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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pakan merupakan salah satu input penting dalam budidaya ikan. Pakan

menghabiskan lebih dari setengah biaya produksi dalam kegiatan budidaya ikan.

Dalam kegiatan budidaya ikan, pakan dibagi menjadi dua jenis, pakan buatan dan

pakan alami. Ketersediaan pakan alami sangat  penting dalam budidaya ikan pada

fase larva terutama setelah absorbsi kuning telur (fase pendahuluan). Fase

pendahuluan tersebut memerlukan pakan alami yang baik (fitoplankton maupun

zooplankton) (Rukka, 2011).

Salah satu zooplankton yang sering digunakan sebagai pakan alami adalah

Brachionus plicatilis. Zooplankton ini merupakan pakan yang baik untuk larva

ikan karena mempunyai ukuran sangat kecil, kecepatan berenang lambat,

kebiasaan hidup di kolom air, dapat dikultur pada kepadatan tinggi hingga 2000

individu/ml, reproduksi tinggi dengan bereproduksi sepanjang hidup, mudah

diperkaya dengan asam lemak, dan digunakan untuk transfer substansi ke larva

(Rukka, 2011).

Di samping beberapa keunggulan di atas, masih dijumpai permasalahan

dalam kultur B. plicatilis. Permasalahan yang sering dihadapi adalah tingginya

angka kematian pada saat kultur. Hal tersebut diduga karena adanya faktor

lingkungan yang tidak sesuai (Rukka, 2011).  Menurut Koesoebiono (1980) dalam

Rukka (2011), kondisi lingkungan dan pakan dalam pemeliharaan organisme

perairan harus diperhatikan.
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Salah satu jenis pakan B. plicatilis adalah Nannochloropsis sp. Kultur

Nannochloropsis sp seringkali dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kondisi

lingkungan yang tidak sesuai menyebabkan pertumbuhan Nannochloropsis sp

sebagai pakan alami B. plicatilis mengalami penurunan kandungan nutrisi, yang

akan berdampak pada penurunan kandungan nutrisi pada B. plicatilis. Menurut

Tamaru et al, (1991) dalam Suminto, (2008), kualitas dan kuantitas B. plicatilis

ditentukan dari jenis dan kualitas pakan yang diberikan. Pakan tersebut

selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber nutrisi yang disimpan di dalam tubuh

B. plicatilis.

Beberapa metode pengkayaan Nannochloropsis sp telah dilakukan.

Penambahan vitamin B12 pada kultur fitoplankton dapat meningkatkan kepadatan

dan kualitas B. rotundiformis (Sumiarsa et al., 1996). Upaya optimalisasi

pertumbuhan dan komposisi asam lemak Nannochloropsis sp dilakukan dengan

menambahkan karbon ke dalam media kultur Nannochloropsis sp (Hu and Gao,

2003).

Selain dengan pengkayaan, peningkatan kandungan nutrisi

Nannochloropsis sp dapat ditingkatkan dengan Micro Environmental Stress

(MES). Secara umum MES merupakan pengkondisian lingkungan kultur di bawah

atau di atas kondisi optimum. Hasil penelitian menunjukkan ternyata dengan

MES, kandungan dan komposisi nutrisi (lemak) Nannochloropsis sp dapat

ditingkatkan (Muhaemin, 2011).

Kandungan lemak total dalam Nannochloropsis oculata sangat

dipengaruhi oleh nutrien yang terkandung dalam media kultur. Nitrogen dalam
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bentuk nitrat (NO3) mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan

kandungan nutrisi Nannochloropsis oculata (Widianingsih et al., 2011). Salinitas

yang tinggi dan kandungan nitrogen yang rendah selama budidaya dapat

meningkatkan kandungan lemak pada Nannchloropsis sebesar 31,45%

(Muhaemin, 2011).

Nutrisi penting yang terkandung dalam B. plicatilis adalah protein,

karbohidrat, dan lemak. Lemak menyediakan energi dua kali lebih besar

dibandingkan protein di dalam tubuh (Sargent et al., 2002 dalam Pangkey 2011).

Bagi ikan laut, lemak merupakan sumber nutrisi utama (Froyland et al., 2000;

Sargent et al., 2002; Tocher, 2003 dalam Pangkey, 2011). Lemak digunakan

untuk kebutuhan energi jangka panjang, juga untuk pergerakan atau cadangan

energi selama periode kekurangan makanan (Pangkey, 2011).

Peran penting dan tingginya kebutuhan lemak bagi pertumbuhan larva ikan

memerlukan upaya peningkatan kandungan lemak pada B. plicatilis melalui

pakannya berupa Nannochloropsis sp. Kandungan alami lemak pada

Nannochloropsis sp diharapkan dapat ditingkatkan dengan memodifikasi faktor

lingkungan berupa perlakuan salinitas dan nitrogen. Peningkatan kepadatan dan

kandungan alami lemak pada Nannochloropsis sp selanjutnya diharapkan pula

dapat meningkatkan kepadatan dan kandungan alami lemak pada B. plicatilis.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui fluktuasi kepadatan dan kandungan

lemak total (crude lipid) pada B. plicatilis setelah diberi pakan Nannochloropsis

sp yang telah mengalami modifikasi faktor lingkungan salinitas dan nitrogen.
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1.3 Manfaat

Penelitian diharapkan mampu memberikan informasi kepada pengguna

mengenai upaya peningkatan kepadatan dan kandungan lemak total (crude lipid)

pada B. plicatilis dengan pemberian pakan Nannochloropsis sp.

1.4 Perumusan Masalah

Peningkatan kandungan lemak pada Nannochloropsis sp diharapkan akan

meningkatkan kandungan lemak pada B. plicatilis. Modifikasi faktor lingkungan

pada saat kultur Nannochloropsis sp diharapkan akan berpengaruh terhadap

kepadatan dan kandungan lemak total pada plankton tersebut. Dengan

memanfaatkan mekanisme rantai makanan, perubahan kepadatan dan kandungan

lemak total pada Nannochloropsis sp diharapkan dapat memberikan perubahan

pula pada kepadatan dan kandungan lemak total pada B. plicatilis. Salah satu

metode yang bisa digunakan adalah MES (Micro Environmental Stress).

Penelitian sebelumnya mengenai MES, membuktikan kondisi lingkungan

yang diubah dari kondisi optimal menjadi kondisi lingkungan MES ternyata dapat

meningkatkan salah satu atau beberapa kandungan nutrisi pada fitoplankton.

Penelitian Chiu et al. (2009) menjelaskan pertumbuhan dan kandungan lemak

pada Nannochloropsis oculata meningkat setiap fasenya pada media kultur

dengan konsentrasi CO2 yang berbeda. Krienitz dan Wirth (2006) menyatakan

bahwa kandungan polyunsaturated fatty acid (PUFA) pada Nannochloropsis

limnetica meningkat pada kondisi lingkungan kultur tanpa aerasi dan penambahan

K2HPO4 sebanyak 40 mg/L. Penelitian Hu and Gao (2006) menyatakan bahwa

konsentrasi CO2 yang meningkat, temperatur yang rendah, salinitas yang rendah,
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kadar posfat yang sedang, dan tingkat nitrat yang berlebihan adalah beberapa

faktor yang diperlukan untuk meningkatkan kandungan EPA. Sedangkan

Muhaemin (2011) menyatakan bahwa salinitas 20% dan nitrogen pada konsentrasi

3 mM terbukti mampu meningkatkan kandungan lemak total sebesar 31,45%.

Pemberian tekanan terhadap lingkungan yang meliputi salinitas, suhu,

fotoperiode, intensitas cahaya dan nutrien dapat mempengaruhi kandungan lipid

total pada mikroalga (Qin, 2005 dalam Widianingsih et al., 2011).

Diharapkan pemberian Nannochloropsis sp dengan kondisi kultur tertentu

dapat meningkatkan kandungan lemak pada B. plicatilis.
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian
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1.5 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H0 : Pemberian Nannochloropsis sp yang mendapatkan perlakuan

MES tidak memberi pengaruh nyata terhadap kepadatan dan

kandungan lemak total (crude lipid) pada B. plicatilis.

H1 : Pemberian Nannochloropsis sp yang mendapatkan perlakuan

MES memberi pengaruh nyata terhadap kepadatan kandungan lemak

total (crude lipid) pada B. plicatilis.


