
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Usaha pembenihan ikan laut berkembang pesat dan memiliki nilai jual yang 

cukup tinggi, contohnya pada pembenihan ikan Kerapu Macan (Epinephelus 

fuscoguttatus) dan Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis) yang telah diproduksi 

secara massal. Tingkat keberhasilan pembenihan ikan laut dipengaruhi oleh 

banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan pakan untuk larva. Pada tahap 

awal tumbuh kembang larva, ketersediaan pakan alami sangat diperlukan 

sehingga pakan alami ini merupakan sumber nutrisi yang baik bagi larva karena 

mengandung asam lemak essensial yang sangat diperlukan oleh larva (BBL, 

2002).  

 

Zooplankton adalah salah satu pakan alami yang diberikan pada larva ikan yang 

berumur 3 sampai 40 hari. Kriteria penting dalam memilih pakan alami yang baik 

untuk larva adalah: ukurannya sesuai dengan bukaan mulut larva sehingga mudah 

ditangkap, pergerakannya tidak terlalu cepat, berada dikolom air sepanjang waktu, 

mengandung nilai nutrisi tinggi, mudah dicerna, mudah diserap oleh pencernaan 

larva, cepat perkembangbiakkannya, mudah dikultur secara massal, dan dapat 

diproduksi dengan biaya yang murah (BBL, 2002). Pakan alami yang biasa 

diproduksi secara massal dan memiliki sifat-sifat tersebut adalah Infusoria, 



Rotifera, Daphnia sp., Moina sp., Diatom, Chlorella, Artemia sp., Tetraselmis sp., 

dan Cacing Tubifex. Cara produksi dan bahan media yang dipakai disesuaikan 

dengan jenis zooplankton yang dibudidayakan. Artemia sp. merupakan salah satu 

pakan alami yang penting dalam usaha pembenihan ikan karena jenis ini adalah 

jenis pakan alami yang mudah dilakukan kultur dengan kandungan gizi yang 

tinggi. Akan tetapi, harga kista Artemia sp. yang mahal menyebabkan harga jual 

larva yang dipelihara akan menjadi tinggi  dan tidak mampu bersaing dengan 

produk yang lebih efisien dan memiliki jaringan pemasaran yang kuat. Kendala 

ini menyebabkan perlunya mencari pakan alami (zooplankton) yang murah dan 

juga berkualitas (Isnansetyo, 2005).  

 

Diaphanosoma sp. merupakan zooplankton yang digunakan sebagai substitusi 

Artemia sp. yang terkadang langka di pasaran karena memiliki ukuran yang sesuai 

dengan bukaan mulut Juwana Kuda Laut. Diaphanosoma sp. memiliki bentuk 

tubuh oval atau bulat memanjang serta transparan dengan bagian badan tertutup 

karapaks dengan panjang 970-1035 μm dan lebar 400-650 μm (BBL, 2002). 

Diaphanosoma sp. memiliki ukuran yang sesuai untuk juwana Kuda Laut yang 

berumur lebih dari 20 hari. Pakan yang biasanya diberikan dalam kultur 

Diaphanosoma sp. berupa fitoplankton dari jenis Nannochloropsis sp., dan 

Tertraselmis sp. Kandungan nutrisi yang terkandung pada Diaphanosoma sp. 

adalah protein, vitamin, dan ω-3 HUFA. Akan tetapi kandungan nutrisinya 

tergantung dari media budidayanya sehingga diperlukan pengkayaan media 

budidaya Diaphanosoma sp. untuk meningkatkan nutrisinya (Satyantini, 2007). 

Pengkayaan dilakukan dengan cara merendam Diaphanosoma sp. hasil budidaya 



dalam media yang telah ditambahkan dengan pengkaya seperti emulsi minyak 

ikan, ascorbic palmitate, ω-3 HUFA, dan protein selama 6 jam (BBL, 2002). 

 

Molase merupakan produk sampingan yang dihasilkan selama proses pemutihan 

gula dan memiliki kandungan gula terutama sukrosa berkisar 40-55% (Purwanto, 

2008). Berdasarkan uji proksimat, molase  memiliki kandungan air 28,21%, abu 

9,34%, protein 0,34%, lemak 0,22%, serat kasar 1,52%, dan karbohidrat 60,36% 

(Asmoro, 2011). Kandungan molase diharapkan menjadi pengkaya media kultur 

sehingga dapat meningkatkan kelimpahan populasi Diaphanosoma sp. Asmoro 

(2011) menyatakan bahwa pemberian molase pada media budidaya Daphnia sp. 

memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan populasi Daphnia sp.  

 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian molase dengan 

konsentrasi yang berbeda sebagai pengkaya media kultur terhadap peningkatan 

populasi Diaphanosoma sp. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi  kepada pembudidaya ikan 

terutama pada tahap pembenihan tentang konsentrasi molase yang tepat untuk 

budidaya Diaphanosoma sp. 

 

 

 

 

 

 

 



D. Kerangka Pemikiran 

 

Limbah bahan organik molase berasal dari sisa industri gula secara intensif. 

Dampak yang ditimbulkan dari limbah molase adalah penurunan kualitas air di 

lingkungan sekitar lokasi industri, sehingga pemanfaatan limbah molase tersebut 

merupakan salah satu cara untuk menanggulangi penurunan kualitas air pada 

lingkungan industri gula. Molase merupakan sisa proses pengkristalan gula pasir 

yang memiliki kandungan senyawa nitrogen 4,5 % dan  karbon sekitar 61,45% 

(Yuniasari, 2009). Penyusun molase adalah gula 60 %, protein 0,3 %, serta lemak 

0,2 % (Asmoro, 2011). Pemanfaatan molase sebagai pengkaya media kultur 

Diaphanosoma sp. dapat mengurangi pencemaran di sekitar lokasi pabrik gula 

pasir dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Diaphanosoma sp. sebagai 

pakan dalam pembenihan ikan air laut.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pemikiran.  

 

Pakan Ikan 

Menangkap di  alam Budidaya  

Populasi Diaphanosoma sp. 

meningkat 

Buatan Alami 

(antara lain : Diaphanosoma sp.) 

Industri  

Gula 

Konsentrasi molase yang 

tepat 
Molase 



E. Hipotesis 

 
 

1. Penambahan molase tidak mempengaruhi kelimpahan populasi  Diaphanosoma 

sp. 

2. Semakin tinggi konsentrasi molase yang ditambahkan, semakin tinggi pula 

kelimpahan populasi Diaphanosoma sp. 

 


