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ABSTRAK 
 

KAJIAN PEMBERIAN PAKAN ALAMI YANG BERBEDA TERHADAP 

PERTUMBUHAN BENIH IKAN TAMBAKAN,  

Helostoma temminckii (Cuvier, 1829) 
 

 

 

OLEH 

 

 

WAHYU TAUFIQURAHMAN 

 
 

 

Pemeliharaan benih ikan tambakan mengalami banyak kematian sehingga 

diperlukan pakan yang tepat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektivitas 

pertumbuhan dan kelulushidupan benih ikan tambakan dengan pemberian pakan 

alami yang berbeda, yaitu Artemia sp., Daphnia sp., Spirulina sp., dan Tubifex sp. 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 

ulangan yaitu perlakuan A (Artemia sp.), perlakuan B (Daphnia sp.), perlakuan C 

(Spirulina sp.) dan perlakuan D (Tubifex sp.). Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan uji Anova. Hasil yang tidak berbeda nyata (P>0.05) pada perlakuan 

A dan perlakuan B dan berbeda nyata (P<0.05) pada perlakuan C dan perlakuan 

D. Hasil pertumbuhan berat yang didapatkan pada perlakuan A yaitu 0.11±0.04, 

perlakuan B 0.09±0.04, perlakuan C yaitu 0.01±0.01 dan perlakuan D yaitu 

0.02±0.01. Kelulushidupan yang didapat pada perlakuan A yaitu 80±6.67, 

perlakuan B 77.78±6.66, perlakuan C yaitu 53.33±10.18 dan perlakuan D yaitu 

46.67±6.67. Pertumbuhan berat dan kelulushidupan yang tertinggi yaitu pada 

perlakuan A dan B. 

 

 

Kata kunci: benih, ikan tambakan, pakan alami, pertumbuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

STUDY OF GIVING DIFFERENT NATURAL FEDS ON GROWTH OF 

KISSING GOURAMI FRIES, 

 Helostoma temminckii (Cuvier, 1829) 
  
 

 

By 

 

 

WAHYU TAUFIQURAHMAN 

 

 

 

This research aimed to examine the effectiveness of growth and survival rate (SR) 

of kissing gourami fries feeding with different natural fed such as Artemia sp., 

Daphnia sp., Spirulina sp. and Tubifex sp. This study used a Randomized 

Complete Design with 4 treatments (Artemia sp., Daphnia sp., Spirulina sp., and 

Tubifex sp.) and 3 replicates. The data were analyzed using Anova. The results 

showed that the growth weight from each treatments were 0.11±0.04 (Artemia 

sp.), 0.09±0.04 (Daphnia sp.), 0.01±0.01 (Spirulina sp.), and 0.02±0.01 (Tubifex 

sp.). The survival rate for each treatments were 80±6.67 (Artemia sp.), 77.78±6.66 

(Daphnia sp.), 53.33±10.18 (Spirulina sp.), and 46.67±6.67 (Tubifex sp.). The 

treatment Artemia sp. and Daphnia sp. showed the highest growth weight and 

survival rate. 

 

Keywords: fry, kissing gourami fish, natural fed, growth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAJIAN PEMBERIAN PAKAN ALAMI YANG BERBEDA TERHADAP 

PERTUMBUHAN BENIH IKAN TAMBAKAN,  

Helostoma temminckii (Cuvier, 1829) 

 

 

     Oleh 

 

 

Wahyu Taufiqurahman 

 

 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PERIKANAN  

 

Pada 

Jurusan Perikanan dan Kelautan 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN 

JURUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

   2017  



 

 



 
 

 



 

 



RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Bandar Harapan, 02 Agustus 1995 

sebagai anak keduabelas dari duabelas bersaudara pasangan 

Bapak Alm. Odang Hidayat dan Ibu Ecih Sukaesih. Penulis 

memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Proklamasi’45 

dan diselesaikan pada tahun 2007. Sekolah Menengah 

Pertama Negeri (SMPN) 1 Terbanggi Besar dan diselesaikan 

pada tahun 2010, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 

Terbanggi Besar diselesaikan pada tahun 2013. Selama menjalani pendidikan 

SMA penulis aktif beroganisasi sebagai pengurus OSIS periode 2010/2011 dan 

2011/2012. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di Program Studi 

Budidaya Perairan, Jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian, 

Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SBMPTN) pada tahun 2013. 

 

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Budidaya 

Perairan Unila (Hidrila) sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Umum periode 2014-2016 dan pernah menjadi ketua pelaksana kegiatan 

Aquaculture Betta Contest III jenjang internasional. Penulis pernah menjadi 

asisten mata kuliah Biologi Akuatik pada tahun 2014/2015, Avertebrata Akuatik 

pada tahun ajaran 2015/2016, Plankton dan Tumbuhan Air pada tahun ajaran 

2016/2017 dan Teknologi Budidaya Pakan Hidup pada tahun ajaran 2016/2017. 

Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Desa Lingai, 

Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung pada 

bulan Januari − Maret 2016. Penulis mengikuti Praktik Umum di Instalasi 

Penelitian dan Pengembangan Plasma Nutfah  Perikanan Air Tawar Cijeruk 

Bogor, Jawa Barat dengan Judul “Pembenihan Ikan Tambakan (Helostoma 

temminckii)” pada bulan Juli  −  Agustus 2016. Penulis melakukan penelitian 

pada bulan Maret – Mei 2017 di Laboraturium Budidaya Perairan Jurusan 

Perikanan dan Kelautan Universitas Lampung dengan judul “Pengaruh 

pemberian pakan alami yang berbeda terhadap pertumbuhan benih ikan 

tambakan Helostoma temminckii (Cuvier, 1829)”. 



Karya ini ku persembahkan  

untuk kedua orang tua, 

Ayah dan Ibuku 

untuk Kakak serta seluruh  

Keluarga Besarku, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya.”  

(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 

 
“Janganlagkamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu 

orang-orang yang beriman” 
(Q.S. Al-Imran: 139) 

 
 

Allah SWT will not change the condition of a people untill they change 
what is in themselves 

(Q.S. 13:14) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SANWACANA 

 

Puji syukur kehadirat Allah  SWT  atas  segala  limpahan  rahmat  dan  karunianya 

sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  skripsi  yang  berjudul  “Kajian 

pemberian pakan alami yang berbeda terhadap pertumbuhan benih ikan tambakan 

Helostomma temminckii, (Cuvier, 1829)” yang merupakan salah satu  syarat  

untuk  memperoleh  gelar  Sarjana Perikanan di Universitas Lampung.  

 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tuaku  tercinta  Ayahku Alm. Odang Hidayat dan  Ibuku  

Ecih Sukaesih yang selalu   memberikan   kasih   sayang,   cinta,   

perhatian,   pengorbanan, dukungan moril maupun materil, dan  doa  yang  

dipanjatkan  tidak  terhenti  demi  kelancaran, keselamatan dan kesuksesan 

penulis.  

2. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku  Dekan  Fakultas 

Pertanian. Universitas Lampung. 

3. Ir. Siti Hudaidah, M.Sc., selaku Ketua Jurusan Perikanan dan Kelautan. 

Fakultas Pertanian. Universitas Lampung. 

4. Limin Santoso, S.Pi., M.Si., selaku Ketua Program Studi Budidaya 

Perairan. Jurusan Perikanan dan Kelautan. Fakultas Pertanian. Universitas 

Lampung. 

5. Dr. Indra Gumay Yudha, S.Pi., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, yang 

telah memberikan masukan, bimbingan, serta saran yang membangun 

kepada penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi. 

6. Dr. Ir. A. Aman Damai, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah 

memberikan masukan, bimbingan, serta saran yang membangun kepada 

penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi. 

7. Herman Yulianto, S.Pi., M.Si., selaku Penguji sekaligus Pembimbing 

Akademik yang telah memberikan saran yang membangun kepada penulis 

dalam penulisan dan penyelesaian skripsi.  



8. Terimakasih kepada beasiswa Bidik Misi yang telah menunjang seluruh 

perkuliahan penulis. 

9. A Asep, A Ade, Teh Nyai, Teh Neneng, A Barkah, Teh Ela, Teh Fitri, Teh 

Yati, A Imam, A Guruh dan A Yusuf serta keluarga besar yang selalu 

memberikan nasihat, cinta, dukungan dan doa serta materil yang menjadi 

penyemangat penulis. 

10. Masna Mardiana yang  selalu memberikan banyak bantuan, nasihat, 

perhatian, semangat, dan mendoakan keberhasilan serta kesuksesan 

penulis. 

11. Teman seperjuangan saat penelitian Anrifal, Aji, Wulan, Mba Ayi, dan 

Mba Denti atas bantuannya selama penelitian. 

12. Sahabat - sahabatku Hadi Rudiya dan Ridho Yusuf Abadi yang 

menjadikan motivasi penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi agar dapat 

wisuda bersama. 

13. Teman-teman   seperjuangan   angkatan   2013, Yeni, Mita, Ust. Rifki, 

Winny, Dewi, Adji P, Arbi, Ari, Rara, Ratna, Arlin, Aida, Ida, Shinta, 

Vanny, Atik, Yunov, Wede, Bibin, Binti, Diah, Ema, Deky, Desti, Gita, 

Gina, Eko, Enggi, Evan, Firman, Gleen, Mba Ika, Indri, Juli, Nia, Ketum 

Kurno, Tania, Mona, Ais, Ute, Mira, Ricky, Suradi, Rizka, Darjo, Arga. 

Terimakasih atas kebersamaan, bantuan,  dukungan, semangat,  dan 

persaudaraan kita selama ini.  

 

 

           Bandar Lampung,    Agustus 2017 

                   Penulis 

 

 

 

         Wahyu Taufiqurahman 

 

 

 



DAFTAR ISI 

         Halaman 

HALAMAN PERSETUJUAN ……………………………….……………… 
 

I.   PENDAHULUAN ………………………………………………………… 

1.1 Latar Belakang .…………..…....................................................................... 

1.2 Tujuan Penelitian ……….............................................................................. 

1.3 Manfaat Penelitian ………………………………………………………… 

1.4 Kerangka Pemikiran ………………………………………………...…….. 

1.5 Hipotesis…………………………………………………………………… 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA…………………………………………………... 

2.1 Pakan Alami……………………………………………………………….. 

      2.1.1 Artemia sp. …………………………………………..……………… 

      2.1.2 Daphnia sp. …………………………..……………………………… 

      2.1.3 Spirulina sp. ……………………………..…………………………... 

      2.1.4 Tubifex sp. …………………………..………………………………. 

2.2 Ikan Tambakan ……………………………………………………………. 

      2.2.1  Klasifikiasi dan Morfologi Ikan Tambakan ……………………….... 

      2.2.2  Habitat dan Kebiasaan Makan ………………………..…………….. 

2.3 Pertumbuhan dan Kelulushidupan………………………………………… 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN  ……..…………………………...…… 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian........................................................................ 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian………………………………………………….. 

       3.2.1 Alat Penelitian……………………………………………………….. 

       3.2.2 Bahan Penelitian ……………………………………………………. 

3.3 Metode Penelitian……………………………………………………….…. 

       3.3.1 Rancangan Penelitian ………………………………………….……. 

       3.3.2 Persiapan Aquarium…………………….…………………………… 

       3.3.3 Pemeliharaan Benih….……………………………………………… 

       3.3.4 Sampling …………………………….……………………………… 

3.4 Parameter Pengamatan………………………………...………………….... 

       3.4.1 Perhitungan Berat Mutlak ………….…..………………………….... 

  3.4.2 Kelulushidupan ……………………………………………………... 

3.5 Analisis Data ………………………………………………......................... 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ………………………….......................... 

4.1 Pertambahan Berat Mutlak ………….…..…………………………............ 

4.2 Kelulushidupan ………………………………………………………….… 

 

 iv 

  

 1 

 1 

 2 

 2 

 3 

 5 

  

 6 

 6 

 6 

 6 

 6  

 7 

 7  

 7 

 8 

 9 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

 

14 

14 

16 

 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………………... 

5.1 Kesimpulan ………………………………………………………………... 

5.2 Saran ………………………………………………………………………. 

 

DAFTAR PUSTAKA  ………………………………………...……………… 

LAMPIRAN ………………………………………………………………….. 

18 

18 

18 

 

19 

22 



DAFTAR GAMBAR 

         Halaman 

1. Diagram kerangka pikir penelitian……………………………………. 

2. Morfologi ikan tambakan …………………………………………….. 

3. Penempatan aquarium selama penelitian……………………………... 

4. Grafik pertumbuhan berat larva ikan tambakan………..……………... 

5. Grafik kelulushidupan larva ikan tambakan. …….………………….... 

 

4 

8 

11 

14 

16 

 

 



DAFTAR LAMPIRAN 

         Halaman 

 

1.  Data pertambahan bobot benih ikan tambakan …………………………... 

2.  Data kelulushidupan benih ikan tambakan ……………………………….. 

3.  Analisis ragam (ANOVA) dan uji beda nyata terkecil……….…………… 

 

 
 

23 

24 

25 

 

 

 

 



1 
 

I. LATAR BELAKANG 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembenihan adalah kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghasilkan 

benih ikan dan selanjutnya benih tersebut menjadi komponen input bagi kegiatan 

pembesaran (Effendi, 2004). Benih ikan membutuhkan makanan yang berkualitas 

untuk dapat melangsungkan kehidupannya terutama setelah cadangan makanan 

yang berupa kuning telur telah habis. Benih ikan membutuhkan makanan yang 

bergizi dan mudah dicerna. Jenis makanan yang baik dan pemberian makanan yang 

tepat waktu merupakan kunci keberhasilan tersedianya benih untuk usaha budidaya 

(Darti dan Iwan, 2006). Pakan benih yang memiliki kandungan nutrisi yang baik 

akan mempercepat pertumbuhan ikan tersebut.  

 

Ketersediaan pakan alami merupakan faktor penting dalam pembenihan ikan. 

Pakan alami memiliki kandungan nutrisi yang tinggi sehingga dapat menunjang 

kebutuhan nutrisi benih ikan. Pakan alami memiliki kandungan nutrisi yang cukup 

baik dibanding pakan komersil. Selain itu, pakan alami memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan pakan komersil, antara lain ukuran yang kecil dan sesuai 

dengan bukaan mulut benih ikan.  

 

Pakan alami yang sering digunakan dalam budidaya ikan adalah Artemia sp., 

Daphnia sp., Spirulina sp., dan Tubifex sp.. Menurut Akhyar et al. (2016), 

pemberian Artemia sp. menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik pada larva ikan 

peres (Osteochilus sp.) dibandingkan dengan Daphnia sp., Tubifex sp., dan 

Infusoria. Adapun Esron et al. (2015), menyatakan bahwa dari tiga jenis pakan 

alami yang berbeda, yaitu Daphnia sp., Artemia sp., dan Tubifex sp., didapatkan 

hasil bahwa Daphnia sp. lebih berperan dalam meningkatkan pertumbuhan larva 

ikan betok (Anabas testudinieus).  

 

Ikan tambakan Helostoma temminckii (Cuvier, 1829) merupakan salah satu ikan air 

tawar yang bernilai ekonomis tinggi yang berasal dari Asia, khususnya Thailand 

hingga Indonesia. Ikan tambakan banyak dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi, baik 
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segar maupun ikan olahan (ikan kering dan ikan asin). Ikan tambakan juga 

merupakan jenis ikan hias yang populer di Jepang, Eropa, Amerika Utara, dan 

Australia (Froese dan Pauly, 2016). Menurut Ubamnata et al. (2015), masyarakat 

Lampung memanfaatkan telur ikan tambakan dalam acara adat untuk pemberian 

bekal keberangkatan haji, yang menyebabkan harga telur ikan tambakan mencapai 

Rp250.000,00/kg, sedangkan harga ikan tambakan sebagai ikan konsumsi hanya 

Rp20.000,00/kg. 

 

Menurut Kordi (2010) ikan tambakan memiliki potensi untuk dibudidayakan karena 

mampu beradaptasi terhadap perairan dengan kadar oksigen terlarut rendah serta 

memiliki fekunditas yang tinggi. Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Air 

Tawar (BPPBAT) Cijeruk, Bogor telah berhasil membudidayakan ikan tambakan. 

Pemijahan ikan tambakan di BPPBAT Bogor menggunakan pemijahan semi alami 

dengan rangsangan hormon sintetik yang mampu menghasilkan telur sekitar 19.000 

– 144.104 butir telur per pasang induk tambakan dengan SR mencapai 70% 

(Tafrani, 2012). Namun dalam pemijahan ikan tambakan mengalami masalah, 

antara lain tingginya kematian benih pada saat pemeliharaan yang disebabkan oleh 

pemberian pakan yang tidak tepat. Oleh karena itu pemberian pakan yang tepat 

dapat menunjang keberhasilan budidaya. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pertumbuhan dan 

kelulushidupan benih ikan tambakan dengan pemberian pakan alami yang berbeda, 

yaitu Artemia sp., Daphnia sp., Spirulina sp., dan Tubifex sp. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang bermanfaat bagi 

masyarakat, terutama pembudidaya ikan tambakan, serta dapat meningkatkan 

produksi ikan tambakan. 
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1.4 Kerangka Pikir Penelitian 

Permasalahan dalam budidaya ikan tambakan adalah banyaknya kematian benih 

ikan. Kematian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penggunaan 

pakan yang tidak sesuai. Pakan benih ikan tambakan harus memiliki kandungan 

nutrisi yang dapat memenuhi kebutuhan benih. Pakan terdiri dari dua jenis yaitu 

buatan dan alami. Pakan buatan memiliki kandungan nutrisi yang lebih rendah dari 

pakan alami. Pakan alami merupakan pakan yang memiliki kandungan nutrisi tinggi 

yang tidak bisa digantikan dengan pakan buatan. 

 

Pakan alami memiliki harga yang cukup mahal dan stok yang tidak terus tersedia. 

Artemia sp., Spirulina sp., dan Tubifex sp. merupakan pakan alami yang memiliki 

kandungan nutrisi tinggi, tetapi memiliki harga yang relatif mahal sehingga 

pembudidaya mendapatkan keuntungan yang minim. Daphnia sp. merupakan 

pakan alami yang mudah untuk dikultur dan memiliki harga yang terjangkau 

(Mokoginta et al., 2003).  

 

Diharapkan dengan pemberian pakan alami yang berbeda pada larva ikan tambakan 

diharapkan dapat diketahui pakan alami yang sesuai untuk pertumbuhan larva ikan 

tambakan serta pembudidaya ikan khususnya pada saat pemeliharaan larva ikan 

tambakan, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Untuk kerangka pikir 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                                                                                   Ya 

 

        

 

                   Tidak 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram kerangka pikir penelitian 

 

 

 

Pembenihan ikan tambakan 

Pemberian pakan untuk benih 

Artemia sp. 

 

Pertumbuhan benih : 

- Pertambahan berat mutlak 

- Kelulushidupan 

 

 

Alternatif 

pakan yang 

baik 

Pertimbangan harga pakan 

alami 

 

Alternatif pakan alami yang 

tepat 

Berbeda 

nyata 

Daphnia sp. Spirulina sp. Tubifex sp. 
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1.5 Hipotesis 

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah: 

Ho ; µ = 0 : Pemberian pakan alami yang berbeda tidak mempengaruhi  

pertumbuhan benih ikan tambakan. 

H1  ; µ  1 : Minimal ada satu perlakuan pemberian pakan alami yang 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan benih ikan 

tambakan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pakan Alami 

2.1.1 Artemia sp. 

Artemia adalah salah satu  alternatif  pakan  alami  yang  dapat  digunakan sebagai  

pakan  awal  bagi  larva.  Naupli Artemia memiliki ukuran 400-500 μm (Gunasekara 

et  al., 2012). Artemia merupakan makanan hidup bagi larva udang dan benih ikan. 

Kandungan nutrisi naupli yaitu protein 40%-50%, karbohidrat 15%-20%, lemak 

15%-20%, abu 3%-4% dan nilai kalorinya 5000-5500 kalori per gram berat kering 

(Panggabean, 1984).  

 

2.1.2 Daphnia sp. 

Menurut Mujiman (1999) Daphnia sp. merupakan  salah  satu  pakan alami  yang  

baik  untuk  larva  ikan  air  tawar,  karena ukurannya  sesuai  bukaan  mulut  larva,  

mudah  dicerna dan mempunyai kadar protein yang tinggi. Pada beberapa spesies 

dijumpai mengandung protein sampai sebanyak 70% dari kadar bahan kering, 

sehingga dapat dikatakan terdiri dari 95 % air, 4% protein, 0,54% lemak, 0,67% 

karbohidrat, dan 0,15% abu. Daphnia juga mengandung sejumlah enzim 

pencernaan seperti proteinase, peptidase, amilase, lipase dan selulase (berfungsi 

sebagai ekso-enzim pada pencernaan larva ikan).  

 

2.1.3 Spirulina sp. 

Spirulina sp. mengandung protein 60–71%, lemak 8%, karbohirdrat 16%, dan 

vitamin. Spirulina merupakan salah satu mikroalga yang bersifat kosmalit yang 

dapat dibudidayakan pada medium yang berbeda. Penumbuhan Spirulina 

memerlukan ketersediaan unsur hara yang dapat berasal dari bahan kimia maupun 

larutan hasil pembusukan atau limbah (Handajani, 2006).  
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2.1.4 Tubifex sp. 

Cacing Sutra (Tubifex sp.) sangat dibutuhkan sebagai pakan alami terutama dalam 

kegiatan perbenihan, terutama pada fase awal (larva) karena memiliki kandungan 

nutrisi yang baik untuk pertumbuhan ikan serta ukurannya sesuai dengan bukaan 

mulut larva. Kandungan nutrisi cacing sutra tidak kalah dibanding pakan ikan alami 

lainya seperti Infusoria, Chalama domunas, Kotioero monas sp dan Artemia sp.. 

Menurut Muria et al., (2012), kandungan nutrisi Tubifex sp. yaitu protein 41.1%, 

lemak  20.9%, dan serat kasar 1.3%, serta memiliki daya cerna dalam usus ikan 

antara 1,5-2 jam.  

 

2.2  Ikan Tambakan  

2.2.1 Klasifikiasi dan Morfologi Ikan Tambakan 

Ikan tambakan merupakan ikan non-agresif terhadap ikan yang lainnya. 

Karakteristik ini memungkinkan untuk dibudidayakan secara polikultur. Ikan 

tambakan memiliki tubuh berbentuk pipih vertikal. Berikut klasifikasi ikan 

tambakan (Froese dan Pauly, 2016) : 

Kerajaan : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Perciformes 

Upaordo : Anabantoidei 

Famili  : Helostomatidae 

Genus  : Helostoma 

Spesies : Helostoma temminckii 

 

Sirip dorsal dan sirip analnya memiliki bentuk dan ukuran yang hampir serupa. 

Sirip caudal berbentuk berlekuk tunggal, sementara sirip pektoral dan ventral yang 

berjumlah sepasang. Sirip pectoral berbentuk hampir bulat, sedangkan sirip ventral 

memiliki patil. Kurang lebih ada sekitar 43-48 sisik yang menyusun gurat sisi 

tersebut.  
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Ciri khas yang dimiliki dari ikan tambakan adalah mulut yang sangat kuat, bibir 

tebal yang dapat ditarik ke depan untuk mencari makanan yang menempel pada 

batu dan tanaman. Mulut ikan tambakan terdapat semacam gigi bertanduk, namun 

gigi-gigi tersebut tidak ditemukan di bagian mulut lain seperti faring, premaksila, 

dentary, dan langit-langit mulut. Mata ikan tambakan berbentuk bulat. Ikan 

tambakan juga memiliki tapis insang yang membantunya menyaring partikel-

partikel makanan yang masuk bersama dengan air (Prianto et al., 2006). Morfologi 

ikan tambakan disajikan pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2.  Morfologi ikan tambakan 

 

2.2.2 Habitat dan Kebiasaan Makan 

Ikan tambakan merupakan ikan air tawar yang lebih suka air tenang atau berada di 

danau tropis, kanal, rawa, dan kolam, dan suhu air antara 22 dan 30 oC. Selama 

musim hujan ikan ini beruaya melalui sungai ke danau dangkal dan daerah rawa 

untuk bertelur. Ikan tambakan biasanya ditemukan di dekat permukaan air karena 

kemampuan mereka untuk menghirup udara. Hal ini disebabkan ikan tambakan 

mempunyai labirin yaitu, alat pernapasan tambahan yang dapat mengambil oksigen 

langsung dari udara, sehingga ikan tambakan mampu hidup diperairan yang sedikit 

akan oksigen (Christensen, 1992). 
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Ikan tambakan adalah ikan omnivora yang memakan fitoplankton, zooplankton, 

serangga air, dan tanaman yang terdapat di perairan. Ikan tambakan merupakan 

filter-feeders yang baik pada air tawar dari Asia Tenggara dengan alat penyapu 

insang sangat rumit. Menurut Prianto et al. (2006) kebiasaan makan ikan tambakan 

di Danau Sababila DAS Barito Kalimantan Tengah cenderung bersifat herbivora 

dengan makanan utamanya plankton. Hasil analisis dengan metode frekuensi 

kejadian diperoleh persentase makanan yang tertinggi adalah jenis Diatom (89,47 

%), Closterium (78,95 %), Ulotrix (73,68 %) dan Mougetia (63.16 %). 

 

2.3 Pertumbuhan dan Kelulushidupan 

Mujiman (1999) menyatakan bahwa protein sangat diperlukan oleh tubuh ikan, baik 

untuk menghasilkan tenaga maupun untuk pertumbuhan. Fungsi protein 

diantaranya adalah untuk memperbaiki jaringan yang rusak atau untuk membangun 

jaringan baru (pertumbuhan), sebagai sumber energi atau dapat digunakan sebagai 

substrat untuk pembentukan jaringan karbohidrat atau lipid, untuk pembentukan 

hormon, enzim dan zat penting lainnya seperti: antibodi dan haemoglobin serta 

mengatur keseimbangan cairan di dalam jaringan dan pembuluh darah.  

 

Menurut Effendi (1997) kelangsungan hidup ikan, terutama pada masa larva sangat 

ditentukan oleh tersedianya makanan. Makanan yang digunakan akan 

mempengaruhi kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Kandungan protein, 

lemak, karbiohidrat, vitamin dan mineral pada pakan berdampak kepada 

kelulushidupan. Selain itu faktor yang tidak kalah pentingnya yaitu bentuk dan 

ukuran, teknik pemberian dan frekuensi pemberian pakan.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret −  Mei 2017 selama 40 hari, 

bertempatk di Laboratorium Budidaya Perairan, Jurusan Perikanan dan Kelautan, 

Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari termometer, DO-meter, 

pH-meter, selang sifon, sendok, cawan petri, timbangan digital, penggaris dan 

akuarium yang berukuran 15 x 15 x 25 cm3 sebanyak 12 buah dan dilengkapi 

dengan instalasi aerasi.  

 

3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah pakan alami yang 

berupa Daphnia sp., Artemia sp., Spirulina sp., dan Tubifex sp. serta benih ikan 

tambakan yang berumur 14 hari sebanyak 180 ekor dengan ukuran lebih kurang 0,5 

mm. Benih yang digunakan berasal dari BBAT Jambi. 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak 

lengkap dengan perlakuan berupa pemberian  4 jenis   pakan   yang   berbeda   pada   

benih  ikan tambakan. Masing-masing perlakuan terdiri dari 3 kali ulangan. 

Perlakuan tersebut meliputi : 

1) Perlakuan  A : Pemberian pakan alami berupa Artemia sp. 

2) Perlakuan  B : Pemberian pakan alami berupa Daphnia sp. 

3) Perlakuan  C : Pemberian pakan alami berupa Spirulina sp. 

4) Perlakuan  D : Pemberian pakan alami berupa Tubifex sp.  
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Penempatan akuarium yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Gambar 

3. 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

A1 : Perlakuan A ulangan 1  C1 : Perlakuan C ulangan 1 

A2 : Perlakuan A ulangan 2  C2 : Perlakuan C ulangan 2 

A3 : Perlakuan A ulangan 3  C3 : Perlakuan C ulangan 3 

B1 : Perlakuan B ulangan 1  D1 : Perlakuan D ulangan 1 

B2 : Perlakuan B ulangan 2  D2 : Perlakuan D ulangan 2 

B3 : Perlakuan B ulangan 3  D3 : Perlakuan D ulangan 3 

 

Gambar 3. Penempatan akuarium selama penelitian 

 
Rancangan percobaan dalam penelitian menggunakan 3 perlakuan dengan 3 kali 

ulangan untuk mengamati pertumbuhan berat mutlak dan tingkat kelulushidupan 

benih ikan tambakan serta kandungan protein pada ikan tambakan sebelum dan 

sesudah pemberian perlakuan.  

 

3.3.2 Persiapan Akuarium 

Persiapan wadah pemeliharaan larva ikan tambakan yang akan digunakan pada 

penelitian yaitu : 

1. Akuarium berukuran 15 x 15 x 25 cm3 terlebih dahulu dicuci dan dibersihkan 

dari berbagai macam kotoran yang menempel, kemudian dikeringkan. 

2. Selanjutnya pengisian air sebanyak 2 liter. 

3. Pemasangan aerasi, pengecekan suhu, pH, dan juga DO untuk penyesuaikan 

kualitas air. 

 

D1 C1 B3 A2 C2 A1 

B1 D2 D3 A3 C3 B2 
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3.3.3 Pemeliharaan Benih 

Pemeliharaan larva ikan tambakan mencapai benih, yang dilakukan yaitu : 

1. Pemeliharaan larva ikan tambakan dilakukan pada 12 akuarium dengan 

padat tebar 15 ekor pada setiap akuariumnya (Joko et al., 2013). 

2. Pemberian pakan diberikan saat kuning telur pada larva sudah habis. 

3. Perlakuan percobaan yang dilakukan yaitu pemberian 4 jenis pakan yang 

berbeda, yaitu Artemia sp. (A), Daphnia sp. (B), Spirulina sp. (C) dan 

Tubifex sp. (D). 

4. Frekuensi pemberian pakan pada benih ikan tambakan yaitu 4 kali dalam 

sehari pada  pagi, siang, sore dan malam. Pemberian pakan dilakukan secara 

ad libitum, yaitu pemberian pakan sekenyang-kenyangnya. Teknik 

pemberian pakan seperti ini sangat cocok dengan ukuran larva ikan, karena 

pakan selalu tersedia sehingga dapat menunjang pertumbuhan larva (Kordi, 

2010). Pemberian pakan dilakukan dalam jangka waktu 40 hari selama 

penelitian berlangsung  

5. Manajemen kualitas air dalam pemeliharaan benih ikan tambakan agar 

kualitas air tetap baik dan optimal selama pemeliharaan, dilakukannya 

penyiponan pada pagi hari, 3 jam setelah pemberian pakan. Penyifonan 

dilakukan dengan membuang air sebanyak 10% dari volume total.  

6. Pengukuran kualitas air dilakukan selama 10 hari sekali yang meliputi 

pengukuran suhu, pH dan DO. 

 

3.3.4 Sampling 

Sampling yang dilakukan adalah pengukuran terhadap pertumbuhan larva 

mencapai benih yang dilakukan selama 10 hari sekali pada setiap akuarium 

perlakuan. Adapun cara sampling yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Sampel  benih  dalam setiap akuarium sebanyak 5 ekor secara bergantian 

diletakkan dalam cawan petri yang berisi sedikit air yang telah diletakan 

pada timbangan digital terlebih dahulu. 

2. Penggaris dengan tingkat ketelitian 1 mm diletakkan di bawah cawan petri 

untuk mengukur panjang tubuh benih ikan. 
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3. Penimbangan dilakukan secara cepat dan tepat, agar larva dapat 

dikembalikan ke akuarium  dalam keadaan hidup dan tidak stres.  

 

3.4 Parameter Penelitian 

3.4.1 Pertumbuhan Berat Mutlak 

Pertumbuhan berat mutlak adalah selisih berat total tubuh ikan pada akhir 

pemeliharan dan awal pemeliharaan. Menurut Effendi (2004) perhitungan berat 

mutlak dapat dihitung dengan rumus : 

 

Keterangan : Wm   : Pertumbuhan berat mutlak (gram) 

  Wt     : Bobot rata – rata akhir (gram) 

  Wo    : Bobot rata – rata awal (gram) 

 

3.4.2 Kelulushidupan 

Kelulushidupan diperoleh berdasarkan persamaan yang dikemukakan oleh Effendi 

(2004) yaitu : 

 

 

Keterangan :     SR       : Kelulushidupan (%)  

      Nt  : Jumlah ikan akhir (ekor) 

      No  : Jumlah ikan awal (ekor) 

 

3.5 Analisis Data 

Tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu analisis data yang diperoleh dengan 

perhitungan secara statistik menggunakan analisis ragam (ANOVA) untuk 

mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan yang disebabkan oleh perlakuan. Jika 

hasilnya berbeda nyata, tahap selanjutnya yaitu akan dilanjutkan uji lanjut dengan 

uji beda nyata terkecil (BNT).  

 

 

 

  SR = (
𝑁𝑡

𝑁𝑜
) x 100 % 

     Wm = Wt – Wo 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pertambahan berat mutlak benih ikan tambakan yang terbaik adalah pada 

pemberian pakan berupa Artemia sp. dan Daphnia sp.. Demikian pula halnya 

dengan kelulushidupan benih ikan tambakan yang diberi Artemia sp. dan Daphnia 

sp..  

 

5.2 Saran 

Disarankan agar pembudidaya benih ikan tambakan dapat menggunakan pakan 

alami berupa Daphnia sp. karena dapat meningkatkan pertumbuhan dan harganya 

terjangkau sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi benih ikan 

tambakan. 
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