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KARAKTERISTIK HISTOLOGI GONAD INTERSEK
PADA PROTOGINI KERAPU TIKUS (CROMILEPTE SALTIVELIS VALENCIENNES,
1828) MENGGUNAKAN RANGSANGAN KOMBINASI HORMONE
Abdul Zahri, Melissa Justin Renjaan

BDP-01

Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan,
Politeknik Perikanan Negeri Tual, Maluku Tenggara
: zalwie_25@yahoo.co.id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mempelajari karakteristik histologis gonad intersek pada protogini kerapu
tikus (Cromileptes altivelis) fase pendederan setelah dirangsang kombinasi hormone metal
testosteron (MT) dan hCG. Ikan kerapu tikus yang digunakan dengan ukuran panjang 13±1 cm dan
berat 13±1,5 g. Sebanyak 27 ekor digunakan untuk pengamatan karakteristik histologi gonad
intersek. Kombinasi hormon MT (3 mg mL–1) dan hCG (20 IU mL–1) dengan dosis 1 mL kg–1
diinjeksikan secara intramuscular pada dasar sirip punggung. Pemeliharaan dilakukan selama enam
minggu pada media bersalinitas 32 g L–1 dengan padattebar 1 kg.m–2. Setiap hari ikan diberi pakan
pellet dengan kandungan protein 46% secara at satiation. Hasil penelitian menunjukkan
karakteristik histologis gonad intersek menandakan bahwa ikan sedang bertransformasi dari betina
menjadi jantan. Oogonia mengalami atresia bersamaan dengan terbentuknya jaringan testikuler dan
spermatogonia ditemukan pada minggu kedua setelah injeksi hormon. Pada minggu keempat semua
sampel histology gonad didominasi oleh jaringan testikuler fase spermatogonia sekunder dan
spermatosit.
Kata kunci: gonad, histologi, intersek, kerapu tikus
EVALUASI PRODUKSI LARVA DAN PERTUMBUHAN BENIH IKAN NILA MERAH NIFI F1 HASIL
PEMIJAHAN INDUK SELEKSI DAN KONTROL SELAMA FASE PENDEDERAN

Adam Robisalmi, Priadi Setyawan, Bambang Gunadi

BDP-02

Balai Riset Pemuliaan Ikan
 aa_salmi@yahoo.com
ABSTRAK
Peningkatan karakter pertumbuhan adalah salah satu indikator keberhasilan dalam suatu program
seleksi. Ada tidaknya perbaikan fenotipe suatu generasi dapat dilihat sejak ikan masih berukuran
kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi produksi larva dan pertumbuhan benih ikan nila
merah NIFI F1 seleksi dan kontrol selama fase pendederan. Kegiatan dilaksanakan selama empat
bulan di Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi. Ikan yang digunakan untuk pemijahan merupakan
induk ikan nila merah NIFI F0 hasil pembesaran di tambak yang terdiri dari populasi seleksi dan
kontrol. Pemijahan dilakukan di kolam air tawar menggunakan hapa 1x1 m2 masing-masing
populasi. Pemanenan larva dilakukan setelah dua minggu ploting. Larva yang muncul keatas
permukaan air selanjutnya ditempatkan di hapa pendederan dengan padat tebar 125 ekor.m-2 yang
diulang sebanyak empat kali tiap populasi. Selama pendederan 1, larva diberi pakan berprotein 3040% secara ad libitum tiga kali sehari dan pendederan dua, larva diberi pakan dua kali sehari dengan
frekuensi 15-20% dari biomassa. Parameter yang di amati meliputi produksi larva, pertumbuhan
mutlak, laju pertumbuhan spesifik, dan sintasan. Hasil penelitian menunjukkan performa reproduksi
ikan nila merah seleksi lebih tinggi dibanding kontrol yaitu sebesar 540±114 ekor. Begitu pula
dengan performa pertumbuhan benih ikan nila merah seleksi lebih tinggi dibanding kontrol dengan
nilai pertumbuhan mutlak panjang 6.33 cm, pertumbuhan bobot 6.60 g, laju pertumbuhan spesifik
7.33% bobot.hari-1 serta sintasan 81.50±4.46%. Nilai ini menunjukkan bahwa ada peningkatan
pertumbuhan pada benih ikan nila merah NIFI F1 dibanding generasi sebelumnya.
Kata kunci: larva, nila merah, pertumbuhan, produksi, seleksi
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BAKTERI KANDIDAT PROBIOTIK
DARI NILA DAN LELE SEBAGAI AGEN QUORUM QUENCHER

Angela Mariana Lusiastuti, Desy Sugiani, Hessy Novita, Uni Purwaningsih
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor
 lusiastuti_61@yahoo.co.id
ABSTRAK
Alternatif untuk mencegah dan mengendalikan bakteri pathogen adalah dengan penggunaan
probiotik untuk meningkatkan ketahanan dan pengendalian terhadap penyakit, pertumbuhan ikan
budidaya dan memperbaiki kualitas air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dua
jenis bakteri probiotik yang diisolasi dari saluran cerna ikan nila dan lele melalui amplifikasi DNA.
Dua jenis bakteri probiotik yang prospektif diisolasi dari usus ikan nila dan lele merupakan mikroba
potensial sebagai kandidat probiotik yang dapat diaplikasikan untuk menghambat pertumbuhan
bakteri pathogen dengan berperan sebagai quorum quencher. Dari total 72 isolat yang diperoleh
kemudian diidentifikasi dan diseleksi melalui uji bio kimiawi, API CH 50 System, dan uji
patogenisitas. Hasil identifikasi hanya dua isolat yang terseleksi sebagai kandidat probiotik untuk
pengendalian Aeromonas hydrophila dan Streptococcus agalactiae. Dua primer PCR yang digunakan
untuk amplifikasi 1.300bp dari gen 16 SrRNA adalah untuk forward primer 63F (5'-CAG
GCCTAACACATGCAAGTC-3') dan untuk reverse primer 1387r (5'-GGG CGGWGTGTACAAGGC-3')
(Pharmacia). Alignment Multiple analysis dilakukan berdasarkan dari data Genebank dengan BLASTN
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi) pada tingkat nukleotida. Pohon filogenetik dihasilkan
dengan GENETYX Programversi 7 dengan UPGMA dan MEGA software versi 4,0. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa isolat dari saluran cerna ikan nila dan lele tersebut adalah Bacillus subtilis dan
Bacillus cereus. Kedua isolate memiliki 98% kemiripan dengan data di Genebank dan dapat menjadi
kandidat probiotik yang baik digunakan baik sebagai quorum quencher maupun sebagai
imunostimulan pada budidaya ikan nila atau lele. Quorum quencher berfungsi mengeblok quorum
quenching dari bakteri A. hydrophila. Penelitian lebih lanjut diperlukan, termasuk menguji
kelangsungan hidup Bacillussp yang diaplikasikan melalui pakan dan sistem budidaya.
Kata kunci: Bacillussubtilis, Bacillus cereus, quorum quencher
BUDIDAYA IKAN PATIN PASUPATI (Pangasius sp) DENGAN PENGGUNAAN BENTUK AERASI
MIKROPORI BERBEDA PADA MEDIA PEMELIHARAAN

BDP-04

Ani Widiyati, AB. Prasetya, Adang Saputra
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
 ani_widiyati@yahoo.co.id
ABSTRAK

Ikan patin pasupati rentan terhadap kandungan oksigen terlarut rendah. Penggunaan aerasi pipa
mikropori diduga dapat meningkatkan kandungan oksigen terarut pada media pemeliharaan ikan
patin pasupati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bentuk aerasi dengan pipa mikropori
yang dapat meningkatkan kandungan oksigen terlarut sehingga meningkatkan pertumbuhan dan
sintasan. Penelitian dilakukan bulan Februari-April 2016 di Instalasi Penelitian dan Pengembangan
Lingkungan dan Toksikologi Budidaya Air Tawar Cibalagung Bogor, Balai Penelitian dan
Pengembangan Budidaya Air Tawar. Ikan uji adalah ikan patin pasupati dengan panjang rata-rata
awal 18±1,85 cm, ditebar pada bak fiber berukuran diameter 160 cm dengan tinggi 40 cm sebanyak
12 ekor. Rancangan penelitian rancangan acak lengkap dengan tiga ulangan, perlakuan adalah
aerator, pipi mikropori bentuk linear, sirkular dan paralel. Analisis data dengan uji sidik ragam,
kualitas air dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya ikan patin
pasupati penggunaan aerasi pipa mikropori berbentuk linear merupakan perlakuan terbaik
menghasilkan laju pertumbuhan spesifik 1,55%, produksi 23,13 g-1hari, pertumbuhan panjang 4,3
cm dan sintasan 97,22%.
Kata kunci: aerasi, mikropori, patin , pasupati, pipa
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PEMBESARAN IKAN PAPUYU (Anabas testudineus)
DENGAN PADAT TEBAR OPTIMAL DI KOLAM GAMBUT
Ani Widiyati, Yosmaniar, Tri Heru Prihadi

BDP-05

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
Jalan Sempur 1 Bogor, Tilpon 0251-8313200, Fax 0251-8327890
 ani_widiyati@yahoo.co.id
ABSTRAK
Pada budidaya ikan secara intensif, padat tebar diduga berpengaruh terhadap kinerja produksi. Ikan
papuyu merupakan salah satu ikan potensial untuk dibudidayakan di lahan gambut karena tahan
terhadap lingkungan gambut dan harga nya tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan padat
tebar optimal pada pembesaran ikan papuyu di lahan gambut. Lokasi penelitian di desa Kereng
Bangkiray, Kecamatan Sebangau Kota Palangkaraya. Wadah pemeliharaan ikan jaring berukuran
2x1,5x1,5 m, dimasukkan ke kolam tanah gambut berukuran 14,0x7,0x1,5 m. Rancangan percobaan
adalah rancangan acak lengkap dengan perlakuan padat tebar 15, 30 dan 45 ekor -1m2, ikan uji benih
ukuran 15-17 g -1 ekor, lama pemeliharaan 4 bulan. Pakan yang diberikan adalah pakan buatan
komersial kandungan protein 31%. Parameter yang diamati adalah linerja produksi yaitu laju
pertumbuhan spesifik, pertumbuhan mutlak, dan sintasan. Analisis data kinerja produksi dengan uji
sidik ragam dan uji lanjut polinomial ortogonal, kualitas air secara deskriptif. Hasil penelitian
memperlihatkan padat tebar optimal terhadap laju pertumbuhan spesifik adalah 21 ekor-1 m2,
pertambahan bobot mutlak 18 ekor-1 m2, dan sintasan 18 ekor-1m2. Nilai kisaran parameter kualitas
air di kolam gambut yaitu suhu, pH, oksigen terlarut nitrit,nitrat, dan amoniak layak untuk
pendederan ikan papuyu.
Kata kunci: budidaya, gambut, kolam, optimal, padat tebar, papuyu

PERTUMBUHAN DAN EFISIENSI PAKAN IKAN NILA SRIKANDI
(Oreochromis aureus x niloticus)YANG DIPUASAKAN SECARA PERIODIK PADA
AIR PAYAU
Bambang Gunadi, Lamanto, Adam Robisalmi

BDP-06

Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan RSDMKP-KKP
Jalan Raya 2 Sukamandi Pantura, Patokbeusi, Subang 41263FO
 manthozpwt@gmail.com
ABSTRAK
Ikan nila Srikandi (Oreochromis aureus x niloticus) yang dirilis Menteri Kelautan dan Perikanan pada
tahun 2012,mempunyai banyak keunggulan antara lain pertumbuhan cepat, tahan penyakit serta
toleran terhadap lingkungan. Pakan sebagai sumber energi untuk tumbuh merupakan komponen
biaya produksi yang jumlahnya paling besar yaitu 40-89%. Pemuasaan secara periodik mampu
meningkatkan kecepatan pertumbuhan ikan setara bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan
tanpa pemuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi respon pemuasaan
terhadap pertumbuhan dan efiseinsi pakan ikan nila Srikandi yang dipelihara di salinitas 15 ppt.
Bahan yang digunakan adalah benih ikan nila Srikandi dengan bobot rata-rata 7.09 g. Perlakuan
pemuasaan yang digunakan adalah P1 : 1 hari dipuasakan 1 hari diberi pakan (1-1), P2 : 1-2, P3 : 13, P4 : 1-4, dan P0 : kontrol dengan pemberian pakan setiap hari. Pengamatan dilakukan selama 30
hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan terbaik pemuasaan ikan nila Srikandi
secara periodik di salinitas 15 ppt yaitu pada perlakuan P4 (1 hari dipuasakan 4 hari diberi pakan)
sebesar 10,37 gr. Nilai efisiensi pakan terbaik yaitu sebesar 98,49 % pada perlakuan P4. Nilai
sintasan terbaik sebesar 94 %, yaitu pada perlakuan P1 (1 hari dipuasakan 1 hari diberi pakan). Hasil
uji statistik diketahui perlakuan pemuasaan benih ikan nila yang dipuasakan secara periodik pada
salinitas 15 ppt tidak berpengaruh nyata (P<0,005) pada semua parameter pengamatan.
Kata kunci: benih, nila srikandi, pendederan, pertumbuhan, salinitas
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PERFORMA PERTUMBUHAN BENIH KETURUNAN
IKAN LELE AFRIKA (Clariasgariepinus) HASIL SELEKSI DUA ARAH
BDP-07

Bambang Iswanto, Rommy Suprapto, Pudji Suwargono
Balai Riset Pemuliaan Ikan
Jl. Raya 2 Pantura Sukamandi – Patokbeusi, Subang, Jawa Barat 41263
 bambang.is031@kkp.go.id; bambang.is031@gmail.com
Abstrak

Performa pertumbuhan ikan lele Afrika (Clarias gariepinus) yang dibudidayakan di Indonesia telah
mengalami penurunan, sehingga perlu ditingkatkan performa pertumbuhan melalui program
seleksi. Efektivitas suatu program seleksi dalam upaya peningkatan suatu performa dapat diketahui
melalui evaluasi seleksi dua arah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program
seleksi pada ikan lele Afrika yang pada akhir tahap pembesaran sebelumnya telah dilakukan seleksi
dua arah dengan memilih sebanyak 5% individu yang memiliki performa pertumbuhan tertinggi
sebagai populasi seleksi positif dan 5% individu yang memiliki performa pertumbuhan terendah
sebagai populasi seleksi negatif. Benih yang dihasilkan dari pemijahan setiap populasi tersebut
dievaluasi performa pertumbuhannya satu bulan tahap pembenihan, satu bulan tahap pendederan
dan dua bulan tahap pembesaran. Pemberian pakan ad-libitum. Hasil penelitian ini menunjukkan:
performa pertumbuhan benih keturunan populasi seleksi positif selama pembesaran secara nyata
(P<0,05) lebih tinggi dari benih keturunan populasi seleksi negatif, sedangkan performa
pertumbuhan pada pembenihan dan pendederan tidak berbeda nyata (P>0,05). Rataan bobot akhir
benih keturunan populasi seleksi positif mencapai 201,1±25,7 g, atau 91,5% lebih tinggi dari pada
benih keturunan populasi seleksi negative. Laju pertumbuhan spesifik benih keturunan populasi
seleksi positif juga lebih tinggi dari pada benih keturunan populasi seleksi negative. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa seleksi individu efektif untuk dilakukan.
Kata Kunci: benih, ikan lele Afrika (Clarias gariepinus), pertumbuhan, seleksi dua arah.

INTENSITAS DAN PREVALENSI EKTOPARASIT
PADA BENIH IKAN NILA YANG TERINFEKSI EKTOPARASIT MELALUI
PERENDAMAN AIR REBUSAN DAUN BINAHONG (Anredera cordifolia)
BDP-08

Citra Panigoro, Juliana, Yuniarti Koniyo
Manajemen Sumberdaya Perairan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo
 juliana@ung.gmail.com
Abstrak

Ektoparasit merupakan salah satu penyebab timbulnya penyakit pada ikan air tawar yang sering
menimbulkan kerugian dan kegagalan pada usaha budidaya ikan air tawar. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui intensitas dan prevalensi ektoparasit pada benih ikan Nila (Oreochromis niloticus)
melalui perendaman air rebusan daun Binahong (Anredera cordifolia). Metode penelitian ini yaitu
metode eksperimen menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang digunakan
adalah lama perendaman rebusan daun binahong (Anredera cordifolia) yang terdiri dari empat
perlakuanya itu perlakuan A (kontrol), B (5 menit), C (10 menit) dan D (15 menit) dengan tiga
ulangan. Analisa data dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap. Pada penelitian ini
ditemukan dua jenis ektoparasit yang menginfeksi benih ikan Nila yaitu Cichlidogyrus sp. dan
Trichodina sp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama perendaman berpengaruh terhadap
intensitas dan prevalensi ektoparasit pada benih ikan Nila (Oreochromis niloticus) yang terinfeksi.
Lama perendaman terbaik yang diperoleh pada penelitian ini terhadap intensitas ektoparasit
Cichlidogyrus sp.dan Trichodina sp. adalah perlakuan B dengan lama perendaman selama lima menit.
Kata Kunci :Binahong, Cichlidogyrus, Ektoparasit, Nila, Trichodina
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PERAN ATTRAKTAN DALAM PAKAN UNTUK PERTUMBUHAN IKAN
Dahlan Makatutu, Mulyasari

BDP-09

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
Jl. Sempur No. 1 Bogor 16154
 mulyasari_bogor@yahoo.com.
Abstrak
Attraktan adalahjenis zat atau bahan yang bila ditambahkan pada pakan dapat meingkatkan
palatabilitas pakan tersebut. Penggunaanattraktan pada pakan ikan memberikan hasil positif dan
bermanfaat untuk usaha budidaya perikanan. Penggunaan attraktan dapat meningkatkan laju
pertumbuhan ikan, meningkatkan rasio efisiensi pakan dan memperbaiki palatabilitas suatu jenis
pakan. Dalam tulisan ini akan diulas mengenai prinsip dasar bagaimana cara kerja attraktan, jenisjenis attraktan dan penelitian-penelitian yang mengulas tentang pengaruh atraktan pada tingkat
konsumsi pakan.
Kata Kunci: attraktan, pakan, pertumbuhan ikan

STATUS PEMANFAATAN BAHAN HASIL SAMPING
INDUSTRI PENGOLAHAN UDANG SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN PAKAN PADA
BENIH IKAN BAUNG (Hemibagrus nemurus)
Deisi Heptarina

BDP-10

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
 deisi.heptarina27@gmail.com
ABSTRAK
Tepung ikan merupakan bahan baku pakan utama yang sebagian besar kebutuhannya masih
disediakan melalui impor, sehingga biaya pakan yang berkontribusi >60% dari biaya total produksi
budidaya cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Tepung kepala udang merupakan salah
satu alternatif sumber bahan baku pakan ikan yang potensial untuk mengurangi penggunaan tepung
ikan impor dalam kegiatan budidaya ikan-ikan lokal hasil domestikasi, misalnya baung (Hemibagrus
nemurus), yang bernilai ekonomis tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, industri
pengolahan udang ekspor pada 2015 telah mencapai 145.077,9 ton dan hanya 20-30% saja yang
dimanfaatkan sebagai daging udang utuh, sementara sisanya merupakan hasil samping yang dapat
mengakibatkan pencemaran lingkungan jika tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu,
studi mengenai pencarian alternatif bahan baku pengganti tepung ikan terus dilakukan untuk
menekan biaya pakan. Studi ini bertujuan untuk menentukan dosis penambahan tepung kepala
udang terbaik untuk pertumbuhan benih ikan baung. Pemeliharaan dilakukan selama 50 hari pada
bulan Oktober s.d. November 2018 di Laboratorium Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar.
Sebanyak 375 ekor benih ikan baung berbobot rata-rata 1,8±0.02g dimasukkan ke dalam 15 buah
akuarium berukuran 60x40x35 cm3. Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap
dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan, yaitu perlakuan pakan dengan dosis tepung kepala udang sebesar
0%, 5%, 10%, 15% dan 20%. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penambahan tepung kepala
udang sebanyak 5% dalam pakan menghasilkan pertumbuhan terbaik pada benih ikan baung.
Kata kunci: bahan pakan alternatif, ikan baung, pertumbuhan, tepung kulit udang.
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PENGARUH JENIS PAKAN TERHADAP PERTUMBUHAN
LARVA IKAN GABUS (Channastriata)
BDP-11

Dessy Nurul Astuti
Balai Riset Pemuliaan Ikan, Jl. Raya 2 Sukamandi, Subang Jawa Barat.
ABSTRAK

Ikan gabus (Channa striata) merupakan komoditi perikanan yang bernilai ekonomis tinggi karena
diketahui mengandung albumin yang bermanfaat dalam bidang kesehatan dan industry farmasi.
Upaya domestikasi dilakukan sebagai langkah awal untuk mendukung pengembangan budidaya ikan
gabus. Salah satu penentu keberhasilan pengembangan budidaya ikan gabus adalah ketersediaan
pakan baik jenis maupun jumlahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis
pakan yang berbeda terhadap laju pertumbuhan larva ikan gabus. Pakan larva yang digunakan
berupa Tubifex, naupli Artemia dan kista Artemia. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa jenis
pakanTubifex memberikan laju pertumbuhan harian sebesar 8,82% dan bobot 16,19% lebih tinggi
dari pada penggunaan pakan berupa naupli Artemia maupun kista Artemia. Laju pertumbuhan harian
larva menggunakan pakan naupli Artemia sebesar 6,10% dan bobot 8,83%, tidak berbeda nyata
dengan penggunaan kista Artemia dengan laju pertumbuhan harian sebesar 6,07% dan bobot 7,65%.
Penggunaan Tubifex sebagai pakan alami direkomendasikan untuk menunjang pertumbuhan
optimum fase larva pada pembenihan ikan gabus.
Kata kunci: artemia, larva, pakan, tubifex

ANALISIS TOTAL BAHAN ORGANIK
PADA AIR PROSES BUDIDAYA IKAN NILA (Oreochromis niloticus)
Diana Arfiati✉, Rizal Prabowo, Asthervina Widyastami Puspitasari
BDP-12

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya
Jl. Veteran Nomor 16, Ketawanggede, Kota Malang 65145
✉d_arfiati@yahoo.com
ABSTRAK

Kegiatan budidaya seringkali meninggalkan limbah organik yang dapat mengganggu kualitas fisika
dan kimia perairan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika total bahan
organik (TOM) pada kolam pengendapan/inlet, kolam budidaya dan saluran pembuangan/outlet di
lokasi budidaya ikan nila milik UPT PTPBP2KP Kepanjen, Malang. Penelitian dilakukan pada bulan
Januari hingga Febuari 2018 di UPT PTPBP2KP, Kepanjen, Malang menggunakan air dari sungai
Molek. Metode yang digunakan adalah metode survei. Pakan yang diberikan sebanyak 15 kg per hari
untuk 12.000 ekor dengan panjang 15-22 cm dan berat 100-150 gram. Pengambilan sampel
dilakukan setiap minggu (selama 5 minggu) pada pagi hari (pukul 07.00 WIB) sebelum ikan diberi
pakan dan siang hari (pukul 12.00 WIB) setelah ikan diberi pakan. Sampel diambil pada inlet, kolam
ikan nila, dan outlet. Pengujian TOM menggunakan oksidator KMnO4, parameter fisika dan kimia
yang diukur adalah suhu, pH, oksigen terlarut, dan amonia. Rata-rata TOM pada inlet sebesar 47,48
mg.L-1, kolam ikan nila sebesar 82,22 mg.L-1, outlet sebesar 119,45 mg.L-1. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa TOM pada tiga lokasi sampel telah melebihi ambang batas sebesar 20-40 mg.L1. Dengan demikian sisa pakan dan sisa metabolisme ikan memberikan kontribusi hingga 2,5 kali
lebih banyak . Hasil pengukuran fisika kimia air masih dalam kisaran yang sesuai untuk budidaya
ikan nila. Suhu berkisar 25-31,70C; pH 6,5-8,1; oksigen terlarut 3,85-6,60 mg.L-1; dan amonia 0,0590,472 mg.L-1. Sehingga perlu dilakukan pengolahan air sebelum dan sesudah digunakan agar sesuai
dengan standar mutu air untuk budidaya ikan nila dan tidak mencemari perairan sungai.
Kata kunci: ikan nila, inlet, kolam budidaya, outlet , total bahan organik
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KEMAMPUAN ADAPTASI IKAN HIAS Oryzias marmorata
ASAL DANAU TOWUTI SULAWESI SELATAN PADA HABITAT EX-SITU
Djamhuriyah S. Said, Novi Mayasari

BDP-13

Pusat Penelitian Limnologi-LIPI
 djamhuriyah@limnologi.lipi.go.id
ABSTRAK
Oryzias marmorata merupakan salah satu spesies dari kelompok Oryzias yang merupakan ikan asli
Indonesia dan hidup secara alami di Danau Towuti Sulawesi Selatan. Ikan tersebut berfungsi sebagai
ikan hias. Penelitian ini bertujuan mengembangkan ikan tersebut secara ex-situ di laboratorium
Pusat Penelitian Limnologi-LIPI. Pengambilan sampel di alam dilakukan pada tahun 2016-2017. Ikan
ditangkap dari Danau Towuti menggunakan jaring, kemudian dibawa ke Laboratorium. Dari tiga kali
pengambilan sampel di alam, keberhasilan hanya peroleh pada sampel ketiga dengan sintasan
33,33%. Ikan berhasil diadaptasikan pada kondisi ex-situ di Laboratorium dan dalam waktu 7 bulan
mencapai sintasan 30%. Dalam waktu empat bulan masa pemeliharaan di laboratorium, ikan
mampu bereproduksi. Derajat penetasan berkisar 0-100 %, dengan lama inkubasi telur (LIT) selama
6 - 9 hari. Sintasan mingguan larva selama 10 minggu pertama mencapai 94,93% dengan ukuran
panjang rata-rata 21,84 ± 2,75 mm. Dengan demikian terlihat ikan Oryzias marmorata mampu
beradaptasi pada kondisi terkontrol di habitat ex-situ.
Kata kunci: adaptasi, habitat ex-situ, Oryziasmarmorata

PENGARUH VOLUME AIR YANG BERBEDA UNTUK PERTUMBUHAN
DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH CLOWN FISH (Amphipirion ocellaris)
Erlangga1, Zulfikar1, Hasrati Azrifa2

BDP-14

1Prodi

2Prodi

Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh
Budidaya Perairan Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh
Jl. Cot Tengku Nie Reuleut, Kabupaten Aceh Utara, NAD
: erlangga@unimal.ac.id
ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober 2017 bertempat di
Laboratorium Hatchery dan Teknologi Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian
Universitas Malikussaleh.Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap
(RAL) non faktorial dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Adapun perlakuannya adalah sebagai berikut:
Perlakuan A: volume air 30 %, Perlakuan B: volume air 50%, Perlakuan C: volume air 70%, Perlakuan
D: volume air 90 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh volume air laut yang berbeda
memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap pertambahan bobot Clown fish (Amphipirion
ocellaris) dengan nilai F hit (1,803)< F tab(0,05) (4,066) dan berpengaruh sangat nyata terhadap
pertambahan panjang Clown fish (Amphipirion ocellaris) dengan nilai F hit (10,02)>F tab(0,01)
(7,590992), dan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup Clown fish
(Amphipirion ocellaris) dengan nilai F hit (2,278)<F tab(0,05) (4,066). Adapun angka pertambahan
bobot terbaik terdapat pada perlakuan A volume air 30% sebanyak
0,051 gram kemudian perlakuan C sebesar 0,045 gram di susul pada perlakuan D sebesar 0,037 gram
dan perlakuan B sebanyak 0,031 gram. Pertambahan panjang terbaik terdapat pada perlakuan D
sebesar 0,892 cm, perlakuan C sebesar 0,830 cm diikuti oleh perlakuan B volume air 50% dengan
pertambahan panjang sebesa 0,738 cm, selanjutnya pada perlakuan A volume air 30% sebesar 0,576
cm. Kelangsungan hidup terbaik terdapat pada perlakuan D 50%, perlakuan C 45%, A 30%, dan
perlakuan B 17%.
Kata kunci: Clown fish, kelangsungan hidup, pertumbuhan , volume air
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PENINGKATAN PERFORMA IKAN PATIN SIAM
(Pangasianodon hypophthalmus) MELALUI APLIKASI ENZIM DAN PROBIOTIK
DALAM PAKAN
BDP-15

Evi Tahapari
Balai Riset Pemuliaan Ikan, Jl. Raya 2 Sukamandi, Subang-Jawa Barat 41256
 evitahapari@yahoo.co.id
ABSTRAK
Salah satu faktor produksi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan adalah pakan. Biaya pakan
ikan merupakan kontribusi terbesar dalam kegiatan budidaya secara intensif. Perlu dilakukan upaya
peningkatan efisiensi produksi melalui pemanfaatan enzim dan probiotik komersial guna
meningkatkan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan enzim dan
probiotik komersial dalam pakan lokal terhadap performa ikan patin. Perlakuan yang diberikan
dalam penelitian ini adalah: A. Pakan lokal (kontrol); B. Pakan lokal ditambah enzim; C. Pakan lokal
ditambah probiotik. Pengujian dilakukan di kolam tanah dengan menggunakan wadah jaring ukuran
2x2x1,25 m. Setiap perlakuan diulang dua kali. Padat penebaran 40 ekor/jaring, dengan rataan bobot
awal 4,5 g dan ketinggian air kolam 80-100 cm. Pemeliharaan dilakukan selama 3,5 bulan. Parameter
uji yang diamati adalah pertumbuhan, konversi pakan dan sintasan ikan. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa, penambahan enzim dan probiotik pada pakan lokal mampu meningkatkan
bobot akhir secara signifikan (P<0,05) dibandingkan dengan pakan lokal (kontrol). Bobot akhir ikan
patin yang diberi pakan enzim mencapai 117,08±1,35 g, pakan probiotik 115,53±2,18 g, dan pakan
lokal 106,30±8,20 g. Nilai rasio konversi pakan (FCR) pada perlakuan pakan lokal, pakan lokal
ditambah enzim dan pakan lokal ditambah probiotik adalah; 1,75, 1,52 dan 1,57. Pemberian pakan
enzim maupun probiotik mampu meningkatkan efisiensi pakan sebesar 14,9% dan 11,4% dan
meningkatkan biomassa panen sebesar 12,90% dan 10,81% dibandingkan dengan pakan lokal. Serta
dapat menekan biaya pakan sebesar 9,4% dan 8,7%. Sintasan ikan uji pada semua perlakuan relatif
tinggi dan tidak berbeda nyata (P>0,05) berkisar 89,75-92%.
Kata kunci : enzim, ikan patin, probiotik, pakan lokal

BDP-16

PERFORMA IKAN MAS MUSTIKA
(RAJADANU TAHAN KHV) TERHADAP CEKAMAN STRESS
Flandrianto Sih Palimirmo, Khairul Syahputra, Yogi Himawan,
Didik Ariyanto, Huria Marnis
Balai Riset Pemuliaan Ikan,
Jalan Raya 2 Sukamandi, Subang, Jawa Barat
ABSTRAK

Ketahanan ikan terhadap stress berbeda pada tiap jenis dan strain ikan. Salah satu indicator untuk
mengetahui kemampuan ikan dalam mengendalikan stress adalah dengan mengukur kadar hormone
kortisol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons ikan mas Mustika terhadap stres. Pada
uji ini digunakan ikan mas strain Mantap (Majalaya) sebagai pembanding karena telah teruji tahan
penyakit. Masing-masing kelompok strain ikan mas (Mustika dan Majalaya) diberi stressor dengan
cara mengangkat ikan mas ke permukaan dan dibiarkan selama 10 menit. Setelah perlakuan, ikan
dibius dengan MS-222. Darah diambil sebanyak 1 ml dengan menggunakan 26-gauge needle syringe.
Pengukuran hormone kortisol menggunakan sampel serum, dimana semua sampel di uji duplo.
Pengujian level hormone menggunakan metode ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi hormone kortisol pada ikan mas Mustika lebih rendah
(11,19±5,64 ng.ml-1) jika dibandingkan dengan ikan mas strain Majalaya (13,96±4,65 ng.ml-1).
Respons stress ikan mas Mustika lebih baik jika dibandingkan dengan ikan mas strain Majalaya.
Kata kunci: cekaman stress, Ikan mas, kortisol, Mustika
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PEMBALIKAN KELAMIN PADA LARVA IKAN NILA MERAH (Oreochromis sp.)
MELALUI PERENDAMAN DALAM EKSTRAK STEROID TERIPANG
G. Nugroho Susanto, Sri Murwani, Deni Wahyu Safitri

BDP-17

Departmen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Lampung, Bandar Lampung
gnugrohos@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perendaman larva ikan nila merah
(Oreochromis sp.) dalam ekstrak steroid teripang terhadap pembentukan monoseks jantan. Larva
ikan nila umur dua dan empat minggu direndam dalam ekstrak steroid teripang dengan dosis 2
mg.L-1 air selama 24 dan 36 jam. Jumlah larva yang direndam sebanyak 50 ekor tiap perlakuan. Larva
ikan dipelihara sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam akuarium. Pengamatan dilakukan pada
larva ikan umur sekitar 50-60 hari atau sampai organ kelamin ikan dapat diamati. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perendaman pada fase larva ikan umur dua minggu selama 24 jam terbukti
paling efektif dalam menghasilkan ikan jantan. Persentase jantan tertinggi mencapai 69,5% pada
dosis 2 mg.L-1 steroid ekstrak teripang dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya termasuk
kontrol. Namun perlakuan tersebut berpeluang menghasilkan individu hermaprodit, dan tidak
berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya.
Kata kunci : ikan nila merah, Oreochromis, steroid, teripang, perendaman

UJI FITOKIMIA EKSTRAK TANAMAN MANGROVE
Sonneratia alba ASAL DARI KAWASAN PESISIR AMAL

BDP-18

Gloria Ika Satriani1, Burhanuddin Ihsan2
2) Jurusan

1) Jurusan

Akuakultur FPIK
Manajemen Sumberdaya Perairan FPIK
Universitas Borneo Tarakan
gloria.ubt@gmail.com
ABSTRAK

Keberadaan ekosistem mangrove di Kota Tarakan memiliki potensi besar terhadap nilai ekologi dan
ekonomi masyarakat pesisir Kota Tarakan. Terdapat kearifan lokal yang dimiliki secara turun
temurun oleh masyarakat nelayan Kota Tarakan dalam memanfaatkan bagian tumbuhan Sonneratia
alba menjadi bahan baku pembuatan beda kata upupur dingin. Bahan ini memiliki aktivitas metabolit
sekunder (bioaktif) yang diproduksi oleh tumbuhan mangrove S. alba. Penelitian ini bertujuan untuk
untuk menguji kandungan senyawa bioaktif tanaman mangrove S. alba yang tumbuh di kawasan
pesisir Pantai Amal Kota Tarakan Penelitian ini dilaksanakan mulai Januari 2018 hingga April 2018
di Laboratorium Lingkungan FPIK UBT. Tahapan pada penelitian ini terdiri dari preparasi sampel,
ekstraksi, dan ujifitokimia (alkaloid, fenol, flavonoid, saponin, steroid, dantanin). Berdasarkan hasil
penelitian diketahui terdapat perbedaan karakteristik rendemen hasil serasi antara pelarut etanol
70% dan 96% yang digunakan, yaitu pada uji kualitatif fitokimia dihasilkan nilai positif mengandung
alkaloid, fenol, flavonoid, serta tanin, dan negative saponin pada semua pelarut. Pada pelarut etanol
70% dihasilkan positif steroid, sedangkan pada pelarut 96% dihasilkan negatif steroid.
Berdasarkanhasil pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer (760 nm) dihasilkan nilai
fenol sebesar 0,073±0,022 mg GAEml-1pada sample ekstrak S. alba.
Kata kunci: bioaktif, ekstraksi, Fitokimia, Soneratiaalba
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PROFIL HORMON ESTRADIOL 17β DAN INDUKSI
HORMON OVAPRIM DALAM PEMIJAHAN BUATAN IKAN SELAIS
BDP-19

Heri Masjudi, Usman M. Tang, Henni Syawal, Nasril
Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, Riau 28293
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis jumlah hormon estradiol dan testosterone dalam tubuh induk
ikan selais (Ompok hypophthalmus Blkr) yang telah matang gonad dan jumlah dosis hormone
ovaprim yang digunakan berdasarkan jumlah hormone dalam tubuh ikan terhadap keberhasilan
ovulasi dan pemijahan ikan Selais. Metode yang digunakan adalah rancangan acak lengkap yang
terdiri dari empat taraf yaitu ovaprim 0,05 ml.100 gram-1 berat tubuh ikan selais, 0,07, ml.100 gram1 berat tubuh ikan selais, 0,09 ml.100 gram-1 berat tubuh ikan selais dan 0,11 ml.100 gram-1 berat
tubuh ikan selais. Berat induk yang digunakan dalam penelitian adalah 100 gram.ekor-1. Hasil
penelitian menunjukkan jumlah dosis yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata terutama
pada penyuntikan hormone ovaprim dengan dosis 0,11 ml.100 gram-1 berat induk ikan selais, yang
ditandai dengan waktu laten yang lebih singkat yaitu 11, 27 jam, menghasilkan jumlah telur yang
tertinggi (3243 butir), Diameter telur yang terbesar yakni 1.35 mm, pembuahan telur sebesar 36.54
%, derajat penetasan telur sebesar 61.72 %, dan kelangsungan hidup larva sebesar 84.53 %.
Kata kunci: estradiol, ovulasi, penetasan, testosterone

DETEKSI GEN VIRULEN PADA AEROMONAS HYDROPHILA YANG DIISOLASI
DARI SAMPEL IKAN MENGGUNAKAN TEKNIK PCR
BDP-20

Hessy Novita, Muslikha, Sri Pujiyanto, Siti Nurjanah
Instalasi Riset Pengendalian Penyakit Ikan,
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawardan Penyuluhan Perikanan
Jl. Sempur No. 1 Bogor
 hestahamdani@gmail.com
ABSTRAK

Deteksi factor virulen bakteri Aeromonas hydrophila adalah komponen penting dalam menentukan
potensi patogenisitas karena factor virulen bertindak sebagai multifungsi dan multifaktorial. Dalam
penelitian ini bakteri A. hydrophila diisolasi dari ikan yang terinfeksi A. hydrophila pada media TSA
(Tryptic Soy Agar) sebagai media isolasi. Untuk deteksi cepat dari empat factor virulen A. hydrophila
adalah aerolysin (aer), nuclease (nuc), serin protease (ser) dan lipase (lip), dengan uji reaksi rantai
polymerase menggunakan PCR. Penampilan pita DNA pada gen virulen dari sampel isolate positif A.
hydrophila menunjukkan berat molekul aerolysin (aer-417bp), nuclease (nuc-504bp), serin protease
(ser-211bp) dan lipase (lip-155bp).
Kata Kunci: Aeromonas hydrophila, factor virulen, PCR, patogenisitas
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PENGARUH APLIKASI INSEKTISIDA ABAMEKTIN
TERHADAP BUDIDAYA IKAN MAS SISTEM MINAPADI
Imam Taufik, Lies Setijaningsih

BDP-21

Balai Litbang Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bogor
ABSTRAK
Penggunaan insektisida di sawah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi padi.
Beberapa bahan aktif insektisida ada yang berdaya racun tinggi bagi organisme air dan dapat
membahayakan ekosistem perairan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh aplikasi
insektisida abamektin di sawah terhadap ikan mas yang dibudidayakan dengan sistem minapadi.
Penelitian diawali dengan uji toksisitas akut insektisida abamektin terhadap ikan mas (LC50),
dilanjutkan dengan uji lapang di sawah minapadi. Bahan uji berupa formulasi insektisida berbahan
aktif 20,18 g.l-1 abamektin, hewan uji adalah ikan mas ukuran 2,3 (± 0,16) g.ekor-1 dan benih padi
jenis VUB yaitu IR-64 berumur 20 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abamentin berdaya
racun sangat tinggi bagi ikan mas (LC50-96 jam = 0,535 mg.l-1) dengan nilai unit toksistas (UT)
sebesar 1,87 dan waktu paruh (LT50) < 7 hari. Aplikasi abamektin di sawah pada dosis 0,5 sampai
1,0 l.ha-1 tidak berdampak buruk terhadap ikan mas yang dibudidayakan di perairan sawah dengan
sistem minapadi.
Kata kunci: abamektin, ikan mas, insektisida, minapadi, toksisitas

EFEKTIVITAS SUSUNAN FILTER TERHADAP KONSENTRASI N DAN P PADA
PENDEDERAN IKAN MAS (Cyprinus carpio) DENGAN SISTEM RESIRKULASI
Imam Taufik, Lies Setijaningsih

BDP-22

Balai Litbang Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bogor
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui optimasi kinerja kombinasi filter dalam mereduksi unsur
hara nitrogen (N) dan fosfat (P) pada pendederan ikan mas. Jenis filter yang digunakan sebagai
perlakuan pada penelitian ini yaitu kombinsi : a. batu kapur dan arang kayu, b. arang kayu dan pasir,
c batu kapur dan pasir dan d .kontrol (tanpa filter). Setiap perlakuan dilakukan tiga kali
pengulangan. Hewan uji benih ikan mas ukuran panjang 3 cm yang ditebar dengan kepadatan 150
ekor/m2. Pakan diberikan secara satiasi. Parameter yang diamati adalah sintasan, laju pertumbuhan
harian, pertambahan bobot dan kualitas air. Rancangan yang digunakan RAL dengan uji ANOVA
dilanjutkan uji Duncan untuk mengetahui perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda
nyata. Sedangkan untuk mengetahui efektivitas filter dan kualitas air dianalisa secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan bobot dan kelangsungan hidup benih ikan mas
sangat dipengaruhi oleh penggunaan kombinasi filter arang kayu dan pasir sehingga kualitas air
layak sebagai media hidupnya. Kisaran bobot dan kelangsungan hidup tertinggi 1,33 -2,02 g dan 62
– 86 % untuk perlakuan B. Kualitas air optimum dengan, oksigen terlarut 3,40 - 6,46 mg L-1, suhu
27,2 - 29,6 dan nilai pH 6,0 - 7,0, TN 17,51% dan TP 0,496 %.
Kata kunci: filter, ikan mas, nitrogen, pospor
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HUBUNGAN PANJANG–BERAT & FAKTOR KONDISI
IKAN PATIN SIAM ASAL SENTRA BUDIDAYA PADA TAHAP PEMBESARAN
BDP-23

Jadmiko Darmawan, Evi Tahapari
Balai Riset Pemuliaan Ikan, Sukamandi
Jln. Raya 2 Sukamandi, KM 99 Pantura, Subang, Jawa Barat
 micho_jad@yahoo.co.id
ABSTRAK

Ikan patin siam merupakan salah satu spesies ikan budidaya air tawar yang telah banyak
dikembangkan dan memiliki peluang ekonomis yang cukup tinggi. Namun demikian, informasi hasil
– hasil penelitian pada aspek – aspek biologinya masih sangat sedikit. Analisa hubungan panjang –
berat dan faktor kondisi ikan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat korelasi fungsional antara
panjang dengan berat, pola pertumbuhan dan kondisi kesehatan relatif populasi ikan. Analisa
dilakukan berdasarkan data panjang dan berat hasil pengukuran langsung pada populasi ikan patin
siam yang berasal dari empat lokasi sentra budidaya ikan patin yaitu Bogor, Sukamandi, Lampung
dan Tulungagung. Metode pengambilan sampel dilakukan secara random sampling. Data yang
diperoleh dianalisa dengan menggunakan persamaan kurva geometrik, sedangkan faktor kondisi
ikan diestimasi dengan formula koefisien kondisi Fulton (K). Hasil penelitian menunjukkan korelasi
antara panjang dengan berat sangat signifikan dimana nilai koefisien korelasi (r) pada populasi ikan
patin siam yang berasal dari empat lokasi lebih dari 0,90 (90%), yaitu berkisar antara 0,91 – 0,98.
Nilai hubungan panjang – berat menunjukkan bahwa populasi ikan patin siam yang berasal dari
empat lokasi memiliki pola pertumbuhan allometrik (pertumbuhan panjang tidak selaras dengan
pertumbuhan berat). Populasi ikan patin siam yang berasal dari Bogor, Sukamandi dan Lampung
memiliki pola pertumbuhan allometrik positif (b>3) dengan nilai koefisien b berturut-turut sebesar
3,469; 3,191; dan 3,194, sedangkan populasi ikan patin siam yang berasal dari Tulungagung memiliki
pola pertumbuhan allometrik negatif (b<3) dengan nilai koefisien b sebesar 2,409.
Kata kunci: panjang, berat, patin siam, koefisien korelasi, allometrik

FREKUENSI PEMBERIAN PAKAN KAPPA-KARAGENANTERHADAP
PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP IKAN KERAPU BEBEK
Cromileptes altivelis
BDP-24
Jakomina Metungun, Mariana Yermina Beruatjaan, Helena Afia Sahusilawane
Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Politeknik Perikanan Negeri Tual
Jalan Raya Langgur0Sathean km 06, Sathean, Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara
 Lany.metungun@gmail.com
ABSTRAK
Imunostimulan dari Kappa-karagenan diketahui mampu meningkatkan pertumbuhan dan tingkat
kelangsungan hidup ikan kerapu bebek Cromileptes altivelis yang diberikan melalui pakan. Pakan
yang mengandung kappa-karagenan dengan dosis terbaik 10 gr.kg-1 dengan frekuensi pemberian
yang berbeda-beda yaitu perlakuan (1) Kontrol: Pemberian Pakan pellet; (2) PK1: Pemberian pakan
kappa-karagenan selama pemeliharaan 6 minggu; (3) PK7: Pemberian pakan kappa-karagenan
selama minggu ke-1 (7 hari) dan selanjutnya diberikan pakan pellet tanpa kappa-karagenan; (4)
PK14: Pemberian pakan kappa-karagenan selama minggu ke-I dan minggu ke-II (14 hari) selanjutnya
diberikan pakan pellet; (5) PK21: Pemberian pakan kappa-karagenan secara selang-seling (minggu
ke-I diberikan pakan kappa-karagenan dan minggu ke-II diberikan pakan pellet) selama 6 minggu
pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan PK21 yang diberikan secara selang
seling mampu memberikan pertumbuhan terbaik yaitu 2,06 gr dengan tingkat kelangsungan hidup
untuk semua perlakuan 100% kecuali kontrol 96,76%.
Kata kunci : Kappa-karagenan, ikan kerapu bebek, pertumbuhan
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PENGARUH KADAR PROTEIN TERHADAP
PERTUMBUHAN, KELANGSUNGAN HIDUP, AKTIVITAS ENZIM dan KOMPOSISI
KARKAS PADA IKAN BESENG-BESENG (Marosatherina ladigesi)
Jayadi, Amrah Husma, Nursahran

BDP-25

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia
Jalan Urip Sumoharjo Km 5 Makassar 90230.
 jayadi.jayadi@umi.ac.id; jayadi_fatrial@yahoo.com
ABSTRAK
Marostherina ladigesi dengan nama lokal disebut ikan beseng-beseng, merupakan ikan asli dan
endemik di zone wallacea, terdaftar sebagai ikan terancam punah, dan sudah didomestikasi. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kadar protein yang berbeda terhadap kelangsungan
hidup, pertumbuhan, aktivitas enzim, dan komposisi protein tubuh ikan beseng-beseng. Metode
penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan dan tiga ulangan.
Perlakuan penelitian: A: kadar protein 40 %, B : 50 % dan C: 60 %. Kadar protein 60 % memberikan
pertumbuhan, kelangsungan hidup, komposisi protein tubuh dan aktivitas enzin protease yang tinggi
selama pemeliharaan 90 hari.
Kata kunci: protein, pertumbuhan, ikan beseng-beseng,

APLIKASI MEDIA TANAM YANG BERBEDA
PADA SISTEM AKUAPONIK BELUT DAN SELADA
Laksmi Sulmartiwi, Nurul Laily Wardani

BDP-26

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Surabaya 60115.
 Laksmi-s@fpk.unair.ac.id
ABSTRAK
Budidaya belut yang telah dilakukan masih menggunakan lumpur yang memerlukan campuran
dengan bahan organik lain. Hal tersebut menjadi kendala dalam budidaya belut. Untuk mengatasi hal
tersebut, maka budidaya belut dapat dilakukan dengan media air jernih untuk pemeliharaannya.
Salah satu teknologi yang menggunakan media air jernih adalah teknologi akuaponik yang
merupakan kombinasi antara tanaman dan budidaya ikan dalam satu wadah. Tanaman berfungsi
sebagai filter dari air limbah budidaya yang dimanfaatkan kembali untuk budidaya ikan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media tanam yang berbeda terhadap pertumbuhan belut
dan tanaman selada serta kualitas air media. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dengan media tanam selada yang berbeda yaitu pecahan batu bata, zeolit dan batu apung.
Parameter yang diamati adalah laju pertumbuhan spesifik belut, pertumbuhan tanaman selada,
kelulushidupan belut dan kualitas air media meliputi suhu, pH, amoniak, nitrit, nitrat. Hasil peneltian
menunjukkan bahwa laju pertumbuhan spesifik tertinggi pada perlakuan zeolit yaitu 1,19% karena
berbeda nyata dengan perlakuan batu bata dan batu apung sedangkan tanpa penggunaan media
tanam menunjukkan laju pertumbuhan spesifik terendah yaitu 0,39% dan pertumbuhan tinggi
selada 11,390 cm pada zeolit yang berbeda nyata dengan perlakuan lain. Tingkat kelulushidupan
tertinggi yaitu pada perlakuan zeolit sebesar (70%). Hasil pengukuran kualitas air suhu berkisar 2730 ºC , Ph 7,7-8,4, oksigen terlarut berkisar antara 4-6 mg l-1, , amonia 0,138-0,335 mg l-1, nitrit 0,503,50 mg l-1, nitrat 0,10-0,25 mg l-1. Perlakuan dengan menggunakan media tanam zeolit menghasilkan
pertumbuhan tertinggi, hal ini dikarenakan zeolit termasuk batuan alam yang memiliki kandungan
fosfor yang cukup tinggi.
Kata Kunci : Belut, akuaponik, pertumbuhan
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PERTUMBUHAN ELVER IKAN SIDAT
(Anguila bicolor bicolor) PASCA PEMBANTUTAN DI PERAIRAN SEMI ALAMI
BDP-27

Latifa Fekri1, Ridwan Affandi2, MF. Rahardjo2, Tatag Budiadi3,
Charles PH. Simanjuntak2

1 Mahasiswa

Program Doktoral, PengelolaanSumber Daya Perairan, Sekolah Pascasarjana IPB
2 Departemen Manajemen Sumber DayaPerairan, FPIK IPB
3 Departemen Budidaya Perairan, FPIK IPB
.ABSTRAK

Penyediaan elver sepanjang tahun dengan ukuran seragam sangat penting bagi keberlanjutan usaha
budidaya pembesaran ikan sidat. Salah satu upaya penyediaan elver sidat adalah dengan kegiatan
pembantutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi laju pertumbuhan harian rata-rata elver
sidat di perairan semi alami pasca pembantutan selama kurun waktu dua bulan (perlakuan A) dan
empat bulan (perlakuan B). Percobaan dilakukan di Laboratorium Fisiologi Hewan Air FPIK IPB dari
Mei 2017 sampai Februari 2018. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dua perlakuan
(A dan B) dengan masing-masing tiga ulangan. Proses pembantutan dilakukan pada suhu rendah
(24oC) dengan pemberian pakan maintenance (hanya 2% dari bobot tubuh). Laju pertumbuhan elver
sidat dievaluasi melalui pengamatan diameter otolith sagitta (mm), panjang total tubuh (mm) dan
bobot tubuh (g) elver ikan sidat pasca pemeliharaan selama 90 hari. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa nilai laju pertumbuhan spesifik (LPS) dan koefisien keragaman (KK) antar perlakuan berbeda
nyata. Nilai sintasan untuk kedua perlakuan masing-masing sebesar 100%. Nilai LPS otolith, panjang
tubuh, bobot tubuh elver pada perlakuan A sebesar 0.311, 0.348, 1.114 dengan nilai KK berturutturut sebesar 9.92%, 11.08%, 34.60%; sedangkan nilai LPS otolith, panjang tubuh, bobot tubuh elver
pada perlakuan B sebesar 0.317, 0.351, 1.274, dengan nilai KK sebesar 12.41%, 13.18%, 39.92%.
Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan elver di media semi alami selama empat bulan lebih
baik dari pasca pembantutan dua bulan.
Kata kunci: elver, lajupertumbuhan, pembantutan, otolith sagitta

EVALUASI PERBENIHAN IKAN NILA MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS PERIKANAN
BDP-28

Lies Emmawati Hadie
Pusat Riset Perikanan KKP, Jl. Ragunan No. 20 Pasar Minggu, Jakarta 12540
 emmalitbang@gmail.com
ABSTRAK

Perkembangan komoditas nila di dunia internasional semakin meningkat. Posisi Indonesia sebagai
pengekspor ikan nila berada pada urutan kedua setelah Negara Cina. Perkembangan budidaya
ikannila di Indonesia juga cukup pesat, tetapi masih memerlukan dorongan agar dapat menjadi
komoditas andalan perikanan. Dalam upaya percepatan peningkatan produksi diperlukan
kebijakan pengembangan perbenihan strain ikan unggul yang produktif. Beberapa nila unggul hasil
perakitan institusi riset dan unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah
di rilis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Strain-strain unggul nila tersebut merupakan asset
yang bernilai tinggi dan memiliki peran yang sangat strategis dalam menghasilkan benih-benih
unggul. Namun pemanfaatan strain nila unggul ini belum berkembang luas, karena terkendala stok
benih nila unggul yang relative tidak mencukupi kebutuhan di tingkat nasional. Oleh karena itu masih
diperlukan dukungan kebijakan pemerintah dalam mengatur perbanyakan stok benih unggul oleh
Unit Perbenihan Rakyat maupun Balai Benih Ikan, agar mampu memproduksi benih nila secara
missal dan kontinyu.
Kata kunci: evaluasi, ikan nila, perbenihan ikan, unit pembenihan rakyat
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PENINGKATAN KUALITAS Sargassum sp. SEBAGAI
BAHAN PAKAN IKAN MENGGUNAKAN FEREMENTASI KAPANG
Lusi Herawati Suryaningrum, Reza Samsudin

BDP-29

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
Jl. Sempur No. 1 Bogor 16129
 lusihera@yahoo.co.id
ABSTRAK
Salah satu kandidat bahan baku lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ikan adalah
rumput laut. Rumput laut Sargassum sp. mampu tumbuh dengan cepat sehingga terdapat dalam
jumlah yang melimpah, tidak beracun dan memiliki kandungan nutrien yang cukup baik. Rumput
laut Sargassum sp. mengandung protein 12,92%, lemak 2,18%, abu 14,48% dan karbohidrat 50,42%.
Tingginya kadar serat kasar (20,01%) menjadi kendala yang harus diatasi. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk meningkatkan kualitas rumput laut Sargassum sp. melalui fermentasi menggunakan
kapang. Penelitian dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 (lima) perlakuan dan
3 (tiga) ulangan, yaitu P0 (tepung Sargassum sp.), P1 (tepung Sargassum sp. + Aspergillus niger), P2
(tepung Sargassum sp. + Rhizopus oligosporus), P3 (tepung Sargassum sp. + Rhizopus oryzae) dan P4
(tepung Sargassum sp. + Trichoderma reesei). Inokulum yang ditambahkan masing-masing sebanyak
50 mL/75 g tepung Sargassum sp. Inkubasi dilakukan selama 7 (tujuh) hari di suhu ruang, dalam
kondisi aerob. Data hasil percobaan menunjukkan bahwa kapang Aspergillus niger memiliki
kemampuan lebih baik dalam meningkatkan nutrien dari Sargassum sp. Kadar protein meningkat
sebesar 13,58 %; sedangkan serat kasar dan abu masing-masing turun sebesar 20,55% dan 18,57%.
Kata kunci: fermentasi, kapang, pakan ikan, Sargassum sp.

POTENSI PEMANFAATAN AMPAS TEBU SEBAGAI BAHAN BAKU PAKAN IKAN
Lusi Herawati Suryaningrum, Reza Samsudin

BDP-30

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
Jl. Sempur No. 1 Bogor 16129
 lusihera@yahoo.co.id
ABSTRAK
Ampas tebu merupakan salah satu produk samping yang dihasilkan oleh industri gula dan belum
dimanfaatkan secara optimal. Ampas tebu yang dihasilkan oleh proses produksi gula mencapai 2535% dari total berat tebu yang digunakan. Pada tahun 2017 luas areal tebu di Indonesia mencapai
453.456 Ha, dengan total produksi tebu nasional mencapai 2.465.450 ton. Ampas tebu merupakan
material lignoselulosa dengan komponen utama karbohidrat (60-80%) yang terdapat dalam bentuk
selulosa dan hemiselulosa yang terikat dalam matrik lignin. Komponen lain yang terkandung dalam
ampas tebu adalah protein 0,8-2,4%, serat kasar 43,0-58,5%, selulose 35,8-58,4%, lignin 9,9-22,3%,
hemiselulose 16,4-42,4%, ADF 38,3-64,9%, NDF 59,0-93,7%, lemak 0,07-1,7% serta abu 1,0-3,9%.
Teknologi pengolahan diperlukan untuk mereduksi karakter lignin serta menghidrolisis selulosa
sehingga kualitas ampas tebu meningkat. Tulisan ini mengkaji pemanfaatan ampas tebu sebagai
bahan baku pakan ikan air tawar. Hasil kajian menunjukkan bahwa kombinasi beberapa metode
terbukti meningkatkan kualitas ampas tebu sehingga potensial digunakan sebagai bahan baku pakan
ikan.
Kata kunci: ampas tebu, lignoselulosa, pakan ikan, teknologi pengolahan,
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POTRET PROFIL MANAJEMEN HATCHERY PADA PEMBUDIDAYA
IKAN PELANGI (RAINBOWFISH) Melanotaenia boesemani
(Allen & Cross, 1980) DI KAWASAN JAKARTA
BDP-31
Media Fitri Isma Nugraha1, Jean-Christophe Avarre2, Laurent Pouyaud2,
Kadarusman3, Odang Carman4, M. Zairin Junior4
1) Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias.
des science de l’evolution de Montpellier, 361 rue Jean-Francois Breton BP
3) Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Jl. AUP Barat Pasar Minggu Jakarta
4) Departemen Akuakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB
: media.nugraha@kkp.go.id / mfitri_isman@yahoo.com

2) L’institut

ABSTRAK
Manajemen hatchery penting untuk mempertahankan keragaman genetik dan kebugaran populasi
dari spesies langka dan terancam punah di pembudidaya dan hal ini sulit dilakukan, tetapi menjadi
keharusan untuk biologi konservasi. Kebugaran dan struktur populasi tergantung pada efektif
breeding number (Ne) dan konektivitas populasi antara satu sama lain serta aliran gen dan
pergeseran genetik. Ne memiliki peran utama dalam pemeliharaan keanekaragaman genetik dan
sebagai indikator terjadinya inbreeding dan pergeseran genetik. Terdapat enam hatchery sampel di
wilayah Jakarta dan Bekasi Indonesia dengan menggunakan 12 lokus mikrosatelit polimorfik untuk
mengukur struktur genetik populasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing
hatchery memiliki metode yang berbeda. Pembudidaya paling lama adalah bapak Gusi dan bapak
Hasan (30 tahun). Ne di hatchery bapak Hasan dan bapak Gusi adalah 66.667 dan nilai F adalah
0,00749 dan nilai kehilangan alel (P) adalah 0,26183. Dibandingkan dengan pembudidaya Bapak
Yahya (5 tahun) memiliki Ne = 133.333, F = 0,00375 dan P = 0,06855. Meskipun penetasan di
hatchery Bapak Hasan dan bapak Gusi memiliki nilai Ne, F dan P yang sama, tetapi hasil struktur
populasinya adalah populasi pendiri yang berbeda. hatchery Bapak Hasan memiliki struktur yang
unik dan komposisi alel dibandingkan dengan pembenihan lainnya.
Kata kunci: Breeding, hatchery, manajemen, Melanotaenia boesemani, populasi

ALTERNATIF PAKAN IKAN SIDAT (Anguilla sp.) TERMODIFIKASI
DENGAN MENGGUNAKAN PROTEASE
BDP-32

Miratul Maghfiroh1, Rima Damayanti2, Rostina L.R.2,
Nina Hermayani Sadi1, Fauzan Ali1, Triyanto1
1Pusat

Penelitian Limnologi, LIPI, 2Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat
 miratul@limnologi.lipi.go.id
ABSTRAK

Budidaya ikan sidat (Anguilla sp.) di Indonesia masih menjanjikan dengan didukung ketersediaan
benih di alam. Salah satu permasalahan utama adalah pakan yang masih dianggap mahal dan
termasuk 60-70% dari komponen biaya produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
bahan pakan dari tepung kedelai dan tepung ikan yang dimodifikasi dengan protease sebagai pakan
alternatif ikan sidat. Sebanyak ekor 36 ikan dipelihara dalam tiga set akuarium 40 Liter dengan
perlakuan kontrol, pakan kedelai, dan pakan ikan termodifikasi. Selama 31 hari, ikan diberi pakan
dan kualitas air pemeliharaan (pH, Dissolved Oxygen, suhu, TAN, N-NO2) diukur. Efisiensi pakan
perlakuan lebih tinggi dibandingkan kontrol sebesar (1.7±0.5)% untuk tepung kedelai dan
(1.9±0.4)% untuk tepung ikan serta (0.9±0.3)% untuk kontrol. Pertumbuhan spesifik teramati lebih
tinggi pada dua perlakuan dibandingkan kontrol berturut-turut senilai (0.48±0.2)% dan (0.51±0.1)%
pada perlakuan tepung kedelai dan ikan serta kontrol sebesar (0.35±0.1)%. Retensi protein tercatat
lebih tinggi pada perlakuan tepung kedelai (5.3±1.6)% dan tepung ikan (7.8±1.8)% sedangkan
kontrol (3.9±1.4)%. Kelangsungan hidup ikan sebesar 100%.
Kata kunci: Pakan alternatif, sidat, tepung ikan, tepung kedelai
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OPTIMALISASI PERTUMBUHAN BENIH IKAN
KERAPU SUNU (Plectropomus leopardus) DENGAN APLIKASI TAURIN
Muhammad Marzuqi, NiWayan Widya Astuti

BDP-33

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Banjar Dinas Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali
: marzuqi_rim@yahoo.co.id
ABSTRAK
Kerapu sunu (Plectropomus leopardus) memiliki kemampuan terbatas dalam memanfaatkan pakan
buatan.Untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan pakan buatan dapat ditambahkan
taurin dengan dosis yang tepat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan lima perlakuan dosis
taurin yang berbeda dalam pakan yaitu 0%; 0,5%; 1,0%; 1,5%; 2,0% dan masing-masing perlakuan
dengan tiga ulangan. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Pakan uji
diformulasikan dengan kondisi isoprotein dan isoenergi. Penelitian menggunakan15 bak
polikarbonat dengan volume 300 liter dengan sistem air mengalir dan aerasi. Kepadatan awal adalah
37 ekor.bak-1 dengan bobot awal rata rata 0,74 g dan panjang rata rata 4,1 cm. Frekuensi pemberian
pakan dilakukan dua kali sehari sampai kenyang. Pengamatan pertumbuhan bobot dilakukan pada
awal dan akhir percobaan. Parameter yang diamati adalah pertambahan bobot, laju pertumbuhan
harian, pertumbuhan relative dan sintasan. Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan tertinggi
diperoleh pada pakan yang mengandung dosis taurin 1,0% yaitu 4,32±0,81g atau 588,15±73,54%
dengan nilai sintasan 97,30±3,85%. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya
dosis taurin dalam pakan diatas 1% dapat menyebabkan penurunan laju pertumbuhan benih ikan
kerapu sunu.
Kata kunci: dosis, kerapu sunu, pakan, taurin

PERAN KALSIUM DAN FOSFOR DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN IKAN
Mulyasari, Reza Samsudin

BDP-34

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
✉ mulyasari_bogor@yahoo.co.id
ABSTRAK
Mineral merupakan elemen penting dalam kehidupan makhluk hidup termasuk hewan akuatik.
Jumlah mineral yang dibutuhkan oleh ikan sangat kecil, namun perannya sangat penting dalam
pertumbuhan ikan. Mineral seperti kalsium dan fosfor dibutuhkan ikan untuk membentuk jaringan
tubuh, proses metabolisme, keseimbangan osmotik dan pertumbuhan. Kekurangan maupun
kelebihan kalsium dan fosfor dalam pakan akan menghambat laju pertumbuhan ikan, pertumbuhan
tulang yang abnormal dan meningkatkan konversi pakan sehingga jumlahnya dalam pakan ikan
perlu disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Review ini membahas mengenai peran kalsium dan fosfor
dalam pertumbuhan ikan baik fungsinya dalam tubuh ikan, sumber perolehan, distribusi dan
mekanisme penyerapannya, sifat antagonistik dengan mineral lain dan kebutuhannya dalam tubuh
ikan.
Kata Kunci : fosfor, kalsium, mineral, pertumbuhan ikan
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EFEKTIVITAS BIJI PEPAYA (Carica papaya, L) TERHADAP FUNGSI
REPRODUKSI NILA GIFT (Oreochromis niloticus)
BDP-35
Munawar Khalil, Yunidar, Mahdaliana, Rachmawati Rusydi, Zulfikar
Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh
ABSTRAK
Ikan introduksi di Indonesia telah menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap ekologi perairan,
diantaranya adalah menurunnya spesies ikan asli (endemik). Penelitian ini diharapkan mampu
memberikan solusi dalam penanganan dampak negatif dari ikan-ikan introduksi tersebut. Penelitian
ini dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2016 yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas tepung biji
pepaya (Carica papaya L) terhadap fungsi reproduksi ikan introduksi Oreochromis
niloticus. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah rancangan acak lengkap
non-faktorial dengan 5 perlakuan 3 ulangan yaitu A: Kontrol (tanpa pemberian tepung), B:
Pemberian 40 mg, C: 50 mg, D: 60 mg, E: 70 mg tepung biji pepaya dalam 100 gr pakan buatan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa tepung biji pepaya memberikan efek abnormalitas dan
menurunkan tingkat kehidupan pada sperma. Tepung biji pepaya juga menyebabkan penurunan
dalam tingkat pembuahan telur (fertilitas rendah). Analisis statistik menunjukkan terdapat
perbedaan secara signifikan (P<0,05) antara kontrol dan dosis tepung biji pepaya.
Kata kunci: ikan introduksi, morfologi sperma, mortilitas sperma; fertilisasi

PEMANFAATAN BIOFLOK BEKAS BUDIDAYA IKAN SIDAT
UNTUK PEMBESARAN IKAN PATIN SIAM
BDP-36

Nina Hermayani Sadi, Miratul Maghfiroh
Pusat Penelitian Limnologi LIPI
Jl. Raya Bogor Km 46, Cibinong 16911
 nina@limnologi.lipi.go.id
ABSTRAK

Pembuangan sebagian air pemeliharaan ikan sidat perlu secara berkala dilakukan agar kualitas air
pemeliharaan selalu terjaga. Dalam air buangan tersebut, selain kotoran dan sisa pakan, terdapat
juga flokbakteri yang sudah mature. Flokbakteri tersebut masih mengandung bakteri dan
konsorsium bakteri yang masih hidup sehingga berpotensi untuk didaur-ulang. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kemampuan bioflok yang terkandung dalam air buangan dari budidaya
ikan sidat dalam menjaga kualitas air budidaya ikan patin. Penelitian dilakukan dengan
menggunakan kolam semen berukuran 1x3x1 m yang diisi air buangan dari kolam bioflok ikan sidat
dan air sumur dengan perbandingan 1:1 (volume air total ± 1,4 m3). Kandungan C-organik dan
alkalinitas diatur dengan penambahan molase dan kapur dolomite. Inkubasi bioflok dilakukan
selama 24 jam sebelum benih ikan patin berukuran 10 cm dimasukkan ke dalam kolam.
Pemeliharaan ikan patin dilakukan selama dua bulan tanpa penggantian air dengan pemberian
pakan 5-10% bobot tubuh dan frekwensi pemberian makan dua kali sehari. Molase diberikan setiap
hari berdasarkan kandungan total ammonium nitrogen (TAN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
bioflok yang ditumbuhkan dari air bekas pemeliharaan ikan sidat mampu menjaga kualitas air
pemeliharaan ikan patin siam selama masa percobaan. Bobot ikan patin diakhir pengamatan
mencapai 644% dari bobot awal. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa bioflok dari air buangan
kolam bioflok sidat dapat ditumbuhkan kembali untuk digunakan dalam budidaya ikan patin. Waktu
untuk menumbuhkan bioflok dengan cara tersebut lebih singkat (hanya 24 jam) dibandingkan cara
konvensional yang mencapai 1-2 minggu untuk menumbuhkan bioflok.
Kata kunci: bioflok, ikan sidat, ikan patin, pembesaran

60

Pusat Penelitian Biologi – LIPI, 8 – 9 Mei 2018

Seminar Nasional Ikan X & Kongres MII V

PEMANFAATAN EKSTRAK SERAI SEBAGAI BAHAN
ANESTASI IKAN MAS PADA SIMULASI TRANSPORT KERING
Novi Dewi Syarifah1, Ruddy Suwandi2, Pipih Suptijah1
1

BDP-37

Departemen THP, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB
2 PKSPL, Institut Pertanian Bogor
ABSTRAK

Serai adalah salah satu tanaman yang pemanfaatannya banyak berperan sebagai salah satu bumbu
dapur. Berdasarkan kandungan minyak atsirinya, yakni senyawa sitral yang terdiri dari sitronelal,
geraniol, dan sitronelol yang bersifat analgesik, antiparasit, dan antiseptik; diperkirakan tanaman
sereh dapat digunakan sebagai bahan anestesi untuk ikan yang akan ditransportasikan dengan
sistem kering. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari konsentrasi terbaik dari ekstrak kasar
serai yang dapat digunakan sebagai bahan pemingsan ikan, serta mengetahui tingkat kelangsungan
hidup ikan mas selama proses simulasi transportasi sistem kering. Konsentrasi larutan ekstrak kasar
yang dicobakan pada ikan mas adalah 9%, 11%, 13%, dan 15%. Konsentrasi terbaik hasil penelitian
adalah 13% dengan waktu pingsan 1,63 menit serta waktu bugar selama 6,29 menit. Perubahan
glukosa darah yang diukur sebelum dan setelah pemingsanan menunjukkan adanya kenaikan dari
91,77 mg/dL menjadi 181,77 mg/dL. Ikan yang dipingsankan dengan konsentrasi 13% ini, dapat
bertahan pada simulasi transportasi sistem kering selama 4 dengan SR (survival rate) 77%,
sementara ikan kontrol (tidak dipingsankan) dalam akuarium hanya mempunyai nilai SR sebesar
11%.
Kata kunci: anestesi, ikan mas, serai, transportasi sistem kering

REKAYASA AKUATIK PENGGUNAKAN FILTER TERHADAP KUALITAS AIR,
PERTUMBUHAN DAN SINTASAN BENIH RAINBOW
Nurhidayat1, Tutik Kadarini2
1. Balai

BDP-38

Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
2. Balai Riset Budidaya Ikan Hias
Jl. Sempur No. 1 Kota Bogor, Jawa Barat
 nhmasdayat@gmail.com
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kinerja berbagai jenis filter dalam perbaikan
kualitas air yang akan meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup calon induk ikan
rainbow (Melanotaenia sp.) pada sistem resirkulasi. Wadah percobaan berupa akuarium dengan
ukuran 60 x 40 x 40 cm dengan tinggi air 25 cm. Hewan uji yang digunakan adalah calon ikan
Rainbow dengan panjang total awal adalah 3,32 ± 0,25 cm dan berat awal sebesar 0,49 ± 0,14 gr.
Perlakuan jenis filter yang digunakan adalah filter A. Bioball, B. Keramik, C. Kulit Kerang, dan D.
Zeolit. Selama penelitian pakan yang diberikan adalah larva Chironomus sp. Pakan diberikan secara
ad satiasi dengan interval pemberian tiga kali/hari (pagi, siang dan sore). Penelitian disusun dalam
Rancangan Acak Lengkap, dengan empat perlakuan yang diulang sebanyak empat kali. Parameter
yang diamati pada peneltian ini adalah kualitas air, jenis dan total bakteri serta pertumbuhan dan
sintasan ikan rainbow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan C (kulit kerang) memberikan
nilai kualitas air terbaik diperoleh parameter pH (6,52-7,50), kesadahan (33,98-103,18), alkalinitas
(33,98-101,95), dan % efisiensi amonia (72,34% ±18,54) dan memiliki data pertumbuhan dengan
laju pertumbuhan spesifik sebesar (2,24%/hari ± 0,44) dan sintasan sebesar 100% ± 0,00.
Kata Kunci: Filter, efektifitas, kualitas air, rainbow papua, pertumbuhan, sintasan
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INDONESIA (Anguilla bicolor bicolor) IDENTIFIKASI BAKTERI DAN
BDP-39

PATOGENISITAS PADA GLASS EEL DAN ELVER SIDAT
HASIL TANGKAPAN ALAM
RA. Hangesti Emi Widyasari, Noviana Dewi
Departemen PSP FPIK IPB
ABSTRAK

Penyebab tingginya mortalitas ikan sidat di lokasi budidaya adalah pada fase glass eel hingga elver
pada pembesaran salah satunya adalah adanya serangan penyakit. Tujuan penelitian ini adalah
mengidentifikasi bakteri pada glass eel ikan sidat di habitat alam yang menyebabkan penyakit pada
glass eel dan elver di lokasi budidaya serta mengetahui jenis patogen yang menjadi penyebab utama
kematian glass eel dan elver. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
eksperimen. Sampel yang digunakan berasal dari Muara Sungai Cimandiri Palabuhanratu Kabupaten
Sukabumi dan budidaya di Bogor dengan teknik sampling purposive sampling. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa jenis penyakit yang ditemukan di habitat alam yaitu bakteri
Alcaligenes bronchisepticus, Eubacterium lentum, Bacillus brevis, Pleisiomonas shigelloides, Aeromonas
hydrophila, Chromobacterium sp., Acinetobacter sp., Aeromonas sobria dan Vibrio alginolyticus.
Kata Kunci: glass eell, elver, mortalitas, bakteri, ikan sidat, Anguilla bicolor

PENGARUH PEMBERIAN PROTEIN PAKAN INDUK, TERHADAP KUALITAS TELUR DAN
PERKEMBANGAN EMBRIO IKAN NILEM (Ostechilus hasselti)

BDP-40

Reza Samsudin
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
Jl. Sempur No. 1 Kota Bogor, Jawa Barat
 nhmasdayat@gmail.com
ABSTRAK

Status nutrisi induk yang tercermin dari kualitas pakan induk memberikan dampak terhadap
kualitas benih yang dihasilkan. Penelitian telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
pengaruh kadar protein pakan yang berbeda yang diberikan pada induk terhadap kualitas telur dan
perkembangan embrio ikan nilem (Osteochilus hasselti CV). Penelitian menggunakan Rancangan
Acak Lengkap dengan 4 perlakuan pakan uji dan dengan ulangan individu masing-masing delapan
ekor. Pakan uji yang digunakan yaitu A (protein kasar 30%), B (protein kasar 35%), C (protein kasar
40%) dan D (pakan komersial). Penelitian ini menggunakan induk betina sebanyak 32 ekor dengan
bobot awal rata-rata 183,65±15,25 g/ekor. Selama pemeliharaan induk ikan diberi pakan uji
sekenyangnya dengan frekuensi tiga kali sehari. Seluruh induk ikan nilem dipijahkan secara buatan
untuk menyeragamkan tingkat kematangan gonad. Pemeliharaan induk dilakukan selama 60 hari.
Pemijahan induk nilem dilakukan melaluipenyuntikan hormon ovaprim secara intramuskular.
Parameter uji yang diamati yaitu analisa proksimat telur nilem, jumlah telur yang dihasilkan,
diameter telur, diameter kuning telur, dan perkembangan embrio ikan nilem. Hasil menunjukkan
bahwa penggunaan pakan dengan kandungan protein yang berbeda memberikan pengaruh nyata
terhadap kandungan protein kasar dan jumlah telur yang dihasilkan (p<0,05). Penggunaan protein
pakan 40% memberikan hasil terbaik terhadap protein pakan dan jumlah telur yang dihasilkan
masing-masing bernilai 54,44±0,27% dan 320.075±3.508 butir.kg-1 induk. Perkembangan embrio
menunjukkan pola perkembangan yang sama mulai fase morula, blastula, gastrula, pembentukan
somit, notochord, bintik mata, perisai embrio, hingga penetasan. Berdasarkan penelitian ini
penggunaan pakan induk dengan protein kasar 40% memberikan kualitas protein telur dan jumlah
telur terbaik bagi induk ikan nilem.
Kata kunci: kualitas telur, nilem Osteochilus hasselti, pakan induk, protein, perkembangan embrio
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DOMESTIKASI IKAN CUPANG, Betta akarensis DALAM WADAH TERKONTROL
Riani Rahmawati, Siti Zuhriyyah Mosthofa, Melta Rini Fahmi

BDP-41

Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Depok, Jl. Perikanan 13 Pancoran Mas Depok
✉ riani_38@yahoo.co.id
ABSTRAK
Anggota genus Betta, yang disebut ikan aduan, tersebar luas di Asia Tenggara dan menghuni berbagai
lingkungan air tawar termasuk aliran bukit, anak sungai, danau, dan rawa. Salah satunya dari genus
betta yang potensial adalah Betta akarensis. Betta akarensis adalah salah satu spesies paling umum
dari cupang alam yang berasal dari pulau Sumatera (Riau). Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendapatkan informasi awal tentang reproduksi Betta akarensis. Jenis pemijahan ikan ini adalah
mouthbreeder. Ikan ini memasukkan telur ke mulut mereka dan menetaskannya selama beberapa
waktu. Panjang rata-rata indukan yang digunakan adalah 8.054 ± 0.66 cm. Induk jantan dan betina
dipelihara secara massal di bak fiber. Rata-rata panjang larva selama satu bulan adalah 1,04 ± 0,13
cm. Rata-rata tingkat kelangsungan hidup selama satu bulan sebesar 60,1 ± 13,9%. Jumlah larva yang
diinkubasi dalam mulut indukan sebanyak 72-160 indukan. Telur yang tidak terkumpul ke dalam
mulut indukan akan pecah atau dimakan oleh ikan lain. Tingkat penetasan yang diperoleh dari
pemijahan ini adalah 42 ± 16,7%.
Kata Kunci : Betta akarensis , domestikasi, terkontrol

CACING NEMATODA Gnathostoma spinigerum PADA BELUT SAWAH
(Monopterus albus)
BDP-42
Risa Tiuria, Stephanurus Wahyu Nugroho, Khumaira Puspasari
Divisi Parasitologi dan Entomologi Kesehatan,
Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. FKH – IPB
 rtiuria@yahoo.com
ABSTRAK
Kandungan protein dan vitamin A yang tinggi dari ikan belut sawah (Monopterus albus) dan juga
rasanya yang lezat membuat ikan ini digemari oleh masyarakat. Keberadaan endoparasit terutama
yang zoonosis pada belut sawah merupakan tantangan bagi perkembangan usaha budidaya belut
sawah. Seratus dua puluh empat ekor sampel ikan belut sawah dari laboratorium Balai Uji Standar
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dinekropsi untuk mengetahui
adanya kista Gnathostoma spinigerum. Nekropsi belut sawah dilakukan sepanjang ventral tubuh ikan
belut. Hati, usus, ginjal, otot dan kulit ditekan dengan gelas objek untuk mengeluarkan kista larva ke
3. Larva infektif dibersihkan dalam media NaCl fisiologis dan disimpan dalam botol berisi alkohol
70%. Identifikasi morphologi kista larva ke 3 dilakukan dengan menggunakan mikroskop stereo.
Tigapuluh lima ekor belut sawah terinfeksi larva ke 3 Gnathostoma spinigerum (28,23%). Persentase
larva infektif Gnathostoma spinigerum yang ditemukan pada hati belut sawah adalah sebesar 91,43%.
Larva infektif Gnathostoma spinigerum yang ditemukan pada otot belut sawah adalah sebesar 8,57%.
Cacing nematode Gnathostoma spinigerum adalah zoonosis parasitik. Manusia merupakan accidental
host bagi cacing nematode Gnathostoma spinigerum. Apabila manusia teringesti belut sawah mentah
mengandung larva infektif (L3) akan menyebabkan cutaneous larva migrans pada system syaraf
pusat dan mata dalam waktu 24 jam.
Kata kunci :Belut sawah (Monopterus albus), Gnathostoma spinigerum
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AKURASI PENENTUAN BETINA PADA IKAN GURAMI (Osphronemus goramy)

BDP-43

Rita Febrianti, Sularto
Balai Riset Pemuliaan Ikan
Jl. Raya 2 Sukamandi SUBANG 41263 Telp. 0260-520500 Fax:0260-520662
rfchemistipb@yahoo.com; ritafebrianti18@gmail.com
ABSTRAK

Penentuan jenis kelamin pada ikan gurami umumnya dilakukan berdasarkan pengamatan morfologi
fisik ikan, seperti: gerakan ekor, bentuk dahi, bentuk bibir, warna dagu, dan warna sirip dada. Akan
tetapi, pengamatan morfologi fisik saja tidak dapat menjamin 100% ikan gurami itu jantan atau
betina.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat akurasi penentuan betina pada ikan
gurami (Osphronemus goramy).Penelitian dilakukan dengan dua kali pengamatan pada 300 ekor ikan
gurami berumur 13 bulan dan 27 bulan. Parameter yang diamati pada usia 13 bulan adalah bentuk
dahi, bentuk dagu, warna dagu, warna sirip dada, gerakan ekor, ujung sirip ekor, dan bentuk perut.
Pada saat berumur 27 bulan ikan gurami tadi diamati kembali dengan paramenter yang sama
ditambah kateter. Hasil penelitian menunjukkan semua parameter belum bisa memastikan ikan
gurami tersebut jantan atau betina. Sebanyak 300 ekor ikan gurami yang dipelihara sampai umur 27
bulan menunjukkan penyimpangan hasil jenis kelamin pada umur 13 bulan. Ikan gurami yang
awalnya dinyatakan oleh sifat-sifat morfologis adalah betina ternyata jantan sebanyak 13,33%, ikan
gurami yang awalnya dinyatakan jantan ternyata betina sebanyak 0,33%. Hal tersebut dapat
diketahui dengan menggunakan kateter.
Kata kunci: akurasi, ikan gurami betina, kateter

EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN LARVA TERHADAP KEBERHASILAN
PRODUKSI BENIH IKAN LELE
BDP-44

Rommy Suprapto
Balai Riset Pemuliaan Ikan

ABSTRAK
Semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap konsumsi ikan lele berdampak positif pada
meningkatnya jumlah pembudidaya ikan lele di Indonesia. Salah satu segmentasi budidaya ikan lele
yang memiliki peranan yang cukup penting adalah segmen pembenihan. Benih yang berkualitas
tentunya tidak terlepas dari kualitas induk dan larva yang digunakan pada proses
budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pengaruh dari tingkat perkembangan larva
terhadap keberhasilan produksi benih ikan lele. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
perkembangan larva yang baik berdampak pada tingkat keberhasilan produksi benih yang dipelihara
selama 23 hari. Nilai sintasan (SR) mencapai sebesar 88,12%; dengan proporsi persentase pada saat
panen dengan ukuran <1cm, 1 cm, 2 cm, dan >2 cm masing-masing sebesar 95,42%, 4,43%, 0,06%,
dan 0,10%. Dapat dikatakan bahwa manakala larva yang dipelihara memiliki tingkat perkembangan
yang baik dan dengan pemeliharaan larva yang sesuai prosedur maka akan diperoleh keberhasilan
produksi benih ikan lele tersebut.
Kata kunci: Clarias gariepinus, benih, ikan lele, larva, produksi
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ANALISIS HUBUNGAN ANTARA BUDIDAYA IKAN NILA DALAM KERAMBA JARING
APUNG DENGAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN PERAIRAN TANJUNG MERDEKA KOTA
MAKASSAR
BDP-45
Rustam
Universitas Muslim Indonesia Makassar
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas lingkunga dan daya dukung perairan Tanjung
Merdeka Kota Makassar untuk kegiatan budidaya ikan Nila dalam keramba jaring apung. Metode
yang digunakan pada penelitian ini adalah metode observasi Perairan seperti parameter fisik, kimia
dan biologi perairan. Penentuan daya dukung perairan adalah pendekatan berdasarkan ketersediaan
oksigen terlarut. Hasil pengamatan bahwa kadar oksigen di perairan yang diamati selama 24 jam
dengan selang waktu tiga jam didapatkan kadar oksigen rata-rata 6,5 ppm, sedangkan kadar
minimun yang dikehendaki oleh organisme budidaya 3,6 ppm. Ini berarti bahwa ketersediaan
oksigen 2.9 ppm. Diketahui bahwa volume air yang tersedia untuk kegiatan budidaya perairan yaitu
1.946.280 m3, maka kapasitas oksigen yang tersedia adalah 263,75 kg O2. Dengan demikian
kemampuan perairan untuk menampung limbah organik sebesar 1.318,75 kg . Jika prosentase
pakan yang diberikan rata-rata 5% per hari, maka daya dukung lingkungan perairan untuk budidaya
= 26,375 kg atau 26,38 ton ikan Nila. Tingkat produksi keramba yang berukuran 2 x 2 x 2 m3 = 0.25
ton.keramba-1, maka jumlah keramba maksimal yang bisa dioperasikan pada kondisi daya dukung
= 105 keramba
Kata kunci: Budidaya, daya dukung lingkungan, Ikan Nila, keramba jaring apung

PERTUMBUHAN IKAN MAS (Cyprinus carpio) PADA MEDIA BIOFILTER BERBEDA
Sabrina, Samliok Ndobe, Musyyadah Tis’in, Desiana,
Trisnawati Tobigo

BDP-46

Program Studi Akuakultur, Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Tadulako, Palu
ABSTRAK
Budidaya ikan dengan padat penebaran serta dosis pemberian pakan yang tinggi akan mengakibatkan
penurunan kualitas air budidaya, dimana sisa pakan dan sisa metabolism ikan pada wadah budidaya, akan
menghasilkan toksin berupa ammonia sehingga dibutuhkan system budidaya yang dapat mereduksi
toksin. Salah satu sistem yang baik untuk mereduksi toksin berupa ammonia yakni system akuaponik.
Teknologi tersebut menggunakan tanaman yang mampu mereduksi toksin yang ada di perairan dan
memberikan hasil sampingan berupa sayuran dan ikan. Teknologi akuaponik adalah teknik budidaya yang
mempertahankan kualitas air selama periode tertentu tanpa mengganggu pertumbuhan dan ikan yang
dipadukan dengan system tanaman akuatik. Selain itu mampu menyerap limbah budidaya berupa sisa
pakan maupun faeses oleh tanaman. Jenis tanaman yang sering digunakan pembudidaya adalah tanaman
yang memiliki akar serabut, seperti kangkung air, sawi, selada dan lain-lain. Tanaman air dapat
memanfaatkan hasil buangan bahan organic oleh bakteri nitrifikasi berupa nitrat untuk pertumbuhan
tanaman. Jenis ikan yang sering digunakan dalam system akuaponik adalah ikan mas, nila, lele, bawal dan
patin. Ikan mas pada saat ini merupakan ikan air tawar yang paling tinggi produksinya dan sudah banyak
dibudidayakan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan dan sintasan ikan mas (Cyprinus
carpio) pada media biofilter berbeda. Ikan mas yang digunakan dalam penelitian berukuran 5–7 cm.
Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari empat perlakuan (tanaman
sebagai biofilter), yaitu perlakuan A (tanaman sawi), B (tanaman kangkung), C (tanaman selada) dan D
(kontrol=tanpa tanaman), dengan empat ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan A
memberikan pertumbuhan bobot mutlak terbaik (1,31 g), sedangkan untuk pertumbuhan panjang mutlak
terbaik pada perlakuan B 1,30 %. Untuk kelangsungan hidup tertinggi pada perlakuan A dan B = 70 %.
Kata kunci: akuaponik, biofilter, Cyprinus carpio, pertumbuhan mutlak.
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PENGARUH PEMBERIAN KUPRI SULFAT DENGAN DOSIS BERBEDA TERHADAP
INFEKSI PARASIT MONOGENEA PADA IKAN LELE (Clarias gariepinus)
BDP-47

Septyan Andriyanto, Desy Sugiani, Tuti Sumiati
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
Jl. Sempur No. 1 Bogor
: septian08@yahoo.com
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis efektif pemberian kupri sulfat (CuSO4) dan
pengaruhnya terhadap tingkat infestasi dan prevalensi parasit monogenea yang menginfeksi ikan
lele. Dosis pemberian CuSO4 yang digunakan sebagai perlakuan yaitu: (A) 1 mg.L-1, (B) 2 mg.L-1, (C)
3 mg.L-1, (D) 4 mg.L-1, (E) 5 mg.L-1 dan (F) tanpa CuSO4 atau kontrol. Tiap perlakuan menggunakan
tiga ulangan dan pengamatan dilakukan setiap hari terhadap infestasi dan prevalensi parasit
monogenea. Infestasi parasit monogenea berdasarkan analisis statistic menunjukkan perbedaan
yang nyata (P < 0,05) antara kelompok perlakuan pemberian CuSO4 dibandingkan dengan kelompok
kontrol atau tanpa pemberian CuSO4. Hasil penelitian diperoleh dosis CuSO4 sebesar 2 mg.L-1 efektif
menekan tingkat infestasi dan prevalensi parasit monogenea jenis Dactylogyrus sp. dan Gyrodactylus
sp. pada ikan lele, Clarias gariepinus.
Kata kunci: ektoparasit, kuprisulfat, monogenea

PERTUMBUHAN DAN SINTASAN LARVA IKAN RAINBOW KURUMOI
(Melanotaenia parva) PADA MEDIA PEMELIHARAAN DENGAN PEMUPUKAN
YANG BERBEDA
BDP-48
Siti Zuhriyyah Musthofa, Riani Rahmawati, Mochammad Zamroni, Tutik Kadarini
Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias
Jl. Perikanan no.13, Pancoran mas, Depok 16436
 siti_zuhriyyah@yahoo.com
ABSTRAK
Pemupukan merupakan usaha untuk menambahkan unsur-unsur hara organik atau anorganik ke
media pemeliharaan dengan maksud untuk meningkatkan produksi ikan melalui penumbuhan
plankton sebagai makanan alami. Pemupukan media pemeliharaan larva ikan rainbow kurumoi
biasanya menggunakan pupuk kotoran ayam. Pemupukan menggunakan pupuk organik komersial
sebagai alternatif penggunaan pupuk yang praktis dan aman telah dilakukan pada media
pemeliharaan larva ikan rainbow kurumoi di Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Depok. Tujuan
penelitian yaitu untuk mengetahui pertumbuhan dan sintasan larva ikan rainbow kurumoi dalam
media pemeliharaan dengan pemupukan yang berbeda. Dalam penelitian ini digunakan pupuk
organik yang telah beredar di pasaran. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk komersial A (cair), pupuk
komersial B (padat) dan pupuk kotoran ayam (padat) sebagai kontrol, dengan ulangan sebanyak tiga
kali. Rancangan percobaan yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pertumbuhan dan sintasan larva ikan rainbow kurumoi dalam media pemeliharaan dengan
pemupukan yang berbeda tidak berbeda nyata (p>0,05). Namun demikian, pupuk komersial A
menghasilkan pertumbuhan terbaik yaitu dengan laju pertumbuhan sebesar 0,26±0,02 mm.hari-1
dan bobot tubuh 16,67±2,52 mg, serta sintasan sebesar 81,33±3,06%.
Kata kunci: larva, pemupukan, pertumbuhan, rainbow kurumoi, sintasan
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TINGKAT KEMATANGAN GONAD IKAN LELE DUMBO Clarias gariepinus Burchell, 1822
PADA PEMBERIAN VITAMIN E DENGAN DOSIS YANG BERBEDA
Sri Rahmaningsih, Achmad Sudianto, Muh. Nurul Huda

BDP-49

Progam Studi Ilmu Perikanan Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban
rahmaningsihsri@yahoo.co.id
ABSTRAK
Tingkat kematangan gonad dalam usaha pembenihan ikan lele menjadi kunci utama
keberhasilannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dosis vitamin E yang berbeda dalam
meningkatkan kematangan gonad ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). Penelitian
dilaksanakandenganmenggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan empat perlakuan dan tiga kali
ulangan.Vitamin E yang digunakandicampurkedalampakan. Perlakuan Atanpapenambahan vitamin
Esebagai kontrol, perlakuan B (vitamin E 300 mg.kg-1 pakan), perlakuan C (vitamin E 600 mg.kg1pakan), dan perlakuan D (vitamin E 900 mg.kg-1pakan). Ikan uji yang digunakan adalah ikan lele
dumbo sebanyak 60 ekor, dengan ukuran rata-rata panjang total 25 cm dan bobot 170 gram. Ekor1
Pemberian pakan tiga kali sehari dengan ransum 5% selama masa penelitian 30 hari. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian vitamin E dengan dosis 300 mg.kg-1 pakan, memberikan pengaruh
yang terbaik untuk meningkatkan kematangan gonad ikan lele dumbo. Hasil pengamatan TKG
berkembang hingga ke-IV setelah 30 hari pemeliharaan, nilai bobot gonad 27,04 gr, persentase IKG
sebesar 9,79%, dan nilai fekunditas sebesar 137.823 butir.
Kata kunci : Clarias gariepinus, fekunditas , IKG, TKG, vitamin E

ABNORMALITAS PADA BENIH
IKAN KERAPU CANTIK HASIL PRODUKSI PEMBENIHAN
Suko Ismi

BDP-50

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol, Bali
 sukoismi@yahoo.com
ABSTRAK
Salah satu jenis kerapu yang diminati untuk budidaya dan benihnya diproduksi dari hasil
pembenihan adalah ikan kerapu cantik yaitu hybrid dari betina kerapu macan (Epinephelus
fuscoguttatus) dan jantan kerapu batik (Epinephelus microdon). Salah satu kendala dari hasil
pembenihan adalah adanya benih abnormalitas. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
macam-macam abormalitas yang terjadi pada benih ikan kerapu cantik yang dihasilkan dari
pembenihan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif, data yang digunakan
adalah data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan selama 12 bulan pada Tahun 2016 di empat
pembenihan yang memproduksi ikan kerapu cantik yang terletak di Kecamatan Gerokgak,
Kabupaten Buleleng, Bali. Hasil penelitian menunjukan abnormalitas yang dialami 15,1-78,3% yaitu
insang terbuka, kepala: besar, bengkok; mulut: bengkok, tidak simetris (panjang bibir atas atau bibir
bawah); badan: bengkok (lordosis, skiolosis dan kiposis) dan ekor: tidak ada ekor, pendek, lancip.
Benih ikan yang mengalami abnormalitas tidak laku dijual sehingga jika terjadi dalam jumlah yang
banyak mengakibatkan kerugian.
Kata kunci : abnormal, benih, kerapucantik, pembenihan, rugi.
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EFEKTIVITAS VAKSIN HydroVac UNTUK PENCEGAHAN PENYAKIT MOTILE
Aeromonas septica PADA IKAN BUDIDAYA AIR TAWAR
BDP-51

Tuti Sumiati, Tauhid
Instalasi Penelitian dan Pengembangan Penyakit Ikan-BRPATPP
Jl. Perikanan No. 13, Depok, Jawa Barat
 tuti.sumiati@yahoo.co.id
ABSTRAK

Motile Aeromonads Septicemia disebabkan oleh infeksi bakteri Aeromonas hydrophila merupakan
penyakit bakterial yang bersifat akut, menginfeksi hamper semua jenis dan stadia ikan air tawar dan
dapat mengakibatkan kematian hingga 70%. Vaksinasi pada perikanan budidaya merupakan salah
satu upaya pencegahan terhadap infeksi pathogen potensial yang efektif. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis efektivitas vaksin Hydrovac pada beberapa spesies ikan budidaya air tawar. Ikan
yang digunakan untuk pengujian antara lain lelea frika (Clarias sp.), patin (Pangasius sp.), nila
(Oreochromis niloticus), gurami (Osphronemus gouramy), dan ikan mas (Cyprinus carpio). Vaksinasi
diberikan melalui perendaman sedangkan untuk control ikan direndam dalam air tanpa vaksin.
Efektivitas vaksin dievaluasi berdasarkan sintasan ikan pada akhir periode uji tantang selanjutnya
dihitung nilai relative percentage survival (RPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai RPS ikan
yang divaksin yaitu lele (73,58%), patin (52,95%), nila (85,19%), gurami (67,06%), dan mas
(62,95%). Sedangkan hasil analisis antibody menunjukkan bahwa ikan yang divaksinasi memiliki
titer yang lebih tinggi dibandingkan control pada semua kelompok ikan.
Kata kunci: Aeromonas hydrophila, Motile Aeromonads Septicemia, penyakit, vaksin,

PENGARUH PUPUK ORGANIK TERHADAP
SINTASAN LARVA RAINBOW KURUMOI (Melanotaenia parva)
BDP-52

Tutik Kadarini
Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias
Jl. Perikanan no.13, Pancoran mas, Depok 16436
 tutikdarso@gmail.com
ABSTRAK

Permasalahan utama budidaya ikan rainbow adalah sintasan larva yang masih rendah dikarenakan
peralihan makan dari cadangan kuning telur ke pakan luar yang tidak tersedia. Jenis pakannya
Rotifer sp yang dapat tumbuh dengan pupuk organik. Tujuan penelitian untuk meningkatkan sintasan
larva ikan rainbow kurumoi melalui pemupukan pupuk organik dimedia dengan dosis yang berbeda.
Wadah yang digunakan akuarium berukuran 50X50X40 cm sebanyak 15 buah dengan volume air 40
L. Ikan uji yang digunakan berupa larva rainbow kurumoi yang berumur sekitar 2 hari. Larva ditebar
dengan kepadatan 100 ekor.wadah-1. Terdiri 5 perlakuan tentang pemupukan organik (kotoran
ayam) di media dengan dosis yang berbeda sebagai berikut (1) kontrol (tanpa pemupukan), (2) 5 g
(3) 10 g, (4) 15 g dan (5) 20 g per wadah dan masing-masing diulang tiga kali. Larva ditebar setelah
dipupuk sekitar 5-7 hari. Metoda percobaan yang digunakan rancangan acak lengkap (RAL).
Parameter yang diamati mineral, sintasan, panjang total, plankton dan kualitas air. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemupukan di media berpengaruh terhadap sintasan larva yang tertinggi pada
dosis pupuk 20 g.40 liter-1 air dengan kelangsungan hidup 84.33 ± 3.79%.
Kata kunci: ikan rainbow, pupuk, sintasan
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APLIKASI PEMUPUKAN, KELAMBU,
KOLAM TEMBOK DALAM UPAYA PENINGKATAN
PRODUKTIFITAS PENDEDERAN IKAN BAWAL TAWAR

BDP-53

Ulfah Fayumi, Estu Nugroho
Pusat Riset Perikanan KKP
Jl. Ragunan No. 20 Pasar Minggu, Jakarta 12540
ABSTRAK
Penggunaan pupuk, kelambu dan kolam tembok dalam pendederan larva ikan bawal tawar,
Colossoma macropomum telah dilakukan di daerah Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui upaya-upaya praktis yang dapat meningkatkan produktifitas pendederan benih ikan
bawal tawar. Larva ikan bawal tawar di hasilkan dari pemijahan semi alami dengan bantuan suntikan
hormon ovaprim. Perlakuan yang digunakan adalah: A) penggunaan pupuk organik di kolam tanah
sebagai kontrol, B) penggunaan pupuk-a di kolam tanah; C) penggunaan pupuk-b di kolam tanah; D)
penggunaan pupuk-a dan kelambu di kolam tanah; dan E) penggunaan pupuk-a di kolam tembok.
Pemeliharaan larva ikan bawal umur 6 hari dilakukan dengan pemberian pakan berupa tepung pelet
yang berkadar protein 40% selama 4 hari dengan dosis 10-20% biomas ikan, kemudian dilanjutkan
dengan pemberian pelet komersial dengan kadar protein 28% yang dibentuk semi-pasta sebanyak
5-10% bobot biomas dan dipelihara selama 40-45 hari hingga panen. Data berupa sintasan, proporsi
ukuran benih bawal serta harga pokok produksi (HPP) dianalisa dengan menggunakan analisa sidik
ragam. Sedangkan dalam rangka perbandingan ranking untuk nilai terbaik dari masing-masing
perlakuan dilakukan melalui penghitungan skor-Z. Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan yang nyata perlakuan terhadap sintasan dan HPP, namun tidak berbeda nyata
terhadap proporsi ukuran yang dihasilkan. Nilai sintasan berkisar antara 34,59% (A) hingga 82,52%
(C), sedangkan HPP antara Rp 24,97 per ekor (C) dan Rp 67,91 per ekor (A). Perlakuan B mempunyai
nilai skor-Z tertinggi untuk parameter sintasan dan HPP. Skor-Z tertinggi untuk proporsi ukuran-A
benih bawal tawar terdapat pada perlakuan A.
Kata kunci: Colossoma macropomum, kelambu, kolam tembok, produktifitas, pupuk

PENGEMBANGAN BUKAAN MULUT DAN AKTIVITAS ENZIM PENCERNAAN
PADA LARVA IKAN Ompok hypothalmus
BDP-54
Usman Muhammad Tang, Hamdan Alawi, Morina Riauwaty, Heri Masjudi,
Muhammad Fauzi, Zainal
Departemen Budidaya Perairan, FPIK Universitas Riau
 usman_mt@yahoo.co.id
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengukur perkembangan lebar bukaan mulut dan 2)
untuk menganalisis aktivitas enzim pencernaan. Penelitian ini dilakukan dari Bulan April hingga
Bulan November 2017 di Laboratorium Penetasan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pembukaan mulut dan tingkat
evakuasi larva ikan air daging adalah karena peningkatan aktivitas enzim pencernaan dan tingkat
konsumsi pakan.
Kata kunci: Bukaan mulut, enzym pencernaan, Ompok hypothalmus
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DETEKSI BAKTERI GENUS VIBRIO SEBAGAI CAUSATIVE AGENT PADA IKAN
LELE SANGKURIANG DI KOTA TASIK MALAYA
BDP-55

Vita Meylani, Rinaldi Rizal Putra
Jurusan Pendidikan Biologi FKIP, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya
ABSTRAK

Ikan Lele Sangkuriang (Clariasgariepinus var. Sangkuriang) merupakan komoditas utama yang
banyak dibudidayakan di Kota Tasikmalaya. Akan tetapi pembudidaya mengalami kesulitan karena
serangan penyakit yang menyebabkan kematian pada ikan. Kematian yang tinggi diduga merupakan
penyakit vibriosis yang disebabkan oleh bakteri genus Vibrio karena terdapat luka kemerahan pada
ikan yang mati. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui genus Vibrio yang menyebabkan penyakit
pada ikan lele Sangkuriang. Sampel diambil dari kolam budidaya Ikan Lele Sangkuriang di Kelurahan
Kersanagara Kota Tasikmalaya terdapat 10 ekor yang diduga terserang penyakit vibriosis. Isolasi
bakteri dilakukan menggunakan media TCBS. Organ yang diisolasi yaitu luka – luka pada permukaan
tubuh, hati, dan ginjal ikan lele. Hasil isolasi diperoleh 21 isolat lalu diseleksi berdasarkan morfologi
koloni hingga diperoleh 5 isolat (VK1, VK5, VK7, VK17, dan VK21) kemudian dilakukan uji Postulat
Koch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala klinis ikan lele yang terserang vibriosis adalah luka
kemerahan atau borok (ulcer) pada permukaan tubuh, hemoragi (luka kemerahan), perut berisi
cairan kuning dan sirip gripis yang disertai luka kemerahan. Identifikasi bakteri dilanjutkan dengan
uji biokimia. Deteksi genus Vibrio sebagai penyebab penyakit vibriosis ikan lele Sangkuriang adalah
bakteri genus Vibrio (VK 1, VK 5, dan VK 7), Vibrio vulnificus (VK 17 dan VK 21).
Kata kunci: causative agent, Clarias gariepinus var. Sangkuriang, genus Vibrio

SINTASAN DAN HISTOLOGI INSANG BENIH
IKAN BAUNG HASIL DOMESTIKASI TERHADAP PAPARAN SALINITAS
BDP-56

Vitas Atmadi Prakoso, Anang Hari Kristanto
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
: vitas.atmadi@gmail.com
ABSTRAK

Ikan baung (Hemibagrus nemurus) merupakan salah satu ikan air tawar ekonomis di Indonesia dan
cukup digemari sebagai ikan konsumsi di wilayah Jawa dan Sumatera. Prospek pengembangan
budidaya ikan ini menjadi hal yang penting. Penelitian mengenai toleransi ikan baung terhadap
parameter kualitas air untuk keperluan budidaya masih belum banyak dipelajari. Oleh karena itu,
penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai sintasan dan histology insang benih
ikan baung terhadap paparan beberapa tingkat salinitas. Seluruh kegiatan pengujian dilakukan di
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bogor. Ikan yang digunakan
pada percobaan ini adalah benih ikan baung generasi kedua populasi Cirata hasil domestikasi
(panjang standar 5,2±0,4 cm dan bobot 6,2±2,1 g). Perlakuan salinitas pada uji ini yaitu 0, 5, 10, dan
15 ppt dengan tiga ulangan pada masing-masing perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ikan baung dapat bertahan hidup pada kisaran salinitas 0-10 ppt. Paparan salinitas lebih tinggi pada
benih ikan baung menyebabkan pengaruh negative pada insang dan menyebabkan kematian.
Kata Kunci: Hemibagrus nemurus, histology insang, salinitas, sintasan, tingkah laku
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BENIH UNGGUL IKAN BUDIDAYA MENDUKUNG
INDUSTRIALISASI PERIKANAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA
Wartono Hadie1, Lies Emmawati Hadie1, Sularto2
1Pusat

BDP-57

Riset Perikanan, Jakarta, 2 Balai Riset Pemuliaan Ikan, Sukamandi
tono_hadi@yahoo.com
ABSTRAK

Benih unggul adalah benih ikan yang memiliki beberapa karakter fenotipe, genotype karakter
produksi lebih baik jika dibanding dengan tanpa program pemuliaan. Varietas unggul hasil
pemuliaan ikan yang mekanismenya dilakukan dengan kaidah ilmiah baku dan keberadaannya
diperoleh melalui: uji adaptasi di beberapa lokasi pengembangan, uji observasi untuk kepentingan
perlindungan varietas meliputi kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan. Tulisan ini
dimaksudkan untuk mencari solusi sehubungan dengan status benih unggul hasil pemuliaan ikan
secara fisik dan legal formal, sebagai komponen utama industry budidaya ikan secara berkelanjutan.
Secara fisik sebagai produk biologi, varietas unggul ikan perlu dukungan lembaga yang secara khusus
mengelola sumberdaya tersebut sehingga masyarakat pembudidaya dapat memanfaatkan secara
mudah dan berkesinambungan. Secara legal formal, keberadaannya perlu didukung oleh Undangundang yang secara spesifik mengatur mulai dari bahan baku yaitu sumberdaya genetika ikan,
proses pemuliaan, rilis varietas ikan unggul hingga pengelolaan induk dan benih unggul untuk
masyarakat pembudidaya ikan. Opsi rekomendasi yang diharapkan mampu mengawal produk rilis
dan meningkatkan produksi hasil budidaya sehingga memerlukan lembaga pengelola benih unggul
secara nasional setara dengan badan benih ikan nasional sebagai pemangku kebijakan yang
mekanisme kerjanya didukung dengan system informasi benih ikan nasional. Badan ini
bertanggungjawab dan bertugas terhadap pengembangan produk rilis untuk menyediakan benih
bagi masyarakat.
Kata kunci: benih unggul, produk biologi, regulator, undang-undang

PREFERENSI HABITAT DAN MAKANAN IKAN BREK
(Barbonymus balleroides) DALAM WADAH PEMELIHARAAN

BDP-58

Wildan Arsyad Fadly1, Tri Cahyanto1, Haryono2
1 Jurusan

Biologi, Fakultas Sains danTeknologi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung 40614
Zoologi, Puslit Biologi LIPI, Jl. Raya Jakarta-Bogor km. 46 Cibinong 16911
 wildan77.sains@gmail.com

2 Bidang

ABSTRAK
Sumberdaya perikanan yang terdapat di perairan umum masih belum dimanfaatkan secara optimal
untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satunya ikan brek (Barbonymus balleroides) yang
potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas ikan budidaya. Dalam rangka mengembangkan
ikan brek sebagai ikan budidaya perlu dihimpun data dasar terutama yang terkait dengan aspek
bioekologinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi ikan brek terhadap
habitat dan makanannya. Penelitian terhadap preferensi habitat dilakukan dengan tiga perlakuan
yaitu habitat batu kerikil, habitat vegetasi, dan bebatuan/koral yang dibuat dalam satu akuarium
berukuran 90 cm x 45 cm x 45 cm. Kedalam akuarium tersebut dimasukan calon indukan ikan brek
sebanyak enam ekor. Pengamatan dilakukan pada pagi, siang, sore, dan malam hari dengan
menghitung jumlah ikan yang menghuni setiap habitat tersebut selama 7 hari. Untuk preferensi
makanan dibuat tiga perlakuan yaitu a) pellet tenggelam; b) cacing beku; dan c) cacing hidup.
Pengamatan dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pagi, siang, dan sore. Hasil percobaan habitat kerikil
menjadi habitat yang dominan dengan rata-rata selama 56,19 menit, habitat bebatuan rata-rata 3,81
menit dan yang habitat vegetasi tidak dihuni (0 menit). Dari percobaan pereferensi terhadap jenis
makanan, yaitu ikan brek memiliki preferensi paling tinggi terhadap pakan berupa cacing hidup
dengan total selama 4 hari, diikuti cacing beku 2 hari, dan pellet tidak dimakan (0 hari).
Kata Kunci: ikan brek, makanan, preferensi habitat
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PERTUMBUHAN DAN SINTASAN LELE
PADA PEMELIHARAN DALAM DRUM PLASTIK
BDP-59

Yenni Nuraini
Jurusan Penyuluhan Perikanan - Sekolah Tinggi Perikanan
Jalan Cikaret Nomor 2 Bogor-Jawa Barat
 yenni_cikaret@yahoo.com
ABSTRAK

Banyak orang berminat untuk budidaya lele, namun salah satu kendala yang ada adalah faktor biaya
dan tempat untuk budidaya. Cara pembesaran lele yang lebih hemat dan praktis yaitu memanfaatkan
drum plastik berkapasitas 250 liter air. Tujuan penelitian: mengetahui pertumbuhan dan sintasan
lele yang dipelihara menggunakan wadah drum plastik. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan
di unit Hatchery Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan tiga perlakuan dan tiga ulangan. Perlakuan satu
dengan pergantian air satu minggu sekali; Perlakuan 2 dengan pergantian air dua minggu sekali,
Perlakuan 3 dengan pergantian air tiga minggu sekali. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Lengkap dengan 3 perlakuan 3 ulangan. Data dianalisis dengan sidik ragam (ANOVA) pada selang
kepercayaan 95%. Biomass rerata tertinggi dicapai pada P3 yaitu 6,17 kg, selanjutnya adalah
perlakuan dengan pergantian air seminggu sekali (P1) yaitu 6,07 kg dan terendah adalah perlakuan
dengan pergantian air 2 minggu sekali (P2) yaitu 6,0 kg. Tingkat kelangsungan hidup tertinggi pada
perlakuan (P2) yaitu 89,67%, selanjutnya (P3) yaitu 88%, dan terendah (P1) yaitu 81,67%.
Berdasarkan hasil pengamatan biomass tertinggi dicapai pada P3 yaitu 6,17 kg dan Tingkat
kelangsungan hidup tertinggi pada perlakuan (P2) yaitu 89,67%. Namun demikian secara
keseluruhan tidak berbeda nyata antar perlakuan pada taraf 95%.
Kata kunci: biomassa, drum plastik, kelangsungan hidup, lele

POTENSI BAKTERI HETEROTROF PADA PENDEDERAN IKAN NILA
BDP-60

Yohanna R. Widyastuti
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
 yohanna.wid@gmail.com
ABSTRAK

Penggunaan bakteri heterotrof merupakan salah satu solusi menumbuhkan pakan alami flok untuk
benih ikan nila. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh bakteri heterotrof dalam
pendederan ikan nila. Penelitian dilakukan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan
Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor. Perlakuan berupa pendederan dengan aplikasi bakteri
(A) dan pendederan biasa (B). Wadah pemeliharaan bak fiber bulat ukuran 500 liter. Pendederan
menggunakan ikan nila, dengan kisaran panjang tubuh 8-10 cm, diberi makan pelet 2x perhari
dengan dosis 4% dari berat biomasa ikan. Analisa dilakukan untuk pertumbuhan dan sintasan.
Pengamatan kualitas air meliputi suhu, pH, DO yang diukur setiap 3x sehari. Nitrit, Nitrat, serta
Ammonia diukur setiap dua minggu selama pemeliharaan. Total bakteri dihitung pada awal, tengah
dan akhir penelitian. Komposisi planton menyusun flok diamati secara regular menggunakan
mikroskop dan jenisnya dicatat. Hasil menunjukan parameter kualitas air dalam katagaori optimal.
Pendederan ikan dengan aplikasi bakteri heterotrof menghasilkan pertumbuhan rata-rata panjang
dan berat yang lebih baik dengan nilai SR 86%, ADG mencapai 0,10 cm.hari-1, dan pertumbuhan berat
mutlak 11,97 gr sedangkan untuk pendederan biasa, SR 68%, ADG hanya 0,06 cm.hari1danpertumbuhan berat mutlak hanya 9,36. Kisaran kepadatan bakteri 10^6 – 10^7 CFU.ml-1. Jenisjenis plankton yang terapat pada bak A yaitu terdiri dari Navicula sp, Chlorella sp, Nitzchia Aciculans
sp, Chaetoceros sp, Brachionus sp, dan Oscillatoria sp. Sedangkan pada bak B jenis-jenis plankton
terdiri dari Alonella sp, Diatome sp, Chlorella sp, Chaetoceros sp, Navicular sp, Echinocamptus sp.
Kata kunci: bakteri Heterotrof, kualitas air, nila, pertumbuhan, plankton
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PENGARUH KEPADATAN KONSORSIA BAKTERI TERHADAP DINAMIKA
KADAR DISSOLVE OXIGEN, AMONIA, NITRIT DAN NITRAT PADA BUDIDAYA
IKAN SISTIM BIOFLOK
Yohanna R. Widyastuti, Eri Setiadi

BDP-61

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
yrwid@yahoo.com
ABSTRAK
Salah satu tujuan dari budidaya ikan sistim bioflok adalah untuk mengatasi masalah akumulasi kadar
amonia dalam air.Penelitian ini bertujuanmengetahui pengaruh kepadatankonsorsia bakteri pada
budidaya ikan sistim bioflok terhadap parameter kualitas air dan dilihat secara khusus untukdissolve
oxygen (DO),kadar amonia, nitrit dan nitrat. Penelitian dilakukan di Instalasi Riset Lingkungan
Perikanan Budidaya Air Tawar dan Toksikologi, Cibalagung, BRPBATPP, Bogor.
Perlakuanberupabudidaya ikan dengan aplikasi bakteri (AB) dan budidaya konvensional (BK).
Setiap perlakuan diulang 3 kali. Bak bulat dengan total volume 300 liter air digunakan sebagai wadah
untuk budidaya ikan nila (Oreochromis niloticus).Padat tebar satu ekor-liter dan dipelihara selama 2
bulan. Pakan berupa pelet komersial dengan kadar protein 30% dan diberikan dengan dosis 5% per
hari. Parameter kualitas air yang diamati suhu, pH, DO, nitrat, nitrit, dan amonia setiap 10hari.
Analisa bakteri berdasarkan padatotal plate account (TPC) setiap10 hari dan dihitung kepadatannya
dalam CFU per mL. Hasil penelitian ini menunjukkan adanyakisaran suhu dari kedua perlakuan 26,2
– 27,20 C. Nilai pH serupa yaitu 6 sampai 8,31. Analisa polinomial menunjukan kepadatan konsorsia
bakteri berpengaruh 20,25 sampai 87,62% pada DO. Pengaruh aplikasi bakteri terhadap kadar nitrit
adalah sebesar 24,43 hingga 56,71%,sedangkan kadar nitrat 29,04 sampai 70,67% dan terhadap
kadar ammonia 7,58 hingga 14,99%.
Kata Kunci: ammonia, DO kepadatan, konsorsia bakteri, nitrat, nitrit
APLIKASI PROBIOTIK PENGENDALI SENYAWA NITROGEN PADA BUDIDAYA LELE DI
BANDUNG BARAT

Yosmaniar

BDP-62

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
 yosmaniar@yahoo.com
ABSTRAK
Budidaya lele intensif dengan padat tebar dan input pakan tinggi menimbulkan penumpukan limbah
organik yang berasal dari sisa pakan dan hasil metabolism ikan sehingga dapat menurunkan kualitas
air. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui performa budidaya lele menggunakan probiotik
pengendali senyawa nitrogen. Menggunakan dua kolam terpal ukuran 36 m persegi dengan volume
air 30 kubik. Ikan yang digunakan adalah benih lele Mutiara dengan ukuran bobot rataan 4,7 g
dengan padat tebar 10.000 ekor.kolam-1. Ikan diberi pakan komersial sebanyak 5 % dengan frekuesi
pemberian pakan dua kali per hari (pagi dan sore). Perlakuan yang diberikan, yaitu: A) menggunakan
probiotik pengendali senyawa nitrogen dan tanpa pemberian probiotik (kontrol). Waktu
pemeliharaan selama 75 hari. Pemberian probiotik dilakukan sebanyak 30 ml kolam-1 yang diberikan
setiap 10 hari selama masa pemeliharaan Parameter yang diukur pertumbuhan, sintasan,
produktifitas, kualitas air dan analisa usaha. Analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian
penggunaan probiotik pengendali senyawa nitrogen menunjukkan bahwa pertumbuhan dan
sintasan lebih baik dengan FCR 0,9 %, produksi ikan 833 kg, kandungan ammonia di air 0,01 mg.L-1
dan keuntungan Rp. 4.438.000, sedangkan pada kontrol FCR 1,16 %, produksiikan 667 kg,
kandungan ammonia di air 0,1 mg.L-1 dan keuntungan Rp. 1.782.000
Kata Kunci: lele, nitrogen, probiotik
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PENGARUH WARNA WADAH TERHADAP PERTUMBUHAN DAN
KELANGSUNGAN HIDUP CLOWN FISH (Amphirion ocelaris)
BDP-63

Zulfikar, Zakiatul Fitri, Erlangga
Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh
Jalan Cot Tengku Nie Reuleut, Kabupaten Aceh Utara, Aceh
ABSTRAK

Clown fish merupakan ikan hias air laut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan September 2017 di Laboratorium Hatchery Pembenihan Program Studi
Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui warna wadah yang sesuai untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih
Clown Fish. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap non
faktorial (RAL). Dengan empat perlakuan dan tiga kali ulangan dengan wadah warna biru, hijau,
merah, dan kuning. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah pertumbuhan panjang dan
bobot ikan, kelangsungan hidup, dan kualitas air. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan warna
wadah biru member pengaruh yang sangat nyata terhadap pertambahan panjang dan kelangsungan
hidup Clown Fish. Sedangkan pertambahan bobot berbeda nyata. Adapun angka pertambahan
panjang, bobot, dan presentase SR terbaik terdapat pada perlakuan A (biru) yaitu 0,19 cm, 0,08 gram
dengan presentase SR 95% Clown Hidup yang hidup. Parameter kualitas air yang diukur selama
penelitian sesuai dengan kehidupan Clown Fish dengan kisaran Suhu 26-290C, Salinitas 30-34 ppt,
pH 7-8, and DO 4-7 (mg.l-1).
Kata kunci: Clown fish, kelangsungan hidup, pertumbuhan, warna
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