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sangat diminati masyarakat baik lokal maupun
mancanegara. Menurut Balai Riset Pemuliaan KKP
bahwa hibrida ini dapat memenuhi ketersediaan
benih sepanjang tahun, dan menjadi komoditas
ekspor https://bppisukamandi. kkp.go.id/?page-

Pendahuluan

_id=66. Dalam satu tahun produksi dapat dihasil-

Masyarakat Indonesia terutama di Pulau Jawa

kan 960.000 ekor bibit ukuran 1 inchi yang meru-

tentu telah mengenal nama Ikan Patin Pasupati,

pakan hasil dari delapan siklus pemijahan satu in-

bahkan mungkin telah mengkonsumsinya. Akan

duk dan siap dipasarkan (Farid 2017). Beberapa

tetapi diduga hanya sebagian kecil yang menge-

sifat tetua (induk) dan hibrida terlihat pada Gam-

tahui arti dari nama pasupati tersebut.

bar 1.

Ikan Patin pasupati merupakan hibrida antara

Kata Pasupati merupakan singkatan dari

tetua jantan ikan Pangasius djambal atau P. panga-

Patin Super Harapan Pertiwi merupakan nama in-

sius yang merupakan ikan asli Indonesia (Kottelat

dah yang disandangkan pada ikan patin hibrida

et al. 1993), dan memiliki daging berwarna putih

tersebut. Ikan hibrida ini tidak didapatkan di alam,

dengan tetua betina ikan patin siam (Pangasianodon

hanya diperoleh di balai-balai benih budidaya ikan

hypophthalmus) yang merupakan ikan patin asli su-

saja. Ikan Patin Pasupati telah dirilis sebagai ikan

ngai besar di Indocina, seperti DAS Mekong (Ng

budidaya unggul pada bulan Agustus tahun 2006

Kam Foo 2010, Vidthayanon & Hogan 2011), yang

melalui keputusan Menteri Departemen Kelautan

telah lama terintroduksi ke Indonesia. Induk beti-

dan Perikanan (DKP) saat itu dengan nomor

na P. siam memiliki daging berwarna kuning dan

(KEPMEN Kep.25/MEN/2006) (Badan Penelitian

fekunditas 10 kali lebih banyak daripada fekun-

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Ke-

ditas P. djambal. Hasil persilangan tersebut adalah

menterian Kelautan dan Perikanan 2013). Ikan

hibrida yang memiliki keunggulan yaitu memiliki

Patin Pasupati belum mampu menghasilkan ketu-

daging berwarna putih dan tidak amis mengikuti

runan normal, sehingga untuk memperoleh ikan

tetua jantan, dan jumlah yang banyak yang berasal

hibrida tersebut harus melalui aktivitas kawin

dari telur tetua betina, sehingga ketersediaan benih

silang induk asal. Uji coba penyilangan balik ikan

ikan patin menjadi banyak (Jadmiko, Peneliti

pasupati dengan kedua tetuanya juga belum

BRKP, Sukamandi-komunikasi pribadi, Agustus

mampu menghasilkan turunan yang normal.

2018). Ikan patin dengan warna daging yang putih
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Gambar 1. Diagram penyilangan dan sifat-sifat tetua dan hibrida
(sumber: Rukmana dan Yudirachman 2016)

Kehidupan Sang Super

Kekeruhan air pemeliharaan berpengaruh pada

Ikan Pasupati hidup cenderung bergerombol,

penampilan ikan Pasupati. Pemeliharaan di air

dapat dipelihara menggunakan air tanah/sumur

yang relatif keruh akan menghasilkan ikan yang

atau air yang dipasok dari sungai, membutuhkan

cenderung berwarna cerah/terang, sedangkan pe-

suhu pemeliharaan relatif tinggi dan stabil. Kesta-

meliharaan di air yang bening warna ikan cende-

bilan Kondisi suhu seperti ini bermanfaat untuk

rung berwarna hitam/gelap. Hasil pengamatan

pencegahan dari serangan penyakit (Farid 2017).

kondisi beberapa parameter kualitas air secara in-

Ikan ini membutuhkan pH dalam skala normal

situ di kolam pendederan di BRPI – KKP Suka-

saja. Hal yang diutamakan adalah kandungan ok-

mandi dengan menggunakan alat Water Quality

sigen terlarut (DO) sebaiknya di atas 5 mg.l-1. Ikan

Checker [YSI] menunjukkan suhu 27,040C, DO: 5,1

Pasupati cenderung menyukai air keruh, walau-

mg.l-1; Konduktivitas: 0,260 ms.cm-1; TDS: 161,85

pun juga mampu hidup di air jernih. Diduga ka-

mg.l-1; ORP: 226,1 mV; Salinitas: 0,12 ppt. Pengam-

rena secara alami ikan patin aktif di malam hari,

bilan data tersebut berlangsung pada pagi hari

dan dalam kehidupannya memiliki sifat pemalu.

sekitar pukul 10.00 WIB.
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Ikan Pasupati pada setiap stadium perkem-

Pemuliaan Ikan (BRPI)-KKP di Sukamandi). Uji

bangan membutuhkan pakan yang sesuai. Pada

aklimatisasi di Laboratorium dilaksanakan dengan

stadium larva umur 30—36 jam sejak penetasan,

beberapa periode.

larva membutuhkan pakan nauplii Artemia yang

Uji Aklimatisasi periode pertama dilakukan

masih halus, dengan periode pemberian setiap dua

dengan memelihara ikan uji pada bak fiber beru-

jam. Pada hari kedua sampai hari ke lima periode

kuran 2,1x1,1x0,5 m3. Bak fiber diisi air sebanyak

pemberian pakan berubah menjadi setiap tiga jam.

sekitar 632 L, kemudian dilengkapi dengan sistem

Pada kehidupan di hari ke enam, ikan patin sudah

pengaturan pergerakan air, untuk memenuhi ke-

mampu mengkonsumsi Moina atau Daphnia beru-

butuhan oksigen. Ikan patin pasupati merupakan

kuran kecil. Kondisi ini berlangsung selama 5—7

ikan yang bersifat pemalu dan mudah stress, maka

hari. Pada periode tersebut, juga sudah dapat di-

pada bak pemeliharaan dipasang penutup yang

perkenalkan pakan berupa cacing Tubificidae.

terbuat dari paranet (Gambar 2). Untuk menjaga

Periode pemberian pakan berlangsung setiap tiga

kualitas air pemeliharaan, pada masing-masing

jam. Sejak berumur 12 hari, larva sudah meng-

bak ditempatkan filter. Bak-bak terletak pada ru-

konsumsi pakan buatan berupa pellet yang memi-

angan beratap namun tidak berdinding. Sebanyak

liki kandungan protein 38—40%. Pemberian secara

450 ekor benih ikan berukuran lima inchi ditebar

ad satiation (sampai ikan kenyang). Masa peme-

di bak uji dengan kepadatan 50 ekor per bak. Da-

liharaan seperti ni berlangsung hingga empat pe-

lam masa aklimatisasi lima hari, ikan mengalami

kan hingga larva berukuran satu inch. Ukuran satu

kematian sehingga SR (5 hari): 11,78%. (Tabel 1).

inchi (sekitar 2,5 cm) atau umur satu bulan ikan

Uji Aklimatisasi periode kedua, stok benih

sudah menjadi bibit untuk diperjualbelikan (Farid

yang telah didatangkan, dipelihara dalam kolam

2017). Pakan ikan pasupati pada masa pendederan

semen berukuran 4x4x1m (kedalaman air 0,6 m)

maupun pembesaran berupa pellet. Pada periode

yang berlokasi di luar ruangan (Gambar 3). Hal

pembesaran yang dilaksanakan di Puslit Limno-

tersebut dilakukan untuk mengurangi stresnya

logi-LIPI menunjukkan bahwa ikan pasupati

ikan sampel. Ikan patin cenderung hidup ber-

mampu tumbuh dengan pakan pellet sebanyak 3—

kelompok sehingga diharapkan bila dalam ke-

5% berat total.

lompok besar ikan menjadi lebih nyaman dan

Kebutuhan hidup dan Ketahanan
Hidup Sang Super

cepat beradaptasi walaupun suhu air lebih rendah
daripada kondisi asalnya. Selain itu, kolam beru-

Suatu penelitian pembesaran ikan Pasupati

kuran besar dengan dinding semen dapat me-

dalam sistem berarus dilaksanakan di Pusat Pene-

nahan suhu sehingga suhu air lebih stabil. Per-

litian Limnologi-LIPI antara Bulan Juli 2018-

lakuan ini memberikan hasil yang lebih baik dari

Februari 2019. Proses pelaksanaan penelitian ini

periode pertama yang ditunjukkan bahwa enam

didahului dengan pengadaan benih ikan pasupati

hari pertama, ikan masih bertahan 75,15%, akan

dan proses aklimatisasi di kondisi pemeliharaan

tetapi dalam waktu 13 hari, SR ikan hanya 6,16%.

Labotaorium Pusat Penelitian Limnologi-LIPI.

Diduga penyebab utama kematian adalah suhu air

Sampel ikan pasupati yang digunakan berukuran

yang rendah serta adanya fluktuasi yang cukup

4-5 inchi yang didatangkan dari Balai Riset

besar antara siang dan malam hari.
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Gambar 2. Penampilan bak pemeliharaan pada tahap 1 dan 3 (panah: posisi heater)
(Sumber foto: D. Said, 2018)
Kolam pemeliharaan berada di luar ruangan,

diawali dengan timbulnya lepuhan-lepuhan kecil

sehingga suhu air bak pada siang hari berkisar an-

di permukaan kulit dan menurunnya nafsu ma-

tara 25-260C dan pada malam hari dapat mencapai

kan. Di hari berikutnya pada lepuhan-lepuhan ter-

22-230C. Sementara kebutuhan suhu air pemeli-

sebut mulai ditumbuhi jamur yang berwarna putih

haraan ikan pasupati antara 28-300C (Farid 2017).

dan ikan mulai sukar bergerak serta cenderung

Menurut Tahapari et al. (2017) bahwa ikan pasu-

berkumpul di dekat heater. Kondisi ini berlangsung

pati merupakan salah satu jenis ikan patin yang

selama sekitar satu minggu dan berlanjut pada

daya adaptasi lingkungan yang rendah.

kematian massal ikan. Dari tahap pemeliharaan ini

Uji Aklimatisasi periode ketiga. Aklimatisasi

dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan su-

periode ini kembali menggunakan bak-bak seperti

hu hingga 29–300C belum mampu memper-

periode pertama, yang telah mengalami modi-

tahankan kehidupan ikan pasupati. Aplikasi arus

fikasi dengan penambahan volume air hingga

sedikit membantu kondisi tubuh ikan setelah me-

menjadi 0,875 m3 setiap bak, dan dipasang pema-

ngalami stress akibat transportasi, walaupun seca-

nas air/heater (Gambar 2), sehingga mencapai

ra umum tidak dapat memelihara kesehatan ikan

suhu 29-300C, peningkatan turbiditas dengan pe-

patin pasupati untuk jangka waktu yang panjang,

nambahan air dari kolam semen sehingga menca-

serta serangan penyakit lebih mudah berlangsung

pai 32,1—57,2 NTU, dan diberikan arus rendah

pada sistem air diam. Terlihat pula bahwa ikan pa-

(0,09-0,11 m.dt-1), tinggi (0,13-0,17 m.dt-1) dan tan-

supati yang mampu hidup sampai 30 hari (Tabel 1)

pa arus. Tiap bak diisi dengan 40 ekor ikan. Kon-

yang diperoleh dari sistem pemeliharaan berarus.

disi arus ditingkatkan perlahan-lahan hingga men-

Hasil analisa juga menunjukkan bahwa sistem pe-

capai kecepatan 0,2 m.dt-1 dan 0,4 m.dt-1. Setelah

meliharaan berarus cepat (0,4 m.dt-1) menghasil-

enam hari aklimatisasi diperoleh SR sebanyak

kan ikan pasupati dengan kandungan protein le-

36,67% yang terlihat lebih baik daripada akli-

bih tinggi (13,85%) dan lemak rendah (4,40%), di-

matisasi periode pertama (Tabel 1). Ikan yang

bandingkan pada kecepatan arus lebih rendah (0,2

bertahan hidup ini cenderung pada bak dengan air

m.dt-1) dengan kandungan protein (9,67%) dan

berarus. Kondisi ini bertahan sampai hari ke 12.

lemak lebih tinggi (7,72%) berat basah.

Pada hari ke-13, ikan terserang penyakit yang
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Gambar 3. Penampilan kolam pemeliharaan pada uji periode kedua
(kantung biru berisi benih ikan Pasupati sesaat setelah tiba di kolam)
Uji Aklimatisasi periode keempat. Sebanyak

liharaan patin yang sudah ada (satu kali di awal),

360 ekor ikan pasupati dipelihara dalam bak yang

10 mL molase setiap dua hari dan probiotik

sama dengan aklimatisai periode ketiga. Kepa-

komersial (EM4) sebanyak 20 mL. Penelitian dilak-

datan 40 ekor setiap bak. Air pemeliharaan dileng-

sanakan dengan sistem pemeliharaan seperti ini.

kapi dengan penambahan bioflok dan probiotik.

Dalam masa aklimatisasi selama tujuh hari, terlihat

Bak-bak pemeliharaan diletakkan dalam suatu

bahwa seluruh ikan pasupati mampu bertahan hi-

ruangan green house beratap plastik putih berge-

dup dengan SR sebesar 88,61%, dan tertinggi

lombang dan berdinding GRC. (Gambar 3). Pada

(98,33%,) dari bak pemeliharaan dengan kecepatan

sistem ini dapat diperoleh suhu air yang konstan,

arus tinggi (0,4 m.dt-1). Selama 97 hari pemeli-

dan tersinari matahari sepanjang waktu siang. Bio-

haraan, SR keseluruhan ikan pasupati masih tinggi

flok ditumbuhkan di semua bak uji dengan cara

yaitu 68,33% dibandingkan pada periode-periode

menambahkan 60 L air dari kolam bioflok peme-

sebelumnya (Tabel 1).

Tabel 1. Ketahanan hidup (%) ikan pasupati pada empat tipe sistem pemeliharaan yang berbeda sampel
Sampel
Tahap

Tempat
Pemeliharaan

Jumlah
Ikan
saat T0
(ekor)

Kepadatan
(ekor
setiap bak)

Masa
Pemeliharaan (hari)

Jumlah Ikan
Tersisa
(ekor)

Ketahanan
Hidup (SR)
(%)

I

Bak fiber, air jernih

450

50

5

53

11,78

II

Kolam semen
(4x4x0,6)m

503

50

6
13*)
20
30

III

Bak fiber, air keruh,
pakai heater

360

40

6

132

36,76

7

319

88,61

IV

Bak fiber, air ditambah
bioflock dan probiotik,
ruangan green house

97

246

68,33

360

40

*) ikan terserang penyakit white spot
29

378
75,15
ikan terserang white spot
6
1,7
6
1,7
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Gambar 4. Penampilan bak pemeliharaan periode ke-empat (dalam ruangan ―green house)

1)

Nilai SR pada perlakuan arus tinggi (0,4 m.dt-

perbaiki kualitas air, menghemat jumlah pakan

merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 87,98%

dan mampu mendukung kehidupan ikan dengan

pada hari ke 97. Selama penelitian ini berlangsung

kepadatan yang tinggi.

fluktuasi suhu pada bak dengan SR tertinggi ada-

Dari beberapa sistem pemeliharaan ini dapat

lah suhu 28,10—320C, pH: 7,9—8,4; Turbiditas

ditarik kesimpulan bahwa pembesaran ikan pasu-

57,3—174 NTU; Oksigen terlarut 5,5—6,7 mg.l-1.

pati membutuhkan kondisi yang ekslusif yaitu

Menurut Balai Penelitian Budidaya Air Tawar

suhu yang tinggi dan stabil, air berarus dan keruh,

(2005) dalam Nasa (2014) bahwa kisaran beberapa

kandungan oksigen yang relatif tinggi, dan mem-

parameter kualitas air untuk budidaya ikan patin

butuhkan tambahan probiotik dan bioflok

adalah suhu 28—320C; pH 6—7, Oksigen terlarut

Penutup

lebih dari 5 mg.l-1. Penambahan bioflok dan probiotik telah meningkatkan SR ikan pasupati. Sis-

Ikan pasupati merupakan ikan patin hibrida

tem pemeliharaan menggunakan bioflok dan

komoditas ekspor yang memiliki sifat cenderung

probiotik memberikan hasil yang lebih baik pada

mengikuti tetua jantannya (ikan Patin jambal)

pemeliharaan ikan patin (Sadi 2018) mendapatkan

yaitu berdaging putih, dagingnya tidak amis,

bahwa pemeliharaan ikan pasupati dengan apli-

memiliki jumlah yang banyak sebagai hasil dari

kasi bioflok dan probiotik menggunakan bak

tingginya fekunditas tetua betina (Patin siam).

semen, dapat mencapai SR sebanyak 78% dalam 90

Ikan Pasupati yang dalam produksinya selalu

hari pemeliharaan. Sementara SR ikan pada peme-

mengandalkan aktivitas penyilangan tetua secara

liharaan tanpa bioflok, tanpa probiotik hanya se-

terus menerus, karena belum mampu membentuk

besar 20%. Savitri dan Tarsim (2015) juga meng-

strain tersendiri.

gunakan bioflok dalam pemeliharaan ikan patin

Sebagaimana tetua jantannya, maka ikan

siam (Pangasianodon hypopthalmus). Menurut Has-

pasupati juga relatif rentan pada kondisi ling-

tuti dan Subandiyono (2014) bahwa sistem peme-

kungan dan penyakit sehingga ketahanan hidup-

liharaan yang menggunakan bioflok dapat mem-

nya relatif rendah.
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