuhan. Kemudian, spesies yang berbeda membutuhkan EFA yang 

berbeda dan perbedaan lebih jelas pada ikan air panas dari pada ikan air dingin. 

 

Lemak pakan yang kekurangan asam lemak essensial akan memberikan dampak negatif 

bagi ikan budidaya. Hal ini dikarenakan lemak pakan yang tidak mengandung EFA akan 

mengakibatkan penurunan kandungan lemak pada hepatopankreas ikan carp. Akumulasi 
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lemak pada hati hewan yang kekurangan EFA dapat mengganggu biosintesis lipoprotein. 

Selain itu berdasarkan hasil penelitian dari Watanabe (1988) kekurangan EFA akan sangat 

berpengaruh terhadap spawning/pemijahan Rainbow trout dan seabream merah, hal ini 

dikarenakan EFA berperan penting pada fisiologi reproduksi sebagai Tokoferol pada ikan. 

Selain itu pada Rainbowtrout dewasa yang memakan lemak kekurangan EFA pada usia 

tiga bulan sebelum telur matang, maka telur yang dihasilkan memiliki daya tetas yang 

rendah. Dengan memberikan EFA sebanyak 1% yaitu asam lemak Linoleat ternyata 

kondisi penetasan telur dapat ditingkatkan. Dampak negatif lainnya jika kekurangan EFA 

pada telur ikan yang telah dibuahi maka akan terjadi perubahan bentuk/deformasi tubuh 

dan larva menjadi abnormal. Dengan adanya perubahan bentuk tubuh, kecacatan larva 

maka pertumbuhan ikan tersebut akan terlambat.  

 

Pemenuhan kebutuhan akan asam lemak essensial oleh larva ikan dapat dipenuhi dengan 

pemberian sumber pakan yang tepat yang berasal dari hewani dan nabati pada 

pengkayaan pakan alami seperti minyak ikan dan minyak jagung. Pada umumnya 

komposisi minyak ikan laut lebih komplek danmengandung asam lemak tak jenuh 

berantai panjang pada minyak ikan laut terdiri dari asam lemak C18, C20 dan C22 dengan 

kandungan C20 dan C22 yang tinggi dan kandungan C16 dan C18 yang rendah. Sedangkan 

kandungan asam lemak ikan air tawar mengandung C16 dan C18 yang tinggi serta C20 

dan C22 yang rendah. Komposisi lain yang terkandung dalam minyak ikan adalah Lilin 

Ester, Diasil Gliserol Eter, Plasmalogen Netral dan Fosfolipid. Terdapat pula sejumlah kecil 

fraksi yang tak tersabunkan, antara lain adalah : vitamin, sterol, hidrokarbon dan pigmen, 

dimana komponen-komponen ini banyak ditemukan pada minyak hati ikan bertulang 

rawan.  

 

Bahan yang kaya akan asam lemak n-6 umumnya banyak dikandung oleh minyak yang 

berasal dari tumbuhan. Minyak jagung mengandung asam lemak Linoleat (n-6) sekitar 

53%. Minyak jagung diperoleh dengan jalan ekstraksi bagian lembaga, baik dengan 

tekanan tinggi maupun dengan jalan ekstraksi menggunakan pelarut. Dalam pembuatan 

bahan emulsi untuk memperkaya Daphnia sp. dapat ditambahkan juga kuning telur ayam 

mentah dan ragi roti (Saccharomyces cerevisiae ).  
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Oleh karena itu dalam proses pengkayaan para pembudidaya melakukan penelitian 

tentang penambahan zat gizi essensial ini pada pakan alami agar kandungan zat gizi 

essensial di dalam pakan alami meningkat dan asupan zat gizi tersebut akan dikonsumsi 

oleh ikan yang diberi pakan alami yang sudah dilakukan pengkayaan. Dengan pemberian 

zat gizi yang diperkaya dalam pakan alami maka kelangsungan hidup dan 

perkembangbiakan larva menjadi lebih baik. 

 

b. Pigmen  

Pigmen, adalah zat pewarna yang dapat diberikan dalam komposisi pakan buatan yang 

peruntukkannya untuk pakan ikan hias, dimana pada ikan hias yang dinikmati adalah 

keindahan warna tubuhnya sehingga dengan menambahkan pigmen tertentu ke dalam 

pakan buatan akan memunculkan warna tubuh ikan hias yang indah sesuai dengan 

keinginan pembudidaya. Jenis pigmen yang ada dapat diperoleh dari bahan-bahan alami 

atau sintetik seperti pigmen Karoten , Astaxantin dan sebagainya. Dosis pemberian 

pigmen dalam komposisi pakan biasanya berkisar antara 5 – 10%. Pada proses 

pengkayaan pigmen diberikan dengan menggunakan bahan yang mengandung pigmen 

alami yaitu wortel dan diberikan pada media tumbuh zooplankton dan zooplankton 

tersebut diberikan kepada ikan. 

 

c. Prophylactics  

Prophylactics adalah istilah dalam dunia kedokteran yang diambil dari bahasa Inggris 

yang mempunyai arti pengetahuan tentang sesuatu untuk menjaga agar tidak terserang 

penyakit. Dalam hal ini jika diaplikasikan dalam dunia perikanan berarti perlakuan yang 

diberikan kepada larva atau benih agar larva atau benih ikan tersebut mampu menjaga 

dirinya dari serangan hama dan penyakit. Larva atau benih ikan yang dipelihara dalam 

wadah budidaya dapat terserang hama dan penyakit.  

 

Penyakit adalah terganggunya kesehatan ikan yang diakibatkan oleh berbagai sebab yang 

dapat mematikan ikan. Secara garis besar penyakit yang menyerang ikan dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyakit infeksi (penyakit menular) dan non infeksi 

(penyakit tidak menular). Penyakit menular adalah penyakit yang timbul disebabkan oleh 
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masuknya makhluk lain ke dalam tubuh ikan, baik pada bagian tubuh dalam maupun 

bagian tubuh luar. Makhluk tersebut antara lain adalah virus, bakteri, jamur dan parasit. 

Penyakit tidak menular adalah penyakit yang disebabkan antar lain oleh keracunan 

makanan, kekurangan makanan atau kelebihan makanan dan mutu air yang buruk. 

 

Penyakit yang muncul pada ikan selain di pengaruhi kondisi ikan yang lemah juga cara 

penyerangan dari organisme yang menyebabkan penyakit tersebut. Faktor-faktor yang 

menyebabkan penyakit pada ikan antara lain :  

1. Adanya serangan organisme parasit, virus, bakteri dan jamur.  

2. Lingkungan yang tercemar (amonia, sulfida atau bahan-bahan kimia beracun)  

3. Lingkungan dengan fluktuasi ; suhu, pH, salinitas, dan kekeruhan yang besar  

4. Pakan yang tidak sesuai atau gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan  

5. Kondisi tubuh ikan sendiri yang lemah, karena faktor genetik (kurang kuat menghadapi 

perubahan lingkungan).  

 

Oleh karena itu untuk mencegah serangan penyakit pada ikan dapat dilakukan dengan 

cara antara lain; mengetahui sifat dari organisme yang menyebabkan penyakit, 

pemberian pakan yang sesuai (keseimbangan gizi yang cukup), hasil keturunan yang 

unggul dan penanganan benih ikan yang baik (saat panen dan transportasi benih). Pada 

prinsipnya penyakit yang menyerang ikan tidak datang begitu saja, melainkan melalui 

proses hubungan antara tiga faktor, yaitu kondisi lingkungan (kondisi di dalam air), 

kondisi inang (ikan) dan kondisi jasad patogen (agen penyakit). Dari ketiga hubungan 

faktor tersebut dapat mengakibatkan ikan sakit. Sumber penyakit atau agen penyakit itu 

antara lain adalah parasit, cendawan atau jamur, bakteri dan virus. Oleh karena itu dalam 

proses pengkayaan dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat meningkatkan daya 

tahan tubuh atau sistem imun dalam tubuh ikan bisa diberikan tambahan vitamin dan 

mineral. 

 

Vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah sedikit karena tidak dapat dibuat sendiri 

oleh tubuh ikan maka dalam pembuatan pakan harus  ditambahkan. Jumlah pemberian 

vitamin dan mineral dalam pakan buatan berkisar antara 2 – 5%. Vitamin dan mineral 
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untuk membuat pakan ikan dapat dibuat sendiri yang disebut vitamin premix atau 

membelinya ditoko. Vitamin dan mineral dijual ditoko penggunaannya sebenarnya untuk 

ternak tetapi dapat juga digunakan untuk ikan. Merek dagang vitamin dan mineral 

tersebut antara lain adalah Aquamix, Rajamix, P fizer Premix A, P frizer Premix B, Top 

Mix, Rhodiamix 273. Proses pengkayaan vitamin dan mineral yang digunakan adalah 

vitamin dan mineral murni tidak tercampur dengan bahan carrier, karena pada saat 

membuat vitamin dan mineral premix komposisi vitamin dan mineralnya tidak banyak 

dan yang terbanyak adalah bahan pengisi atau carrier dalam bentuk tepung maizena atau 

tepung terigu bisa juga dedak. 

 

d. Therapeutics  

Therapeutics  adalah kata dalam bahasa Inggris yang berarti ilmu pengetahuan dan teknik 

yang digunakan untuk mengembalikan kesehatan. Dalam ilmu Therapeutics ini berkaitan 

dengan bahan atau obat-obatan untuk mengembalikan kesehatan. Dalam aplikasi di 

dunia perikanan Therapeutics bisa diartikan antibiotik. Antibiotik, adalah zat atau suatu 

jenis obat yang biasa ditambahkan dalam komposisi pakan untuk menyembuhkan ikan 

yang terserang penyakit oleh bakteri. Dosis antibiotik yang digunakan sangat bergantung 

pada jenis penyakit dan ukuran ikan yang terserang penyakit. 

 

Dengan pemberian obat dalam pakan yang berarti pengobatan dilakukan secara oral 

mempermudah pembudidaya untuk menyembuhkan ikan yang sakit. Dalam aplikasi 

pengayaan obat-obatan yang diberikan kepada larva atau benih ikan adalah obat-obatan 

yang berfungsi untuk menyembuhkan ikan dari serangan penyakit oleh bakteri. Oleh 

karena itu jenis obat yang diberikan sangat bergantung pada jenis penyakitnya. 

 

Teknik Enrichment  

Teknik enrichment atau pengkayaan dilakukan oleh para akuakulturis untuk meningkatkan 

kelangsungan hidup larva atau benih ikan. Kematian yang tinggi pada fase ini membuat 

kerugian yang tidak sedikit bagi para pembudidaya. Upaya dilakukan agar larva yang masih 

sangat kecil dan organ pencernaannya belum sempurna memperoleh asupan gizi yang 

cukup untuk pertumbuhannya. Asupan gizi yang cukup pada awal pemeliharaan akan sangat 
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menentukan kesehatan benih ikan selanjutnya. Teknik pengkayaan telah banyak dilakukan 

di beberapa negara sehingga para ahli ada yang mengelompokkan teknik pengkayaan 

tersebut dengan asal dimana para peneliti melakukan teknik pengkayaan yaitu :  

1. Teknik British, teknik pengkayaan menggunakan alga uniseluler.  

2. Teknik Jepang, teknik pengkayaan menggunakan omega ragi atau emulsi yang 

ditambahkan ragi roti dengan cara langsung ataupun tidak langsung.  

3. Teknik Perancis, teknik pengkayaan menggunakan kompos.  

4. Teknik Belgia, teknik pengkayaan menggunakan Microparticulated.  

 

Perkembangan teknik pengkayaan didukung oleh beberapa faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan proses pengkayaan yaitu: 

1. kondisi penetasan atau kondisi kultur pakan alami yang akan diberi pengkayaan, 

2. waktu pengkayaan yang tepat agar zat yang berguna sebagai pengkaya tepat diberikan 

pada zooplankton dan larva atau benih yang akan mengkonsumsi pakan alami tersebut,  

3. berapa banyak zat pengkaya yang harus ditambahkan agar berdampak terhadap larva 

atau benih ikan yang akan mengkonsumsi pakan alami yang telah diperkaya,  

4. berapa lama zat pengkaya tersebut bisa tetap berada di dalam pakan alami tanpa 

mengurangi nilai gizi dari zat pengkaya tersebut sampai dikonsumsi oleh larva atau benih 

ikan.  

 

Proses pengkayaan ini harus dilakukan pada kondisi perairan yang optimal untuk pakan 

alami sehingga tidak ada bias antara nutrisi yang diperkaya dengan kondisi pakan alami 

tersebut. Sehingga saat ini banyak sekali muncul penelitian yang mempelajari tentang teknik 

pengkayaan dan pengaruhnya terhadap larva atau benih ikan yang akan mengkonsumsinya. 

Dari beberapa penelitian tentang pengkayaan yang sedang banyak dilakukan penelitian 

antara lain adalah:  

1. Penambahan kandungan nutrisi  

2. Teknik Enrichment n-3 HUFAs dengan cara:  

a. Mikroenkapsulasi minyak yang mengandung n-3 HUFAs dalam konsentrasi tinggi  

b. Emulsified marine oils rich dengan omega-3 HUFAs  

c. Mikroalga(Nannochloropsis occulat)  
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3. Teknik Enrichment Vitamin C  

a. Pemberian pakan dengan baker’s yeast (150 mg Vit C/g DW)  

b. Pemberian pakan dengan Chlorella (2300 mg Vit C/g DW)  

4. Teknik Enrichment protein: dengan pemberian Protein Selco(R) dengan konsentrasi 125 

mg/L air laut sebanyak 2 kali, selang waktu 3-4 jam.  

 

Menurut Watanabe (1988) zooplankton dapat ditingkatkan mutunya dengan teknik 

bioenkapsulasi dengan menggunakan teknik omega yeast (ragi omega). Omega tiga 

merupakan salah satu jenis asam lemak tidak jenuh tinggi yaitu asam lemak yang 

mengandung satu atau lebih ikatan rangkap. Asam lemak ini tidak dapat disintesis di dalam 

tubuh dan merupakan salah satu dari asam lemak essensial. Selain itu dari hasil penelitian 

ragi roti mengandung monoethylenic fatty acid yaitu asam lemak dari kelompok monoethyl 

tetapi tidak mengandung asam lemak essensial seperti omega 3 HUFA (High Unsaturated 

Fatty Acid) yang sangat dibutuhkan bagi larva dan benih ikan. Oleh karena itu dalam 

perlakukan  pengayaan dengan memakai ragi roti biasanya selalu ditambahkan minyak ikan 

atau minyak hati sebagai suplemen ke dalam media kultur ragi roti. Dengan perlakuan 

tersebut maka akan menghasilkan kadar lemak dan omega tiga HUFA yang tinggi dan 

mengandung juga asam lemak essensial yang tinggi.  

 

Ada dua metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pakan alami yaitu :  

1. Indirect Method yaitu metode tidak langsung.  

Metode pengkayaan zooplankton secara tidak langsung dilakukan dengan cara 

memelihara zooplankton dengan media Chlorella dan ragi roti Saccharomyces cerevisiae, 

dengan dosis sebanyak 1 gram yeast/106 sel/ml air laut perhari.  

2. Direct Method yaitu metode langsung.  

Metode pengkayaan zooplankton secara tidak langsung adalah dengan cara membuat 

emulsi lipid.Lipids yang mengandung ω 3 HUFA di homogenisasi dengan sedikit kuning 

telur mentah dan air yang akan menghasilkan emulsi dan secara langsung diberikan 

kepada pakan alami dicampur dengan ragi roti. Tahapannya :  

- Pembuatan emulsi lipid (mayonnaise)  
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- Pengecekkan ke Homogenisasi emulsi dibawah mikroskop  

- Pencampuran dengan ragi roti  

- Pemasukan emulsi ke dalam media pakan alami  

- Pemberian pakan alami langsung ke larva ikan  

 

Teknik Pemberian pakan yang sudah diperkaya  

Pengkayaan Rotifer dan Artemia.  

Rotifer (Brachionus rotundiformis) dikultur pada bak beton dengan pakan berupa 

Nannochloropsis sebanyak 4 x 107- 16 x 107. Kandungan nutrien dalam Rotifer dapat 

ditingkatkan dengan cara media Rotifer ditambahkan ragi roti sebanyak 0.2 gram/106 

individu Rotifer. Setelah kepadatan meningkat menjadi 150-250 individu/ml maka Rotifer 

dipanen. Untuk pengkayaan maka Rotifer dengan kepadatan 250-500 individu/ml dipelihara 

dalam wadah 10 liter. Bahan pengkaya terdiri dari EPA28G (27,63% EPA dan 8,61% DHA) 

dan DHA70G (70% DHA dan 20% EPA) dengan  perbandingan 1:1. Rotifer diperkaya dengan 

metode langsung (Takeuchi et al., 1992) selama 6 jam pada suhu 28–30 °C.  

Pengkayaan terhadap Artemia dilakukan pada stadia nauplii yang baru menetas dalam 

wadah 5–10 liter dengan kepadatan 150-200 naupli/ml. Kemudian Artemia diperkaya 

selama 8 jam pada suhu 28–30 °C dengan metode yang sama. Penelitian ini merupakan 

studi mengenai pengaruh pengkayaan menggunakan EPA 28G (27,63% EPA) dan DHA 70G 

(70% DHA murni) dalam pengkayaan Artemia terhadap kelangsungan hidup dan 

perkembangan larva Rajungan. Pemberian Artemia yang telah diperkaya dengan EPA 28G 

dan DHA 70G dengan perbandingan 1:1, memberikan hasil yang tidak signifikan terhadap 

tingkat kelangsungan hidup dan waktu perkembangan larva, namun signifikan terhadap 

pertumbuhan karapas pada saat crab 1 Rajungan.  

Pengkayaan pakan alami dengan sumber lemak dan asam lemak akan mempengaruhi 

kandungan lemak dan asam lemak yang ada dalam pakan alami. Pakan alami yang diberikan 

pada larva rajungan ada dua jenis yaitu Rotifer (Brachionus rotudiformis) yang diperkaya 

dengan minyak ikan dan minyak jagung (15%:85%) dan Artemia, yaitu ada yang tidak 

diperkaya dan ada yang diperkaya dengan menggunakan EPA 28G dan DHA 70G (1:1). 
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MENYIAPKAN MEDIA ENRICHMENT  

Enrichment berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti pengkayaan. Pengkayaan di 

dalam pakan ikan bertujuan untuk meningkatkan mutu/kualitas pakan. Pakan yang dapat 

dilakukan pengkayaan bisa pakan alami maupun pakan buatan. Jenis bahan yang biasanya 

digunakan untuk pengkayaan pakan antara lain adalah :  

1. Asam lemak tidak jenuh tinggi (Ω3 HUFA/High Unsaturated Fatty acid), misalnya minyak 

ikan  

2. Nutrient essensial yaitu zat gizi yang tidak dapat disintesis oleh tubuh ikan.  

3. Pigmen  

4. Vitamin  

5. Hormon  

 

Jenis pakan yang dapat dilakukan pengkayaan adalah pakan alami dan pakan buatan. Cara 

pengkayaan pada pakan buatan dapat dilakukan dengan mencampur bahan pengkayaan ke 

dalam bahan baku pakan lainnya dalam proses pembuatan pakan. Pakan alami yang dapat 

dilakukan pengkayaan adalah dari kelompok zooplankton yaitu mikroorganisme yang 

melayang-layang didalam perairanmengikuti pergerakan arus berupa jasad hewani. 

Beberapa jenis zooplankton yang dapat dilakukan pengkayaan adalah Artemia salina, 

Daphnia, Moina dan Rotifer. 

 

Metode pengkayaan pada pakan alami zooplankton ada dua macam yaitu :  

1. Metode tidak langsung, yaitu metode pengkayaan pakan alami dengan cara memelihara 

zooplankton dengan media phytoplankton (Chlorella) dan ragi roti/the bakers 

yeastSaccharomyces cerevisiae.Dosis ragi yang digunakan adalah satu gram yeast per 

satu juta sel permililiter air laut perhari.  

2. Metode langsung , yaitu metode pengkayaan pakan alami dengan cara membuat larutan 

emulsi lipid dan langsung diberikan kepada pakan alami dicampur dengan ragi roti. 

Dalam metode langsung ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu :  

a. Pembuatan emulsi lipid (mayonnaise)  

b. Pengecekkan ke homogenisasi emulsi dibawah mikroskop  

c. Pencampuran dengan ragi roti  
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d. Pemasukkan emulsi ke dalam media pakan alami  

e. Pemberian pakan alami langsung ke larva ikan  

 

Proses pembuatan larutan emulsi lipid dilakukan dengan cara :  

1. Siapkan 5 gram minyak ikan dan lakukan homogenisasi dengan mixer selama 2 – 3 menit.  

2. Tambahkan ke dalam minyak ikan tersebut vitamin yang larut dalam air (vitamin C atau 

vitamin B) sebanyak 10 gram dan 1 gram kuning telur mentah.  

3. Tambahkan 100 ml air suling dan lakukan homogenisasi dengan mixer selama 2 – 3 menit.  

4. Periksalah kehomogenan larutan emulsi lipid dibawah mikroskop  

 

Proses pengkayaan zooplankton dengan metode langsung ini dilakukan dengan cara :  

1. Ambil sebanyak 20 ml larutan emulsi lipid  

2. Tambahkan 5 gram ragi roti dan dicampur dengan 100 ml air kultur zooplankton  

3. Masukkan larutan tersebut ke dalam wadah budidaya zooplankton  

4. Jumlah zooplankton yang dapat mengkonsumsi larutan emulsi tersebut berbeda , untuk 

Artemia jumlah nauplii sebanyak 100-200 nauplii permililiter. Untuk Rotifer jumlah nya 

adalah 500 – 1000 individu permililiter.  

5. Lakukan perendaman zooplankton dalam larutan emulsi tersebut selama 3 – 6 jam  

Pengkayaan yang dilakukan pada Daphnia berbeda dengan Artemia dan Rotifer dimana 

yang membedakannya adalah dosis nutrient yang ditambahkan pada saat akan membuat 

larutan emulsi lipid. Larutan emulsi lipid yang akan diberikan pada Daphnia adalah 

mencampurkan 0,1 ml minyak ikan, ditambah 8,3 mg ragi roti, ditambah 8,3 mg kuning 

telur dan 100 ml air. Larutan emulsi tersebut diberikan pada wadah budidaya Daphnia, 

dengan lama perendaman tiga jam.  

 

Macam-macam media Enrichment untuk zooplankton :  

1. Media mengandung 83 mg ragi roti, 0,2 gram campuran minyak ikan dan minyak jagung, 

83 μl kuning telur mental ditambah 100 ml air, ditambahkan Vitamin C (Ascorbic acid 

ethyl celluluse) sebanyak 2 g/l dilakukan pencampuran selama 3 menit. Media tersebut 

digunakan untuk volume 1 liter jika akan membuat media lebih banyak dari satu liter 

dilakukan konversi untuk setiap bahan baku sesuai formula tersebut.  
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2. Media mengandung minyak ikan sebanyak 0,01 ml/l, ragi 1 gram, kuning telur mentah 0,1 

ml, minyak ikan 0,12 ml, tambahkan air sebanyak 100 ml dan dilakukan pencampuran 

selama 3 menit sampai homogen. Media ini memberikan hasil yang terbaik pada 

perendaman selama 6 jam dengan kepadatan pengkayaan 10.000 ekor/liter .  

3. Media mengandung vitamin C sebanyak 2 g/l, ditambah 83 μl kuning telur ditambah 

0,0083 mg ragi roti ditambah 0,2 gram minyak jagung dan ditambah air sebanyak 100 ml. 

Media ini optimal memberikan hasil terbaik jika dilakukan perendaman selama 5 jam 

dengan padat penebaran Daphnia sebanyak 10.000 ekor/liter.  

 

Enrichment Rotifera dengan bakteri probiotik  

Rotifer (Brachionus plicatilis) adalah pakan alami yang paling banyak digunakan untuk usaha 

pembenihan, terutama pada stadia awal larva ikan. Rotifer memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan pakan alami lainnya, seperti ukurannya yang relatif kecil, tetap 

bertahan di kolom air dan tidak mengendap, bergerak dengan kecepatan yang rendah dan 

laju perkembangbiakan yang cukup tinggi. Rotifer memerlukan nutrien yang baik untuk 

meningkatkan nilai gizi untuk pertumbuhan. Kendala yang sering dihadapi dalam kultur 

Rotifer adalah menurunnya nilai gizi yang dikandung akibat rendahnyanya kualitas dan 

kuantitas phytoplankton, akibatmetode kultur, dan periode kultur (Dhert, 1996). Penurunan 

kualitas Rotifer sangat berpengaruh pada proses fisiologi terutama pada kandungan nutrisi 

essensial seperti kandungan asam lemak. Optimalisasi asupan nutrien tentunya sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan kualitas nutrisi Rotifer. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk optimalisasi asupan nutrisi Rotifer adalah dengan metode pengkayaan 

(enrichment) beberapa saat sebelum Rotifer diberikan pada larva.  

 

Karakteristik Rotifer yang bersifat sebagai bio-capsule dapat dijadikan pengantar suatu 

bahan untuk disampaikan kepada larva ikan yang akan memangsanya, sehingga kualitas 

Rotifer sangat menentukan kualitas larva ikan. Pengkayaan merupakan salah satu upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas gizi Rotifer. Salah satu usaha pengkayaan yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas nutrien Rotifer terutama EPA dan DHA adalah 

penggunaan probiotik seperti Bacillussp.  
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Bacillus sp. memiliki kemampuan berasosiasi di dalam saluran pencernaan untuk 

meningkatkan absorbsi nutrien dan memproduksi asam lemak (Park & Reardon, 1996). 

Hirata et al. (1998) memperoleh tingkat pertumbuhan yang cepat dengan pemberian 

Bacillus sp. pada media kultur pengkayaan Rotifer. Ringo et al. (1992) menyatakan bakteri 

memiliki peran penting pada organisme air karena memiliki peran dalam pembentukan dan 

perbaikan susbstansi sel atau mikro nutrien seperti asam lemak esensial. Lewis et al. (1998) 

menunjukkan peningkatan kandungan asam lemak esensial (rantai panjang) dengan 

melakukan enrichment pada Brachionus plicatilis dengan menggunakan bakteri.  

 

Kepadatan Rotifer yang digunakan pada penelitian ini adalah 1.000 ind./mL. Wadah 

penelitian berupa bak policarbonate berukuran 1 m3 dengan pemberian aerasi pada setiap 

wadah penelitian. Kepadatan Nannochloropsis sp. yang digunakan sebagai media kultur 

adalah 105 sel/mL. Probiotik Bacillus sp. dari produk komersial yang berbentuk spora. 

Spesies bakteri terdiri atas Bacillus subtilis, Bacillus pumilus dan Bacillus licheformis dengan 

kepadatan 2 x 1010cfu/g. CFU adalah singkatan dari Colony Forming Unit yang 

mencerminkan satuan mikroba yang membentuk sebuah koloni. Satuan pembentuk koloni 

adalah sel tunggal atau sekumpulan sel yang jika ditumbuhkan dalam cawan akan 

membentuk satu koloni.  

 

Rotifer yang digunakan merupakan hasil kultur massal pada bak beton berukuran 10 m3 

sebanyak 40 buah bak. Nannochloropsis sp. yang digunakan juga merupakan hasil kultur 

massal dengan menggunakan bak fiber bervolume 25 m3 sebanyak 4 buah. Pengaktifan 

spora bakteri dilakukan dengan merendam dalam air tawar pada toples dengan dosis 1 g/L 

selama 1 jam untuk setiap perlakuan, kemudian dilakukan penyaringan dengan 

menggunakan plankton net ukuran 20 μm untuk membuang sisa kotoran dalam proses 

aktivitasi bakteri. Air hasil saringan kemudian ditebar ke dalam tiap–tiap wadah penelitian. 

 

Proses pengkayaan Rotifer dilakukan sesuai dengan periode pengkayaan pada setiap 

perlakuan. Setiap wadah penelitian diberikan aerasi kuat untuk membantu proses 

oksigenisasi mengingat kepadatan yang cukup tinggi. Setelah Rotifer diperkaya dengan 

Bacillus sp. sesuai periodeperlakuan, kepadatan Rotifer dihitung, selanjutnya dilakukan 
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pemanenen Rotifer dengan jalan disaring menggunakan plankton net ukuran 40 μm. Setelah 

sampel Rotifer kering, dimasukkan ke dalam plastik sampel dan Eppendorf, kemudian 

dimasukkan ke dalam coolbox.  

 

Analisa kandungan EPA dan DHA dilakukan dengan metode Gas Chromatography (GC). 

Sampel untuk pengukuran asam lemak diambil pada akhir penelitian untuk tiap-tiap 

perlakukan kemudian dilakukan pengeringan sampel dengan freeze dryer selama 24 jam. 

Kebutuhan sampel untuk analisis EPA dan DHA Rotifer sebanyak 20 g kering. Hasil 

pengamatan terhadap kandungan EPA dan DHA Rotifer pada perlakuan periode pengkayaan 

yang berbeda dengan Bacillussp. memberikan peningkatan nilai seiring dengan 

bertambahnya waktu pengamatan. Secara umum peningkatan asam lemak EPA terjadi pada 

perlakuan D (15 Jam) dan DHA pada perlakuan C (10 Jam). Jenis asam lemak essensial EPA 

dan DHA pada Rotifer yang dibutuhkan oleh larva ikan adalah jenis asam lemak yang 

memiliki rantai panjang karena tidak mampu disintesa oleh larva kultivan. Nilai rata-rata 

kandungan asam lemak esenssial pada perlakuan pengkayaan dengan Bacillussp. memiliki 

nilai lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Kandungan DHA Rotifer mengalami 

peningkatan dengan cepat pada 5 jam pertama kemudian mengalami perlambatan 

kandungan DHA sampai pada ke 10, kemudian mengalami penurunan kandungan DHA 

seiring dengan waktu penelitian. Nilai rata –rata asam lemak DHA Rotifer berturut–turut 

adalah perlakuan A (0 Jam) sebesar 1,206 ± 0,005 g, perlakuan B (5 jam) sebesar 2,909 ± 

0,010 g, perlakuan C (10 jam) sebesar 3,542 ± 0,005 g dan perlakuan D (15 jam) sebesar 

3,341 ± 0,001 g. Sedangkan pada kontrol diperoleh nilai rata-rata kandungan DHA Rotifer 

setiap perlakuan adalah A (0 Jam) sebesar 1,206 ± 0,006 g, perlakuan B (5 jam) sebesar 

0,780 ± 0,002 g, perlakuan C (10 jam) sebesar 1,720 ± 0,020 g dan perlakuan D (15 jam) 

sebesar 0,980 ± 0,001 g.  

 

Peningkatan asam-asam lemak ini disebabkan karena bakteri Bacillus sp. mampu 

mengoptimalkan proses penyerapan nutrien pada Rotifer. Kandungan asam-asam lemak 

pada Rotifer dengan menggunakan Bacillus sp. menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi 

dibandingkan dengan kontrol. Hal ini disebabkan karena Bacillus sp. mampu menjaga 

kualitas media pemeliharaan, juga berfungsi dalam proses pencernaan dan penyerapan 
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nutrisi yang lebih optimal. Bacillus sp. mampu menghasilkan asam-asam lemak esenssial 

seperti EPA dan DHA. Hasil penelitian ini sama dengan yang diperoleh oleh Lewis et al. 

(1998) menunjukkan peningkatan kandungan asam lemak esensial (EPA dan DHA) dengan 

melakukan enrichment pada Brachionus plicatilis dengan menggunakan bakteri. Melalui 

pengkayaan dengan menggunakan materi yang mampu memproduksi asam lemak seperti 

bakteri Bacillus sp akan meningkatkan kandungan asam-asam lemak essensial pada Rotifer 

(Farzanfar, 2006; Jafaryan et al., 2008).  

Peningkatan nutrisi Rotifer dalam kandungan asam lemak essensial seperti EPA dan DHA 

dapat meminimalkan salah satu penyebab kematian massal dalam kultur Rotifer seperti 

kandungan asam lemak essensialnya sangat kurang sehingga proses pertumbuhan dan 

reproduksi akan terganggu. Purba (1995), mengatakan bahwa kekurangan asam lemak 

essensial dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lambat dan meningkatkan kematian.  

 

Pengkayaan Daphnia sp. dengan cairan rumen sapi sebanyak 60 ml/l media selama 3 jam 

dapat meningkatkan kualitas pakan alami Daphnia sp. Sintasan hidup dan laju pertumbuhan 

relatif dan larva ikan betok pada perlakuan A yaitu pemberian pakan Daphniasp dari umur 5 

hari setelah habis kuning telur sampai 15 hari dilanjutkan pakan buatan berbentuk tepung 

sampai 25 hari memberikan hasil yang terbaik (Indira, 2011).  

 

Brachionus dan nauplius Artemia merupakan pakan alami yang cocok diberikan pada 

pemeliharaan larva, karena selain ukurannya yang kecil juga memiliki nilai nutrisi yang 

cukup baik yakni mengandung asam-asam amino esensial dalam jumlah yang cukup. 

Didasarkan atas berat kering (hasil penelitian), diketahui bahwa Brachionus mempunyai 

kandungan protein sekitar 36,06 - 42,50%, karbohidrat 16,65% dan lemak 8,32 - 10,48%, 

sedangkan Artemia mengandung protein kasar sekitar 58%. Namun dari beberapa hasil 

penelitian lainnya menunjukkan bahwa Brachionus dan Artemia memiliki kandungan asam 

lemak w-3 HUFA (w-3 highly unsaturated fatty acids) yang sangat rendah, terutama asam-

asam lemak 20:5w-3 (EicosaPentaenoic Acid, EPA) dan 22:6w-3 (DocosaHexaenoic Acid, 

DHA). Padahal EPA dan DHA merupakan asam lemak tidak jenuh berantai panjang yang 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan dan 
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kelangsungan hidup larva. Asam lemak tersebut bersifat esensial sehingga harus diperoleh 

dari luar tubuh (pakan).  

 

Melalui aplikasi bioteknik inovatif (bioenkapsulasi) dengan cara memperkaya pakan hidup 

(Brachionus dan Artemia) dengan nutrien esensial, seperti asam lemak w-3 HUFA dan 

vitamin maka nutrisi pakan larva dapat ditingkatkan dan sekaligus mendukung keberhasilan 

usaha tersebut. Bahkan dewasa ini penggunaan probiotik dalam mendukung keberhasilan 

produksi benih telah dikembangkan dalam usaha akuakultur. Suplementasi nutrien esensial 

(asam lemak w-3 HUFA) ke dalam Brachionus dan Artemia dimungkinkan melalui teknik 

bioenkapsulasi (pengkayaan). Keberhasilan bioteknik tersebut telah dibuktikan dengan 

beberapa hasil penelitian seperti yang dilakukan oleh Clawson dan Lovell (1992) pada ikan 

sea bass, Alava dan Kanazawa (1996) pada ikan bandeng; Furuita dkk. (1996) pada ikan red 

sea bream dan peneliti-peneliti lainnya yang telah berhasil meningkatkan kelangsungan 

hidup larva ikan. Demikian pula halnya penelitian dengan suplementasi asam lemak w-3 

HUFA melalui teknik pengkayaan pada Brachionus dan nauplius Artemia terhadap larva 

udang dan kepiting bakau.  

 

Suplementasi asam lemak w-3 HUFA dalam pakan larva juga meningkatkan laju 

pertumbuhan, dan ketahanan larva terhadap stres. Fungsi utama asam lemak esensial 

berhubungan dengan peranannya sebagai komponen fosfolipid dan sebagai precursor 

prostaglandin. Asam lemak esensial, terutama kelompok HUFA (Highly Unsaturated Fatty 

Acids) dan PUFA (Poly Unsaturated Fatty Acids) mempunyai peranan yang sangat penting 

untuk kegiatan metabolisme tubuh organisme, komponen membran (fosfolipid dan 

kolesterol), hormon (metabolisme steroids dan vitamin D), aktivasi enzim-enzim tertentu, 

dan prekursor dari prostanoids dan leucocrit. Asam lemak esensial terdapat dalam 

konsentrasi tinggi pada fosfolipid dan mempunyai peranan penting dalam mempertahankan 

fleksibilitas dan permeabilitas membran biologik, transpor lipid dan aktivasi enzim tertentu.  

Asam lemak yang esensial bagi larva yaitu 18:2w-6 (Linoleat), 18:3w-3 (Linolenat), 20:5w-3 

(EikosaPentaenoat Acid, EPA) dan 20:6w-3 (DokosaHexaenoat Acid, DHA).  
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Ikan mempunyai kemampuan terbatas dalam melakukan biosintesis asam lemak omega-3 

HUFA sehingga asam lemak tersebut harus terdapat dalam pakannya. Asam lemak esensial 

tersebut harus terdapat dalam jumlah yang tepat untuk keberhasilan kelangsungan hidup 

dan perkembangan larva. Pada kondisi lingkungan yang optimum dan kandungan gizi pakan 

lainnya terpenuhi maka penambahan asam lemak omega-3 HUFA dapat meningkatkan laju 

sintesis protein sehingga kelangsungan hidup dan pertumbuhan larva optimal. 
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BAB V 

PRODUKSI PAKAN BUATAN 

 

A. Kompetensi Inti Guru :  

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

 

B. Kompetensi Guru Mata Pelajaran (KD) :  

Menganalisis jenis-jenis bahan baku pakan 

Merancang dan mengevaluasi  efektivitas dan efisiensi pengembangan bahan baku 

pakan 

Perhitungan formulasi pakan sesuai dengan kebutuhan energi ikan 

Penentuan  peralatan pembuatan pakan 

Pengujian pakan secara fisik 

Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi hasil pengujian pakan 

 

C. Uraian Materi 

Pakan buatan adalah pakan yang dibuat oleh manusia untuk ikan peliharaan yang 

berasal dari berbagai macam bahan baku yang mempunyai kandungan gizi yang baik 

sesuai dengan kebutuhan ikan dan dalam pembuatannya sangat memperhatikan sifat 

dan ukuran ikan. Pakan buatan dibuat oleh manusia untuk mengantisipasi kekurangan 

pakan yang berasal dari alam yang kontinuitas produksinya tidak dapat dipastikan. 

Dengan membuat pakan buatan diharapkan jumlah pakan yang dibutuhkan oleh ikan 

akan terpenuhi setiap saat. Pakan buatan yang berkualitas baik harus memenuhi 

kriteria-kriteria seperti: 1)  kandungan gizi pakan terutama protein harus sesuai 

dengan kebutuhan ikan; 2) diameter pakan harus lebih kecil dari ukuran bukaan mulut 

ikan; 3) pakan mudah dicerna; 4) kandungan nutrisi pakan mudah diserap tubuh; 5) 

memiliki rasa yang disukai ikan; 6)  kandungan abunya rendah; 7) tingkat 

efektivitasnya tinggi. 
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Sebelum melakukan pembuatan pakan ikan harus dipahami terlebih dahulu tentang 

jenis-jenis pakan yang dapat diberikan kepada ikan budidaya. Pengelompokkan jenis-

jenis pakan ikan dapat dibuat berdasarkan bentuk, berdasarkan kandungan airnya, 

berdasarkan sumber dan berdasarkan konstribusinya pada pertumbuhan ikan. Jenis-

jenis pakan buatan berdasarkan bentuk antara lain adalah: 

1. Bentuk larutan  

    Digunakan sebagai pakan burayak ikan (berumur 2 – 20 hari). Larutan ada 2 macam, 

yaitu: 1) Emulsi, bahan yang terlarut menyatu dengan air pelarutnya; 2) Suspensi, 

bahan yang terlarut tidak menyatu dengan air pelarutnya. Bentuk larutan ini 

biasanya diberikan pada saat larva dengan komposisi bahan baku yang utama 

adalah kuning telur bebek atau ayam dengan tambahan vitamin dan mineral.  

2. Bentuk tepung/meals 

Digunakan sebagai pakan larva sampai benih (berumur 2-40 hari). Tepung halus 

diperoleh dari remah yang dihancurkan atau dibuat komposisi dari berbagai sumber 

bahan baku seperti menyusun formulasi pakan, dan biasanya diberikan pada larva 

sampai benih ikan. 

3. Bentuk butiran/granules 

Digunakan sebagai pakan benih gelondongan (berumur 40-80 hari). Tepung kasar 

juga diperoleh dari remah yang dihancurkan atau dibuat sama seperti membuat 

formulasi pakan lengkap dan bentuknya dibuat menjadi butiran. 

4. Bentuk remahan/crumble 

Digunakan sebagai pakan gelondongan besar/ikan tanggung (berumur 80-120 hari). 

Remah berasal dari pellet yang dihancurkan menjadi butiran kasar. 

5. Bentuk lembaran/flake 

Biasa diberikan pada ikan hias atau ikan laut dan dibuat dari berbagai bahan baku 

disesuaikan dengan kebutuhan dan pada saat akan dibentuk dapat menggunakan 

peralatan pencetak untuk bentuk lembaran atau secara sederhana dengan cara 

membuat komposisi pakan kemudian komposisi berbagai bahan baku tersebut 

dibuat emulsi yang kemudian dihamparkan di atas alas aluminium atau seng dan 

dkeringkan, kemudian diremas-remas. 
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6. Bentuk pellet tenggelam/sinking 

Biasa digunakan untuk kegiatan pembesaran ikan air tawar maupun ikan air laut 

yang mempunyai kebiasaan tingkah laku ikan tersebut berenang di dalam perairan. 

Ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan bentuk pellet bervariasi dari ukuran bukaan 

mulut lebih dari 2mm maka ukuran pelet yang dibuat biasanya 50%nya yaitu 1 mm. 

Bentuk pellet ini juga dapat digunakan sebagai pakan ikan dewasa yang sudah 

mempunyai berat > 60-75 gram dan berumur > 120 hari. 

7. Bentuk pellet terapung/floating 

Biasa digunakan untuk kegiatan pembesaran ikan air tawar maupun ikan air laut 

yang mempunyai kebiasaan tingkah laku ikan tersebut berenang di permukaan 

perairan. Ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan bentuk pellet bervariasi dari 

ukuran bukaan mulut lebih dari 2 mm maka ukuran pelet yang dibuat biasanya 

50%nya yaitu 1mm. Bentuk pellet ini juga dapat digunakan sebagai pakan ikan 

dewasa yang sudah mempunyai berat > 60-75 gram dan berumur > 120 hari. 

 

Jenis pakan ikan berdasarkan kandungan airnya dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 

1. Pakan basah yaitu pakan yang mengandung air biasanya lebih dari 50%. Pakan basah 

biasanya terdiri dari pakan segar atau pakan beku, berupa cincangan atau gilingan 

daging ikan yang tidak bernilai ekonomis. Jenis pakan ini biasa diberikan kepada induk-

induk ikan laut/udang, contoh pakan basah antara lain adalah cincangan daging cumi-

cumi atau ikan laut. 

2. Pakan lembab yaitu pakan yang mengandung air berkisar antara 20-40%. Pakan 

lembab dibuat sebagai alternatif dari pakan basah yang banyak kekurangannya antara 

lain dapat mencemari perairan dan kekurangan asam amino tertentu. Pakan lembab 

ini dibuat dengan komposisi pakan sesuai kebutuhan ikan tetapi dalam prosesnya tidak 

dilakukan pengeringan, dibiarkan lembab dan disimpan dalam bentuk pasta kemudian 

dibekukan. Tetapi ada juga pakan basah ini dibuat dengan komposisi ikan yang 

dipasteurisasi ditambah beberapa tambahan seperti perekat, vitamin dan mineral atau 



 

4 

 

silase ikan yang diberi beberapa komposisi zat tambahan. Pakan lembab ini dapat 

diberikan pada ukuran ikan dari benih sampai ke pembesaran. 

3. Pakan kering yaitu pakan yang mengandung air kurang dari 10%. Jenis pakan ini yang 

biasa digunakan pada budidaya ikan secara intensif karena sangat mudah dalam 

proses distribusi, penyimpanan dan penanganannya. Jenis pakan kering ini dapat 

dibuat dengan berbagai macam bentuk disesuaikan dengan kebutuhan ikan dan pada 

setiap tahapan budidaya dapat menggunakan pakan kering ini disesuaikan dengan 

ukuran dan jenis ikan yang akan mengkonsumsinya. Jenis pakan ikan berdasarkan 

sumbernya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pakan alami dan pakan buatan.  

 

Jenis pakan ikan berdasarkan konstribusinya dalam menghasilkan penambahan berat 

badan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : 

1. Suplementary Feed/pakan suplemen yaitu pakan yang dalam konstribusinya hanya 

menghasilkan penambahan berat badan kurang dari 50%. Jenis pakan ini biasanya 

dibuat oleh para pembudidaya ikan dengan mencampurkan beberapa bahan baku 

tanpa memperhitungkan kandungan proteinnya sehingga kandungan nutrisi dari 

pakan ini tidak lengkap. 

2. Complete Feed/pakan lengkap yaitu pakan yang dalam konstribusinya menghasilkan 

penambahan berat badan lebih dari 50%. Jenis pakan ini biasanya adalah pakan kering 

dengan berbagai bentuk dimana komposisi bahan bakunya lengkap sehingga 

kandungan protein pakan mencukupi kebutuhan ikan yang akan mengkonsumsinya.  

 

Dengan mengetahui jenis-jenis pakan maka para pembudidaya ikan dapat menentukan 

jenis pakan yang akan dibuat disesuaikan dengan ikan yang akan dipeliharanya. Jenis 

pakan buatan yang akan dibahas dalam buku ini adalah pakan buatan yang akan 

dikonsumsi oleh ikan yang berukuran induk, larva atau benih sesuai dengan kebutuhan 

nutrisi ikan dalam bentuk pakan kering atau lembab. Pakan buatan yang dibuat sesuai 

dengan kebutuhan nutrisi ikan akan memberikan pertumbuhan yang optimal bagi ikan 

yang mengkonsumsinya. Selain itu pakan yang dibuat sendiri mempunyai kandungan 

protein dan energi yang sesuai dengan kebutuhan ikan serta mempunyai harga yang lebih 
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murah dibandingkan dengan membeli pakan buatan. Pakan merupakan komponen biaya 

operasional yang cukup besar dalam suatu usaha budidaya ikan sekitar 60% merupakan 

biaya pakan. Oleh karena itu dengan mempunyai kompetensi pembuatan pakan ikan 

diharapkan akan mengurangi biaya 

produksi yang cukup besar. 

 

Dalam membuat pakan buatan langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan 

perencanaan pembuatan pakan buatan. Perencanaan terhadap pembuatan pakan harus 

dibuat dengan seksama agar pakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan ikan yang 

mengkonsumsinya. Pengetahuan pertama yang harus dipahami adalah mengenai 

kandungan nutrisi dari pakan buatan. Kandungan nutrisi yang terdapat didalam pakan 

buatan harus terdiri dari protein, lemak, karbohidrat , vitamin dan mineral. Komposisi 

nutrisi pakan yang terdapat pada pakan buatan sangat spesifik untuk setiap ukuran ikan. 

Kualitas pakan buatan ditentukan antara lain oleh kualitas bahan baku yang ada. Hal ini 

disebabkan selain nilai gizi yang  dikandung bahan baku harus sesuai dengan kebutuhan 

ikan, juga pakan buatan ini disukai ikan baik rasa, aroma dan lain sebagainya yang dapat 

merangsang ikan untuk memakan pakan buatan ini. 

 

Dalam membuat pakan buatan untuk ikan, hal pertama yang harus dipertimbangkan, 

adalah persyaratan bahan baku untuk pakan, yaitu : 

1. Bahan baku pakan tidak boleh bersaing dengan bahan makanan manusia. Bila manusia 

banyak membutuhkannya, bahan baku ini tidak boleh diberikan kepada ikan. 

2. Bahan baku ini harus tersedia dalam waktu lama, atau ketersediaannya harus kontinyu. 

Bahan baku yang pada suatu saat ada dan kemudian lenyap, harus dihindari. Padi yang 

diproduksi secara massal dan nasional, tentu menyebabkan ketersediaan dedak dan 

bekatul untuk ternak juga melimpah ruah. Sebaliknya untuk bahan baku yang 

diproduksi secara terbatas, juga akan menghasilkan bahan secara terbatas pula. 

3. Harga bahan baku; walaupun bisa digunakan, tapi bila harganya mahal maka 

penggunaan bahan atau peran bahan baku itu sebagai bahan baku sudah tersisihkan. 

Sebenarnya murah atau mahalnya bahan baku itu harus dinilai dari manfaat bahan itu, 
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yang merupakan cermin dari kualitas bahan tersebut. Tepung ikan, misalnya harganya 

memang mahal, tetapi bila dibandingkan dengan kandungan proteinnya yang tinggi 

dan kelengkapan asam aminonya, maka penggunaan tepung ikan menjadi murah. 

4. Kualitas gizi bahan baku, menjadi persyaratan penting lainnya. Walaupun harganya 

murah, banyak terdapat di Indonesia, dan ketersediaannya kontinyu, tetapi bila  

kandungan gizinya buruk, tentu bahan baku ini tidak dapat digunakan. 

 

Jenis-jenis bahan baku yang digunakan dalam membuat pakan buatan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu : 1) bahan baku hewani; 2) bahan baku 

nabati; dan 3) bahan baku limbah industri pertanian. Bahan baku hewani adalah bahan 

baku yang berasal dari hewan atau bagian-bagian tubuh hewan. Bahan baku hewan ini 

merupakan sumber protein yang relatif lebih mudah dicerna dan kandungan asam 

aminonya lebih lengkap dibandingkan dengan bahan baku nabati. Beberapa macam 

bahan baku hewani yang biasa digunakan dalam pembuatan pakan ikan antara lain 

adalah : 

• Tepung ikan    • Tepung benawa/kepiting 

• Tepung darah  • Tepung tulang 

• Tepung hati    • Tepung artemia 

• Silase ikan   • Tepung udang 

• Tepung cumi-cumi   • Tepung cacing tanah 

 

Bahan baku nabati adalah bahan baku yang berasal dari tumbuhan atau bagian dari 

tumbuh-tumbuhan. Bahan nabati pada umumnya merupakan sumber karbohidrat, 

namun banyak juga yang kaya akan protein dan vitamin. Beberapa macam bahan baku 

nabati yang biasa digunakan dalam pembuatan pakan ikan antara lain terdiri dari : 

• Tepung kedelai   • Tepung jagung 

• Tepung terigu   • Tepung tapioka 

• Tepung sagu   • Tepung daun lamtoro 

• Tepung daun singkong  • Tepung kacang tanah 

• Tepung beras 
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Bahan baku limbah industri pertanian adalah bahan baku yang berasal dari limbah 

pertanian baik hewani maupun nabati. Beberapa macam bahan limbah yang sering 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakan ikan antara lain terdiri dari: 

• Tepung kepala udang  • Tepung anak ayam 

• Tepung darah   • Tepung tulang 

• Ampas tahu    • Bungkil kelapa 

• Dedak halus    • Isi perut hewan mamalia 

 

Selain ketiga jenis bahan baku tersebut untuk melengkapi ramuan dalam pembuatan 

pakan buatan biasanya diberikan beberapa bahan tambahan. Jumlah bahan tambahan 

(feed additive) yaitu bahan makanan atau suatu zat yang ditambahkan dalam komposisi 

pakan untuk meningkatkan kualitas dari pakan tersebut. Jumlah bahan tambahan yang 

digunakan biasanya relatif sedikit tetapi harus ada dalam meramu pakan buatan. Jenis-

jenis bahan tambahan antara lain terdiri dari : 

a. Vitamin dan mineral 

     Vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah sedikit karena tidak dapat dibuat 

sendiri oleh tubuh ikan maka dalam pembuatan pakan harus ditambahkan. Jumlah 

pemberian vitamin dan mineral dalam pakan buatan berkisar antara 2 – 5%. Vitamin 

dan mineral untuk membuat pakan ikan dapat dibuat sendiri yang disebut vitamin 

premix atau membelinya di toko. Vitamin dan mineral dijual di toko penggunaannya 

sebenarnya untuk ternak tetapi dapat juga digunakan untuk ikan. Merek dagang 

vitamin dan mineral tersebut antara lain adalah Aquamix, Rajamix, P fizer, Premix A, P 

frizer, Premix B, Top Mix, Rhodiamix 273.  

b. Antioksidan  

Antioksidan adalah zat antigenik yang dapat mencegah terjadinya oksidasi pada 

makanan dan bahan-bahan makanan. Penggunaan antioksidan dalam pembuatan 

pakan ikan bertujuan untuk mencegah penurunan nilai nutrisi makanan dan bahan-

bahan makanan ikan serta mencegah terjadinya ketengikan lemak atau minyak, serta 

untuk mencegah kerusakan vitamin yang larut dalam lemak. Dalam memilih jenis 

antioksidan yang akan digunakan harus diperhatikan beberapa syarat berikut yaitu ; 
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1. Antioksidan harus efektif dalam mencegah proses oksidasi dari makanan ikan yang 

mengandung lemak dan unit yang larut dalam lemak. 

2. Tidak bersifat racun bagi ikan 

3. Harus efektif dalam konsentrasi rendah 

4. Mempunyai nilai ekonomis 

Jenis antioksidan yang biasa digunakan dalam pembuatan pakan buatan adalah BHA 

(Butil Hidroksi Anisol) dan BHT (Butil Hidroksi Toluene). Jumlah yang aman digunakan 

sebaiknya adalah 200 ppm atau 0,02% dari kandungan lemak dalam pakan, sedangkan 

jenis antioksidan lainnya yaitu Etoksikuin dapat digunakan sebesar 150 mg/kg pakan. 

Selain itu vitamin C saat ini merupakan salah satu jenis vitamin yang dapat berfungsi 

sebagai antioksidan. 

 c. Bahan pengikat (Binder), penambahan bahan pengikat di dalam ramuan pakan buatan 

berfungsi untuk menarik air, memberikan warna yang khas dan memperbaiki tekstur 

produk. Jenis bahan pengikat yang dapat digunakan antara lain adalah : agar-agar, 

gelatin, tepung kanji, tepung terigu, tepung maizena, Carboxymethy Cellulose (CMC), 

karageenan, asam alginat. Jumlah penggunaan bahan pengikat ini berkisar antara 5–  

10%. 

d. Asam amino essensial sintetik, adalah asam-asam amino yang sangat dibutuhkan sekali 

oleh ikan untuk pertumbuhannya dan tidak dapat diproduksi oleh ikan. Asam amino ini 

dapat diperoleh dari hasil perombakan protein, protein tersebut diperoleh dari 

sumber bahan baku hewani dan nabati. Tetapi ada sumber bahan baku yang 

kandungan asam aminonya tidak mencukupi. Oleh karena itu bisa ditambahkan asam 

amino buatan/sintetik kedalam makanan ikan. Jenis asam amino essensial tersebut 

adalah : arginine, Histidine, Isoleucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, 

Tryptophan, Valine dan leucine. 

e.  Pigmen, adalah zat pewarna yang dapat diberikan dalam komposisi pakan buatan yang 

peruntukkannya untuk pakanikan hias, dimana pada ikan hias yang dinikmati adalah 

keindahan warna tubuhnya sehingga dengan menambahkan pigmen tertentu kedalam 

pakan buatan akan memunculkan warna tubuh ikan hias yang indah sesuai dengan 

keinginan pembudidaya. Jenis pigmen yang ada dapat diperoleh dari bahan-bahan 
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alami atau sintetik seperti pigmen karoten, astaxantin dan sebagainya. Dosis 

pemberian pigmen dalam komposisi pakan biasanya berkisar antara 5–10%. 

f. Antibiotik, adalah zat atau suatu jenis obat yang biasa ditambahkan dalam komposisi 

pakan untuk menyembuhkan ikan yang terserang penyakit oleh bakteri. Dengan 

pemberian obat dalam pakan yang berarti pengobatan dilakukan secara oral  

mempermudah pembudidaya untuk menyembuhkan ikan yang sakit. Dosis antibiotik 

yang digunakan sangat bergantung pada jenis penyakit dan ukuran ikan yang terserang 

penyakit. 

g. Attractants adalah suatu zat perangsang yang biasa ditambahkan dalam komposisi 

pakan udang/ikan laut. Seperti diketahui udang merupakan organisme yang hidupnya 

di dasar dan untuk menarik perhatiannya terhadap pakan buatan biasanya 

ditambahkan zat perangsang agar pakan buatan tersebut mempunyai bau yang sangat 

menyengat sehingga merangsang udang/ikan laut untuk makan pakan ikan tersebut. 

Beberapa jenis attractant yang biasa digunakan dari bahan alami atau sintetis antara 

lain adalah terasi udang, kerang darah, glysine 2%, asam glutamate, cacing tanah atau 

sukrosa. 

h. Hormon, adalah suatu bahan yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan  

ditransportasikan melalui pembuluh darah ke jaringan lain dimana beraksi mengatur 

fungsi dari jaringan target. Ada banyak jenis hormon yang terdapat pada makhluk 

hidup. Penggunaan hormon dalam pakan buatan yang telah dicoba pada beberapa 

ikan antara lain ikan bandeng, ikan kerapu adalah pembuatan pakan dalam bentuk 

pelet kolesterol, dimana pada pakan buatan tersebut ditambahkan hormon yang 

bertujuan untuk mempercepat tingkat kematangan gonad, hormon yang digunakan 

adalah kombinasi antara 17 α-metiltestoteron dan a-LHRH.  

 

Selain mengetahui jenis-jenis bahan baku yang akan digunakan untuk membuat pakan 

buatan harus mengetahui kandungan nutrisi dari bahan baku yang akan digunakan untuk 

membuat pakan buatan. Kandungan nutrisi bahan baku dapat diketahui dengan 

melakukan analisa proximat terhadap bahan baku tersebut. Dari hasil analisa proximat 
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akan diketahui kandungan zat gizi bahan baku yang meliputi : kadar air, kadar abu, kadar 

protein, kadar lemak, kadar serat kasar dan kadar bahan ekstra tanpa nitrogen (BETN).  

Jenis bahan baku yang harus disiapkan sangat bergantung kepada jenis ikan yang akan 

mengkonsumsi pakan tersebut dan stadia pemberian pakannya. Selain itu untuk 

mengetahui jenis-jenis bahan baku yang akan dipilih harus dilakukan perhitungan. 

Perhitungan jumlah bahan baku yang akan digunakan untuk membuat pakan ikan 

tersebut dinamakan menyusun formulasi pakan. Setelah mengetahui tentang jenis-jenis 

bahan baku yang akan digunakan untuk membuat pakan, kandungan zat gizi dari bahan-

bahan baku tersebut dan cara menyusun formulasi/ramuan pakan buatan barulah kita 

dapat membuat pakan buatan. Pengetahuan yang harus dipahami dalam menyusun 

formulasi pakan ikan adalah kebutuhan ikan akan beberapa kandungan zat gizi antara lain 

adalah : 

1. Protein, kebutuhannya berkisar antara 20 – 60%. Untuk ikan-ikan laut biasanya 

kebutuhan protein cukup tinggi karena merupakan kelompok ikan karnivora yaitu 

berkisar antara 30 – 60%. Sumber protein dapat diperoleh dari hewani atau nabati 

tetapi untuk ikan laut lebih menyukai sumber protein diambil dari hewani. 

2. Lemak, kebutuhannya berkisar antara 4-18%. Sumber lemak/lipid biasanya adalah : 

    • Hewani : lemak sapi, ayam, kelinci, minyak ikan 

    • Nabati : jagung, biji kapas, kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai 

3. Karbohidrat, terdiri dari serat kasar dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN), 

kebutuhannya berkisar antara 20 – 30%. Sumber karbohidrat biasanya dari nabati 

seperti jagung, beras, dedak, tepung terigu, tapioka, sagu dan lain-lain. Kandungan 

serat kasar kurang dari 8% akan menambah struktur pellet, jika lebih dari 8% akan 

mengurangi kualitas pellet ikan. 

4. Vitamin dan mineral, kebutuhannya berkisar antara 2–5% 

5. Jumlah keseluruhan bahan baku dalam menyusun formulasi pakan ikan ini harus 100%.  

 

Ada beberapa metode yang digunakan dalam menyusun formulasi pakan antara lain 

adalah : 

1. Metode Pearsons Square (Metode segi empat Pearsons) 
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2. Metode Aljabar 

3. Metode Linier (Program linier) 

4. Metode coba-coba (Trial and Error) 

5. Metode Work Sheet 

 

Salah satu metode yang paling sederhana yaitu menyusun formulasi pakan dengan 

metode segi empat Pearsons. Metoda segiempat kuadrat adalah suatu metode yang 

pertama kali dibuat oleh ahli pakan ternak dalam menyusun pakan ternak yang bernama 

Pearsons. Metode ini ternyata dapat diadaptasi oleh para ahli pakan ikan dan digunakan 

untukmenyusun formulasi pakan ikan. Dalam menyusun formulasi pakan ikan dengan 

metode ini didasari pada pembagian kadar protein bahan-bahan pakan ikan. Berdasarkan 

tingkat kandungan protein, bahan-bahan pakan ikan ini terbagi atas dua bagian yaitu : 

• Protein Basal, yaitu bahan baku pakan ikan, baik yang berasal dari nabati, hewani dan 

limbah yang mempunyai kandungan protein kurang dari 20%. 

• Protein Suplement, yaitu bahan baku pakan ikan, baik yang berasal dari nabati, hewani 

dan limbah yang mempunyai kandungan protein lebih dari 20%. 

 

Dalam metode segi empat ini langkah pertama adalah melakukan pemilihan bahan baku 

yang akan digunakan untuk membuat pakan ikan. Disarankan untuk memilih bahan baku 

pembuatan pakan ikan ini tidak hanya dari satu sumber bahan saja tetapi menggunakan 

beberapa bahan baku dari sumber nabati, hewani atau limbah hasil pertanian. Misalnya 

kita akan membuat pakan ikan dengan kadar protein 35% dengan menggunakan bahan 

baku terdiri dari tepung ikan, dedak halus, tepung jagung, tepung terigu dan tepung 

kedelai. Maka dengan menggunakan metode segiempat ini, tahapan yang harus 

dilakukan antara lain adalah :  

• Mengelompokkan bahan baku yang telah dipilih berdasarkan kadar protein dari setiap  

bahan baku tersebut yaitu ; 

- Bahan baku kelompok protein Basal : Dedak halus 15,58%, Tepung Jagung 9,50%, 

Tepung terigu 12,27% 

- Bahan baku kelompok protein Suplemen: Tepung ikan 62,99%, Tepung kedelai 43,36% 
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• Melakukan perhitungan rata-rata kandungan bahan baku dari protein basal dan protein 

suplemen dengan cara melakukan penjumlahan semua bahan baku yang berasal dari 

protein basal dan membagi dengan berapa macam jumlah bahan baku protein basal. 

Begitu juga dengan bahan baku suplemen dilakukan penjumlahan kadar protein 

suplemen kemudian dibagi dengan berapa macam jumlah bahan baku protein 

suplemen. Dari contoh kasus diatas maka jumlah kadar protein basal dari ketiga bahan 

baku tersebut adalah 15,58% +9,50% + 12,27% = 37,35%, kemudian nilai rata-rata bahan 

baku protein basal adalah 37,35% : 3 = 12,45%.  

Sedangkan jumlah kadar protein suplemen dari dua bahan baku tersebut adalah 62,99% 

+ 43,36% = 109,35%, kemudian rata-rata bahan baku protein suplemen adalah 109,35% 

: 2 = 54,68%. 

• Setelah bahan baku dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu protein basal dan protein 

suplemen maka langkah selanjutnya adalah membuat kotak segi empat. Pada bagian 

tengah kotak segi empat diletakkan nilai kandungan protein pakan yang akan dibuat. 

Pada bagian atas kiri segiempat diletakkan nilai rat-rata kandungan protein basal dan 

pada bagian bawah kiri segiempat diletakkan nilai rata-rata kandungan protein 

suplemen, lihat pada gambar dibawah ini. 

 

• Lakukan perhitungan untuk mengisi kekosongan nilai pada sisi sebelah kanan segiempat 

dengan cara diagonal untuk setiap kandungan protein basal dan kandungan protein 

suplemen tersebut. Pada bagian tengah segiempat tersebut diletakkan kadar protein 

pakan ikan yang akan dibuat yaitu 35%. Untuk mengisi nilai disebelah kanan segiempat 

bagian atas adalah nilai protein bahan baku yang berasal dari protein suplemen maka 

nilai tersebut adalah melakukan pengurangan nilai protein suplemen dengan kadar 

protein pakan yaitu 54,68% - 35% = 19,68%. Sedangkan untuk mengisi nilai pada 

segiempat sisi kanan pada bagian bawah adalah nilai protein bahan baku yang berasal 

dari protein basal bahan baku dilakukan pengurangan antara kadar protein pakan 
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dengan kadar protein bahan baku basal yaitu 35% - 12,45% = 22,55%, maka dapat 

dilihat pada gambar segiempat dibawah ini sebagai berikut : 

 

 
 
 
•  Setelah diperoleh nilai pada keempat sudut segiempat tersebut, langkah selanjutnya 

adalah melakukan penjumlahan nilai pada bagian sisi sebelah kanan, maka dapat 

dilihat pada gambar segiempat di bawah ini : 

 

• Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan komposisi setiap bahan baku yang 

telah disusun dengan cara sebagai berikut : 

                               19,68% 
   Protein Basal = ---------- X 100%  = 46,60% 
                               42,23% 
 
                                        22,55% 
   Protein Suplemen = ---------- X 100%  = 53,40% 
                                       42,23% 
                                       
  Dari hasil perhitungan pada langkah sebelumnya maka dapat dihitung komposisi bahan 

baku yang akan digunakan untuk membuat pakan ikan adalah sebagai berikut : 

- Komposisi bahan baku yang berasal protein suplemen adalah : 

   Tepung ikan       = 53,40% : 2  = 26,7% 

   Tepung kedelai  = 53,40% : 2 = 26,7% 

- Komposisi bahan baku yang berasal dari protein basal adalah : 



 

14 

 

  Dedak halus      = 46,60% : 3 = 15,53% 

  Tepung Jagung = 46,60% : 3 = 15,53% 

  Tepung terigu   = 46,60% : 3 = 15,53% 

 
Untuk membuktikan bahwa komposisi bahan baku yang dipergunakan untuk membuat 

pakan ikan mengandung kadar protein 35% yang berarti dalam satu kilogram pakan 

mengandung 350 gram protein dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut : 

Tepung ikan        26,7%  X 62,99% = 16,82% 
Tepung kedelai  26,7%   X 46,36% = 12,38% 
Dedak halus       15,53% X 15,58% = 2,42% 
Tepung jagung  15,53% X 9,50%    = 1,48% 
Tepung terigu   15,53% X 12,27%  = 1,91% 
                                                         -------------- + 
                                                          35,01% 

Jika akan membuat pakan ikan sebanyak 100 kg maka komposisi bahan baku yang harus 

disiapkan  sebagai berikut : 

Tepung ikan   26,70% X 100 kg = 26,70 kg 
Tepung kedelai  26, 70% X 100 kg = 26,70 kg 
Dedak halus  15,53% X 100 kg = 15,53 kg 
Tepung jagung  15,53% X 100 kg = 15,53 kg 
Tepung terigu   15,53% X 100 kg = 15,53 kg 
                                                                      --------------- + 

 99,99 kg 

 

Jika dalam komposisi bahan baku pembuatan pakan ikan akan ditambahkan bahan 

tambahan maka jumlah bahan baku utama harus dikurangi dengan jumlah bahan 

tambahan yang akan digunakan. Misalnya dalam komposisi bahan pakan tersebut akan 

ditambahkan vitamin sebanyak 2% dan mineral 2% maka jumlah bahan utama akan 

berkurang menjadi 100% - 4% (2% +2%) = 96%. Maka jumlah kadar protein dari bahan 

utama tersebut ditambahkan agar komposisi bahan baku dari pakan ikan tersebut 

memenuhi kebutuhan kadar protein pakan yang akan dibuat menjadi (35%) X 100% /96% 

= 36,46%. Hal ini dilakukan karena vitamin dan mineral tidak mempunyai kandungan 

protein. Maka komposisi bahan baku menjadi sebagai berikut : 
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Pada bagian tengah segiempat tersebut diletakkan kadar protein pakan ikan yang telah 

ditambahkan menjadi 36,46%. Untuk mengisi nilai di sebelah kanan segiempat bagian 

atas adalah nilai protein bahan baku yang berasal dari protein suplemen maka nilai 

tersebut adalah melakukan pengurangan nilai protein suplemen dengan kadar protein 

pakan yaitu 54,68% - 36,46% = 18,22%. Sedangkan untuk mengisi nilai pada segiempat 

sisi kanan pada bagian bawah adalah nilai protein bahan baku yang berasal dari protein 

basal bahan baku dilakukan pengurangan antara kadar protein pakan dengan kadar 

protein bahan baku basal yaitu 36,46% - 12,45% = 24,01%, maka dapat dilihat pada 

gambar segiempat di bawah ini sebagai berikut : 

 

 

Setelah diperoleh nilai pada keempat sudut segiempat tersebut, langkah selanjutnya 

adalah melakukan penjumlahan nilai pada bagian sisi sebelah kanan, maka dapat dilihat 

pada gambar segiempat di bawah ini: 

 

 

Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan komposisi setiap bahan baku yang 

telah disusun dengan cara sebagai berikut : 

                               18,22% 
Protein Basal = --------------- X 96% = 41,42% 
                              42,23% 
 
                                       24,01% 
Protein Suplemen = --------------- X 96% = 54,58% 
                                      42,23% 
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Dari hasil perhitungan pada langkah sebelumnya maka dapat dihitung komposisi bahan 

baku yang akan digunakan untuk membuat pakan ikan adalah sebagai berikut : 

- Komposisi bahan baku yang berasal protein suplemen adalah: 

  Tepung ikan   = 54,58% : 2 = 7,29% 

  Tepung kedelai  = 54,58% : 2 = 27,29% 

- Komposisi bahan baku yang berasal dari protein basal adalah: 

  Dedak halus  = 41,42% : 3 = 13,81% 

  Tepung jagung  = 41,42% : 3 = 13,81% 

  Tepung terigu = 41,42% : 3 = 13,81% 

 

Untuk membuktikan bahwa komposisi bahan baku yang dipergunakan untuk membuat 

pakan ikan mengandung kadar protein 35% yang berarti dalam satu kilogram pakan 

mengandung 350 gram protein dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut : 

Tepung ikan   27,29% X 62,99%  = 17,19% 

Tepung kedelai            27,29% X 46,36%  = 12,65% 

Dedak halus                 13,81% X 15,58%   =  2,15% 

Tepung jagung              13,81% X 9,50%    =   1,13% 

Tepung terigu              13,81% X 12,27%   =  1,69% 
                                                                      -------------- + 
                                                                         34,82% mendekati 35% 
 
Maka komposisi bahan baku pakan ikan menjadi : 

Tepung ikan   27,29% 

Tepung kedelai  27,29% 

Dedak halus   13,81% 

Tepung jagung  13,81% 

Tepung terigu   13,81% 

Vitamin     2 % 

Mineral     2 % 
-------------+ 

                                       100% 
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Setelah ditentukan komposisi bahan baku yang akan dibuat pakan buatan dengan 

menggunakan salah satu metode, langkah selanjutnya adalah melakukan pembuatan 

pakan ikan. Prosedur dalam pembutan pakan ikan dapat dikelompokkan berdasarkan 

skala usahanya yaitu: 

1. Skala besar yaitu pembuatan pakan ikan secara besar/pabrikasi 

2. Skala sedang yaitu pembuatan pakan untuk memenuhi kegiatan produksi dengan 

peralatan sedang 

3. Skala kecil yaitu pembuatan pakan secara sederhana dengan menggunakan peralatan 

rumahtangga. 

 

Dalam proses pembuatan pakan ikan diperlukan beberapa peralatan baik untuk skala 

pabrikasi, sedang dan skala rumah tangga. Adapun peralatan yang digunakan dapat 

dikelompokkan menjadi : 

1. Alat penepung (grinding) 

Alat penepung digunakan untuk membuat semua bahan baku yang akan digunakan 

berubah menjadi tepung. Seperti penjelasan sebelumnya, sebelum membuat pakan 

diharuskan untuk memilih jenis-jenis bahan baku yang akan digunakan untuk 

membuat pakan. Jenis-jenis bahan baku yang telah dipilih dan ditentukan jumlahnya 

berdasarkan hasil perhitungan formulasi pakan pada materi sebelumnya, selanjutnya 

dilakukan proses penepungan terhadap bahan-bahan baku tersebut. Bahan baku yang 

akan dibuat menjadi pakan buatan semuanya harus dalam bentuk tepung karena jika 

ada bahan baku yang tidak dalam bentuk tepung akan terjadi campuran bahan baku 

yang tidak homogen dan akan menyebabkan pakan yang akan dibuat tidak dapat 

menggumpal dengan baik. Penghalusan bahan baku sampai menjadi tepung ini 

menggunakan alat bantu penepungan.  

 

Penepungan bahan baku harus dilakukan agar proses pembuatan pakan sesuai 

prosedur. Bahan baku untuk pembuatan pakan buatan pada umumnya adalah bahan 

baku kering. Ukuran tepung untuk bahan baku pakan buatan dalam bentuk pellet 

sebaiknya berukuran kurang dari 0,6 mm, agar daya ikat antar partikel bahan baku 
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lebih kuat sehingga tidak mudah larut dalam air. Untuk mendapatkan ukuran tepung 

yang diinginkan tersebut kita dapat mengatur saringan yang terdapat pada alat 

penepung dengan cara mengganti/menukar saringannya sesuai dengan yang 

diinginkan. Namun perlu diingat dalam menggunakan saringan pada alat penepung 

sebaiknya bertahap, yaitu saringan yang digunakan pertama kali harus saringan yang 

paling kasar sampai yang terakhir saringan yang paling halus atau ukuran saringan 

yang diinginkan. Hal ini perlu diperhatikan agar dalam proses penepungan tidak terjadi 

kemacetan pada mesin yang dapat mengakibatkan kerusakan mesin. Ada dua jenis alat 

yang dapat digunakan untuk melakukan penepungan bahan baku. Peralatan yang 

digunakan pada proses penepungan menggunakan saringan adalah menggunakan alat 

penepung disk mill dan hammer mill. 

 

2. Alat pencampur (mixing) 

Setelah penepungan bahan baku dilakukan terhadap semua jenis bahan baku yang 

akan digunakan untuk pembuatan pakan buatan adalah melakukan penimbangan 

ulang bahan baku sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan sebelumnya. 

Selanjutnya bahan baku yang telah ditimbang tersebut selesai, dilakukan proses 

pencampuran. Proses pencampuran bahan baku harus dilakukan dengan cara 

mencampur bahan baku yang jumlahnya paling sedikit kemudian secara bertahap 

ditambahkan jenis bahan baku lainnya yang jumlahnya semakin banyak. Hal ini 

bertujuan agar semua bahan baku tersebut dapat tercampur secara homogen. 

Pencampuran bahan baku kering yang sempurna akan sangat berpengaruh terhadap 

kekompakan bahan baku tersebut jika sudah dicampur dengan air menjadi adonan dan 

siap dibentuk sesuai keinginan. Proses pencampuran bahan baku menjadi suatu 

campuran yang homogen dapat dilakukan dengan menggunakan alat pencampur baik 

alat pencampur vertikal (vertical mixer)  maupun horizontal (horizontal mixer). 

Pemakaian jenis alat pencampur ini sangat bergantung kepada kapasitas produksi . 
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3. Alat pengukus / pemanas (steaming) 

Alat pemanas ini biasanya dilakukan jika dalam membuat pakan ikan 

menggunakanbeberapa bahan baku yang mengandung zat antinutrisi. Dimana dengan 

perlakuan pemanasan zat antinutrisi ini akan menjadi tidak aktif dan dapat 

meningkatkan pemakaian nutrien tersebut. Zat antinutrisi ini misalnya pada bahan 

baku kedele mentah atau jenis-jenis legumes dapat mempengaruhi laju pencernaan 

bahan tersebut di dalam sistem pencernaan ikan. 

 

4. Alat pencetak (pelleting) 

Alat pencetak adalah alat yang digunakan untuk mencetak pakan buatan. Bentuk 

alat pencetak ini sangat bergantung pada bentuk pakan buatan yang akan dicetak. 

Bentuk pakan buatan yang biasa di buat adalah pakan kering dalam bentuk pellet dan 

ukuran pakannya disesuaikan dengan peruntukkan ikan. Alat pencetak (pelleting) 

untuk skala rumah tangga dapat digunakan alat pengiling daging, sedangkan skala 

menengah dapat menggunakan alat pelleting dan skala besar/pabrikasi dengan 

menggunakan alat pelleting otomatis. Panjang dan diameter pellet ini dapat diatur 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

5. Alat pengering (drying) 

Pada skala usaha rumahtangga alat yang digunakan untuk mengeringkan pakan buatan 

adalah sinar matahari atau oven biasa. Pada industri skala menengah biasanya 

menggunakan oven listrik sedangkan pada industri skala besar pakan buatan yang 

dibuatnya menggunakan alat pencetak yang lengkap dengan alat pemanas (steam) 

sehingga pellet yang dihasilkan sudah dalam bentuk pellet kering. 

 

6. Alat pengepak/pengemasan (packing) 

Pengemasan/pengepakan pakan buatan merupakan tahap akhir dari proses 

pembuatan pakan sebelum didistribusikan kepada konsumen. Pengemasan pakan 

buatan dapat dilakukan secara langsung dari proses pembuatan pakan. Dengan 

pengemasan yang benar akan sangat menentukan daya simpan pakan buatan. 

Pengemasan yang baik akan dapat meningkatkan daya simpan pakan buat semakin 
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lama sebelum dijual dan tetap mempertahankan kualitas pakan buatan. Oleh karena 

itu, agar pakan buatan yang sudah kering sampai kadar airnya berkisar antara 10 – 

12% sebelum dijual atau digunakan oleh konsumen dan tetap terjaga kadar airnya 

didalam kemasan sehingga pakan buatan dapat disimpan dalam jangka waktu yang 

lama dengan kualitas tetap terjaga, maka pakan buatan harus dikemas dengan rapi 

dan terisolasi dengan udara bebas, sehingga tidak mudah terkontaminasi. 

 

Bahan yang umum digunakan untuk mengemas pakan buatan antara lain adalah 

karung plastik anyaman untuk bagian luar sedangkan untuk bagian dilapisi kantong 

plastik tipis, transparan. Bagian kantong plastik itulah yang membuat pellet/pakan 

buatan terisolasi dari udara bebas, sedangkan karung plastik anyaman merupakan 

pelindung agar kantong plastik tidak mudah bocor serta memudahkan dalam 

pengangkutan. Jenis bahan kemasan yang lainnya adalah dari kertas semen yang 

dibuat seperti kantong dan biasanya digunakan untuk mengemas pakan yang 

mempunyai berat antara 5–10kg. Kantong kertas semen ini merupakan bagian luar 

dari kantong kemasan, sedangkan pada bagian dalamnya merupakan kantong plastik 

tipis dan transparan. Dalam melakukan pengemasan pakan buatan dibutuhkan alat 

untuk memasukkan pakan langsung ke dalam kantong kemasan dan dilakukan 

penjahitan pada kantong bagian dalam dan bagian luar. Pada pengemasan skala pabrik 

semua alat pengemasan sudah terangkai menjadi satu pada saat pakan buatan masuk 

kedalam kantong kemasan langsung dilakukan penjahitan otomatis pada kemasan 

tersebut. Tetapi pada beberapa perusahaan kecil proses pengemasan dilakukan secara 

manual dengan memasukkan pakan buatan kedalam kantong dan ditimbang beratnya 

secara manual, kemudian dilakukan penjahitan kantong kemasan dengan 

menggunakan mesin jahit portable untuk plastik kemasan. 

 

Pakan buatan yang dikemas dalam kemasan yang benar akan mempunyai daya simpan 

yang relatif lebih panjang daripada pakan yang tidak dikemas dengan benar. Dengan 

tidak adanya udara bebas dalam kantong kemasan maka mikroorganisme perusak 

pakan buatan tidak dapat tumbuh sehingga pakan buatan yang dikemas dengan 
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prosedur yang benar akan mampu disimpan dalam jangka waktu 90-100hari. Jumlah 

pakan buatan dalam setiap kantong kemasan berbeda mulai dari ukuran 5 kg 

perkemasan sampai 50 kg perkemasan. Ukuran kemasan 5kg – 10kg biasanya 

digunakan untuk mengemas pakan buatan untuk ikan dalam kelompok larva/benih, 

sedangkan kemasan 25 kg – 50 kg biasanya digunakan untuk mengemas pakan buatan 

untuk ikan kelompok grower/pembesaran dan induk ikan. 

 

Proses terakhir dari suatu usaha pembuatan pakan adalah penyimpanan. Penyimpanan 

pakan buatan yang telah dibuat harus dilakukan dengan benar agar pakan yang telah 

dibuat tidak mengalami kemunduran mutu pakan. Dalam menyimpan pakan buatan ada 

beberapa faktor yang akan mempengaruhi stabilitas nutrien pakan yang disimpan antara 

lain adalah : 

1. Kadar air pakan yang akan disimpan sebaiknya tidak lebih dari 10% agar tidak diserang 

    jamur dan serangga. 

2. Kelembaban relatif ruangan penyimpanan pakan sebaiknya kurang dari 65%, jika lebih 

dari 65% akan cepat merangsang pertumbuhan jamur dan  serangga. 

3. Suhu ruangan penyimpanan pakan yang tinggi akan merusak dan mengurangi 

ketersediaan nutrient pakan. Suhu ruangan yang ideal untuk menyimpan pakan adalah 

20oC. 

4. Supply oksigen di dalam ruangan penyimpanan harus mencukupi. Hal ini dapat 

dilakukan dengan membuat ruangan penyimpanan yang banyak terdapat ventilasi. 

Dengan adanya ventilasi yang cukup akan terdapat pergantian udara yang cukup 

didalam ruangan penyimpanan yang akan mengakibatkan rendahnya suhu didalam 

ruangan. 

5. Kadar lemak dalam pakan, pakan buatan padaumumnya mengandung lemak, selama 

proses penyimpanan lemak yang terdapat didalam pakan jika ruangan tidak memenuhi 

syarat maka lemak yang terkandung didalam pakan akan mengakibatkan proses 

peroksidasi lemak terjadi dan pakan akan tengik dan bau busuk. 
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Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas maka dalam melakukan proses penyimpanan 

pakan buatan ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam menyimpan pakan 

buatan dalam bentuk kering yaitu : 

1. Ruang penyimpanan pakan harus bersih, kering, aman dan memiliki ventilasi yang baik. 

    Sebaiknya ruang penyimpanan pakan berhubungan langsung dengan sinar matahari. 

2. Kemasan pada pakan harus terdapat label pakan dan kandungan nutrisi yang terdapat 

     pada pakan serta masa kadaluarsa pakan tertera pada kemasan (tanggal kadaluarsa 

pakan) 

3. Tumpukan kemasan pakan dalam tempat penyimpanan pakan sebaiknya tidak lebih 

dari enam tumpukan, dan jarak palet yaitu kayu tempat meletakkan pakan dalam 

ruang penyimpanan berjarak 12 – 15 cm dari dasar lantai agar tidak terjadi kerusakan 

pakan yang ada didasar oleh serangga, kutu dan abu serta sirkulasi udara dari bawah 

cukup baik. 

4. Lama penyimpanan pakan buatan didalam ruang penyimpanan sebaiknya tidak lebih 

dari tiga bulan. Gunakan pakan yang diproduksi terlebih dahulu baru pakan yang 

diproduksi selanjutnya (First in first out). 

5. Jangan berjalan diatas tumpukan pakan, hal ini dapat mengakibatkan rusak dan 

hancurnya pakan buatan. 

 

Mutu pakan ikan dapat diketahui dengan cara pengujian kualitas. Pengujian ini dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu uji fisik, uji kimia,  uji biologis, dan uji respon pada 

ikan.  Pengujian pelet secara fisik  dapat dilakukan dengan cara : 1) Kehalusan bahan 

baku; 2) Kekerasannya; 3) Daya tahan dalam air; 4)  Daya mengapungnya.  

 

Kehalusan bahan baku, dapat diuji dengan jalan menggilingnya lagi, berdasarkan besar 

kecilnya ukuran butiran, kita dapat membedakannya menjadi sangat halus, halus, agak 

kasar, sangat kasar.   Pengujian kekerasan dapat dilakukan dengan memberi beban pada 

pelet yang bersangkutan dengan suatu pemberat yang mempunyai bobot tertentu. 

Pemberian beban itu kita lakukan dengan beberapa macam pemberat, sampai akhirnya 

pelet tidak mampu lagi untuk menahannya dan hancur. Pelet yang baik harus mempunyai 

kekerasan yang tinggi, dan biasanya berasal dari bahan baku yang cukup halus. Pengujian 
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daya tahan dalam air, dilakukan dengan merendamnya dalam air dingin. Waktu yang 

diperlukan sampai saat pelet hancur merupakan ukuran daya tahannya. Pengujian daya 

apung, kita lakukan dengan jalan menjatuhkan pelet kedalam air dalam akuarium dengan 

ketinggian air 20 cm. Waktu yang diperlukan mulai saat pelet menyentuh permukaan air 

sampai tenggelam di dasar, adalah merupakan ukuran daya apungnya. 

 

Pengujian kimiawi  dimaksudkan untuk mengetahui kandungan gizi dari pakan tersebut, 

yaitu kadar protein, lemak, karbohidrat, abu, serat dan kadar air. Pengujian ini dapat 

dilakukan di laboratorium makanan yang terdapat di ibukota kabupaten. Parameter yang 

diuji antara lain energi gross, protein kasar, lemak kasar dan serat kasar. 

 

Aspek biologis penting adalah Nilai Konversi Pakan (Feed Conversion Ratio). Nilai ini 

sebenarnya tidak merupakan angka mutlak, karena tidak hanya ditentukan oleh kualitas 

pakan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti jenis, ukuran ikan, 

kepadatan, kualitas air. Semakin kecil nilai konversi pakan, semakin baik kualitas pakan, 

karena akan semakin ekonomis. Nilai konversi pakan dapat diketahui dengan cara  

pengujian di lapangan dengan melihat respon pada ikan pada berbagai tipe percobaan. 
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BAB VI 

TEKNIK PEMBENIHAN IKAN 

 

A. Kompetensi Inti Guru :  

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

 

B. Kompetensi Guru Mata Pelajaran (KD) :  

- menguraikan prinsip-prinsip penyediaan calon induk. 

- merancang rekayasa percepatan kematangan gonad. 

- menganalisis sifat dan karakteristik serta pehitungan telur ikan. 

- mengelola pakan pada pendederan ikan. 

- analisis biosecurity dalam pembenihan ikan. 

- merancang dan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh 

terhadap rekayasa pemijahan ikan. 

- menganalisis parameter dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan rekayasa 

teknik pemijahan ikan. 

 

C. Uraian Materi 

Potensi lahan perikanan budidaya di lndonesia cukup besar dan didukung oleh kondisi 

alam yang mempunyai kefagaman fisiografis yang menguntungkann untuk akuakultur. 

Suhu air wilayah tropis yang relatif tinggi dan stabil sepanjang tahun memungkinkan 

kegiatan budidaya berlangsung sepanjang tahun. Potensi geografis pantai yang 

bervariasi di setiap wilayah di Indonesia memberi peluang untuk pengembangan 

komoditas budidaya ikan yang beragam.  

 

Kegiatan pembenihan ikan merupakan suatu usaha mengembangbiakan ikan secara 

efektif dan efisien sehingga menghasilkan produksi benih yang memiliki kualitas dan 

kuantitas lebih baik. Kualitas benih ikan berpengaruh terhadap perkembangan ikan 

pada saat pembesaran ikan. Selain itu, kegiatan pembenihan ikan akan berperan 



 

2 

 

terhadap rekayasa genetik ikan sehingga dapat menghasilkan strain ikan yang baru.  

Pengelolaan pembenihan ikan dapat dilakukan secara tradisional, semi intensif dan 

intensif.  

 

a. Cara Tradisional 

Pemeliharaan benih atau pendederan ikan merupakan kelanjutan kegiatan 

pemeliharaan larva. Pemeliharaan benih dapat dilakukan secara secara tradisional, 

semi intensif dan intensif. Pemeliharaan secara tradisional merupakan cara yang 

dilakukan secara turun temurun dan biasanya lebih banyak tergantung alam. 

Persiapan kolam hanya dilakukan dengan membersihkan kolam dari rumput dan 

kotoran lainnya tanpa pemupukan dan pengapuran. Kolam yang telah 

selesaidibersihkan langsung diisi air. Konstruksi kolam tradisional terbuat dari tanah , 

pematang merupakan tumpukan tanah, belum memperhitungkan tinggi serta lebar 

dasar pematang, dan pipa pemasukan serta pengeluanan terbuat dari bambu. 

Penebaran benih dilakukan seadanya tanpa memperhitungkan luas kolam, daya 

dukung kolam, ukuran benih ikan, debit air dan sebagainya. Pemberian pakan benih 

ikan secara tradisional hanya mengharapkan pakan alamiyang tersedia di kqlam, 

Pembenan pakan tambahan biacanya berupa sisa dapur yang berupa sayuran, sisa nasi 

dan sebagainya. Pendederan benih ikan secara tradisional tidak melakukan 

penjarangan atau sortir ukuran benih ikan. Benih ikan yang telah dipelihara dibiarkan 

sampai besar. Dengan demikian mortalitas ikan akan lebih tinggi, selain itu ukuran ikan 

juga akan sangat bervariasi. 

 

b. Cara Semi-intensif 

Pemeliharaan benih ikan (pendederan) secara semi intensif merupakan perbaikan 

pembenihan ikan secara tradisional. Pada prinsipnya, pemeliharaan benih ikan secara 

semi intensif telah berorientasi mendapatkan keuntungan bahkan cenderung sebagai 

profesi. Pada pemeliharaan benih ikan secara semi intensif, mulai dari persiapan 

wadah sampai pemanenan sudah lebih baik dibandingkan pemeliharaan secara 

tradisional. Persiapan wadah meliputi pengeringan kolam, pengolahan dasar kolam, 

pemupukan dan pengapuran, dan pengisian air kolam. Pengeringan dasar kolam 
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pendederan bertujuan untuk membasmi hama dan penyakit dan mengoksidasi gas 

beracun yang terdapat di dasar kolam. Gas beracun yang terdapat di dasar kolam 

berasal dari hasil penguraian bahan organik seperti kotoran ikan, sisa pakan, 

lumpur/kotoran yang terbawa air masuk dan mengendap di dasar kolam dan 

sebagainya. 

 

Pada pemeliharaan ikan secara semi intensif, dilakukan pengolahan dan pemupukan 

dasar kolam, tujuan pengolahan untuk menggemburkan dasar kolam dan 

meningkatkan kesuburan kolam. Pemupukan bertujuan untuk meningkatkan 

kesuburan kolam sehihgga tersedia pakah alami bagi benih ikah. Pupuk yang disebar di 

kolam pendederan berupa pupuk kandang maupun pupuk kimia. Pupuk kandang 

dapat berasal dari pupuk kandang ayam, domba atau sapi. Dosis pupuk kandang yang 

ditebar sebanyak 0,2-0,3 kg/m2. Pemupukan dapat dilakukan dua cara yaitu ditebar 

merata di dasar kolam dan ditumpuk atau digundukkan pada salah satu bagian dasar 

kolam. 

 

Pemeliharaan benih ikan secara semi intensif, diawali dengan penebaran benih ikan di 

kolam, yang tingkat kepadatannya telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan padat 

tebar, diawali dengan memperhitungkan daya dukung kolam. Pada pemeliharaan ikan 

secara intensif, penebaran benih ikan dilakukan apabila warna air kolam pemeliharaan 

sudah mengalami perubahan dari bening menjadi hijau kecoklatan. Warna air hijau 

kecoklatan tersebut pertanda bahwa pakan alami sudah tumbuh dan benih sudah siap 

ditebar. Didalam proses penebaran benih tersebut perlu ditentukan waKu penebaran, 

padat penebaran, keseragaman ukuran benih dan teknik penebaran. Tidak semua 

kolam memiliki daya dukung yang sama, sehingga padat tebar kolam juga berbeda-

beda. Daya dukung kolam, dapat  dihitung berdasarkan jumlah planton, baik 

fitoplanton maupun zooplanton dalam kolam dengan mengambil sampel air kolam. 

Selain itu parameter daya dukung lainnya adalah kualitas air khususnya oksigen 

terlarut, pH , suhu, kecerahan, amonium dan sebagainya. 
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Penebaran benih ke dalam kolam diawali dengan aklimatisasi, yang bertujuan untuk 

menyesuaikan benih ikan pada lingkungan baru. Pada pembenihan ikan secara semi 

intensif, pemberian pakan benih di kolam bertujuan untuk meningkatkan survival rate, 

pertumbuhan dan menjaga kualitas benih. Cara pemberian  pakan benih ikan di kolam 

dilakukan dengan menebar ke seluruh kolam. Pakan yang diberikan berbentuk tepung 

dengan kadar protein 25- 40 %. Pemberian pakan dengan cara menebar ke seluruh 

kolam tersebut dilakukan selama 2 minggu, selanjutnya bentuk pakan benih ikan dapat 

di tingkatkan menjadi remah atau crumble. Hal ini karena ukuran benih ikan sudah 

lebih besar sehingga bukaan mulutnya sudah lebih besar. Frekuensi pemberian pakan 

dapat dilakukan sebanyak 3 kali sehari yaitu pagi, siang dan sore hari. Jumlah pakan 

yang diberikan secukupnya. Jika benih ikan telah kenyang, pakan benih ikan di 

hentikan. Benih ikan yang telah kenyang di tandai dengan agresifitas benih terhadap 

Bakan berkurang dan sebanyak 75 % total benih ikan telah meninggalkan lokasi 

pemberian pakan. 

 

Salah satu yang membedakan pemeliharaan benih ikan secara tradisional dan semi 

intensif adalah tahapan pendederan. Pada pemeliharaan ikan secara semi intensif 

terdapat tahapan pendederan yaitu pendederan 1, 2, 3 dan seterusnya. Pada tahapan 

pendederen tersebut dilakukah juga penyortiran (gradding) berdasarkan ukuran benih 

ikan. Benih ikan yang memiliki ukuran yang sama dipelihara pada kolam yang sama. 

Selain itu pendederan benih ikan dilakukan dengan menjarangkan pada penebaran 

benih ikan. Penjarangan tersebut karena ukuran ikan lebih besar dan membutuhkan 

lingkungan baik kualitas air dan pakan lebih yang baik. 

 

c. Cara lntensif 

Pemeliharaan benih ikan secara intensif dapat dilakukan di kolam atau di bak. Apabila 

pemeliharaan dilakukan di kolam faktor lingkungan, khususnya kualitas air sulit 

dikontrol, tetapi bila pemeliharaan di bak, faktor lingkungan dapat dikontrol dengan 

baik. Prinsip Bendederan benih ikan adalah upaya membuat benih ikan hidup nyaman 

sehingga memiliki pertumbuhan lebih optimal. Agar benih ikan hidup nyaman, maka 

lingkungan kolam harus dibuat sesuai dengan kebutuhan benih ikan. Lingkungan benih 
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ikan terdiri dari kualitas air yang baik, pakan benih, bebas dari hama penyakit. Kualitas 

air yang baik untuk benih ikan adalah suhu 27-30oC, pH 7, amoniak < O,O1 ppm. Pakan 

benih yang baik adalah memiliki ukuran lebih kecil dari bukaan mulut benih ikan 

seperti cacing sutra, daphnia, moina infusiria dan sebagainya.  

 

Benih ditebar pada pagi atau sore hari saat suasana teduh untuk menghindari fluktuasi 

suhu yang panas, sehingga benih yang ditebarkan tidak mengalami stress. Faktor 

penting yang harus diperhatikan dalam proses penebaran adalah aklimatisasi suhu 

yang merupakan proses adaptasi benih terhadap lingkungan yang baru. Apabila benih 

didatangkan dari lokasi yang cukup jauh dan dikemas dengan menggunakan kantong 

plastik, maka proses aklimatisasidilakukan dengan cara memasukkan kantong 

pengangkutan benih tersebut ke dalam kolam, diamkan selama 5-10 menit, kemudian 

kedalam kantong ditambakan air yang diambil dari kolam pemeliharaan benih yang 

baru sedikit demi sedikit, hingga kondisi suhu air di dalam kantong plastik same 

dengan suhu air yang ada di dalam kolam. 

 

Pakan merupakan faktor yang menentukan dalam pemeliharaan benih ikan. 

Mengingat fungsi organ pencemaannya masih dalam tahap perkembangan, ukuran 

bukaan mulutnya yang kecil, gerakan tubuh/berenang yang masih sangat terbatas, dan 

dengan kondisi saluran pencernaan yang sangat sederhana, benih dipaksa untuk 

memburu, memangsa dan mencerna makanannya. Pakan yang diberikan kepada benih 

ikan hendaknya memiliki kandungan protein tinggi, ukuran lebih kecil dari bukaan 

mulut, gerakan lambat dan mudah dicerna. Kriteria pakan tersebut harus memenuhi 

persyaratan: 

1) ukurannya kecil, lebih kecil dari bukaah mulut larva. 

2) pakan tersebut adalah pakan hidup yang bergerak untuk memudahkan larva/benih 

dalam mendeteksi dan memangsa pakan. 

3) mudah dicerna dan mengandung nutrisi yang tinggi. 

 

Frekuensi pemberian pakan adalah berapa kali pakan ygng dibgrikan pada benih ikan 

dalam sehari. Frekuensi ini terkait dengan waktu pemberian pakan. Umumnya 
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semakin besar ukuran ikan maka frekuensi pemberian pakannya semakin jarang atau 

kurang. lkan kecil sebaliknya diberi pakan lebih sering dibandingkan ikan besar. 

Frekuensi pemberian pakan benih ikan berkaitan dengan laju pencernaan pakan di 

dalam lambung dan ini tergantung pada ukuran dan jenis ikan yang dibudidayakan, 

serta suhu air. Cara pemberian pakan untuk benih ikan yang masih kecil, dengan 

menyebarkannya secara merata di seluruh permukaan air.  Pakan dalam bentuk 

tepung dan remah dapat diberikan dengan cara ditabukan menggunakan tangan. 

 

Penaburan pakan dengan tangan harus memperhatikan arah angin. Pelet untuk ikan-

ikan besar diberikan dengan keadaan yang tetap, baik tempat maupun waktunya. 

Dengan waktu dan tempat yang tetap itu maka benih ikan akan terbiasa untuk 

menunggu pakan di tempat tersebut pada waktu-waktu tertentu. Pakan diberikan 

secara sedikit demi sedikit sesuai dengan kebiasaan ikan dalam memakan pakan yang 

disediakan. Apabila kira-kira 30% dari jumlah ikan yang ada sudah tidak mau lagi 

menyambar pakan yang dilemparkan maka pemberiannya segera dihentikan. Didalam 

budidaya ikan intensif, pemberian pakan harus tepat jumlahnya, pemberian pakan 

yang berlebihan dapat mengakibatkan air media tercemar, dasar kolam cepat kotor, 

serta pemborosan. Sebaliknya, jika pemberian pakannya kurang dapat mengakibatkan 

pertumbuhan ikan bervariasi, pertumbuhan terhambat, daya tahan tubuh menurun, 

serta terjadi kanibalisme. 

 

Didalam budidaya intensif, pemeliharaan benih dapat dilakukan dengan 

mengaplikasikan teknik bioflok. Menurut Avnimelech (2007); de Schryver & Verstraete 

(2009), teknologi bioflok merupakan salah satu alternatif baru dalam mengatasi 

masalah kualitas air dalam akuakultur, yang diadaptasi dari teknik pengolahan limbah 

domestik secara konvensional, Prinsip utama yang diterapkan dalam teknologi ini 

adalah manajemen kualitas air yang didasarkan pada kemampuan bakteri heterotrof 

untuk memanfaatkan Nitrogen organik dan anorganik yang terdapat di dalam air. 

 

Produksi benih ikan akan lebih optimal baik kualitas, kuantitas dan kontiniutas jika 

lokasi pembenihan ikan sesuai dengan komoditas yang diproduksi. Oleh sebab itu 
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perlu dilakukan pemilihan lokasi. Dalam menentukan lokasi yang baik perlu diamati 

dan dianalisis faktor teknis, faktor sosial dan faktor ekonomi. 

 

 

1. Faktor Teknis  

Faktor teknis merupakan hal-hal yang berhubungan dengan operasional produksi 

benih ikan. Dalam pemilihan lokasi pembenihan ikan, faktor teknis yang perlu di 

perhatikan adalah sumber air, tekstur tanah, kemiringan tanah, iklim, teknik yang 

diterapkan dan sebagainya.  

a. Sumber Air : Penentuan sumber air berhubungan dengan kualitas air yang 

diperoleh dari sumber air tersebut. Jika sumber air pembenihan ikan berasal dari 

sungai perlu diukur dan dianalisis kualitas air sungai tersebut. Selain mengukur 

kualitas air sungai perlu diamati aktivitas masyarakat di hulu sungai seperti 

keberadaan pabrik/industri, pemukiman, pasar, pertanian dan sebagainya. 

Pengamatan dan pengukuran sumber air terdiri dari jarak sumber air dari lokasi 

perkolaman, jumlah air dan debit air, kekeruhan air, derajat keasaman (pH) air, 

kapasitas biogenik dan senyawa-senyawa beracun.  

b. Tekstur Tanah : Jenis dan tekstur tanah merupakan unsur yang sangat penting, 

karena tanah tersebut harus mampu menahan tekanan air kolam dan 

menampungnya, sehingga rembesan air ke dasar kolam maupun ke badan 

pematang dapat ditekan seminimal mungkin. Keadaan tekstur tanah ditentukan 

oleh komposisi kandungan unsur-unsur pembentuk tanah seperti persentase 

kandungan liat, lempung dan pasir.  

c. Kemiringan Lahan : Pengamatan keadaan topografi lahan berguna dalam 

menentukan tipe, luas, kedalaman dan banyaknya kolam/bak yang akan dibuat. 

Pada umumnya tipe lahan yang terlalu miring, dapat dibuat pematang yang lebar 

dan tinggi. Pematang juga harus dibuat sangat kuat agar dapat menahan massa 

air yang besar dan terkumpul di bagian terendah. Sedangkan tipe lahan yang 

terlalu datar, dapat di buat dengan penggalian tanah sampai kedalaman yang 

diinginkan.  
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d. Iklim : Beberapa jenis ikan dapat berkembang biak dengan baik sepanjang tahun 

contoh ikan lele, mas, nila, gurame, nilem, tawes dan sebagainya. Beberapa jenis 

ikan dapat berkembang biak hanya pada musim hujan contoh ikan patin dan ikan 

bawal. Selain itu suhu salah satu faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan 

ikan. Kegiatan pembenihan ikan khususnya penetasan telur dan perawatan larva 

membutuhkan suhu yang optimal.   

e. Teknik Pembenihan yang Diterapkan : Setiap jenis ikan, memiliki pengelolaan 

yang berbeda beda sesuai dengan karakter jenis ikan. Teknik pembenihan ikan 

lele dan ikan patin berbeda dalam hal teknis dan pengelolaan produksi benihnya.  

 
2. Faktor Sosial Budaya 

Faktor sosial dan budaya merupakan perhatian yang utama dalam menentukan 

lokasi pembenihan ikan. Faktor sosial budaya yang perlu diperhatikan adalah 

keamanan, ketersediaan tenaga kerja, perkembangan kota, dan sebagainya.   

a. Keamanan : Hal yang diperhatikan untuk kemanan adalah lokasi pembenihan 

ikan harus aman dari kemungkinan banjir dan gangguan mahluk hidup. 

Sebaiknya lokasi pembenihan jauh dari habitat buaya dan biawak. Gangguan dari 

manusia umumnya adalah pencurian, dan meracun sungai. Sebaiknya lokasi 

pembenihan ikan bebas dari pencurian oleh manusia.  

b. Ketersediaan Tenaga Kerja : Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih tenaga 

kerja adalah tingkat pendidikan dan upah minimum regional (UMR). Tenaga 

kerja yang akan direkrut sebaiknya memiliki keterampilan bidang budidaya ikan. 

UMR juga menjadi pertimbangan dalam merekrut tenaga kerja. UMR yang tinggi 

dapat menyulitkan operasional pembenihan ikan. 

c. Perkembangan Kota : Lingkungan yang berpengaruh seperti pemukiman dan 

aktvitas masyarakat selanjutnya akan mempengaruhi kualitas air. Selain itu, 

perkembangan kota juga akan berhubungan dengan ijin usaha pembenihan ikan. 

Lokasi pembenihan juga harus terletak jauh dari daerah industri agar 

pencemaran limbah industri dan rumah tangga bisa dihindari.  
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Desain dan tata letak wadah pembenihan ikan disesuaikan dengan proses kegiatan dan 

sifat dan karakter telur/larva ikan. Proses pembenihan ikan khususnya pemijahan, 

penetasan telur dan perawatan larva setiap komoditas berbeda-beda dalam penggunaan 

desain. Tata letak wadah pembenihan ikan disesuaikan dengan luas dan bentuk 

bangunan pembenihan ikan (hatchery). 

1. Desain Wadah Pemijahan Induk Ikan  

Beberapa induk ikan berbeda kebiasaan memijah dengan induk ikan yang lain. 

Sehingga desain wadah pemijahan induk juga disesuaikan dengan kebiasaan pemijahan 

induk ikan tersebut. Di alam, kebiasaan induk ikan gurame memijah dengan membuat 

sarang pada dinding sungai atau danau/rawa yang berlubang. Induk gurame membuat 

sarang terbuat dari  rumput, ranting, sampah yang ada di perairan. Kebiasaan 

pemijahan induk ikan gurame di alam tersebut disesuaikan dengan memodifikasi 

dengan menyediakan sosok dan ijuk di dalam kolam. Induk gurame tersebut akan 

mengambil ijuk dan membuat sarang di dalam sosok tersebut.  

 

Kebiasaan pemijahan induk ikan bawal adalah pada air mengalir. Sifat telur ikan bawal 

tidak memiliki perekat dan mengendap di dasar perairan. Tetapi jika telur ikan bawal 

mengendap di dasar bak/kolam maka telur ikan bawal tersebut akan mati. Oleh sebab 

itu selama pemijahan telur-telur tersebut harus melayang-layang dalam air. Maka 

wadah pemijahan induk ikan bawal didesain agar telur bawal dapat melayang-layang. 

Wadah pemijahan ikan bawal dapat dilakukan dalam bak, kolam, fiberglass. Jika wadah 

pemijahan induk bawal terbuat dari bak atau fiberglass, maka wadah pemijahan 

tersebut dilengkapi aerasi atau air mengalir sehingga telur-telur  ikan bawal yang telah 

dibuahi tidak mengendap di dasar wadah pemijahan.  

 

2. Desain Wadah Penetasan Telur Ikan 

Desain wadah penetasan telur ikan disesuaikan dengan sifat dan karakter telur. 

Beberapa telur ikan memiliki karakter yang berbeda dengan telur ikan lainnya. 

Perbedaan sifat dan karakter telur tersebut maka teknis/cara penetasannya juga 

berbeda. Teknik/cara penetasan telur yang berbeda maka wadah penetasan telur akan 

berbeda satu dengan yang lainnya.   
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Sifat dan karakter telur ikan mas, lele, patin dan beberapa telur ikan lainnya adalah 

menempel pada substrat, sehingga teknik penetasannya juga sama. Wadah penetasan 

telur ikan lele dan ikan mas dapat dilakukan di bak, kolam, akuarium dan sebagainya. 

Wadah penetasan didesain sehingga ketinggian air mencapai 30–50 cm. Wadah 

penetasan dilengkapi dengan aerasi. 

 

Pada prinsipnya penetasan telur udang, ikan nila dan bawal adalah sama yaitu harus 

melayang-layang dalam air. Walaupun sifat dan karakter penetasan telur udang, nila, 

grasscarp, bawal adalah sama namun dalam wadah penetasan terdapat perbedaan 

setiap komoditas. Penetasan telur udang biasanya berbentuk empat persegi panjang 

atau berbentuk kerucut. Wadah penetasan ini dilengkapi dengan pipa pemasukan dan 

pengeluaran air. Tinggi air wadah penetasan telur udang adalah 0,6- 1 m. Pada wadah 

penetasan dipasang aerasi setiap 30 – 50 cm agar telur udang dapat melayang karena 

tekanan udara.  

 

Pada penetasan telur ikan nila secara intensif dilakukan dalam fiberglass berbentuk 

trapesium. Telur ikan nila diambil dari mulut induk dengan cara membuka induk betina 

kemudia di tampung dalam seser selanjutnya dipindahkan kedalam ember.  Pada saat 

penetasan, telur ikan nila harus  melayang-layang. Wadah penetasan telur ikan nila 

dapat dilakukan di corong tetas yang terbuat dari plastik, fiberglass atau kain.    

 

Wadah penetasan berbentuk corong ini dihubungkan dengan kran air atau pipa udara. 

Setiap corong tetas dilengkapi dengan keran pengatur air atau udara. Debit Air atau 

udara yang terlalu besar masuk ke dalam corong tetas dapat mengakibatkan telur 

berbenturan dengan dinding corong atau berbenturan sesama telur. Jika air yang 

digunakan untuk menngaduk telur ikan nila maka corong tetas dilengkapi dengan pipa 

pengeluaran. Pipa pengeluaran tersebut di pasang pada bagian atas corong tetas. 

Corong tetas seperti yang terlihat di atas dapat digunakan dengan sistem resirkulasi air 

agar lebih efisien dalam penggunaan air.  
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Corong penetasan telur ikan dapat juga menggunakan kain. Kain yang halus dibentuk 

seperti corong tetas berbentuk trapesium, selanjutnya pada ujung bagian bawah 

dipasang selang untuk mengalirkan air atau udara. Pada lingkaran bagian atas dipasang 

kawat atau besi agar corong tetas tersebut dapat digantungkan. Penggunaan corong 

tetas terbuat dari kain ini di pasang dalam air bak penetasan. Bagian atas corong tetas 

digantung pada bentangan kayu atau bambu. Setelah corong tetas diisi telur yang akan 

ditetaskan maka air atau udara dialirkan. Besar atau kecil debit air/udara yang masuk 

ke dalam corong tetas di atur melalui keran. Corong tetas yang terbuat dari kain ini 

dapat digunakan untuk penetasan telur nila, bawal, grasscarp, dan sebagainya.   

 

Corong tetas dapat juga terbuat dari plastik kantong atau bekas galon air mineral. 

Kantong plastik diikat pada salah satu ujungnya. Sedangkan bagian atas plastik pasang 

kawat atau besi melingkar agar dapat digantungkan. Bagian bawah plastik dihubungkan 

dengan selang/pipa agar dapat dialitkan air atau udara. Corong penetasan dapat juga 

terbuat dari galon air mineral. Bagian dasar galon tersebut dibuka dan bagian atas 

galon ditutup dan dihubungkan dengan selang atau pipa air. Galon tersebut dipasang 

terbalik di atas rak penetasan telur ikan. Corong tetas tersebut dapat juga digunakan 

untuk penetasan/budidaya pakan alami.    

 

Gambar 1. Penetasan Telur Ikan Nila Menggunakan Corong Tetas  

 

Pada beberapa jenis ikan yang memiliki sifat telur mengapung di permukaan memiliki 

desain wadah yang berbeda. Ikan gurame, sepat, tambakang, ikan hias cupang dan 

sebagainya memiliki sifat telur mengapung di permukaan air. Sifat telur ikan gurame 

membutuhkan air tenang selama penetasan. Wadah yang dibutuhkan untuk penetasan 
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telur ikan gurame dapat berbentuk bulat segi empat atau segi tiga. Biasanya wadah 

penetasan ikan gurame digunakan adalah bak, ember, fiberglass, akuarium dan 

sebagainya.      

 

3. Desain Wadah Pemeliharaan Larva dan Benih  

Wadah pemeliharaan larva dan benih ikan secara umum sama baik bentuk, ukuran dan 

desainnya. Hal tersebut karena sifat dan karakter larva dan benih ikan sama. Dalam  

pengoperasiannya wadah pemeliharaan larva dan benih ikan disarankan memiliki pipa 

pemasukan dan pengeluaran air, sehingga pemeliharaan larva dan benih ikan lebih 

mudah. Bentuk dan ukuran wadah pada prinsipnya sama untuk semua larva dan benih 

ikan. 

 

Media pembenihan ikan harus sesuai dengan kebiasaan hidup ikan agar ikan dapat 

tumbuh dan berkembang biak. Kebiasaan hidup setiap jenis ikan berbeda satu jenis 

dengan jenis lainnya. Oleh sebab itu, penting untuk mempelajari kualitas air yang 

dibutuhkan setiap jenis ikan.   

a. Sanitasi Wadah 

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud 

mencegah ikan bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya 

lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan ikan. 

Wadah yang akan digunakan untuk budidaya ikan (bak) sebelum digunakan 

dibersihkan dari kotoran yang menempel, agar tidak terdapat sisa-sisa kotoran yang 

dapat menyebabkan pembawa penyakit.  

 

Pengapuran merupakan salah satu kegiatan dari sanitasi wadah dengan memberikan 

kapur ke kolam/wadah pembenihan ikan. Tujuan dari pengapuran adalah 

meningkatkan pH air dan tanah dasar perairan hingga sesuai dengan persyaratan yang 

dikehendaki ikan yang dibudidayakan, meningkatkan alkalinitas air sehingga 

produktivitas kolam menjadi tinggi meningkatkan penyediaan mineral di dalam dasar 

kolam sehingga pertumbuhan pakan alami (fitoplankton) menjadi lebih baik, dan 

sebagai desinfektan. Pembudidaya melakukan biosecurity dengan berbagai macam 
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tujuan, seperti memperkecil resiko hewan yang dibudidayakan terserang penyakit, 

mendeteksi secara dini adanya wabah penyakit, kualitas hewan yang dibudidayakan 

lebih terjamin.  

 

b. Bak Pembenihan Ikan 

Proses sanitasi bak yang umum dilakukan adalah dengan menyikat seluruh permukaan 

dan dinding wadah menggunakan deterjen, chlorin 200 ppm, malachite green 100 

ppm, formalin 25 ppm dan alkohol 70%. Setelah itu, dilakukan pembilasan wadah 

dengan menggunakan air tawar untuk menghilangkan sisa deterjen atau bahan lain 

yang menempel dan menghilangkan bau dari bahan tersebut. Proses sanitasi ini 

dilanjutkan dengan pengeringan wadah selama 2–3 hari. Pengeringan atau 

penjemuran ini dilakukan untuk menguapkan air sisa pembilasan, sehingga wadah 

benar-benar kering dan tidak berbau bahan sanitasi. Melalui pengeringan atau 

penjemuran wadah tersebut, dapat mematikan siklus hidup penyakit yang masih 

menempel atau tersisa.  

 

c. Kolam Pembenihan Ikan 

Sebelum digunakan untuk pembenihan ikan, kolam perlu dilakukan sanitasi. Sanitasi 

bertujuan untuk membunuh hama penyakit yang ada di kolam. Sanitasi kolam terdiri 

dari pengeringan kolam, pengapuran kolam, biosecurity dan sebagainya. Pengeringan 

kolam bertujuan untuk mematikan hama dan penyakit ikan serta mengoksidasi gas 

beracun di dasar kolam. Hama dan penyakit ikan umumnya hidup dan berkembang 

biak di perairan. Pengolahan dasar kolam dilakukan setelah atau sambil menunggu 

pengeringan dasar kolam selesai dilakukan. Tujuan dari pengolahan dasar kolam agar 

tanah dasar menjadi gembur sehingga memungkinkan aliran udara masuk ke sela-sela 

tanah, sehingga proses oksidasi dapat berlangsung dengan baik. Pengolahan juga 

berguna untuk membunuh organisme patogen yang masih tertinggal di lapisan tanah. 

Pengolahan bisa dilakukan dengan menggunakan cangkul, bajak, dan mesin traktor. 

 

Media pembenihan ikan adalah air dan struktur komunitas yang ada didalamnya. Air yang 

dapat digunakan sebagai media hidup ikan harus diukur dan dianalisa agar ikan dan 
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organisme air lainnya dapat tumbuh dengan baik. Keberadaan plankton pada 

wadah/kolam/ bak merupakan indikator kualitas air yang paling mudah di amati pada 

kolam. Perairan yang subur dan baik akan banyak tumbuh plankton, sebaliknya perairan 

yang tercemar maka plankton tidak akan tumbuh. Hal ini dikarenakan organisme ini 

merupakan produsen primer sebagai pendukung kesuburan perairan. Oleh karena itu, 

kondisi perairan/air harus mampu menyiapkan kondisi yang baik, terutama untuk 

tumbuhan tingkat rendah (fitoplankton) dalam proses asimilasi sebagai sumber makanan 

hewan terutama ikan.  

 

Secara umum air sebagai lingkungan hidup mempunyai sifat fisika, sifat kimia dan sifat 

biologi. Agar dapat melakukan pengelolaan kualitas air dalam budidaya ikan maka harus 

dipahami ke tiga parameter kualitas air yang sangat menentukan keberhasilan suatu 

budidaya ikan.  

a. Sifat fisika 

1) Suhu :  

Secara garis besar, suhu perairan dapat mempengaruhi kegiatan metabolisme, 

perkembangbiakkan, pernapasan, denyut jantung dan sirkulasi darah, kegiatan 

enzim dan proses fisiologi lainnyan pada ikan dan organisme perairan lainnya. Suhu 

juga akan mempengaruhi kadar oksigen yang terlarut dalam air dan daya racun 

suatu bahan pencemar. Setiap organisme mempunyai persyaratan suhu maksimum, 

optimum dan minimum untuk hidupnya serta mempunyai kemampuan 

menyesuaikan diri sampai suhu tertentu. Secara alamiah ikan mempunyai toleransi 

yang rendah terhadap perubahan suhu. Suhu yang baik untuk pendederan ikan air 

tawar berkisar antara 25 - 30ºC. 

2) Kekeruhan :  

Kecerahan yang baik untuk kehidupan ikan adalah kecerahan dengan jumlah cahaya 

matahari yang masuk tidak terlalu besar sehingga proses fotosintesis dapat berjalan 

seimbang dan jumlah fitoplankton memadai untuk kehidupan ikan. Kekeruhan air 

terlalu keruh tidak baik untuk kehidupan ikan. Kandungan lumpur yang terlalu 

pekat di dalam air akan mengganggu penglihatan ikan dalam air sehingga menjadi 

salah satu sebab kurangnya nafsu makan ikan. Selain itu benih yang masih 
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berukuran sangat kecil akan terganggu pernafasannya karna lumpur akan ikut 

terpisah air dan tersangkut dalam insang. 

 

 
b. Sifat kimia 

1) Oksigen terlarut :  

Kelarutan oksigen dalam air dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain suhu, 

kadar garam (salinitas) perairan, pergerakan air dipermukaan air, luas daerah 

permukaan perairan yang terbuka, tekanan atmosfer dan persentase oksigen 

sekelilingnya. Ikan memerlukan oksigen untuk pembakaran makanan agar 

meningkatkan aktivitasnya seperti berenang, pertumbuhan, reproduksi atau 

sebaliknya. Ketersediaan oksigen bagi ikan menentukan lingkaran aktivitas ikan.  

2) Nitrogen :  

Kandungan nitrogen yang jenuh dapat membahayakan ikan yang menyebabkan gas 

bubble disease atau emboli akibat adanya tekanan total gas. Tekanan total gas 

dalam air dengan mudah dapat ditingkatkan melalui peningkatan temperatur 

perairan dan tekanan terhadap badan air (air terjun).  

3) pH :  

Air yang digunakan untuk budidaya ikan pada kolam air tenang mempunyai nilai pH 

antara 6,7 – 8,2.  

 
c. Sifat biologi 

1) Plankton :  

Plankton merupakan jasad-jasar renik yang melayang di dalam air, tidak bergerak 

atau bergerak sedikit dan selalu mengikuti arus. Plankton dibagi menjadi 

fitoplankton dan zooplankton. Baik fitoplankton maupun zooplankton merupakan 

pakan alami ikan. Keperluan pakan alami bagi pembenihan ikan air tawar sangat 

penting karena larva ikan sangat menyukai pakan tersebut, mempunyai kandungan 

protein yang tinggi untuk pertumbuhan larva dan sesuai bukaan mulut larva.  
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2) Serangga air :  

Umumnya serangga bersifat pemangsa bagi hewan air yang lebih kecil termasuk 

larva ikan. Serangga air umumnya hidup di perairan tawar tetapi karena dalam 

pembenihan ikan juga memerlukan air tawar untuk menjaga salinitas media 

pembenihan ikan maka keberadaan serangga air perlu di cegah.  

3) Benthos :  

Benthos merupakan organisme yang hidup baik di lapisan atas dasar perairan 

(epifauna) maupun di dalam dasar perairan (infauna) dan dapat menjadi pakan 

alami bagi ikan atau sebaliknya apabila  dalam jumlah banyak menjadi penyaring 

atau predator bagi ikan. Secara ekologi benthos yang berperan penting di perairan 

adalah zoobentos.   

 

Media pembenihan ikan perlu penanganan yang baik. Salah satu faktor yang perlu 

mendapat perhatian yaitu terjadinya fluktuasi kualitas air disebabkan perubahan suhu. 

Suhu merupakan key point dalam perubahan kualitas air. Meningkatnya suhu media 

pembenihan ikan akan mempercepat metabolisme bahan organik dalam air bak/kolam. 

Bahan organik dalam air kolam/bak berasal dari kotoran ikan, sisa pakan dan bahan 

organik yang terbawa air. Salah satu hasil metabolisme (penguraian) bahan organik dalam 

kolam/bak adalah amoniak dalam perairan. Dengan demikian kandungan amoniak akan 

meningkat dalam air bak/kolam. Pada sisi lain meningkatnya kandungan amoniak dalam 

air kolam/bak akan menurunkan kandungan oksigen terlarut. Meningkatnya suhu 

perairan maka metabolisme atau penguraian bahan organik dalam air kolam/bak semakin 

meningkat. Meningkatnya penguraian bahan organik dalam air kolam/ bak maka semakin 

banyaknya ion hidrogen dilepaskan kedalam air tersebut sehingga meningkatkan 

kandungan pH dalam perairan.     

 

Penanggulangan akibat perubahan kualitas air pada kolam/bak dapat dilakukan dengan 

menyipon bahan organik, penggantian air, pemasangan aerasi, kontrol pemberian pakan, 

dan resirkulasi air.  

a. Menyipon Bahan Organik : Penyiponan merupakan membuang kotoran berupa bahan 

organik dari bak menggunakan selang ke luar bak. Tujuan penyiponan selain agar bak 
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bebas dari kotoran juga mengurangi bahan organik dalam bak sehingga akibat 

metabolisme/penguraian tidak terjadi penurunan kualitas air.  

b. Penggantian Air :  Penggantian air bak/kolam dapat dilakukan melalui selang sifon atau 

melalui pipa pengeluaran air. Penggantian air dapat dilakukan secara periode pada 

saat kualitas air bak . kolam telah menurun. Penambahan air ke dalam bak dilakukan 

hati hati agar larva/benih ikan tidak teraduk oleh gerakan air. 

c. Pemasangan Aerasi : Pemasangan aerasi bertujuan untuk meningkatkan kandungan 

oksigen terlarut dalam air pembenihan ikan. Udara yang dihembuskan oleh blower/ 

aerator melalui selang masuk ke dalam air selanjutnya oksigen yang terdapat dalam 

udara direduksi oleh air. Jumlah titik pemasangan aerasi dalam bak tergantung luas 

bak dan padat penebaran benih ikan. Pemasangan aerasi sebaiknya menggunakan 

batu aerasi sehingga gelembung udara lebih kecil. Gelembung udara yang lebih kecil 

akan dapat meningkatkan daya reduksi air terhadap oksigen lebih tinggi.  

d. Kontrol Pemberian Pakan : Salah satu penyebab penurunan kualitas air adalah 

meningkatnya jumlah bahan organik dalam bak/kolam. Salah satu sumber bahan 

organik dalam bak/kolam adalah sisa pakan ikan. Oleh sebab itu perlu di kontrol 

jumlah pakan yang diberikan ke larva / benih ikan.  

e. Resirkulasi Air : Penggunaan resirkulasi air pada bak / kolam pembenihan ikan 

bertujuan agar kotoran terbawa air keluar bak/kolam pembenihan ikan. Resirkulasi air 

terdiri dari pengendapan, saringan mekanik, saringan kimia dan saringan biologi. Bak 

pengendapan berfungsi untuk mengendapkan kotoran yang kasar. Saringan mekanik 

berfungsi untuk menyaring kotoran yang lebih halus. Saringan kimia berfungsi 

mengoksidasi gas beracun dalam air. Saringan biologi berfungsi untuk mengubah 

senyawa organik oleh bakteri.   

 

Pengelolaan induk bertujuan untuk mengetahui jumlah induk dan calon induk yang 

dipelihara untuk memenuhi target produksi baik secara kuantitas, kualitas dan 

kontinuitas. Jumlah induk dan calon induk yang dipelihara diawali dari penetapan 

pendapatan yang akan didapat target produksi benih yang akan dihasilkan setiap periode 

tertentu.  
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1. Seleksi Induk Ikan 

Seleksi ikan merupakan program perbaikan genetik yang bertujuan untuk melakukan 

pemuliaan hingga menghasilkan benih yang unggul dan diperoleh induk ikan hasil 

seleksi agar dapat meningkatkan produktivitas. Seleksi induk merupakan tahap awal 

dalam kegiatan budidaya ikan yang sangat menentukan keberhasilan produksi. Seleksi 

induk ikan budidaya dapat dilakukan secara mudah dengan memperhatikan karakter 

fenotipenya atau dengan melakukan program breeding untuk meningkatkan nilai 

pemuliabiakan ikan budidaya.  

 

Hal-hal yang sangat penting dalam melakukan seleksi induk agar tidak terjadi 

penurunan mutu induk antara lain adalah :  

a. Mengetahui asal usul induk. 

b. Melakukan pencatatan data tentang umur induk, masa reproduksi dan waktu 

pertama kali dilakukan pemijahan sampai usia produktif.  

c. Melakukan seleksi induk berdasarkan kaidah genetik  

d. Melakukan pemeliharaan calon induk sesuai dengan proses budidaya sehingga 

kebutuhan nutrisi induk terpenuhi.  

e. Mengurangi kemungkinan perkawinan sedarah. 

 

Keragaman genetik ikan perlu dipertahankan dalam proses penggunaan induk dalam 

perbenihan, karena terjadinya reduksi gen akan mengakibatkan hilangnya sebagian 

karakter genetik benih turunannya (Gondie et al., 1995; Benzie dan William, 1996; 

Sugama et al., 1999). Tingginya keragaman genetik ini juga banyak dipengaruhi oleh 

jumlah induk dalam suatu populasi pembenihan dan juga jumlah induk yang efektif 

dalam suatu pemijahan (Subaidah et al., 2001). Induk hasil budidaya turunan pertama 

(F-1) yang dijadikan induk untuk pembenihan sudah berhasil dengan baik yang telah 

menghasilkan benih F-2 (Tridjoko et al., 2006; Tridjoko, 2007). Selective breeding 

merupakan program pemuliaan yang digunakan untuk meningkatkan breeding value 

dan perbaikan mutu genetik dari populasi dengan cara seleksi. Apabila hal ini 

dilakukan maka generasi berikutnya akan lebih bernilai karena dapat tumbuh lebih 
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cepat dan hasilnya akan lebih meningkat sehingga pemeliha-raannya menjadi lebih 

efisien dan murah. 

 

Induk ikan yang unggul dapat diperoleh dengan cara seleksi dengan menerapkan 

beberapa program pengembangbiakan antara lain dengan kegiatan selective breeding, 

hibridisasi/outbreeding/crossbreeding, inbreeding, monoseks/sex reversal atau 

kombinasi beberapa program breeding.   

a. Selective breeding adalah suatu program breeding yang mencoba untuk 

memperbaiki nilai pemuliabiakkan (breeding value) dari suatu populasi dengan 

melakukan seleksi dan perkawinan hanya pada ikan-ikan yang terbaik. Hasil yang 

diperoleh adalah induk ikan yang terseleksi dan mempunyai karakteristik lebih baik 

dari populasi sebelumnya.   

b. Outbreeding adalah perkawinan antara individu-individu yang tidak sekerabat 

(berbeda induknya), masih dalam satu varietas atau beda varietas.   

c. Inbreeding adalah perkawinan antara individu-individu yang sekerabat yaitu berasal 

dari jantan dan betina yang sama. Inbreeding menghasilkan kehomozigotan yang 

akan melemahkan individu-individunya terhadap perubahan lingkungan.   

d. Hibridisasi pengertiannya hampir sama dengan outbreeding. 

e. Monoseks atau sex reversal adalah suatu teknologi yang membalikkan arah 

perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Cara ini dapat dilakukan pada saat 

ikan belum berdiferensiasi secara jelas menjadi jantan atau betina tanpa merubah 

genotipenya.  

 
Induk ikan yang baik sebaiknya dipelihara dari masa benih, hal tersebut dapat dilihat 

dari gerakan yang lincah, tumbuh bongsor, sehat dan mempunyai nafsu makan yang 

baik. Pemeliharaan benih calon induk sebaiknya dilakukan sejak pemanenan, benih 

umur 1 bulan. Dalam pemeliharaan calon induk ini harus diberi pakan yang cukup dan 

bergizi. Calon-calon induk yang dipelihara tersebut selanjutnya diseleksi kembali pada 

saat berukuran 100-200 gram. Calon induk jantan dan betina dipilih berdasarkan ciri-

ciri morfologisnya yang baik, diantaranya adalah:  
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a. Calon induk harus mempunyai karakter morfologis dengan kriteria sebagai berikut: 

bentuk tubuh kekar, pangkal ekor kuat dan lebar, sisik besar dan teratur, warna 

cerah, kepala lancip dan lebih kecil dari lebar tubuh (1 : 1,5), daerah perut melebar 

dan datar, badan tebal dan berpunggung tinggi.  

b. Calon induk harus berasal dari keturunan yang berbeda, baik jantan maupun ikan 

betina.  

c. Calon induk harus mempunyai sifat cepat tumbuh, sehat, tahan terhadap penyakit 

dan perubahan lingkungan serta responsif terhadap pakan.  

 

Pada beberapa jenis ikan, pemeliharaan induk jantan dan betina dapat dilakukan pada 

kolam yang sama seperti ikan patin, lele, bawal dan sebagainya. Beberapa jenis ikan, 

pemeliharaan ikan induk jantan dan betina dilakukan pada kolam yang berbeda untuk 

menghindari memijah “maling”. Pemeliharaan induk ikan dilakukan dengan padat 

penebaran 4 kg/m2. Induk ikan yang dipelihara diberi pakan pelet sebanyak 3-5% bobot 

tubuh per hari. Pemberian pakan induk dilakukan 2- 3 kali sehari.  

 

Pemeliharaan induk ikan bertujuan untuk mempercepat pematangan gonad serta 

peningkatan kualitas telur. Sehingga benih yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan gonad didominasi oleh suhu, makanan, 

periode pencahayaan dan musim.  Pemeliharaan induk yang telah dewasa dan terpilih, 

dipelihara pada kolam induk. Calon induk tersebut siap akan menggantikan induk yang 

telah tua (afkir). Induk yang telah tua /afkir adalah induk yang telah dipijahkan 

sebanyak 6-8 kali. Induk yang telah dipijahkan lebih dari 8 kali, walaupun masih 

menghasilkan telur yang cukup banyak tetapi memiliki pertumbuhan keturunan yang 

lambat.   

 

Pemeliharaan calon induk bertujuan untuk menjaga kontinuitas produksi benih perlu 

dilakukan regenerasi induk ikan. Regenerasi induk ikan dilakukan dengan memelihara 

sambil menyeleksi calon induk. Calon induk ikan dipelihara mulai dari ukuran 50 – 100 

gr/ekor. Calon induk yang dipelihara dilakukan seleksi setiap 1 – 2 bulan.  
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Pakan yang diberikan pada calon induk ikan antara lain adalah pakan alami dan pakan 

buatan. Pakan alami biasanya diberikan secara tidak langsung pada calon induk ikan 

yang dipelihara pada kolam dengan dasar kolam tanah. Calon induk ikan, ikan air tawar 

yang dipelihara pada bak beton atau kolam tembok biasanya diberikan pakan buatan. 

Pakan buatan untuk induk ikan ikan air tawar harus memilki kandungan protein antara 

25–30%, dan lemak dibawah 4%.  

 

Frekuensi pemberian pakan adalah berapa kali pakan yang diberikan pada calon induk 

ikan ikan air tawar dalam sehari. Frekuensi ini terkait dengan waktu pemberian pakan. 

Umumnya semakin besar ukuran ikan maka frekuensi pemberian pakannya semakin 

jarang atau kurang. Waktu pemberian pakan ditetapkan dengan memperhatikan nafsu 

makan ikan. Pakan diberikan secara sedikit demi sedikit sesuai dengan kebiasaan ikan 

dalam mencaplok dan menelan habis pakannya.  

Pakan diberikan kepada ikan sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan 

pertumbuhan dan efisiensi pakan yang paling tinggi. Kebutuhan pakan harian 

dinyatakan sebagai tingkat pemberian pakan (feeding rate) per hari yang ditentukan 

berdasarkan persentase dari bobot ikan. Tingkat pemberian pakan ditentukan oleh 

ukuran ikan. Semakin besar ukuran ikan maka feeding rate-nya semakin kecil, tetapi 

jumlah pakan perharinya semakin besar. Secara berkala, jumlah pakan harian ikan 

disesuaikan (adjusment) dengan pertambahan bobot ikan dan perubahan populasi. 

Informasi bobot rata-rata dan populasi ikan diperoleh dari kegiatan pemantauan ikan 

dengan cara sampling. Cara menghitung kebutuhan pakan harian ikan dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

Jumlah  pakan harian (kg) = FR x BM  

FR   = feeding rate (%)  

BM  = bobot biomasa (kg)  

Contoh : FR = 5%, BM = 20 kg, pakan yang diberikan perhari adalah 5% x 20 kg = 

1 kg per hari.  

 

Penyakit yang muncul pada ikan selain di pengaruhi kondisi ikan yang lemah juga cara 

penyerangan dari organisme yang menyebabkan penyakit tersebut. 
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Faktor-faktor yang menyebabkan penyakit pada ikan antara lain :  

a. Adanya serangan organisme parasit, virus, bakteri dan jamur.  

b. Lingkungan yang tercemar (amonia, sulfida atau bahan-bahan kimia beracun). 

c. Lingkungan dengan fluktuasi ; suhu, pH, salinitas, dan kekeruhan yang besar. 

d. Pakan yang tidak sesuai atau gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan. 

e. Kondisi tubuh ikan sendiri yang lemah, karena faktor genetik (kurang kuat menghadapi 

perubahan lingkungan).   

 

Beberapa tindakan pencegahan penyakit yang dapat dilakukan sebagai berikut:  

a. Sebelum pemeliharaan, kolam harus dikeringkan dan dikapur untuk memotong siklus 

hidup penyakit. 

b. Kondisi lingkungan harus tetap dijaga, misalnya kualitas air tetap baik.  

c. Pakan tambahan yang diberikan harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Jika 

berlebihan dapat mengganggu lingkungan dalam kolam.  

d. Penanganan saat panen harus baik dan benar untuk menghindari agar ikan tidak luka-

luka.  

e. Harus dihindari masuknya binatang pembawa penyakit seperti burung, siput atau 

keong mas.  

 

Pemijahan merupakan pertemuan sel sperma dan sel telur yang bertujuan untuk 

pembuahan. Dari definisi tersebut  berarti dalam kegiatan pemijahan, induk jantan dan 

betina tidak harus berada dalam satu kolam / bak pemijahan.  

1. Pemijahan Ikan Secara Alami 

Pemijahan ikan secara alami merupakan pemijahan terhadap induk ikan tanpa 

perlakukan. Induk jantan dan betina yang telah matang gonad disatukan dalam 

kolam/bak pemijahan selanjutnya terjadi pemijahan. Pemijahan secara alami sangat 

efektif bagi beberapa jenis ikan seperti pemijahan ikan gurame, nilem, tawes, mas, 

sepat dan sebagainya.  

 

Umumnya induk ikan di alami memijah pada musim hujan. Pada saat musim hujan, 

tanah kering bersatu (bercampur) dengan air akan mengeluar suatu hormon yang 



 

23 

 

disebut petrichor. Hormon ini mengeluarkan bau khas yang dapat merangsang induk 

ikan mas memijah. Induk ikan mas yang telah matang gonad akan terangsang dan 

melakukan pemijahan.   

Pemijahan induk ikan secara alami yang biasa dilakukan masyarakan adalah ikan mas 

dapat dilakukan beberapa cara yaitu :    

a. Cara Sunda:  

1) Luas kolam pemijahan 25-30 meter persegi, dasar kolam sedikit berlumpur, 

kolam dikeringkan lalu diisi air pada pagi hari, induk dimasukan pada sore hari. 

2) Disediakan injuk untuk menempelkan telur. 

3)  

b. Cara Cimindi : 

1) Luas kolam pemijahan 25-30 meter persegi, dasar kolam sedikit berlumpur, 

kolam dikeringkan lalu diisi air pada pagi hari, induk dimasukan pada sore hari. 

2) Disediakan injuk untuk menempelkan telur. 

3) Setelah proses pemijahan selesai, ijuk dipindah ke kolam penetasan. 

c. Cara Rancapaku : 

1) Luas kolam pemijahan 25-30 meter persegi, dasar kolam sedikit berlumpur, 

kolam dikeringkan lalu diisi air pada pagi hari, induk dimasukan pada sore hari; 

kolam pemijahan merupakan kolam penetasan, batas pematang antara terbuat 

dari batu. 

2) Disediakan rumput kering untuk menepelkan telur, rumput disebar merata di 

seluruh permukaan air kolam dan dibatasi pematang antara dari tanah. 

3) Setelah proses pemijahan selesai induk tetap di kolam pemijahan.. 

4) Setelah benih ikan kuat maka akan berpindah tempat melalui sela bebatuan, 

setelah 3 minggu maka benih dapat dipanen.  

d. Cara Sumatera :  

1) Luas kolam pemijahan 5 meter persegi, dasar kolam sedikit berlumpur, kolam 

dikeringkan lalu diisi air pada pagi hari, induk dimasukan pada sore hari; kolam 

pemijahan merupakan kolam penetasan. 

2) Disediakan injuk untuk menepelkan telur, ijuk ditebar di permukaan air. 

3) Setelah proses pemijahan selesai induk dipindahkan ke kolam lain. 
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4) Setelah benih berumur 5 hari lalu pindahkan ke kolam pendederan. 

 

 

e. Cara Dubish dan Hofer : 

1) Luas kolam pemijahan 25-50 meter persegi, dibuat parit keliling dengan lebar 60 

cm dalam 35 cm, kolam dikeringkan lalu diisi air pada pagi hari, induk dimasukan 

pada sore hari; kolam pemijahan merupakan kolam penetasan. 

2) Sebagai media penempel telur digunakan tanaman hidup seperti Cynodon 

dactylon setinggi 40 cm. 

3) Setelah proses pemijahan selesai induk dipindahkan ke kolam lain. 

4) Setelah benih berumur 5 hari lalu pindahkan ke kolam pendederan.  

 

Seleksi induk pada kegiatan pemijahan merupakan salah satu kunci keberhasilan. Induk 

yang akan dipijahkan harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Induk 

betina ikan mas dapat dipijahkan pada umur 1,5 – 2 tahun. Sedangkan induk jantan 

mulai dapat dipijahkan pada umur 1 tahun.   

 

Secara umum ciri ciri Induk betina ikan yang matang gonad adalah bagian perut 

membesar ke arah lubang genital, kelamin berwarna merah, membengkak dan 

mengkilat agak menonjol serta jika diraba bagian perut terasa lembek. Sedangkan ciri-

ciri induk jantan ikan mas yang dapat dipijahkan adalah bila bagian perut diurut ke arah 

anus akan keluar cairan putih dan kental.   

 

Pada kegiatan pemijahan induk ikan mas, perbandingan induk jantan dan betina adalah 

1:1 dalam berat. Induk betina dengan berat 3 kg dipijahkan dengan menggunakan 

induk jantan sebanyak 4-6 ekor dimana total berat induk janta tersebut adalah 3 kg.  

a. Pemberokan Induk 

Pemberokan induk ikan bertujuan untuk mengurangi kadar lemak yang terdapat 

pada saluran pelepasan telur serta meningkatkan daya rangsangan pada saat induk 

jantan dan betina dipijahkan. Pemberokan dilakukan 1-2 hari sebelum dilakukan 

pemijahan induk. Selama pemberokan, induk ikan tidak diberi makan.   
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Selama pemberokan, induk ikan jantan dan betina dipisahkan pada kolam yang 

berbeda. Jika pemberokan harus dilakukan pada satu kolam/bak karena 

keterbatasan kolam/bak maka induk betina ditempatkakan pada bagian hulu 

kolam/bak sedangkan induk jantan ditempatkan pada bagian hilir kolam/bak. Hal ini 

bertujuan agar induk betina tidak melakukan ”mijah maling”. Jika penempatan 

Induk jantan pada bagian hulu dan induk betina pada bagian hilir, maka induk 

jantan dapat mengeluarkan hormon yang dapat merangsang induk betina untuk 

memijah. Selama pemberokan, air kolam/bak dialirkan terus menerus.  

 

b. Pelepasan Induk ke Kolam Pemijahan 

Pelepasan induk ikan yang akan dipijahkan dilakukan dengan hati hati. Induk ikan 

yang stress akibat jatuh atau terkenan benda keras dapat menyebabkan induk ikan 

tidak memijah. Pelepasan induk ikan dapat dilakukan pagi atau sore hari. Induk ikan 

akan memijah pada malam hari sampai pagi hari. Selama pemijahan berlangsung air 

kolam/bak dialirkan terus menerus dengan debit 6-10 liter/menit.  

 

Perkembangan telur dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar dari ikan (lingkungan 

dan pakan). Pengaruh faktor lingkungan terhadap gametogenesis dibantu oleh 

hubungan antara poros Hipotalamus-Pituitary-Gonad melalaui proses stimulisasi 

atau rangsangan. Hormon-hormon yang ikut dalam proses ini adalah GnRH dan 

Steroid. Keadaan ini memungkinkan untuk perlakuan pemberian hormon baik 

melaui penyuntikan, implantasi dan pakan. 

 

Tingkah laku pemijahan ikan bermacam-macam. Ada yang dikatakan total spawner. 

Ada partial spawner dan ada yang big bang. Dikatakan total spawner apabila 

pengeluaran telur sekaligus habis dan kemudian dibuahi, partial spawner apabila 

pengeluaran telur bertahap demikian juga pembuahannya juga bertahap. 

Sedangkan big bang apabila induk setelah mengeluarkan telur secara keseluruhan 

terus mati kemudian dibuahi dan diikuti oleh ikan jantan juga mati.  
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Pemijahan Ikan dapat dilakukan dengan cara Semi Buatan dan Buatan.  

a. Pemijahan secara semi buatan adalah pemijahan induk ikan dimana induk jantan dan 

betina sebelum dipijahkan terlebih dahulu deberi perlakuaan berupa disuntik hormon, 

selanjutnya kedua induk ikan tersebut dilepas induk di kolam / bak pemijahan. Dosis 

hormon yang akan disuntikkan ke tubuh induk ikan berbeda beda setiap jenis ikan. 

Induk ikan betina yang telah matang gonad disuntik dapat menggunakan hypofisa, 

HCG atau ovaprim. Jika penyuntikan menggunakan kelenjar hipofisa, ikan donor dapat 

berasal dari ikan sejenis (homoplastic) atau ikan mas (heteroplastic). Ikan donor 

sebaiknya sudah dewasa.  

b. Pemijahan ikan secara buatan adalah pemijahan ikan dimana proses pemijahan dan 

pembuahan mendapat bantuan dari manusia. Proses pemijahan dilakukan dengan 

menyuntik induk ikan menggunakan hormon. Sedangkan proses pembuahan dilakukan 

dengan mengaduk sperma dan telur dalam wadah. Pemijahan ikan secara buatan lebih 

terkontrol khususnya pada saat ovulasi dan pembuahan telur oleh sperma.  

 

Perilaku induk setelah disuntik hormon reproduksi akan nampak setelah tiga jam. 

Perilaku tersebut dinampakkan adanya gejala kegelisahan, meningkatnya kelembekan 

perut.  

a. Penyuntikkan Induk Ikan 

Pemijahan induk ikan di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah factor yang berasal dari induk itu sendiri seperti 

tingkat kematangan gonad, kesehatan induk dan sebagainya. Sedangkan faktor 

eksternal adalah factor yang berasal dari luar tubuh induk seperti kualitas dan 

kuantitas air, substrat, cuaca, intensitas cahaya dan hormon.   

 

Penyuntikan induk adalah usaha memasukkan zat baik bentuk padat atau cair ke 

dalam tubuh ikan. Induk ikan yang telah matang gonad disuntik menggunakan HCG, 

ovaprim atau hormon buatan lainnya. Penyuntikan menggunakan setiap jenis hormon 

buatan (artificial hormone) memiliki dosis yang berbeda menurut jenis ikannya. Oleh 

karena itu untuk mempercepat perkembangan gonad dapat dilakukan dengan cara 
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rekayasa hormonal, seperti implantasi hormon 17α-metiltestosteron dan hormon 

LHRH-a (Lee et al., 1986; Kuo et al., 1988). 

 

 

b. Mengontrol Proses Pemijahan 

Perkembangan telur dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar dari ikan (lingkungan dan 

pakan). Pengaruh faktor lingkungan terhadap gametogenesis dibantu oleh hubungan 

antara poros Hipotalamus-Pituitary-Gonad melalaui proses stimulisasi atau 

rangsangan. Hormon yang ikut dalam proses ini adalah GnRH dan Steroid. Keadaan ini 

memungkinkan untuk perlakuan pemberian hormon baik melaui penyuntikan, 

implantasi dan pakan.  

 

Hormon sangat penting dalam pengaturan reproduksi dan sistem endokrin yang ada 

dalam tubuh, yang reaksinya lambat untuk menyesuaikan dengan keadaan luar. Hasil 

kegiatan sistem endokrin adalah terjadinya keselarasan yang baik antara kematangan 

gonad dengan kondisi di luar, yang cocok untuk mengadakan perkawinan. Aktivitas 

gonadotropin terhadap perkembangan gonad tidak langsung tetapi melalui biosintesis 

hormon steroid gonad pada media stadia gametogenesis, termasuk perkembangan 

oosit (vitelogenesis), pematangan oosit, spermatogenesis dan spermiasi.  
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BAB VII 

TEKNIK PEMBESARAN IKAN 

 

A. Kompetensi Inti Guru :  

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

 

B. Kompetensi Guru Mata Pelajaran (KD) :  

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan rekayasa pembesaran 

ikan 

Menganalisis parameter keberhasilan rekayasa teknik pembesaran ikan 

Mengembangkan pengolahan limbah buangan pembesaran ikan 

Merancang perhitungan kebutuhan dan kelayakan investasi 

Menganalisis prinsip panen, pasca panen dan pengangkutan ikan 

Menganalisis faktor-faktor pendukung dan pengembangan teknik penanganan pasca 

panen ikan 

 

C. URAIAN MATERI 

Pembesaran ikan merupakan salah satu proses dalam budidaya ikan yang bertujuan 

untuk memperoleh ikan ukuran konsumsi. Pada usaha budidaya ikan pembesaran 

merupakan segmen usaha yang banyak dilakukan oleh para pembudidaya ikan. Dalam 

melakukan pembesaran ikan ini relatif tidak terlalu sulit karena keterampilan yang 

dibutuhkan tidak sesulit dalam melakukan pembenihan ikan. Pada kegiatan pembesaran 

ikan yang perlu diperhatikan antara lain adalah wadah yang akan digunakan dalam proses 

pembesaran, padat penebaran, pola pemberian pakan, pencegahan terhadap hama dan 

penyakit ikan, pengontrolan pertumbuhan (sampling, grading dan sortasi) serta 

pengelolaan kualitas air. 

 

Berdasarkan jenis pakan yang digunakan dalam melakukan proses pembesaran ikan 

dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :  
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1. Pembesaran ikan secara tradisional yaitu pembesaran ikan yang hanya mengandalkan 

pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Padat penebaran disesuaikan 

dengan daya dukung kolam dan pakan yang tersedia di kolam pembesaran. Dalam 

pembesaran tradisional ini kesuburan perairan akan sangat menentukan tumbuhnya 

pakan alami. Misalnya pembesaran ikan pada kolam tergenang, pembesaran ikan 

disawah.  

2. Pembesaran ikan semiintensif yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan 

alami yang terdapat pada kolam dan diberi pakan tambahan yang tidak lengkap 

kandungan gizi dari pakan tersebut. Pada pembesaran semi intensif ini padat 

penebaran lebih tinggi dibandingkan dengan tradisional. Misalnya melakukan 

pembesaran ikan pada kolam air tenang dengan memberikan pakan tambahan berupa 

dedak selain pakan alami yang terdapat pada kolam pembesaran.   

3. Pembesaran ikan intensif yaitu pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya 

mengandalkan pakan buatan dalam pemberian pakannya serta dilakukan pada wadah 

yang terbatas dengan kepadatan maksimal. Dalam pembesaran secara intensif ini 

harus diperhitungkan kualitas dan kuantitas air yang masuk kedalam kolam 

pembesaran.    

 

A. Pembesaran Ikan Mas 

Pembesaran ikan mas dapat dibedakan menjadi tiga kelompok berdasarkan penyediaan 

pakan dan luas lahan pemeliharaan, yaitu pembesaran ikan mas secara 

ekstensif/tradisional, pembesaran ikan secara semi intensif, dan pembesaran ikan mas 

secara intensif.   

1. Pembesaran Tradisional 

Pembesaran ikan mas secara tradisional adalah pembesaran ikan mas dalam kolam 

yang tenang airnya dan dalam pemeliharaannya hanya mengandalakan pakan yang 

ada didalam kolam pemeliharaan, tidak ada pakan tambahan. Biasanya ukuran kolam 

pembesaran relatif luas (lebih dari 200m2).  

2. Pembesaran Semi Intensif 

Pembesaran ikan mas secara semi intensif adalah pembesaran ikan mas dalam kolam 
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air tenang tetapi dalam pemeliharannya diberi makanan tambahan. Makanan 

tambahan ini dapat berupa dedak, limbah rumah tangga, daun-daunan dan 

sebagainya. Selain itu dapat juga ditambahkan pakan buatan (pellet) tetapi jumlahnya 

sedikit. Pembesaran ikan mas di sawah dan di dalam kerambah merupakan salah satu 

contoh pembesaran ikan mas secara semi intensif.   

3. Pembesaran Intensif 

Pembesaran ikan mas secara intensif adalah ikan mas dalam air yang mengalir, ukuran 

kolam pemeliharaan relatif kecil (kurang dari 100m2) dan sangat bergantung pada 

pakan buatan. Pakan buatan yang diberikan biasanya adalah pellet. Salah satu contoh 

pembesaran ikan mas secara intensif adalah pembesaran ikan mas di kolam air deras 

(running water) atau jaring terapung.   

 

Berdasarkan jenis ikan yang dipelihara dalam kolam pemeliharaan/pembesaran ikan mas 

di kelompokkan menjadi dua, yaitu monokultur dan polikutur. 

1. Monokultur 

Pemeliharaan ikan mas dalam wadah pembesaran yang hanya diisi oleh ikan mas saja. 

Dalam pemeliharaan ikan mas secara monokultur dapat dikelompokkan menjadi 

tunggal kelamin dan campur kelamin. Pemeliharaan ikan mas tunggal kelamin adalah 

pemeliharaan ikan mas yang menggunakan ikan jantan atau ikan betina saja. 

Pemeliharaan ikan mas campur kelamin adalah pemeliharaan ikan mas dengan 

menggunakan ikan jantan dan betina bersama-sama dalam wadah pemeliharaan. Hal 

ini muncul karena adanya kecenderungan pada ikan mas betina untuk tumbuh lebih 

cepat dibandingkan dengan ikan jantan.  

2. Polikultur 

Polikultur yaitu pemeliharaan ikan mas dengan mempergunakan lebih dari satu jenis 

ikan dalam wadah pemeliharaan. Ikan mas dapat dipelihara secara polikultur dengan 

ikan mas atau ikan nila, karena jenis ikan ini bukan merupakan pesaing makanan 

dalam kolam pemeliharaan. 

 

 



 

4 

 

Dalam melakukan usaha pembesaran ikan mas, ukuran benih yang akan digunakan 

sangat bergantung kepada sistem budidaya yang akan ditetapkan. Pada budidaya ikan 

mas di kolam air deras, ukuran benih yang dapat digunakan sebaiknya berukuran 100 

gram/ekor.  Pembesaran ikan mas di jaring terapung saat ini sudah dapat menggunakan 

benih ikan mas yang berukuran lebih dari 5–8 cm. Padat penebaran benih ikan mas di 

kolam pemeliharaan harus dilakukan dengan hati-hati dan biasanya ditebar pada saat 

matahari belum bersinar. Agar benih yang ditebar tidak mengalami stress atau tingkat 

kematian yang tinggi.  Sebaiknya benih ikan mas tersebut dibiarkan keluar dengan 

sendirinya dari tempat penampungan benih (plastik) kedalam pemeliharaan.   

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembesaran ikan mas sampai 

mencapai ukuran konsumsi adalah :   

1. Pakan  

Ikan mas merupakan ikan pemakan segala (omnivora), oleh karena itu sebaiknya pada 

kolam pemeliharaan harus dilakukan pemupukan awal 3-5 hari sebelum penebaran 

benih dan pemupukan susulan agar ketersediaan pakan alami di dalam kolam 

pemeliharaan selalu ada. Pakan tambahan yang diberikan dalam bentuk apa adanya 

kepada ikan pemeliharaan seperti daun-daunan, keong, limbah rumah tangga dan lain-

lain. Pakan tambahan dibutuhkan oleh ikan mas dalam pemeliharaan ikan mas secara 

semi intensif. Pakan buatan dapat berbentuk pellet, larutan (emulsi dan suspensi), 

lembaran, dan remahan. Ikan mas yang dipelihara secara intensif dan semi intensif 

memerlukan pakan buatan.    

2. Pengelolaan kualitas air.  

Pengelolaan kualitas air adalah cara pengendalian kondisi air di dalam kolam budidaya 

sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan hidup bagi ikan yang akan di 

pelihara.  Variabel kualitas air yang sangat berpengaruh pada ikan mas antara lain :   

a. Suhu air : Pertumbuhan ikan mas sangat dipengaruhi oleh suhu air, baik dalam 

usaha pembesaran ikan mas atau pembenihan ikan mas. Suhu yang optimal untuk 

pertumbuhan  ikan mas berkisar antara 25-30oC. 

b. Kadar oksigen terlarut : Ikan mas membutuhkan oksigen dalam bentuk terlarut 
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dalam air untuk proses metabolisme di dalam tubuhnya dan untuk bernafas. 

Kandungan oksigen terlarut di dalam air agar ikan mas tumbuh dan berkembang 

minimal 3 ppm. Kebutuhan oksigen terlarut ini sangat dipengaruhi oleh suhu air, 

biasanya suhu air meningkat maka kandungan oksigen terlarut menurun 

(berkurang).   

c. Kadar CO2 : Air tanah adalah salah satu sumber air yang banyak digunakan untuk 

budidaya. Jika menggunakan maka harus di tampung terlebih dahulu dalam bak 

penampung air minimal 24 jam, karena air tanah tersebut mengandung CO2 yang 

tinggi berkaitan erat dengan kadar O2 yang terlarut yang rendah. Oleh karena itu 

kadar CO2 yang layak untuk budidaya ikan mas sebaiknya < 5mg/l   

d. Volume air : Ikan mas yang dipelihara di dalam kolam air deras mempunyai 

pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan ikan mas yang dipelihara di 

kolam air tenang.  Pada pemeliharaan ikan mas di kolam air deras membtuhkan 

volume air yang besar, dimana debit air yang masuk ke dalam kolam pemeliharaan 

berkisar antara 75300 liter/detik.   

e. Kekeruhan air : Dalam membesarkan ikan mas di kolam pemeliharaan harus 

diperhatikan juga tentang kekeruhan air. Air yang jernih biasanya miskin akan 

mineral, air yang terlalu keruhpun tidak baik untuk budidaya ikan karena banyak 

mengandung lumpur. Air yang baik untuk budidaya ikan yang mempunyai warna air 

tidak keruh dan tidak jernih. Nilai kecerahan yang ideal untuk pertumbuhan air 

sebaiknya berkisar antara 25 – 40 cm. 

   

3. Pengelolaan Kesehatan Ikan  

Salah satu kendala dalam membudidayakan ikan mas adalah terserangnya ikan mas 

yang dibudidayakan dari hama dan penyakit. Jenis hama dan penyakit yang 

biasanya menyerang ikan mas ukuran larva sampai konsumsi dapat dikelompokkan 

menjadi empat  golongan, yaitu : hama, parasit, cendawan, bakteri dan virus.  

 

Hama yang menyerang ikan pilihan dapat diatasi dengan melakukan penyaringan 

terhadap air yang masuk ke dalam kolam pemeliharaan. Penyakit ikan di kolam 
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pemeliharaan ikan mas akan muncul jika kondisi perairan kolam (kualitas air kolam) 

rendah, hal ini dapat menyebabkan daya tahan tubuh ikan menurun. Penyakit ikan 

ini dapat terjadi akibat interaksi antar ikan itu sendiri, penyakit dan lingkungan yang 

buruk. Lingkungan yang buruk sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan 

ikan. Dengan lingkungan yang buruk maka daya tahan tubuh ikan menurun 

sehingga penyakit akan mudah menyerang ikan.   

 

Panen merupakan tahap akhir dari suatu proses produksi dalam budidaya ikan. Tidak 

sedikit petani atau pengusaha ikan yang gagal dalam usaha budidaya ikan dikarenakan 

pada waktu panen, penanganan dan alat kelengkapannya kurang tepat. Penangganan 

ikan pada waktu panen bertujuan untuk : mengurangi atau menghindari kehilangan, 

kematian dan kerusakan ikan, dan mempertahankan kesegaran ikan setelah dipanen 

sampai tiba di konsumen. 

 

Hasil panen ikan yang akan dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat dijual dalam dua cara : 

1) Ikan dalam keadaan hidup sampai ketangan konsumen, 2) Ikan dalam keadaan mati 

tetapi masih dalam kondisi segar. Penentuan waktu panen biasanya diperoleh setelah 

dilakukan pengukuran berat badan ikan yang dipelihara. Berat badan ikan yang akan 

dijual sangat tergantung pada selera konsumen. Oleh karena itu sebelum melakukan 

panen harus dilakukan pengamatan terhadap permintaan pasar tersebut. Dengan 

mengetahui data mengenai permintaan konsumen tentang ukuran ikan dan keadaan ikan 

(mati segar atau masih hidup) maka akan dapat dilakukan waktu pemanenan dan 

penentuan cara panen yang sesuai. 

 

Waktu panen yang tepat adalah pada pagi hari atau sore hari. Hal ini dilakukan karena 

pada waktu pagi atau sore hari suhu air di kolam rendah sehingga ikan tidak stress pada 

saat dilakukan pemanenan. Cara panen pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu: 
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1. Panen selektif 

Panen selektif biasa dilakukan jika pada waktu tebar ukuran ikan tidak seragam atau 

keinginan petani untuk menjual ikan dengan ukuran yang berbeda-beda. Alat yang 

digunakan biasanya lambit dan hapa/waring. 

2. Panen total 

Panen total dilakukan secara sekaligus dengan cara menguras air kolam dan di depan 

pintu pengeluaran telah dipasang waring atau hapa untuk memudahkan penangkapan 

ikan pada saat panen. 

 

Kematian ikan mas pada saat pemanenan dapat dihindari agar tidak terjadi luka atau 

banyak sisik lepas karena penggunaan alat saat panen. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

adalah: 

1. Jagalah kondisi air agar tidak terlalu keruh, karena kotoran seperti lumpur atau larutan 

suspensi lainnya dapat menutupi labirin pada insang lele sehingga ikan tidak dapat 

bernafas. 

2. Pemanenan tidak dilakukan pada saat hujan. 

3. Waktu pemanenan tidak melebihi dari jam 10.00 atau bila cuaca panas sebaiknya pada 

sore hari (lebih dari jam 16.00). 

4. Gunakan alat-alat pemanenan yang terbuat dari bahan halus seperti : seser, hapa agar 

tidak melukai ikan. 

 

B. Pembesaran Ikan Nila 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembesaran/pemeliharaan ikan nila 

sampai mencapai ukuran konsumsi adalah :  

1. Pakan 

Pakan yang dapat diberikan untuk ikan nila adalah pakan alami, pakan buatan dan 

pakan tambahan. Pakan alami adalah makanan hidup bagi larva dan benih ikan yang 

diperoleh dari perairan/kolam atau membudidayakannya secara terpisah. Ikan nila 

merupakan ikan pemakan plankton yang tumbuh disekitarnya. Persiapan pakan alami 

di kolam pemeliharaan dilakukan dengan pemupukan awal 3-5 hari sebelum 
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penebaran benih dan pemupukan susulan setelah pemeliharaan berjalan agar 

ketersediaan pakan alami di kolam tersebut tetap ada. Pakan tambahan adalah pakan 

yang diberikan dalam bentuk apa adanya kepada ikan seperti daun-daunan, limbah 

rumah tangga, keong dan lain-lain. Pakan buatan dapat berbentuk pellet, larutan 

(emulsi dan suspensi), lembaran (flake atau waver) dan remahan. Ikan nila yang 

dipelihara secara intensif dan semi intensif memerlukan pakan buatan.  Bentuk pakan 

buatan yang biasa diberikan adalah pellet. Garis tengah pellet berkisar antara 2-4 mm.   

2. Pengelolaan Kualitas Air 

Dalam budidaya ikan nila di kolam agar ikan dapat tumbuh dan berkembang maka 

kondisi air kolam budidaya harus sesuai dengan kebutuhan ikan nila. Variabel kualitas 

air yang sangat berpengaruh terhadap ikan nila antara lain adalah:  

a. Suhu air : Suhu air merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena dapat 

mempengaruhi laju metabolisme dalam tubuh ikan. Suhu air sangat berpengaruh 

terhadap aktifitas saluran pencernaan benih ikan nila. Makanan alami yang berupa 

detritus dan fauna dasar selesai dicerna dalam waktu 1,68 jam pada suhu 27 – 28oC 

dan 1,31 jam pada suhu 32-33 oC. Pada suhu 27 – 28oC pakan zooplankton dapat 

dicernakan dalam waktu 2,2 jam. Ikan dapat mencernakan makanannya selama 2,5 

– 3 jam pada suhu 30oC. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka suhu optimum 

untuk pertumbuhan ikan nila adalah 25 – 30oC.  

b. Volume air : Pertumbuhan ikan nila yang dipelihara dalam air mengalir lebih cepat 

daripada yang dipelihara dalam air tergenang. Dalam kondisi air mengalir, ikan nila 

dengan bobot awal 9,1 gram diberi pakan pellet 25% protein dan feeding ratenya 

3,5% dalam waktu seminggu akan mencapai bobot 34,2 gram. Selain itu volume air 

sangat menentukan padat penebaran ikan nila yang optimal. Padat penebaran ikan 

nila di kolam adalah 30 ekor/m2.  

c. Kadar oksigen terlarut : Ikan nila merupakan ikan yang tahan terhadap kekurangan 

oksigen terlarut dalam air, namun pertumbuhan ikan ini akan optimal jika 

kandungan oksigen terlarut lebih dari 3 ppm.  

d. Kadar garam (salinitas) : Ikan nila mempunyai toleransi salinitas yang cukup luas, 

tetapi pertumbuhan ikan nila pada kadar garam lebih dari 30% akan terhambat. 
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Pada kadar garam yang tinggi ikan membutuhkan energi yang minim untuk 

osmoregulasi sehingga energi yang digunakan untuk pertumbuhan berkurang.  

e. Cemaran : Ikan nila yang dipelihara pada musim kemarau banyak yang mati. Hal ini 

diakibatkan oleh pengaruh secara tidak langsung dari sinar matahari yang dapat 

meningkatkan keasaman (pH) perairan. Gejala mabuk pada ikan nila dapat 

diakibatkan dari akitifitas berenang ikan yang cepat dipermukaan dengan gerakan 

tidak beraturan dan tutup insang bergerak aktif. Selain itu air budidaya yang 

tercemar minyak akan menyebabkan kerusakan sel-sel saluran pencernaan. Oleh 

karena itu agar ikan nila tunbuh dengan cepat air budidayanya tidak boleh tercemar 

baik oleh limbah industri maupun rumah tangga.  Dalam air budidaya ikan yang baik 

sepintas dapat dilihat dari keruh atau tidaknya air kolam.   

 

3. Pengelolaan Kesehatan Ikan   

Dalam memelihara ikan nila di kolam selalu ada saja kendalanya diantaranya adalah 

terhadap hama dan penyakit dalam kolam pemeliharaan. Hama yang biasa terdapat 

dikolam pemeliharaan adalah cladocera sebagai pesaing/kompetitor, copepoda 

sebagai predator benih, larva, kumbang air, serangga air dan lain-lain. Pengendalian 

hama yang paling mudah melakukan penyaringan terhadap air yang masuk kedalam 

kolam pemeliharaan.  

 

Penyakit ikan di kolam pemeliharaan akan muncul jika kondisi perairan kolam (kualitas 

air kolam) rendah, hal ini dapat menyebabkan daya tahan tubuh ikan menurun. 

Penyakit ikan ini dapat terjadi akibat interaksi antar ikan itu sendiri, penyakit dan 

lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk sangat berpengaruh terhadap kondisi 

kesehatan ikan. Dengan lingkungan yang buruk maka daya tahan tubuh ikan menurun 

sehingga penyakit akan mudah menyerang ikan. Jenis-jenis penyakit ikan antara lain 

adalah penyakit pendarahan, penyakit jamur, penyakit bakteri. Lama pemeliharaan 

ikan nila sangat bergantung kepada ukuran ikan yang akan dipanen.  
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Ikan nila mempunyai ciri khas tersendiri dimana pertumbuhan ikan nila yang dipelihara 

secara tunggal kelamin yaitu ikan jantan lebih cepat tumbuh dibandingkan ikan nila 

yang dipelihara secara campuran (jantan dan betina). Sistem pemeliharaan ikan nila 

berdasarkan jenis kelamin ini disebut monokultur sedangkan untuk pemeliharaan ikan 

nila dengan jenis ikan lainnya disebut dengan polikultur.   

 

Pada pemeliharaan ikan untuk mencapai ukuran konsumsi dapat digunakan beberapa 

macam kolam pemeliharaan :  

a. Kolam empat persegi panjang dengan luas 200-500m2, kedalaman air 1-1,25m, 

dasar kolam dapat tanah atau beton.  

b. Kolam jaring terapung yang berbentuk bujur sangkar dengan ukuran minimal 1-4m2  

dan maksimal 9 – 49m2, yang terbuat dari bahan jaring dengan kedalaman air 1,5 – 

2m. 

c. Hampang atau keramba yang dapat dilakukan diperairan dasar yang dangkal 

dengan kedalaman air 1-2m.  

d. Mina padi yaitu pemeliharaan ikan nila disawah.  

 

 

Gambar 1. Benih ikan nila yang akan disebar 

Sumber : http://www.bibitikan.net/analisa-usah-budidaya-pembesaran-ikan-nila-merah-

super/ 

 

Penebaran benih pada pemeliharaan ikan nila di kolam berukuran 10 gram per ekor, 

sedangkan untuk jenis terapung biasanya 25 gram per ekor, intensitas berbudidaya yang 

dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pemeliharaan secara ekstensif, semi intensif, dan 

intensif.   

http://www.bibitikan.net/analisa-usah-budidaya-pembesaran-ikan-nila-merah-super/
http://www.bibitikan.net/analisa-usah-budidaya-pembesaran-ikan-nila-merah-super/
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a. Pemeliharaan secara ekstensif : Pada pemeliharaan ini kolam yang digunakan relatif 

cukup besar dari 200 m2, kepadatan ikan relatif rendah (1 ekor per m2) dan pakan yang 

diberikan hanya mengandalkan pakan yang tumbuh dari kolam. Benih yang ditebarkan 

biasanya campur kelamin dan berukuran 10 gram per ekor. 

b. Pemeliharaan semi intensif : Perbedaan utama dalam pemeliharaan ekstensif adalah 

kepadatan benih yang ditebar, dimana untuk semi intensif padat penebarannya 5-10 

ekor per m2 dan kolam diberi pupuk dan pakan tambahan kepada ikan nila berupa 

dedak atau ampas tahu, daun sente sebanyak 5-10% dari bobot ikan setiap hari. 

c. Pemeliharaan secara intensif : Pemeliharaan ikan nila secara intensif ini biasanya 

dilakukan di jaring terapung atau kolam air deras. Padat penebaran ikan nila di jaring 

terapung adalah 400-500 ekor per m3 dengan bobot awal benih 15-25 gram per ekor, 

sedangkan di kolam air deras kepadatan tebarnya 10-20 ekor per m2. Pada 

pemeliharaan ini sumber energi bagi ikan untuk tumbuh dan berkembang adalah 

pakan buatan dalam bentuk pellet yang diberikan sebanyak 3-5% sehari dan frekuensi 

pemberian pakan 3-5 kali sehari. Pakan buatan tersebut harus mengandung protein 

20-30%. 

 

Kegiatan pemanenan benih meliputi persiapan penampungan benih, pengeringan kolam, 

penangkapan benih dan pengangkutan. Pemanenan benih ikan sebaiknya dilakukan pagi 

atau sore hari. 

1. Penampungan benih  

Sebelum pengeringan kolam, terlebih dahulu dilakukan persiapan penampung benih. 

Penampung benih dapat berupa hapa atau bak. Air pada penampungan harus terus 

menerus mengalir, hal ini bertujuan untuk mensuplai oksigen ke dalam air wadah 

penampungan. Hapa yang akan digunakan untuk menampung benih di pasang didepan 

pipa pemasukkan air. Sebaiknya hapa di pasang di kolam yang paling dekat dengan 

kolam yang akan dipanen. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengangkutan benih 

yang telah di tangkap. Pemasangan hapa dilakukan dengan mengikat ke empat 

sudutnya ke patok bambu/kayu. 
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2. Pengeringan Kolam 

Pengeringan kolam sebaiknya dilakukan pada pagi hari agar penangkapan benih dapat 

dilakukan sebelum suhu air naik. Pengeringan kolam harus dilakukan dengan hati-hati 

agar benih ikan dapat berkumpul pada kamalir sehingga memudahkan pemanenan. 

Pengeringan kolam diawali dengan menutup pintu pemasukkan air. Selanjutnya pada 

pintu pengeluaran air di pasang saringan untuk mencegah benih ikan keluar kolam. 

Setelah di pasang saringan, pintu pengeluaran air di buka sedikit demi sedikit agar 

benih ikan tidak terbawa arus air. 

3. Penangkapan benih 

Setelah air kolam kering, benih ikan berkumpul di kamalir. Penangkapan benih 

dilakukan menggunakan seser atau ancho. Penangkapan benih di mulai dari hilir atau 

di depan pintu pengeluaran air. Benih ikan di depan pintu pengeluaran harus habis di 

tangkap. Jika benih ikan di hilir telah habis dilanjutkan ke lebih hulu sampai habis di 

depan pintu pemasukkan air (hulu).  Penangkapan benih ikan yang di mulai dari hilir 

bertujuan agar benih ikan tidak stres akibat kualitas air. Jika penangkapan benih di 

mulai dari hulu  (depan pintu pemasukkan) maka benih ikan yang terdapat di hilir akan 

stres atau mabuk karena air dari hulu sudah kotor akibat lumpur. 

 

Pada saat panen sering terlihat ikan mengalami stres atau mabuk. Hal ini diakibatkan 

kualitas air kurang baik khusunya suhu, oksigen dan lumpur. Upaya untuk mengatasi 

stress pada ikan dapat dilakukan dengan mengalirkan air dari pipa pemasukkan. Jika 

masih terlihat benih ikan stres atau mabuk pemanenan dihentikan dan di tunda sampai 

besok atau hari lainnya. Benih yang telah ditangkap di tampung dalam wadah 

pengangkutan berupa ember atau alat lainnya. Benih pada wadah pengangkutan segera 

dikumpulkan di hapa tempat penampungan benih. Benih yang cacat, luka dan mati lebih 

banyak akibat penanganan. Penanganan tersebut biasa terjadi pada saat penangkapan 

dan  pengangkutan benih ke tempat penampungan benih. 

 

C. Pembesaran Ikan Bandeng 

Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan laut yang dapat dibudidayakan oleh 
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manusia ditambak. Jenis Ikan ini saat ini juga sudah dapat dibudidayakan di keramba 

jaring apung pada air tawar, hal ini dikarenakan sifat ikan ini yang euryhaline (tahan 

terhadap perubahan yang besar dari kadar garam dalam air). Ikan bandeng dapat 

dipelihara ditambak yang mempunyai kadar garam relatif berfluktuasi. Ikan bandeng 

dapat dipijahkan secara buatan di panti pembenihan/hatchery dengan cara implementasi 

atau hypofisasi. Oleh karena itu benih ikan bandeng yang disebut nener ini dapat 

diperoleh dari alam atau panti pembenihan/hatchery.   

Nener bandeng yang berasal dari pantai/alam ini merupakan hasil pemijahan ikan 

bandeng secara alami di laut. Ikan bandeng yang telah matang kelamin akan memijah 

secara alami dan akan menghasilkan telur sebanyak 5.700.000 butir dalam tubuhnya. 

Pelepasan telur ini terjadi pada malam hari dan akan menetas dalam waktu 24 jam 

menjadi nener yang berukuran 5 mm. Nener ini akan terbawa oleh arus air mendekati 

pantai dan kemudian akan ditangkap oleh para penyeser. Ukuran nener yang ditangkap 

ini kurang lebih 13 mm.  

 

Nener ikan bandeng yang diperoleh dari alam ditangkap oleh pencari nener sangat 

bergantung kepada musim, lokasi, cara dan waktu penangkapan. Pada musim nener 

jumlah nener cukup melimpah yang dapat mengakibatkan menurunnya harga nener. 

Selain itu waktu penangkapan yang tepat yaitu diawal musim penangkapan mempunyai 

daya tahan dan vitalitas yang tinggi dalam pengangkutan serta mempunyai harga jual 

yang lebih mahal.   

 

Tetapi ketersediaan nener dari alam ini tidak bersifat kontinue sehingga untuk 

mengusahakan pembesaran ikan bandeng secara intensif dibutuhkan nener bandeng 

yang berasal dari panti pembenihan/hatchery. Nener dari alam selain tidak tersedia 

secara kontinue juga mempunyai ukuran yang sangat beragam. Oleh karena itu nener 

yang berasal dari panti pembenihan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan 

nener ditambak-tambak pembesaran. Nener yang dihasilkan dari panti pembenihan 

mempunyai keunggulan. Karena kemurnian nener dapat dijamin 100% dan umurnya 

diketahui secara tepat.   
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Nener yang berasal dari alam atau hatchery, yang akan digunakan untuk usaha 

pembesaran ikan bandeng ditambak, haruslah nener yang sehat. Nener yang sehat dapat 

dilihat dari ciri-ciri umurnya yaitu :  

a. Tidak terdapat luka atau lecet. 

b. Tidak cacat pada organ tubuh. 

c. Warnanya tidak kusam. 

d. Gerakannya aktif  

 

Dengan menggunakan nener yang sehat maka akan diperoleh target produksi yang sesuai 

dengan rencana. Selain nener yang sehat dalam pemilihan benih ikan bandeng (nener) 

juga harus diperhatikan ukuran benih. Ukuran benih yang akan ditebar ke dalam tambak 

pembesaran sebaiknya seragam. Hal ini akan menguntungkan dalam pemeliharaan, 

karena ikan tidak akan berebut makanan sehingga pertumbuhan ikan seragam, kekuatan 

makanpun seragam.   

 

Ukuran nener yang ditebar ke tambak pembesaran bisa dimulai dari ukuran nener sampai 

gelondongan yang dapat membedakannya adalah cara pemeliharaan ditambak 

pembesarannya. Jika yang ditebar adalah nener kecil maka waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai ukuran konsumsi yaitu 4 – 6 ekor/kg bisa mencapai lebih dari 6 bulan 

sedangkan jika yang ditebar adalah gelondongan maka waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai ukuran konsumsi berkisar antara 4 – 6 bulan.   

 

Dalam memilih nener yang berasal dari alam maupun hatchery dapat dilakukan dengan 

menghitung jumlah ruas tulang belakang. Nener yang berkualitas prima memiliki jumlah 

ruas tulang belakang antara 44 – 45. Jumlah ruas tulang belakang dapat dihitung 

menggunakan mikroskop sederhana pada pembesaran 10 kali atau nener ditempatkan 

pada sumber cahaya seperti lampu senter. Nener bandeng yang telah dipilih selanjutnya 

akan ditebar kedalam tambak pembesaran. Sebelum nener tersebut ditebar harus 

dihitung terlebih dahulu padat penebaran nener ditambak pembesaran dan dilakukan 
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aklimatisasi. Nener ikan bandeng yang akan ditebar kedalam tambak pembesaran 

sebaiknya ditentukan terlebih dahulu tentang jumlah nener yang akan ditebar. Nener 

bandeng yang akan ditebarkan dan dipelihara ditambak pembesaran harus diketahui 

jumahnya agar dapat diketahui jumah ikan bandeng yang akan dipanen.      

 

Masa pemeliharaan nener bandeng ditambak pembesaran sangat bergantung kepada 

ukuran nener yang ditebar pada awal pemeliharaan. Ukuran nener yang ditebar kedalam 

tambak pembesaran bervariasi antara 1–15 cm. Padat penebaran nener ditambak 

pembesaran juga ditentukan oleh ukuran nener, lama pemeliharaan, mutu nener dan 

daya dukung kesuburan tambak pembesaran.   

 

Padat penebaran nener ditambak pembesaran berkisar antara 5 – 6 ekor/m2 untuk 

ukuran nener bandeng 3 – 5 cm. Sedangkan untuk nener yang berukuran 1 – 3 cm, padat 

penebarannya berkisar antara 2 – 3 ekor/m2. Untuk benih bandeng yang berukuran 12 – 

15 cm yang disebut gelondongan ditebar ke tambak pembesaran dengan padat 

penebaran 1.500 ekor/ha. Nener bandeng yang akan ditebar kedalam tambak 

pembesaran. Setelah menghitung jumlah yang akan ditebar lalu dipersiapkan nener 

tersebut. Nener bandeng untuk sementara diaklimatisasi selama satu hari dalam bak 

plastik.   

 

Aklimatisasi ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan dimana nener itu 

berada dengan kondisi lingkungan tambak pembesaran. Penyesuaian suhu, salinitas dan 

pH dapat dilakukan juga begitu nener bandeng yang dikemas dalam kantong plastik 

dating. Caranya kantong plastik yang terisi nener diisi penuh dengan air yang ada dalam 

tambak pembesaran, maka secara perlahan-lahan nener bandeng yang ada didalam 

kantong platik akan keluar kedalam tambak pembesaran jika sudah terjadi penyesuaian.   

 

Penebaran nener ditambak pembesaran sebaiknya dilakukan, pada pagi atau sore hari 

pada saat matahari tenggelam. Hal ini untuk menghindari kematian nener akibat stress 

karena tingginya suhu dilingkungan. Langkah selanjutnya setelah dilakukan penebaran 
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nener bandeng adalah melakukan proses pemeliharaan nener sampai mencapai ukuran 

konsumsi. Proses yang dilakukan selama pemeliharaan sama persis dalam melakukan 

budidaya ikan lainnya meliputi pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, pengendalian 

hama dan penyakit, pemantauan pertumbuhan. Perlakuan selama pemeliharaan sangat 

ditentukan oleh sistem budidaya yang diterapkan.    

 

Gambar 2. Teknik penebaran nener  

Sumber : https://www-perikanan-info.blogspot.com/2015/12/penebaran-nener-pada-

pembesaran-ikan.html 

 

Pemanenan dilakukan pada setiap akhir siklus budidaya. Dalam budidaya ikan ada dua 

siklus produksi yaitu pada usaha pembenihan ikan maka yang akan dipanen adalah benih 

ikan. Selanjutnya  pada usaha pembesaran ikan yang akan dipanen adalah ikan ukuran 

konsumsi. Prinsip pemanenan benih ikan dan ikan ukuran konsumsi pada umumnya 

adalah sama. Pemanenan benih ikan harus dilakukan dengan hati-hati. Selain itu waktu 

dan cuaca pada saat panen perlu diperhatikan. Banyak petani pembenih yang gagal 

karena kurang hati-hati pada saat panen. 

 

D. Pembesaran Ikan Gurame 

Pemeliharaan pembesaran ikan gurame dapat dilakukan secara polikultur maupun 

monokultur.  

1. Polikultur : Ikan gurame dipeliharan bersama ikan tawes, ikan mas, nilem, mujair atau 

lele. Cara ini lebih menguntungkan karena pertumbuhan ikan gurame yang cukup 

lambat.  

https://www-perikanan-info.blogspot.com/2015/12/penebaran-nener-pada-pembesaran-ikan.html
https://www-perikanan-info.blogspot.com/2015/12/penebaran-nener-pada-pembesaran-ikan.html
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2. Monokultur : Pada pemeliharaan gurame tersendiri, bibit yang disebar minimal harus 

berumur 2 bulan. Penebaran bibit sejumlah 500 ekor (ukuran 10-15 cm) diperlukan 

luas kolam sekitar 1500 m2 

 

Sebelum benih ukuran 0,5 sampai 25 gram ditebar, terlebih dahulu dilakukan pemilihan 

benih yang berkualitas baik untuk menjamin kualitas produksi ikan yang dipelihara. 

Dalam pemilihan benih tebaran yang perlu diperhatikan antara lain :  

1. Kondisi benih sehat, tidak cacat/luka dan gerakan lincah 

2. Warna sisik tidak terlalu hitam, sisik tubuh lengkap/tidak ada yang lepas  

3. Tubuh tidak kaku  

4. Ukuran seragam  

 

 

Gambar 3. Benih ikan gurame 

 

Selama 5 hari benih-benih belum membutuhkan makanan tambahan, karena masih 

mengisap kuning telur (yolk sack). Setelah lewat masa itu benih membutuhkan makanan 

yang harus disuplai dari luar. Oleh karenya jika masih belum ditebarkan di kolam harus 

diberi makan infusoria. Jika benih hendak ditebarkan di kolam, kolam harus dikeringkan 

dan dipupuk dengan pupuk kandang 1 kg/m2 .  

 

Penebaran benih dilakukan 5 hari setelah pemupukan, dengan padat tebar dan tinggi air 

sesuai ukuran benih. Penebaran dilakukan pada pagi atau sore hari pada saat suhu udara 

rendah. Sebelum ditebar, dilakukan penyesuaian suhu air dalam wadah angkut dengan 

suhu air kolam (proses aklimitasi) dengan cara memasukkan air kolam sedikit demi sedikit 
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secara perlahan ke dalam wadah angkut. Setelah terjadi penyesuaian suhu, wadah angkut 

dimasukkan ke dalam kolam. Air akan bercampur sedikit demi sedikit dan ikan-ikan akan 

keluar dan berenang ke tengah kolam. 

1. Pakan  

Pemberian pakan selama masa pertumbuhan ikan gurami mengalami perubahan 

tingkah laku makan (feeding habit) yang sangat signifikan. Larva bersifat karnivora 

(pemakan daging) sampai dengan ukuran dan umur tertentu, sedangkan juvenil muda 

bersifat omnivora (pemakan segala) dan setelah ukuran induk menjadi herbivora 

(pemakan daun). Pola perubahan tersebut terkait dengan pola perubahan enzimatik 

dalam saluran pencernaannya. Adapun jenis pakan ikan gurami terdiri dari pakan alami 

(organik) berupa daun-daunan maupun pakan buatan (anorganik), berupa pelet. Pakan 

alami yang digunakan antara lain daun sente (Alocasia macrorrhiza), pepaya (Carica 

papaya), keladi (Colocasia esculenta), ketela pohon (Manihot utililissima), genjer 

(Limnocharis flava), Kimpul (Xanthosoma violaceum), Kangkung (Ipomea reptans), Ubi 

jalar (Ipomea batatas), ketimun (Cucumis sativus), labu (Curcubita moshata), dadap 

(Erythrina sp.). 

 

Tabel 1. Tabel padat tebar benih, tinggi air dan jenis pakan 

 

Bahan makanan buatan berupa pelet dibuat dari bahan makanan ternak, baik hewani 

maupun nabati. Komposisinya dapat diatur sedemikian rupa untuk memenuhi 

kebutuhan ikan. Daftar bahan pakan yang dapat di buat pelet dapat dilihat pada Tabel 

2.  

Tinggi air (cm) Padat tebar/m2 

(ekor) 
Jenis pakan 

30 - 40 40 - 60 Pakan alami, tubifex, pelet halus 

40 - 50 30 - 40  Pelet remah 

50 - 60 20 - 30 Pelet kecil 

60 - 80 20 Pelet atau daun-daunan 

80 - 100 20 Pelet atau daun-daunan 
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Tabel 2. Tabel kadar protein beberapa jenis bahan pakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komposisi makanan yang ideal bagi pertumbuhan ikan adalah makanan yang berkadar 

protein 40%. Namun untuk efisiensi biaya, persentase pemberian makanan buatan ini 

hendaknya disesuaikan dengan persediaan makanan yang telah ada dalam kolam. Bila 

masih cukup banyak, cukup diberikan makanan buatan dengan kadar protein 20-30%.  

 

Selain pakan buatan buatan pabrik berupa pelet, pembudidaya dapat pula membuat 

sendiri pakan ikan. Pembuatan pakan buatan sendiri akan menurunkan biaya produksi 

karena lebih murah. Adapun bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk pakan benih 

ikan adalah dedak, ikan asin, bungkil dan minyak ikan. Benih yang masih kecil diberi 

pakan yang berukuran kecil berupa zooplankton, tubilex, dan lain-lain, dimana seiring 

dengan semakin besarnya ikan makan dapat menggunakan pakan dengan ukuran yang 

lebih besar dan pakan berupa daun-daunan. Pada usaha budidaya yang hanya 

menggunakan pakan daun-daunan (teknologi tradisional) pertumbuhan ikan relatif 

lambat. Sebagai gambaran, berdasarkan pengalaman pembudidaya pemeliharaan 

benih ikan ukuran 200 gram dengan hanya diberi pakan daun-daunan saja 

membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai ukuran 500 gram, sedangkan jika 

Jenis bahan pakan  
Kadar protein 

(dalam %an bobot) 

Tepung ikan 60 

Tepung ayam 80 

Tepung udang 46 

Tepung darah 85 

Tepung kedele 36 

Tepung gandrung 9 

Dedak halus 15 

Kacang hijau 23 

Bungkil biji kapuk 27 
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menggunakan pelet dan daun-daunan hanya membutuhkan waktu 4 bulan untuk 

mencapai ukuran 500 gram. Sehingga dianjurkan untuk dilakukan kombinasi antara 

daun-daunan dengan pelet.  

 

Kebutuhan pakan berupa pelet per hari adalah 3% dari berat ikan namun jika pakan 

berupa daun-daunan kebutuhan pakan perhari sebanyak 5-10% dari berat ikan. 

Penggunaan pakan secara kombinasi diberikan pelet sebanyak 1,5% per hari dari berat 

ikan dan hijauan sebanyak 5% per hari dari berat ikan. Pemberian pakan secara teratur 

dalam jumlah yang tepat dapat menghasilkan pertumbuhan ikan gurami yang optimal. 

Konversi pakan untuk pemeliharaan dalam kolam adalan 1,5-2%, artinya untuk 

menghasilkan 1 kg daging ikan memerlukan pakan sebanyak 1,5 kg sampai dengan 2 kg. 

Pengambilan sampling berat ikan dapat dilakukan untuk mengetahui efesiensi 

pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan ikan.  

 

2.Haman dan Penyakit 

Gangguan yang dapat menyebabkan matinya ikan adalah penyakit yang disebut 

penyakit non parasiter dan penyakit yang disebabkan parasit. Gangguan-gangguan non 

parasiter bisa berupa pencemaran air seperti adanya gas-gas beracun berupa asam 

belerang atau amoniak; kerusakan akibat penangkapan atau kelainan tubuh karena 

keturunan. Penanggulangannya adalah dengan mendeteksi keadaan kolam dan 

perilaku ikan-ikan tersebut.  

 

Ikan-ikan yang sakit biasanya menjadi kurus dan lamban gerakannya. Gangguan lain 

yang berupa penyakit parasiter, yang diakibatkan oleh bakteri, virus, jamur dan 

berbagai mikroorganisme lainnya. Bila ikan terkena penyakit yang disebabkan parasit, 

dapat dikenali sebagai berikut:  

a. Penyakit pada kulit; pada bagian-bagian tertentu berwarna merah terutama di 

bagian dada, perut dan pangkal sirip.  

b. Penyakit pada insang; tutup insang mengembang. Lembaran insang menjadi pucat, 

kadang-kadang tampak semburat merah dan kelabu  
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c. Penyakit pada organ dalam; perut ikan membengkak, sisik berdiri.  

 

Pencegahan timbulnya penyakit ini dapat dilakukan dengan mengangkat ikan dan 

melakukan penjemuran kolam beberapa hari agar parasit pada segala stadium mati. 

Parasit yang menempel pada tubuh ikan dapat disiangi dengan pinset. Pengobatan bagi 

ikan-ikan yang sudah cukup memprihatikan keadaannya, dapat dilakukan dengan 

menggunakan bahan kimia diantaranya:  

1. Pengobatan dengan Kalium Permanganat (PK)  

- Sediakan air sumur atau sumber air lainnya yang bersih dalam bak 

penampungan sesuai dengan berat ikan yang akan diobati.  

- Buat larutan PK sebanyak 2 gram/10 liter atau 1,5 sdt/100 l air.  

- Rendam ikan yang akan diobati dalam larutan tersebut selama 30-60 menit 

dengan diawasi terus menerus.  

- Bila belum sembuh betul, pengobatan ulang dapat dilakukan 3 atau 4 hari 

kemudian.  

2. Pengobatan dengan Neguvon. Ikan direndam pada larutan neguvon dengan 2-3,5% 

selama 3 menit. Untuk pemberantasan parasit di kolam, bahan tersebut dilarutkan 

dalam air hingga konsentrasi 0,1% Neguvon lalu disiramkan ke dalam kolam yang 

telah dikeringkan. Biarkan selama 2 hari.  

3. Pengobatan dengan garam dapur. Hal ini dilakukan di pedesaan yang sulit 

mendapatkan bahan-bahan kimia. Caranya:  

- Siapkan wadah yang diisi air bersih. setiap 100 cc air bersih dicampurkan 1-2 

gram (NaCl), diaduk sampai rata.  

- Ikan yang sakit direndam dalam larutan tersebut. Tetapi karena obat ini 

berbahaya, lamanya perendaman cukup 5-10 menit saja.  

- Setelah itu segera ikan dipindahkan ke wadah yang berisi air bersih untuk 

selanjutnya dipindahkan kembali ke dalam kolam.  

- Pengobatan ulang dapat dilakukan 3-4 hari Kemudian dengan cara yang sama.  
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Bagi benih gurame musuh yang paling utama adalah gangguan dari ikan liar/pemangsa 

dan beberapa jenis ikan peliharaan seperti tawes, gurame dan sepat. Musuh lainnya 

adalah biawak, katak, ular dan bermacam-macam burung pemangsa.  

 

E. Pembesaran Ikan Lele 

Pembesaran merupakan tahap akhir dalam usaha budidaya ikan lele. Benih yang akan 

dibesarkan dapat berasal dari pendederan I ataupun pendederan II. Benih yang berasal 

dari pendederan II, berarti ukuran benih sudah cukup besar, sehingga waktu yang 

dibutuhkan sampai panen tidak terlalu lama. Usaha semacam ini mengandung risiko yang 

lebih kecil, karena tingkat mortalitasnya rendah. Hasil panen yang seragam atau 

serempak pertumbuhannya dengan ukuran super adalah salah satu target yang harus 

dicapai.  

 

Gambar 4. Contoh kolam pembesaran ikan lele 

Sumber : https://juraganlele1.files.wordpress.com/2011/12/kolamlele2.jpg 

 

Ada tiga faktor penting yang harus diperhaitkan dalam usaha pembesaran, yaitu kualitas 

benih, kualitas pakan yang diberikan dan kualitas airnya itu sendiri. 

1. Kualitas Benih  

Kualitas benih yang baik berasal dari induk yang baik pula, karena itu sebaiknya benih 

dibeli dari tempat pembenihan yang dapat dipercaya atau yang telah mendapat 

rekomendasi dari pemerintah. Benih baik bisa berasal dari hasil rekayasa genetika 

seperti lele sangkuriang, proses seleksi, proses persilangan dan sebagainya. Ciri-ciri 

benih yang berkualitas yaitu tubuhnya tidak cacat/luka, posisinya tidak menggantung 

(posisi mulut di atas), aktif bergerak dan pertumbuhannya seragam.  

https://juraganlele1.files.wordpress.com/2011/12/kolamlele2.jpg
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2. Kualitas pakan  

Pakan yang diberikan harus tepat dan dalam jumlah yang mencukupi. Yang dimaksud 

tepat dalam hal ini adalah tepat ukuran, nilai nutrisi, keseragaman ukuran dan kualitas. 

Pada umumnya pakan yang digunakan berasal dari produksi pabrik. Pakan yang 

diberikan berupa pelet, dengan dosis 3–5 % dari bobot tubuhnya perhari. Pemberian 

pakan dua kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Pakan diberikan dengan cara ditebarkan 

secara merata dengan harapan setiap individu akan mendapatkannya. Selain pelet, 

sebagai makanan tambahan diberikan limbah burung puyuh yang terlebih dahulu 

dicabuti bulu-bulunya. Pemberian makanan tambahan ini memang bisa menghemat 

biaya, tapi sebagai konsekuensinya adalah dapat membawa bibit penyakit.  

 

Terdapat tiga jenis pakan untuk pemberian pada ikan lele. Ketiga jenis akan tersebut yaitu 

pakan alami, pakan tambahan, dan pakan buatan. 

a. Pakan alami : Makanan alamiah yang berupa zooplankton, larva, cacing-cacing, dan 

serangga air. Makanan berupa fitoplankton adalah Gomphonema sp. (gol. Diatome), 

Anabaena sp. (gol. Cyanophyta), Navicula sp. (gol. Diatome), Ankistrodesmus sp. (gol. 

Chlorophyta). Ikan lele juga menyukai makanan busuk yang berprotein.  

b. Pakan tambahan : Pemeliharaan di kecomberan dapat diberi makanan tambahan 

berupa sisa-sisa makanan keluarga, daun kubis, tulang ikan, tulang ayam yang 

dihancurkan, usus ayam, dan bangkai. Campuran dedak dan ikan rucah (9:1) atau 

campuran bekatul, jagung, dan bekicot (2:1:1).  

c. Pakan buatan (Pellet) : Komposisi bahan (% berat): tepung ikan=27,00; bungkil kacang 

kedele=20,00; tepung terigu=10,50; bungkil kacang tanah=18,00; tepung kacang 

hijau=9,00; tepung darah=5,00; dedak=9,00; vitamin=1,00; mineral=0,500. 

 

3. Kualitas air  

Air yang digunakan untuk usaha pembesaran harus memenuhi syarat, dalam arti 

kandungan kimia dan fisika harus layak. Bebas dari pencemaran dan tersedia 

sepanjang waktu. Sumber air yang digunakan oleh pembudidaya setempat berasal dari 

sungai dan sumur. Sistem pembagian air secara pararel, artinya masing-masing kolam 
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tidak saling berhubungan. Dengan sistem ini, maka kemungkinan untuk tertulari 

penyakit antara satu kolam dengan lainnya dapat terhindari. 

 

4. Hama dan Penyakit 

Hama adalah organisme pengganggu yang dapat memangsa, membunuh dan 

mempengaruhi produktivitas, baik secara langsung ataupun bertahap. Hama ini bisa 

berasal dari aliran air masuk, udara maupun darat. Ada dua cara yang biasanya 

digunakan untuk mencegah hama, yaitu: melakukan pengeringan dan pemupukan 

kolam, serta memasang saringan pada pintu pemasukan air (inlet).  

 

Hama pada ikan lele yang biasanya ada adalah ular, belut, ikan–ikan buas, linsang dan 

burung pemakan ikan. Penyakit dapat disebabkan oleh adanya gangguan dari jasad 

hidup atau sering disebut dengan penyakit parasiter dan yang disebabkan oleh faktor 

fisik dan kimia perairan atau non parasiter. Jasad hidup penyebab penyakit tersebut 

diantaranya adalah virus, jamur, bakteri, protozoa, nematoda dan jenis udang renik. 

Penyebab penyakit dari satu ikan ke ikan lainnya dapat melalui:  

a. Aliran air yang masuk ke kolam.  

b. Media tempat ikan tersebut hidup.  

c. Kontak langsung antara ikan yang sakit dan ikan yang sehat.  

d. Kontak tidak langsung yaitu melalui peralatan yang terkontaminasi (selang air, 

gayung, ember dan sebagainya).  

e. Agent atau carrier (perantara atau pembawa).  

 

Berikut beberapa contoh penyakit yang sering terdapat pada ikan lele : 

a. Penyakit karena bakteri Aeromonas hydrophilla dan Pseudomonas hydrophylla, : 

Bentuk bakteri ini seperti batang dengan polar flage (cambuk yang terletak di ujung 

batang), dan cambuk ini digunakan untuk bergerak, berukuran 0,7–0,8 x 1–1,5 

mikron. Gejala: warna tubuh menjadi gelap, kulit kesat dan timbul pendarahan, 

bernafas megap-megap di permukaan air. Pengendalian: memelihara lingkungan 

perairan agar tetap bersih, termasuk kualitas air. Pengobatan melalui makanan 
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antara lain:  

1) Terramycine dengan dosis 50 mg/kg ikan/hari, diberikan selama 7–10 hari 

berturut-turut.  

2) Sulphonamid sebanyak 100 mg/kg ikan/hari selama 3–4 hari. 2.  

 

b. Penyakit Tuberculosis : Penyebab oleh bakteri Mycobacterium fortoitum. Gejala: 

tubuh ikan berwarna gelap, perut bengkak (karena tubercle/bintil-bintil pada hati, 

ginjal, dan limpa). Posisi berdiri di permukaan air, berputar-putar atau miring-

miring, bintik putih di sekitar mulut dan sirip. Pengendalian: memperbaiki kualitas 

air dan lingkungan kolam. Pengobatan: dengan Terramycin dicampur dengan 

makanan 5–7,5 gram/100 kg ikan/hari selama 5–15 hari.  

c. Penyakit karena jamur/candawan Saprolegnia. Jamur ini tumbuh menjadi saprofit 

pada jaringan tubuh yang mati atau ikan yang kondisinya lemah. Gejala: ikan 

ditumbuhi sekumpulan benang halus seperti kapas, pada daerah luka atau ikan 

yang sudah lemah, menyerang daerah kepala tutup insang, sirip, dan tubuh lainnya. 

Penyerangan pada telur, maka telur tersebut diliputi benang seperti kapas. 

Pengendalian: benih gelondongan dan ikan dewasa direndam pada Malachyte 

Green Oxalate 2,5–3 ppm selama 30 menit dan telur direndam Malachyte Green 

Oxalate 0,1–0,2 ppm selama 1 jam atau 5–10 ppm selama 15 menit.  

d. Penyakit Bintik Putih dan Gatal/Trichodiniasis Penyebab: parasit dari golongan 

Ciliata, bentuknya bulat, kadang-kadang amuboid, mempunyai inti berbentuk tapal 

kuda, disebut Ichthyophthirius multifilis. Gejalanya seperi 

1) Ikan yang diserang sangat lemah dan selalu timbul di permukaan air. 

2) Terdapat bintik-bintik berwarna putih pada kulit, sirip dan insang;  

3) Ikan sering menggosok-gosokkan tubuh pada dasar atau dinding kolam.  

 Pengendalian: air harus dijaga kualitas dan kuantitasnya. Pengobatan: dengan 

cara perendaman ikan yang terkena infeksi pada campuran larutan Formalin 25 

cc/m3 dengan larutan Malachyte Green Oxalate 0,1 gram/m3 selama 12–24 jam, 

kemudian ikan diberi air yang segar. Pengobatan diulang setelah 3 hari.  
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e. Penyakit Cacing Trematoda Penyebab: cacing kecil Gyrodactylus dan Dactylogyrus. 

Cacing Dactylogyrus menyerang insang, sedangkan cacing Gyrodactylus menyerang 

kulit dan sirip. Gejala insang yang dirusak menjadi luka-luka, kemudian timbul 

pendarahan yang akibatnya pernafasan terganggu. Pengendaliannya seperti  

1) Direndam Formalin 250 cc/m3 air selama 15 menit.  

2) Methyline Blue 3 ppm selama 24 jam.  

3) Mencelupkan tubuh ikan ke dalam larutan Kalium Permanganat (KMnO4) 0,01% 

selama ± 30 menit.  

4) Memakai larutan NaCl 2% selama ± 30 menit.  

5) Dapat juga memakai larutan NH4OH 0,5% selama ± 10 menit.  

f. Parasit Hirudinae Penyebab: lintah Hirudinae, cacing berwarna merah kecoklatan. 

Gejala: pertumbuhannya lambat, karena darah terhisap oleh parasit, sehingga 

menyebabkan anemia/kurang darah. Pengendalian: selalu diamati pada saat 

mengurangi padat tebar dan dengan larutan Diterex 0,5 ppm.  

 

Beberapa tindakan untuk mengatasi berbagai serangan penyakit dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, antara lain aplikasi obat langsung ke ikan. Pengobatan ini 

dapat dilakukan melalui penyuntikan. Tindakan pengobatan melalui penyuntikan ini 

hanya efektif jika ikan yang terserang penyakit jumlahnya sedikit. Bakteri, jamur 

dan parasit merupakan sumber utama penyakit pada ikan lele, walaupun demikian 

masih ada penyakit lain yang belum diketahui penyebabnya.   
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BAB VII 

TEKNIK PEMBESARAN IKAN 

 

A. Kompetensi Inti Guru :  

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

 

B. Kompetensi Guru Mata Pelajaran (KD) :  

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan rekayasa pembesaran 

ikan 

Menganalisis parameter keberhasilan rekayasa teknik pembesaran ikan 

Mengembangkan pengolahan limbah buangan pembesaran ikan 

Merancang perhitungan kebutuhan dan kelayakan investasi 

Menganalisis prinsip panen, pasca panen dan pengangkutan ikan 

Menganalisis faktor-faktor pendukung dan pengembangan teknik penanganan pasca 

panen ikan 

 

C. URAIAN MATERI 

Pembesaran ikan merupakan salah satu proses dalam budidaya ikan yang bertujuan 

untuk memperoleh ikan ukuran konsumsi. Pada usaha budidaya ikan pembesaran 

merupakan segmen usaha yang banyak dilakukan oleh para pembudidaya ikan. Dalam 

melakukan pembesaran ikan ini relatif tidak terlalu sulit karena keterampilan yang 

dibutuhkan tidak sesulit dalam melakukan pembenihan ikan. Pada kegiatan pembesaran 

ikan yang perlu diperhatikan antara lain adalah wadah yang akan digunakan dalam proses 

pembesaran, padat penebaran, pola pemberian pakan, pencegahan terhadap hama dan 

penyakit ikan, pengontrolan pertumbuhan (sampling, grading dan sortasi) serta 

pengelolaan kualitas air. 

 

Berdasarkan jenis pakan yang digunakan dalam melakukan proses pembesaran ikan 

dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :  
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1. Pembesaran ikan secara tradisional yaitu pembesaran ikan yang hanya mengandalkan 

pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Padat penebaran disesuaikan 

dengan daya dukung kolam dan pakan yang tersedia di kolam pembesaran. Dalam 

pembesaran tradisional ini kesuburan perairan akan sangat menentukan tumbuhnya 

pakan alami. Misalnya pembesaran ikan pada kolam tergenang, pembesaran ikan 

disawah.  

2. Pembesaran ikan semiintensif yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan 

alami yang terdapat pada kolam dan diberi pakan tambahan yang tidak lengkap 

kandungan gizi dari pakan tersebut. Pada pembesaran semi intensif ini padat 

penebaran lebih tinggi dibandingkan dengan tradisional. Misalnya melakukan 

pembesaran ikan pada kolam air tenang dengan memberikan pakan tambahan berupa 

dedak selain pakan alami yang terdapat pada kolam pembesaran.   

3. Pembesaran ikan intensif yaitu pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya 

mengandalkan pakan buatan dalam pemberian pakannya serta dilakukan pada wadah 

yang terbatas dengan kepadatan maksimal. Dalam pembesaran secara intensif ini 

harus diperhitungkan kualitas dan kuantitas air yang masuk kedalam kolam 

pembesaran.    

 

A. Pembesaran Ikan Mas 

Pembesaran ikan mas dapat dibedakan menjadi tiga kelompok berdasarkan penyediaan 

pakan dan luas lahan pemeliharaan, yaitu pembesaran ikan mas secara 

ekstensif/tradisional, pembesaran ikan secara semi intensif, dan pembesaran ikan mas 

secara intensif.   

1. Pembesaran Tradisional 

Pembesaran ikan mas secara tradisional adalah pembesaran ikan mas dalam kolam 

yang tenang airnya dan dalam pemeliharaannya hanya mengandalakan pakan yang 

ada didalam kolam pemeliharaan, tidak ada pakan tambahan. Biasanya ukuran kolam 

pembesaran relatif luas (lebih dari 200m2).  

2. Pembesaran Semi Intensif 

Pembesaran ikan mas secara semi intensif adalah pembesaran ikan mas dalam kolam 
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air tenang tetapi dalam pemeliharannya diberi makanan tambahan. Makanan 

tambahan ini dapat berupa dedak, limbah rumah tangga, daun-daunan dan 

sebagainya. Selain itu dapat juga ditambahkan pakan buatan (pellet) tetapi jumlahnya 

sedikit. Pembesaran ikan mas di sawah dan di dalam kerambah merupakan salah satu 

contoh pembesaran ikan mas secara semi intensif.   

3. Pembesaran Intensif 

Pembesaran ikan mas secara intensif adalah ikan mas dalam air yang mengalir, ukuran 

kolam pemeliharaan relatif kecil (kurang dari 100m2) dan sangat bergantung pada 

pakan buatan. Pakan buatan yang diberikan biasanya adalah pellet. Salah satu contoh 

pembesaran ikan mas secara intensif adalah pembesaran ikan mas di kolam air deras 

(running water) atau jaring terapung.   

 

Berdasarkan jenis ikan yang dipelihara dalam kolam pemeliharaan/pembesaran ikan mas 

di kelompokkan menjadi dua, yaitu monokultur dan polikutur. 

1. Monokultur 

Pemeliharaan ikan mas dalam wadah pembesaran yang hanya diisi oleh ikan mas saja. 

Dalam pemeliharaan ikan mas secara monokultur dapat dikelompokkan menjadi 

tunggal kelamin dan campur kelamin. Pemeliharaan ikan mas tunggal kelamin adalah 

pemeliharaan ikan mas yang menggunakan ikan jantan atau ikan betina saja. 

Pemeliharaan ikan mas campur kelamin adalah pemeliharaan ikan mas dengan 

menggunakan ikan jantan dan betina bersama-sama dalam wadah pemeliharaan. Hal 

ini muncul karena adanya kecenderungan pada ikan mas betina untuk tumbuh lebih 

cepat dibandingkan dengan ikan jantan.  

2. Polikultur 

Polikultur yaitu pemeliharaan ikan mas dengan mempergunakan lebih dari satu jenis 

ikan dalam wadah pemeliharaan. Ikan mas dapat dipelihara secara polikultur dengan 

ikan mas atau ikan nila, karena jenis ikan ini bukan merupakan pesaing makanan 

dalam kolam pemeliharaan. 
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Dalam melakukan usaha pembesaran ikan mas, ukuran benih yang akan digunakan 

sangat bergantung kepada sistem budidaya yang akan ditetapkan. Pada budidaya ikan 

mas di kolam air deras, ukuran benih yang dapat digunakan sebaiknya berukuran 100 

gram/ekor.  Pembesaran ikan mas di jaring terapung saat ini sudah dapat menggunakan 

benih ikan mas yang berukuran lebih dari 5–8 cm. Padat penebaran benih ikan mas di 

kolam pemeliharaan harus dilakukan dengan hati-hati dan biasanya ditebar pada saat 

matahari belum bersinar. Agar benih yang ditebar tidak mengalami stress atau tingkat 

kematian yang tinggi.  Sebaiknya benih ikan mas tersebut dibiarkan keluar dengan 

sendirinya dari tempat penampungan benih (plastik) kedalam pemeliharaan.   

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembesaran ikan mas sampai 

mencapai ukuran konsumsi adalah :   

1. Pakan  

Ikan mas merupakan ikan pemakan segala (omnivora), oleh karena itu sebaiknya pada 

kolam pemeliharaan harus dilakukan pemupukan awal 3-5 hari sebelum penebaran 

benih dan pemupukan susulan agar ketersediaan pakan alami di dalam kolam 

pemeliharaan selalu ada. Pakan tambahan yang diberikan dalam bentuk apa adanya 

kepada ikan pemeliharaan seperti daun-daunan, keong, limbah rumah tangga dan lain-

lain. Pakan tambahan dibutuhkan oleh ikan mas dalam pemeliharaan ikan mas secara 

semi intensif. Pakan buatan dapat berbentuk pellet, larutan (emulsi dan suspensi), 

lembaran, dan remahan. Ikan mas yang dipelihara secara intensif dan semi intensif 

memerlukan pakan buatan.    

2. Pengelolaan kualitas air.  

Pengelolaan kualitas air adalah cara pengendalian kondisi air di dalam kolam budidaya 

sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan hidup bagi ikan yang akan di 

pelihara.  Variabel kualitas air yang sangat berpengaruh pada ikan mas antara lain :   

a. Suhu air : Pertumbuhan ikan mas sangat dipengaruhi oleh suhu air, baik dalam 

usaha pembesaran ikan mas atau pembenihan ikan mas. Suhu yang optimal untuk 

pertumbuhan  ikan mas berkisar antara 25-30oC. 

b. Kadar oksigen terlarut : Ikan mas membutuhkan oksigen dalam bentuk terlarut 
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dalam air untuk proses metabolisme di dalam tubuhnya dan untuk bernafas. 

Kandungan oksigen terlarut di dalam air agar ikan mas tumbuh dan berkembang 

minimal 3 ppm. Kebutuhan oksigen terlarut ini sangat dipengaruhi oleh suhu air, 

biasanya suhu air meningkat maka kandungan oksigen terlarut menurun 

(berkurang).   

c. Kadar CO2 : Air tanah adalah salah satu sumber air yang banyak digunakan untuk 

budidaya. Jika menggunakan maka harus di tampung terlebih dahulu dalam bak 

penampung air minimal 24 jam, karena air tanah tersebut mengandung CO2 yang 

tinggi berkaitan erat dengan kadar O2 yang terlarut yang rendah. Oleh karena itu 

kadar CO2 yang layak untuk budidaya ikan mas sebaiknya < 5mg/l   

d. Volume air : Ikan mas yang dipelihara di dalam kolam air deras mempunyai 

pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan ikan mas yang dipelihara di 

kolam air tenang.  Pada pemeliharaan ikan mas di kolam air deras membtuhkan 

volume air yang besar, dimana debit air yang masuk ke dalam kolam pemeliharaan 

berkisar antara 75300 liter/detik.   

e. Kekeruhan air : Dalam membesarkan ikan mas di kolam pemeliharaan harus 

diperhatikan juga tentang kekeruhan air. Air yang jernih biasanya miskin akan 

mineral, air yang terlalu keruhpun tidak baik untuk budidaya ikan karena banyak 

mengandung lumpur. Air yang baik untuk budidaya ikan yang mempunyai warna air 

tidak keruh dan tidak jernih. Nilai kecerahan yang ideal untuk pertumbuhan air 

sebaiknya berkisar antara 25 – 40 cm. 

   

3. Pengelolaan Kesehatan Ikan  

Salah satu kendala dalam membudidayakan ikan mas adalah terserangnya ikan mas 

yang dibudidayakan dari hama dan penyakit. Jenis hama dan penyakit yang 

biasanya menyerang ikan mas ukuran larva sampai konsumsi dapat dikelompokkan 

menjadi empat  golongan, yaitu : hama, parasit, cendawan, bakteri dan virus.  

 

Hama yang menyerang ikan pilihan dapat diatasi dengan melakukan penyaringan 

terhadap air yang masuk ke dalam kolam pemeliharaan. Penyakit ikan di kolam 
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pemeliharaan ikan mas akan muncul jika kondisi perairan kolam (kualitas air kolam) 

rendah, hal ini dapat menyebabkan daya tahan tubuh ikan menurun. Penyakit ikan 

ini dapat terjadi akibat interaksi antar ikan itu sendiri, penyakit dan lingkungan yang 

buruk. Lingkungan yang buruk sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan 

ikan. Dengan lingkungan yang buruk maka daya tahan tubuh ikan menurun 

sehingga penyakit akan mudah menyerang ikan.   

 

Panen merupakan tahap akhir dari suatu proses produksi dalam budidaya ikan. Tidak 

sedikit petani atau pengusaha ikan yang gagal dalam usaha budidaya ikan dikarenakan 

pada waktu panen, penanganan dan alat kelengkapannya kurang tepat. Penangganan 

ikan pada waktu panen bertujuan untuk : mengurangi atau menghindari kehilangan, 

kematian dan kerusakan ikan, dan mempertahankan kesegaran ikan setelah dipanen 

sampai tiba di konsumen. 

 

Hasil panen ikan yang akan dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat dijual dalam dua cara : 

1) Ikan dalam keadaan hidup sampai ketangan konsumen, 2) Ikan dalam keadaan mati 

tetapi masih dalam kondisi segar. Penentuan waktu panen biasanya diperoleh setelah 

dilakukan pengukuran berat badan ikan yang dipelihara. Berat badan ikan yang akan 

dijual sangat tergantung pada selera konsumen. Oleh karena itu sebelum melakukan 

panen harus dilakukan pengamatan terhadap permintaan pasar tersebut. Dengan 

mengetahui data mengenai permintaan konsumen tentang ukuran ikan dan keadaan ikan 

(mati segar atau masih hidup) maka akan dapat dilakukan waktu pemanenan dan 

penentuan cara panen yang sesuai. 

 

Waktu panen yang tepat adalah pada pagi hari atau sore hari. Hal ini dilakukan karena 

pada waktu pagi atau sore hari suhu air di kolam rendah sehingga ikan tidak stress pada 

saat dilakukan pemanenan. Cara panen pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu: 
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1. Panen selektif 

Panen selektif biasa dilakukan jika pada waktu tebar ukuran ikan tidak seragam atau 

keinginan petani untuk menjual ikan dengan ukuran yang berbeda-beda. Alat yang 

digunakan biasanya lambit dan hapa/waring. 

2. Panen total 

Panen total dilakukan secara sekaligus dengan cara menguras air kolam dan di depan 

pintu pengeluaran telah dipasang waring atau hapa untuk memudahkan penangkapan 

ikan pada saat panen. 

 

Kematian ikan mas pada saat pemanenan dapat dihindari agar tidak terjadi luka atau 

banyak sisik lepas karena penggunaan alat saat panen. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

adalah: 

1. Jagalah kondisi air agar tidak terlalu keruh, karena kotoran seperti lumpur atau larutan 

suspensi lainnya dapat menutupi labirin pada insang lele sehingga ikan tidak dapat 

bernafas. 

2. Pemanenan tidak dilakukan pada saat hujan. 

3. Waktu pemanenan tidak melebihi dari jam 10.00 atau bila cuaca panas sebaiknya pada 

sore hari (lebih dari jam 16.00). 

4. Gunakan alat-alat pemanenan yang terbuat dari bahan halus seperti : seser, hapa agar 

tidak melukai ikan. 

 

B. Pembesaran Ikan Nila 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembesaran/pemeliharaan ikan nila 

sampai mencapai ukuran konsumsi adalah :  

1. Pakan 

Pakan yang dapat diberikan untuk ikan nila adalah pakan alami, pakan buatan dan 

pakan tambahan. Pakan alami adalah makanan hidup bagi larva dan benih ikan yang 

diperoleh dari perairan/kolam atau membudidayakannya secara terpisah. Ikan nila 

merupakan ikan pemakan plankton yang tumbuh disekitarnya. Persiapan pakan alami 

di kolam pemeliharaan dilakukan dengan pemupukan awal 3-5 hari sebelum 
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penebaran benih dan pemupukan susulan setelah pemeliharaan berjalan agar 

ketersediaan pakan alami di kolam tersebut tetap ada. Pakan tambahan adalah pakan 

yang diberikan dalam bentuk apa adanya kepada ikan seperti daun-daunan, limbah 

rumah tangga, keong dan lain-lain. Pakan buatan dapat berbentuk pellet, larutan 

(emulsi dan suspensi), lembaran (flake atau waver) dan remahan. Ikan nila yang 

dipelihara secara intensif dan semi intensif memerlukan pakan buatan.  Bentuk pakan 

buatan yang biasa diberikan adalah pellet. Garis tengah pellet berkisar antara 2-4 mm.   

2. Pengelolaan Kualitas Air 

Dalam budidaya ikan nila di kolam agar ikan dapat tumbuh dan berkembang maka 

kondisi air kolam budidaya harus sesuai dengan kebutuhan ikan nila. Variabel kualitas 

air yang sangat berpengaruh terhadap ikan nila antara lain adalah:  

a. Suhu air : Suhu air merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena dapat 

mempengaruhi laju metabolisme dalam tubuh ikan. Suhu air sangat berpengaruh 

terhadap aktifitas saluran pencernaan benih ikan nila. Makanan alami yang berupa 

detritus dan fauna dasar selesai dicerna dalam waktu 1,68 jam pada suhu 27 – 28oC 

dan 1,31 jam pada suhu 32-33 oC. Pada suhu 27 – 28oC pakan zooplankton dapat 

dicernakan dalam waktu 2,2 jam. Ikan dapat mencernakan makanannya selama 2,5 

– 3 jam pada suhu 30oC. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka suhu optimum 

untuk pertumbuhan ikan nila adalah 25 – 30oC.  

b. Volume air : Pertumbuhan ikan nila yang dipelihara dalam air mengalir lebih cepat 

daripada yang dipelihara dalam air tergenang. Dalam kondisi air mengalir, ikan nila 

dengan bobot awal 9,1 gram diberi pakan pellet 25% protein dan feeding ratenya 

3,5% dalam waktu seminggu akan mencapai bobot 34,2 gram. Selain itu volume air 

sangat menentukan padat penebaran ikan nila yang optimal. Padat penebaran ikan 

nila di kolam adalah 30 ekor/m2.  

c. Kadar oksigen terlarut : Ikan nila merupakan ikan yang tahan terhadap kekurangan 

oksigen terlarut dalam air, namun pertumbuhan ikan ini akan optimal jika 

kandungan oksigen terlarut lebih dari 3 ppm.  

d. Kadar garam (salinitas) : Ikan nila mempunyai toleransi salinitas yang cukup luas, 

tetapi pertumbuhan ikan nila pada kadar garam lebih dari 30% akan terhambat. 
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Pada kadar garam yang tinggi ikan membutuhkan energi yang minim untuk 

osmoregulasi sehingga energi yang digunakan untuk pertumbuhan berkurang.  

e. Cemaran : Ikan nila yang dipelihara pada musim kemarau banyak yang mati. Hal ini 

diakibatkan oleh pengaruh secara tidak langsung dari sinar matahari yang dapat 

meningkatkan keasaman (pH) perairan. Gejala mabuk pada ikan nila dapat 

diakibatkan dari akitifitas berenang ikan yang cepat dipermukaan dengan gerakan 

tidak beraturan dan tutup insang bergerak aktif. Selain itu air budidaya yang 

tercemar minyak akan menyebabkan kerusakan sel-sel saluran pencernaan. Oleh 

karena itu agar ikan nila tunbuh dengan cepat air budidayanya tidak boleh tercemar 

baik oleh limbah industri maupun rumah tangga.  Dalam air budidaya ikan yang baik 

sepintas dapat dilihat dari keruh atau tidaknya air kolam.   

 

3. Pengelolaan Kesehatan Ikan   

Dalam memelihara ikan nila di kolam selalu ada saja kendalanya diantaranya adalah 

terhadap hama dan penyakit dalam kolam pemeliharaan. Hama yang biasa terdapat 

dikolam pemeliharaan adalah cladocera sebagai pesaing/kompetitor, copepoda 

sebagai predator benih, larva, kumbang air, serangga air dan lain-lain. Pengendalian 

hama yang paling mudah melakukan penyaringan terhadap air yang masuk kedalam 

kolam pemeliharaan.  

 

Penyakit ikan di kolam pemeliharaan akan muncul jika kondisi perairan kolam (kualitas 

air kolam) rendah, hal ini dapat menyebabkan daya tahan tubuh ikan menurun. 

Penyakit ikan ini dapat terjadi akibat interaksi antar ikan itu sendiri, penyakit dan 

lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk sangat berpengaruh terhadap kondisi 

kesehatan ikan. Dengan lingkungan yang buruk maka daya tahan tubuh ikan menurun 

sehingga penyakit akan mudah menyerang ikan. Jenis-jenis penyakit ikan antara lain 

adalah penyakit pendarahan, penyakit jamur, penyakit bakteri. Lama pemeliharaan 

ikan nila sangat bergantung kepada ukuran ikan yang akan dipanen.  
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Ikan nila mempunyai ciri khas tersendiri dimana pertumbuhan ikan nila yang dipelihara 

secara tunggal kelamin yaitu ikan jantan lebih cepat tumbuh dibandingkan ikan nila 

yang dipelihara secara campuran (jantan dan betina). Sistem pemeliharaan ikan nila 

berdasarkan jenis kelamin ini disebut monokultur sedangkan untuk pemeliharaan ikan 

nila dengan jenis ikan lainnya disebut dengan polikultur.   

 

Pada pemeliharaan ikan untuk mencapai ukuran konsumsi dapat digunakan beberapa 

macam kolam pemeliharaan :  

a. Kolam empat persegi panjang dengan luas 200-500m2, kedalaman air 1-1,25m, 

dasar kolam dapat tanah atau beton.  

b. Kolam jaring terapung yang berbentuk bujur sangkar dengan ukuran minimal 1-4m2  

dan maksimal 9 – 49m2, yang terbuat dari bahan jaring dengan kedalaman air 1,5 – 

2m. 

c. Hampang atau keramba yang dapat dilakukan diperairan dasar yang dangkal 

dengan kedalaman air 1-2m.  

d. Mina padi yaitu pemeliharaan ikan nila disawah.  

 

 

Gambar 1. Benih ikan nila yang akan disebar 

Sumber : http://www.bibitikan.net/analisa-usah-budidaya-pembesaran-ikan-nila-merah-

super/ 

 

Penebaran benih pada pemeliharaan ikan nila di kolam berukuran 10 gram per ekor, 

sedangkan untuk jenis terapung biasanya 25 gram per ekor, intensitas berbudidaya yang 

dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pemeliharaan secara ekstensif, semi intensif, dan 

intensif.   

http://www.bibitikan.net/analisa-usah-budidaya-pembesaran-ikan-nila-merah-super/
http://www.bibitikan.net/analisa-usah-budidaya-pembesaran-ikan-nila-merah-super/
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a. Pemeliharaan secara ekstensif : Pada pemeliharaan ini kolam yang digunakan relatif 

cukup besar dari 200 m2, kepadatan ikan relatif rendah (1 ekor per m2) dan pakan yang 

diberikan hanya mengandalkan pakan yang tumbuh dari kolam. Benih yang ditebarkan 

biasanya campur kelamin dan berukuran 10 gram per ekor. 

b. Pemeliharaan semi intensif : Perbedaan utama dalam pemeliharaan ekstensif adalah 

kepadatan benih yang ditebar, dimana untuk semi intensif padat penebarannya 5-10 

ekor per m2 dan kolam diberi pupuk dan pakan tambahan kepada ikan nila berupa 

dedak atau ampas tahu, daun sente sebanyak 5-10% dari bobot ikan setiap hari. 

c. Pemeliharaan secara intensif : Pemeliharaan ikan nila secara intensif ini biasanya 

dilakukan di jaring terapung atau kolam air deras. Padat penebaran ikan nila di jaring 

terapung adalah 400-500 ekor per m3 dengan bobot awal benih 15-25 gram per ekor, 

sedangkan di kolam air deras kepadatan tebarnya 10-20 ekor per m2. Pada 

pemeliharaan ini sumber energi bagi ikan untuk tumbuh dan berkembang adalah 

pakan buatan dalam bentuk pellet yang diberikan sebanyak 3-5% sehari dan frekuensi 

pemberian pakan 3-5 kali sehari. Pakan buatan tersebut harus mengandung protein 

20-30%. 

 

Kegiatan pemanenan benih meliputi persiapan penampungan benih, pengeringan kolam, 

penangkapan benih dan pengangkutan. Pemanenan benih ikan sebaiknya dilakukan pagi 

atau sore hari. 

1. Penampungan benih  

Sebelum pengeringan kolam, terlebih dahulu dilakukan persiapan penampung benih. 

Penampung benih dapat berupa hapa atau bak. Air pada penampungan harus terus 

menerus mengalir, hal ini bertujuan untuk mensuplai oksigen ke dalam air wadah 

penampungan. Hapa yang akan digunakan untuk menampung benih di pasang didepan 

pipa pemasukkan air. Sebaiknya hapa di pasang di kolam yang paling dekat dengan 

kolam yang akan dipanen. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengangkutan benih 

yang telah di tangkap. Pemasangan hapa dilakukan dengan mengikat ke empat 

sudutnya ke patok bambu/kayu. 
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2. Pengeringan Kolam 

Pengeringan kolam sebaiknya dilakukan pada pagi hari agar penangkapan benih dapat 

dilakukan sebelum suhu air naik. Pengeringan kolam harus dilakukan dengan hati-hati 

agar benih ikan dapat berkumpul pada kamalir sehingga memudahkan pemanenan. 

Pengeringan kolam diawali dengan menutup pintu pemasukkan air. Selanjutnya pada 

pintu pengeluaran air di pasang saringan untuk mencegah benih ikan keluar kolam. 

Setelah di pasang saringan, pintu pengeluaran air di buka sedikit demi sedikit agar 

benih ikan tidak terbawa arus air. 

3. Penangkapan benih 

Setelah air kolam kering, benih ikan berkumpul di kamalir. Penangkapan benih 

dilakukan menggunakan seser atau ancho. Penangkapan benih di mulai dari hilir atau 

di depan pintu pengeluaran air. Benih ikan di depan pintu pengeluaran harus habis di 

tangkap. Jika benih ikan di hilir telah habis dilanjutkan ke lebih hulu sampai habis di 

depan pintu pemasukkan air (hulu).  Penangkapan benih ikan yang di mulai dari hilir 

bertujuan agar benih ikan tidak stres akibat kualitas air. Jika penangkapan benih di 

mulai dari hulu  (depan pintu pemasukkan) maka benih ikan yang terdapat di hilir akan 

stres atau mabuk karena air dari hulu sudah kotor akibat lumpur. 

 

Pada saat panen sering terlihat ikan mengalami stres atau mabuk. Hal ini diakibatkan 

kualitas air kurang baik khusunya suhu, oksigen dan lumpur. Upaya untuk mengatasi 

stress pada ikan dapat dilakukan dengan mengalirkan air dari pipa pemasukkan. Jika 

masih terlihat benih ikan stres atau mabuk pemanenan dihentikan dan di tunda sampai 

besok atau hari lainnya. Benih yang telah ditangkap di tampung dalam wadah 

pengangkutan berupa ember atau alat lainnya. Benih pada wadah pengangkutan segera 

dikumpulkan di hapa tempat penampungan benih. Benih yang cacat, luka dan mati lebih 

banyak akibat penanganan. Penanganan tersebut biasa terjadi pada saat penangkapan 

dan  pengangkutan benih ke tempat penampungan benih. 

 

C. Pembesaran Ikan Bandeng 

Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan laut yang dapat dibudidayakan oleh 
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manusia ditambak. Jenis Ikan ini saat ini juga sudah dapat dibudidayakan di keramba 

jaring apung pada air tawar, hal ini dikarenakan sifat ikan ini yang euryhaline (tahan 

terhadap perubahan yang besar dari kadar garam dalam air). Ikan bandeng dapat 

dipelihara ditambak yang mempunyai kadar garam relatif berfluktuasi. Ikan bandeng 

dapat dipijahkan secara buatan di panti pembenihan/hatchery dengan cara implementasi 

atau hypofisasi. Oleh karena itu benih ikan bandeng yang disebut nener ini dapat 

diperoleh dari alam atau panti pembenihan/hatchery.   

Nener bandeng yang berasal dari pantai/alam ini merupakan hasil pemijahan ikan 

bandeng secara alami di laut. Ikan bandeng yang telah matang kelamin akan memijah 

secara alami dan akan menghasilkan telur sebanyak 5.700.000 butir dalam tubuhnya. 

Pelepasan telur ini terjadi pada malam hari dan akan menetas dalam waktu 24 jam 

menjadi nener yang berukuran 5 mm. Nener ini akan terbawa oleh arus air mendekati 

pantai dan kemudian akan ditangkap oleh para penyeser. Ukuran nener yang ditangkap 

ini kurang lebih 13 mm.  

 

Nener ikan bandeng yang diperoleh dari alam ditangkap oleh pencari nener sangat 

bergantung kepada musim, lokasi, cara dan waktu penangkapan. Pada musim nener 

jumlah nener cukup melimpah yang dapat mengakibatkan menurunnya harga nener. 

Selain itu waktu penangkapan yang tepat yaitu diawal musim penangkapan mempunyai 

daya tahan dan vitalitas yang tinggi dalam pengangkutan serta mempunyai harga jual 

yang lebih mahal.   

 

Tetapi ketersediaan nener dari alam ini tidak bersifat kontinue sehingga untuk 

mengusahakan pembesaran ikan bandeng secara intensif dibutuhkan nener bandeng 

yang berasal dari panti pembenihan/hatchery. Nener dari alam selain tidak tersedia 

secara kontinue juga mempunyai ukuran yang sangat beragam. Oleh karena itu nener 

yang berasal dari panti pembenihan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan 

nener ditambak-tambak pembesaran. Nener yang dihasilkan dari panti pembenihan 

mempunyai keunggulan. Karena kemurnian nener dapat dijamin 100% dan umurnya 

diketahui secara tepat.   
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Nener yang berasal dari alam atau hatchery, yang akan digunakan untuk usaha 

pembesaran ikan bandeng ditambak, haruslah nener yang sehat. Nener yang sehat dapat 

dilihat dari ciri-ciri umurnya yaitu :  

a. Tidak terdapat luka atau lecet. 

b. Tidak cacat pada organ tubuh. 

c. Warnanya tidak kusam. 

d. Gerakannya aktif  

 

Dengan menggunakan nener yang sehat maka akan diperoleh target produksi yang sesuai 

dengan rencana. Selain nener yang sehat dalam pemilihan benih ikan bandeng (nener) 

juga harus diperhatikan ukuran benih. Ukuran benih yang akan ditebar ke dalam tambak 

pembesaran sebaiknya seragam. Hal ini akan menguntungkan dalam pemeliharaan, 

karena ikan tidak akan berebut makanan sehingga pertumbuhan ikan seragam, kekuatan 

makanpun seragam.   

 

Ukuran nener yang ditebar ke tambak pembesaran bisa dimulai dari ukuran nener sampai 

gelondongan yang dapat membedakannya adalah cara pemeliharaan ditambak 

pembesarannya. Jika yang ditebar adalah nener kecil maka waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai ukuran konsumsi yaitu 4 – 6 ekor/kg bisa mencapai lebih dari 6 bulan 

sedangkan jika yang ditebar adalah gelondongan maka waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai ukuran konsumsi berkisar antara 4 – 6 bulan.   

 

Dalam memilih nener yang berasal dari alam maupun hatchery dapat dilakukan dengan 

menghitung jumlah ruas tulang belakang. Nener yang berkualitas prima memiliki jumlah 

ruas tulang belakang antara 44 – 45. Jumlah ruas tulang belakang dapat dihitung 

menggunakan mikroskop sederhana pada pembesaran 10 kali atau nener ditempatkan 

pada sumber cahaya seperti lampu senter. Nener bandeng yang telah dipilih selanjutnya 

akan ditebar kedalam tambak pembesaran. Sebelum nener tersebut ditebar harus 

dihitung terlebih dahulu padat penebaran nener ditambak pembesaran dan dilakukan 
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aklimatisasi. Nener ikan bandeng yang akan ditebar kedalam tambak pembesaran 

sebaiknya ditentukan terlebih dahulu tentang jumlah nener yang akan ditebar. Nener 

bandeng yang akan ditebarkan dan dipelihara ditambak pembesaran harus diketahui 

jumahnya agar dapat diketahui jumah ikan bandeng yang akan dipanen.      

 

Masa pemeliharaan nener bandeng ditambak pembesaran sangat bergantung kepada 

ukuran nener yang ditebar pada awal pemeliharaan. Ukuran nener yang ditebar kedalam 

tambak pembesaran bervariasi antara 1–15 cm. Padat penebaran nener ditambak 

pembesaran juga ditentukan oleh ukuran nener, lama pemeliharaan, mutu nener dan 

daya dukung kesuburan tambak pembesaran.   

 

Padat penebaran nener ditambak pembesaran berkisar antara 5 – 6 ekor/m2 untuk 

ukuran nener bandeng 3 – 5 cm. Sedangkan untuk nener yang berukuran 1 – 3 cm, padat 

penebarannya berkisar antara 2 – 3 ekor/m2. Untuk benih bandeng yang berukuran 12 – 

15 cm yang disebut gelondongan ditebar ke tambak pembesaran dengan padat 

penebaran 1.500 ekor/ha. Nener bandeng yang akan ditebar kedalam tambak 

pembesaran. Setelah menghitung jumlah yang akan ditebar lalu dipersiapkan nener 

tersebut. Nener bandeng untuk sementara diaklimatisasi selama satu hari dalam bak 

plastik.   

 

Aklimatisasi ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan dimana nener itu 

berada dengan kondisi lingkungan tambak pembesaran. Penyesuaian suhu, salinitas dan 

pH dapat dilakukan juga begitu nener bandeng yang dikemas dalam kantong plastik 

dating. Caranya kantong plastik yang terisi nener diisi penuh dengan air yang ada dalam 

tambak pembesaran, maka secara perlahan-lahan nener bandeng yang ada didalam 

kantong platik akan keluar kedalam tambak pembesaran jika sudah terjadi penyesuaian.   

 

Penebaran nener ditambak pembesaran sebaiknya dilakukan, pada pagi atau sore hari 

pada saat matahari tenggelam. Hal ini untuk menghindari kematian nener akibat stress 

karena tingginya suhu dilingkungan. Langkah selanjutnya setelah dilakukan penebaran 
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nener bandeng adalah melakukan proses pemeliharaan nener sampai mencapai ukuran 

konsumsi. Proses yang dilakukan selama pemeliharaan sama persis dalam melakukan 

budidaya ikan lainnya meliputi pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, pengendalian 

hama dan penyakit, pemantauan pertumbuhan. Perlakuan selama pemeliharaan sangat 

ditentukan oleh sistem budidaya yang diterapkan.    

 

Gambar 2. Teknik penebaran nener  

Sumber : https://www-perikanan-info.blogspot.com/2015/12/penebaran-nener-pada-

pembesaran-ikan.html 

 

Pemanenan dilakukan pada setiap akhir siklus budidaya. Dalam budidaya ikan ada dua 

siklus produksi yaitu pada usaha pembenihan ikan maka yang akan dipanen adalah benih 

ikan. Selanjutnya  pada usaha pembesaran ikan yang akan dipanen adalah ikan ukuran 

konsumsi. Prinsip pemanenan benih ikan dan ikan ukuran konsumsi pada umumnya 

adalah sama. Pemanenan benih ikan harus dilakukan dengan hati-hati. Selain itu waktu 

dan cuaca pada saat panen perlu diperhatikan. Banyak petani pembenih yang gagal 

karena kurang hati-hati pada saat panen. 

 

D. Pembesaran Ikan Gurame 

Pemeliharaan pembesaran ikan gurame dapat dilakukan secara polikultur maupun 

monokultur.  

1. Polikultur : Ikan gurame dipeliharan bersama ikan tawes, ikan mas, nilem, mujair atau 

lele. Cara ini lebih menguntungkan karena pertumbuhan ikan gurame yang cukup 

lambat.  

https://www-perikanan-info.blogspot.com/2015/12/penebaran-nener-pada-pembesaran-ikan.html
https://www-perikanan-info.blogspot.com/2015/12/penebaran-nener-pada-pembesaran-ikan.html
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2. Monokultur : Pada pemeliharaan gurame tersendiri, bibit yang disebar minimal harus 

berumur 2 bulan. Penebaran bibit sejumlah 500 ekor (ukuran 10-15 cm) diperlukan 

luas kolam sekitar 1500 m2 

 

Sebelum benih ukuran 0,5 sampai 25 gram ditebar, terlebih dahulu dilakukan pemilihan 

benih yang berkualitas baik untuk menjamin kualitas produksi ikan yang dipelihara. 

Dalam pemilihan benih tebaran yang perlu diperhatikan antara lain :  

1. Kondisi benih sehat, tidak cacat/luka dan gerakan lincah 

2. Warna sisik tidak terlalu hitam, sisik tubuh lengkap/tidak ada yang lepas  

3. Tubuh tidak kaku  

4. Ukuran seragam  

 

 

Gambar 3. Benih ikan gurame 

 

Selama 5 hari benih-benih belum membutuhkan makanan tambahan, karena masih 

mengisap kuning telur (yolk sack). Setelah lewat masa itu benih membutuhkan makanan 

yang harus disuplai dari luar. Oleh karenya jika masih belum ditebarkan di kolam harus 

diberi makan infusoria. Jika benih hendak ditebarkan di kolam, kolam harus dikeringkan 

dan dipupuk dengan pupuk kandang 1 kg/m2 .  

 

Penebaran benih dilakukan 5 hari setelah pemupukan, dengan padat tebar dan tinggi air 

sesuai ukuran benih. Penebaran dilakukan pada pagi atau sore hari pada saat suhu udara 

rendah. Sebelum ditebar, dilakukan penyesuaian suhu air dalam wadah angkut dengan 

suhu air kolam (proses aklimitasi) dengan cara memasukkan air kolam sedikit demi sedikit 
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secara perlahan ke dalam wadah angkut. Setelah terjadi penyesuaian suhu, wadah angkut 

dimasukkan ke dalam kolam. Air akan bercampur sedikit demi sedikit dan ikan-ikan akan 

keluar dan berenang ke tengah kolam. 

1. Pakan  

Pemberian pakan selama masa pertumbuhan ikan gurami mengalami perubahan 

tingkah laku makan (feeding habit) yang sangat signifikan. Larva bersifat karnivora 

(pemakan daging) sampai dengan ukuran dan umur tertentu, sedangkan juvenil muda 

bersifat omnivora (pemakan segala) dan setelah ukuran induk menjadi herbivora 

(pemakan daun). Pola perubahan tersebut terkait dengan pola perubahan enzimatik 

dalam saluran pencernaannya. Adapun jenis pakan ikan gurami terdiri dari pakan alami 

(organik) berupa daun-daunan maupun pakan buatan (anorganik), berupa pelet. Pakan 

alami yang digunakan antara lain daun sente (Alocasia macrorrhiza), pepaya (Carica 

papaya), keladi (Colocasia esculenta), ketela pohon (Manihot utililissima), genjer 

(Limnocharis flava), Kimpul (Xanthosoma violaceum), Kangkung (Ipomea reptans), Ubi 

jalar (Ipomea batatas), ketimun (Cucumis sativus), labu (Curcubita moshata), dadap 

(Erythrina sp.). 

 

Tabel 1. Tabel padat tebar benih, tinggi air dan jenis pakan 

 

Bahan makanan buatan berupa pelet dibuat dari bahan makanan ternak, baik hewani 

maupun nabati. Komposisinya dapat diatur sedemikian rupa untuk memenuhi 

kebutuhan ikan. Daftar bahan pakan yang dapat di buat pelet dapat dilihat pada Tabel 

2.  

Tinggi air (cm) Padat tebar/m2 

(ekor) 
Jenis pakan 

30 - 40 40 - 60 Pakan alami, tubifex, pelet halus 

40 - 50 30 - 40  Pelet remah 

50 - 60 20 - 30 Pelet kecil 

60 - 80 20 Pelet atau daun-daunan 

80 - 100 20 Pelet atau daun-daunan 
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Tabel 2. Tabel kadar protein beberapa jenis bahan pakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komposisi makanan yang ideal bagi pertumbuhan ikan adalah makanan yang berkadar 

protein 40%. Namun untuk efisiensi biaya, persentase pemberian makanan buatan ini 

hendaknya disesuaikan dengan persediaan makanan yang telah ada dalam kolam. Bila 

masih cukup banyak, cukup diberikan makanan buatan dengan kadar protein 20-30%.  

 

Selain pakan buatan buatan pabrik berupa pelet, pembudidaya dapat pula membuat 

sendiri pakan ikan. Pembuatan pakan buatan sendiri akan menurunkan biaya produksi 

karena lebih murah. Adapun bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk pakan benih 

ikan adalah dedak, ikan asin, bungkil dan minyak ikan. Benih yang masih kecil diberi 

pakan yang berukuran kecil berupa zooplankton, tubilex, dan lain-lain, dimana seiring 

dengan semakin besarnya ikan makan dapat menggunakan pakan dengan ukuran yang 

lebih besar dan pakan berupa daun-daunan. Pada usaha budidaya yang hanya 

menggunakan pakan daun-daunan (teknologi tradisional) pertumbuhan ikan relatif 

lambat. Sebagai gambaran, berdasarkan pengalaman pembudidaya pemeliharaan 

benih ikan ukuran 200 gram dengan hanya diberi pakan daun-daunan saja 

membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai ukuran 500 gram, sedangkan jika 

Jenis bahan pakan  
Kadar protein 

(dalam %an bobot) 

Tepung ikan 60 

Tepung ayam 80 

Tepung udang 46 

Tepung darah 85 

Tepung kedele 36 

Tepung gandrung 9 

Dedak halus 15 

Kacang hijau 23 

Bungkil biji kapuk 27 
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menggunakan pelet dan daun-daunan hanya membutuhkan waktu 4 bulan untuk 

mencapai ukuran 500 gram. Sehingga dianjurkan untuk dilakukan kombinasi antara 

daun-daunan dengan pelet.  

 

Kebutuhan pakan berupa pelet per hari adalah 3% dari berat ikan namun jika pakan 

berupa daun-daunan kebutuhan pakan perhari sebanyak 5-10% dari berat ikan. 

Penggunaan pakan secara kombinasi diberikan pelet sebanyak 1,5% per hari dari berat 

ikan dan hijauan sebanyak 5% per hari dari berat ikan. Pemberian pakan secara teratur 

dalam jumlah yang tepat dapat menghasilkan pertumbuhan ikan gurami yang optimal. 

Konversi pakan untuk pemeliharaan dalam kolam adalan 1,5-2%, artinya untuk 

menghasilkan 1 kg daging ikan memerlukan pakan sebanyak 1,5 kg sampai dengan 2 kg. 

Pengambilan sampling berat ikan dapat dilakukan untuk mengetahui efesiensi 

pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan ikan.  

 

2.Haman dan Penyakit 

Gangguan yang dapat menyebabkan matinya ikan adalah penyakit yang disebut 

penyakit non parasiter dan penyakit yang disebabkan parasit. Gangguan-gangguan non 

parasiter bisa berupa pencemaran air seperti adanya gas-gas beracun berupa asam 

belerang atau amoniak; kerusakan akibat penangkapan atau kelainan tubuh karena 

keturunan. Penanggulangannya adalah dengan mendeteksi keadaan kolam dan 

perilaku ikan-ikan tersebut.  

 

Ikan-ikan yang sakit biasanya menjadi kurus dan lamban gerakannya. Gangguan lain 

yang berupa penyakit parasiter, yang diakibatkan oleh bakteri, virus, jamur dan 

berbagai mikroorganisme lainnya. Bila ikan terkena penyakit yang disebabkan parasit, 

dapat dikenali sebagai berikut:  

a. Penyakit pada kulit; pada bagian-bagian tertentu berwarna merah terutama di 

bagian dada, perut dan pangkal sirip.  

b. Penyakit pada insang; tutup insang mengembang. Lembaran insang menjadi pucat, 

kadang-kadang tampak semburat merah dan kelabu  
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c. Penyakit pada organ dalam; perut ikan membengkak, sisik berdiri.  

 

Pencegahan timbulnya penyakit ini dapat dilakukan dengan mengangkat ikan dan 

melakukan penjemuran kolam beberapa hari agar parasit pada segala stadium mati. 

Parasit yang menempel pada tubuh ikan dapat disiangi dengan pinset. Pengobatan bagi 

ikan-ikan yang sudah cukup memprihatikan keadaannya, dapat dilakukan dengan 

menggunakan bahan kimia diantaranya:  

1. Pengobatan dengan Kalium Permanganat (PK)  

- Sediakan air sumur atau sumber air lainnya yang bersih dalam bak 

penampungan sesuai dengan berat ikan yang akan diobati.  

- Buat larutan PK sebanyak 2 gram/10 liter atau 1,5 sdt/100 l air.  

- Rendam ikan yang akan diobati dalam larutan tersebut selama 30-60 menit 

dengan diawasi terus menerus.  

- Bila belum sembuh betul, pengobatan ulang dapat dilakukan 3 atau 4 hari 

kemudian.  

2. Pengobatan dengan Neguvon. Ikan direndam pada larutan neguvon dengan 2-3,5% 

selama 3 menit. Untuk pemberantasan parasit di kolam, bahan tersebut dilarutkan 

dalam air hingga konsentrasi 0,1% Neguvon lalu disiramkan ke dalam kolam yang 

telah dikeringkan. Biarkan selama 2 hari.  

3. Pengobatan dengan garam dapur. Hal ini dilakukan di pedesaan yang sulit 

mendapatkan bahan-bahan kimia. Caranya:  

- Siapkan wadah yang diisi air bersih. setiap 100 cc air bersih dicampurkan 1-2 

gram (NaCl), diaduk sampai rata.  

- Ikan yang sakit direndam dalam larutan tersebut. Tetapi karena obat ini 

berbahaya, lamanya perendaman cukup 5-10 menit saja.  

- Setelah itu segera ikan dipindahkan ke wadah yang berisi air bersih untuk 

selanjutnya dipindahkan kembali ke dalam kolam.  

- Pengobatan ulang dapat dilakukan 3-4 hari Kemudian dengan cara yang sama.  
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Bagi benih gurame musuh yang paling utama adalah gangguan dari ikan liar/pemangsa 

dan beberapa jenis ikan peliharaan seperti tawes, gurame dan sepat. Musuh lainnya 

adalah biawak, katak, ular dan bermacam-macam burung pemangsa.  

 

E. Pembesaran Ikan Lele 

Pembesaran merupakan tahap akhir dalam usaha budidaya ikan lele. Benih yang akan 

dibesarkan dapat berasal dari pendederan I ataupun pendederan II. Benih yang berasal 

dari pendederan II, berarti ukuran benih sudah cukup besar, sehingga waktu yang 

dibutuhkan sampai panen tidak terlalu lama. Usaha semacam ini mengandung risiko yang 

lebih kecil, karena tingkat mortalitasnya rendah. Hasil panen yang seragam atau 

serempak pertumbuhannya dengan ukuran super adalah salah satu target yang harus 

dicapai.  

 

Gambar 4. Contoh kolam pembesaran ikan lele 

Sumber : https://juraganlele1.files.wordpress.com/2011/12/kolamlele2.jpg 

 

Ada tiga faktor penting yang harus diperhaitkan dalam usaha pembesaran, yaitu kualitas 

benih, kualitas pakan yang diberikan dan kualitas airnya itu sendiri. 

1. Kualitas Benih  

Kualitas benih yang baik berasal dari induk yang baik pula, karena itu sebaiknya benih 

dibeli dari tempat pembenihan yang dapat dipercaya atau yang telah mendapat 

rekomendasi dari pemerintah. Benih baik bisa berasal dari hasil rekayasa genetika 

seperti lele sangkuriang, proses seleksi, proses persilangan dan sebagainya. Ciri-ciri 

benih yang berkualitas yaitu tubuhnya tidak cacat/luka, posisinya tidak menggantung 

(posisi mulut di atas), aktif bergerak dan pertumbuhannya seragam.  

https://juraganlele1.files.wordpress.com/2011/12/kolamlele2.jpg
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2. Kualitas pakan  

Pakan yang diberikan harus tepat dan dalam jumlah yang mencukupi. Yang dimaksud 

tepat dalam hal ini adalah tepat ukuran, nilai nutrisi, keseragaman ukuran dan kualitas. 

Pada umumnya pakan yang digunakan berasal dari produksi pabrik. Pakan yang 

diberikan berupa pelet, dengan dosis 3–5 % dari bobot tubuhnya perhari. Pemberian 

pakan dua kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Pakan diberikan dengan cara ditebarkan 

secara merata dengan harapan setiap individu akan mendapatkannya. Selain pelet, 

sebagai makanan tambahan diberikan limbah burung puyuh yang terlebih dahulu 

dicabuti bulu-bulunya. Pemberian makanan tambahan ini memang bisa menghemat 

biaya, tapi sebagai konsekuensinya adalah dapat membawa bibit penyakit.  

 

Terdapat tiga jenis pakan untuk pemberian pada ikan lele. Ketiga jenis akan tersebut yaitu 

pakan alami, pakan tambahan, dan pakan buatan. 

a. Pakan alami : Makanan alamiah yang berupa zooplankton, larva, cacing-cacing, dan 

serangga air. Makanan berupa fitoplankton adalah Gomphonema sp. (gol. Diatome), 

Anabaena sp. (gol. Cyanophyta), Navicula sp. (gol. Diatome), Ankistrodesmus sp. (gol. 

Chlorophyta). Ikan lele juga menyukai makanan busuk yang berprotein.  

b. Pakan tambahan : Pemeliharaan di kecomberan dapat diberi makanan tambahan 

berupa sisa-sisa makanan keluarga, daun kubis, tulang ikan, tulang ayam yang 

dihancurkan, usus ayam, dan bangkai. Campuran dedak dan ikan rucah (9:1) atau 

campuran bekatul, jagung, dan bekicot (2:1:1).  

c. Pakan buatan (Pellet) : Komposisi bahan (% berat): tepung ikan=27,00; bungkil kacang 

kedele=20,00; tepung terigu=10,50; bungkil kacang tanah=18,00; tepung kacang 

hijau=9,00; tepung darah=5,00; dedak=9,00; vitamin=1,00; mineral=0,500. 

 

3. Kualitas air  

Air yang digunakan untuk usaha pembesaran harus memenuhi syarat, dalam arti 

kandungan kimia dan fisika harus layak. Bebas dari pencemaran dan tersedia 

sepanjang waktu. Sumber air yang digunakan oleh pembudidaya setempat berasal dari 

sungai dan sumur. Sistem pembagian air secara pararel, artinya masing-masing kolam 
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tidak saling berhubungan. Dengan sistem ini, maka kemungkinan untuk tertulari 

penyakit antara satu kolam dengan lainnya dapat terhindari. 

 

4. Hama dan Penyakit 

Hama adalah organisme pengganggu yang dapat memangsa, membunuh dan 

mempengaruhi produktivitas, baik secara langsung ataupun bertahap. Hama ini bisa 

berasal dari aliran air masuk, udara maupun darat. Ada dua cara yang biasanya 

digunakan untuk mencegah hama, yaitu: melakukan pengeringan dan pemupukan 

kolam, serta memasang saringan pada pintu pemasukan air (inlet).  

 

Hama pada ikan lele yang biasanya ada adalah ular, belut, ikan–ikan buas, linsang dan 

burung pemakan ikan. Penyakit dapat disebabkan oleh adanya gangguan dari jasad 

hidup atau sering disebut dengan penyakit parasiter dan yang disebabkan oleh faktor 

fisik dan kimia perairan atau non parasiter. Jasad hidup penyebab penyakit tersebut 

diantaranya adalah virus, jamur, bakteri, protozoa, nematoda dan jenis udang renik. 

Penyebab penyakit dari satu ikan ke ikan lainnya dapat melalui:  

a. Aliran air yang masuk ke kolam.  

b. Media tempat ikan tersebut hidup.  

c. Kontak langsung antara ikan yang sakit dan ikan yang sehat.  

d. Kontak tidak langsung yaitu melalui peralatan yang terkontaminasi (selang air, 

gayung, ember dan sebagainya).  

e. Agent atau carrier (perantara atau pembawa).  

 

Berikut beberapa contoh penyakit yang sering terdapat pada ikan lele : 

a. Penyakit karena bakteri Aeromonas hydrophilla dan Pseudomonas hydrophylla, : 

Bentuk bakteri ini seperti batang dengan polar flage (cambuk yang terletak di ujung 

batang), dan cambuk ini digunakan untuk bergerak, berukuran 0,7–0,8 x 1–1,5 

mikron. Gejala: warna tubuh menjadi gelap, kulit kesat dan timbul pendarahan, 

bernafas megap-megap di permukaan air. Pengendalian: memelihara lingkungan 

perairan agar tetap bersih, termasuk kualitas air. Pengobatan melalui makanan 



 

25 

 

antara lain:  

1) Terramycine dengan dosis 50 mg/kg ikan/hari, diberikan selama 7–10 hari 

berturut-turut.  

2) Sulphonamid sebanyak 100 mg/kg ikan/hari selama 3–4 hari. 2.  

 

b. Penyakit Tuberculosis : Penyebab oleh bakteri Mycobacterium fortoitum. Gejala: 

tubuh ikan berwarna gelap, perut bengkak (karena tubercle/bintil-bintil pada hati, 

ginjal, dan limpa). Posisi berdiri di permukaan air, berputar-putar atau miring-

miring, bintik putih di sekitar mulut dan sirip. Pengendalian: memperbaiki kualitas 

air dan lingkungan kolam. Pengobatan: dengan Terramycin dicampur dengan 

makanan 5–7,5 gram/100 kg ikan/hari selama 5–15 hari.  

c. Penyakit karena jamur/candawan Saprolegnia. Jamur ini tumbuh menjadi saprofit 

pada jaringan tubuh yang mati atau ikan yang kondisinya lemah. Gejala: ikan 

ditumbuhi sekumpulan benang halus seperti kapas, pada daerah luka atau ikan 

yang sudah lemah, menyerang daerah kepala tutup insang, sirip, dan tubuh lainnya. 

Penyerangan pada telur, maka telur tersebut diliputi benang seperti kapas. 

Pengendalian: benih gelondongan dan ikan dewasa direndam pada Malachyte 

Green Oxalate 2,5–3 ppm selama 30 menit dan telur direndam Malachyte Green 

Oxalate 0,1–0,2 ppm selama 1 jam atau 5–10 ppm selama 15 menit.  

d. Penyakit Bintik Putih dan Gatal/Trichodiniasis Penyebab: parasit dari golongan 

Ciliata, bentuknya bulat, kadang-kadang amuboid, mempunyai inti berbentuk tapal 

kuda, disebut Ichthyophthirius multifilis. Gejalanya seperi 

1) Ikan yang diserang sangat lemah dan selalu timbul di permukaan air. 

2) Terdapat bintik-bintik berwarna putih pada kulit, sirip dan insang;  

3) Ikan sering menggosok-gosokkan tubuh pada dasar atau dinding kolam.  

 Pengendalian: air harus dijaga kualitas dan kuantitasnya. Pengobatan: dengan 

cara perendaman ikan yang terkena infeksi pada campuran larutan Formalin 25 

cc/m3 dengan larutan Malachyte Green Oxalate 0,1 gram/m3 selama 12–24 jam, 

kemudian ikan diberi air yang segar. Pengobatan diulang setelah 3 hari.  
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e. Penyakit Cacing Trematoda Penyebab: cacing kecil Gyrodactylus dan Dactylogyrus. 

Cacing Dactylogyrus menyerang insang, sedangkan cacing Gyrodactylus menyerang 

kulit dan sirip. Gejala insang yang dirusak menjadi luka-luka, kemudian timbul 

pendarahan yang akibatnya pernafasan terganggu. Pengendaliannya seperti  

1) Direndam Formalin 250 cc/m3 air selama 15 menit.  

2) Methyline Blue 3 ppm selama 24 jam.  

3) Mencelupkan tubuh ikan ke dalam larutan Kalium Permanganat (KMnO4) 0,01% 

selama ± 30 menit.  

4) Memakai larutan NaCl 2% selama ± 30 menit.  

5) Dapat juga memakai larutan NH4OH 0,5% selama ± 10 menit.  

f. Parasit Hirudinae Penyebab: lintah Hirudinae, cacing berwarna merah kecoklatan. 

Gejala: pertumbuhannya lambat, karena darah terhisap oleh parasit, sehingga 

menyebabkan anemia/kurang darah. Pengendalian: selalu diamati pada saat 

mengurangi padat tebar dan dengan larutan Diterex 0,5 ppm.  

 

Beberapa tindakan untuk mengatasi berbagai serangan penyakit dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, antara lain aplikasi obat langsung ke ikan. Pengobatan ini 

dapat dilakukan melalui penyuntikan. Tindakan pengobatan melalui penyuntikan ini 

hanya efektif jika ikan yang terserang penyakit jumlahnya sedikit. Bakteri, jamur 

dan parasit merupakan sumber utama penyakit pada ikan lele, walaupun demikian 

masih ada penyakit lain yang belum diketahui penyebabnya.   
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