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ABSTRACT

THE EFFECT OF INITIAL TIME IN FEEDING NAUPLI Artemia sp
ON GOURAMI Osphronemus goramy ( Lacepede, 1801) SURVIVAL AND

GROWTH RATE.

MARTINI

Gourami (Osphronemus goramy) is one of fresh water fish that has high
economic value. Generally, naupli Artemia sp is given as a natural feed on fish
hatchery, because it has a complete nutritional content, has a small size and easily
digested. The aims of this study were to determine the effect of initial time
feeding on gourami’s survival and growth rate. The study used Completely
Randomized Design (CRD) with four treatments and three repetitions. Naupli
Artemia sp feed was given on day 4 (treatment 1), 5 (treatment 2), 6
(treatment 3), and 7 (treatment 4) after the hatch and control larvae (without
feeding). The experimental organism newly hatching gourami larva with density 7
larvae/L. The larvae was kept in aquarium with size 40x30x30 cm and water
height about 25 cm (30 liters) and naupli Artemia sp was feed by adlibitum in
every 3 hours. Parameters measured  were survivasl, the volume of egg yolk and
growth rate. The results showed that the initial feeding of naupli Artemia sp had
significant effect (P<0,05) on long character. The initial feeding time on day6 and day 7 (treatment 4) showed the highest result and significantly different
(P<0.05) on weight character (final weight, absolute growth rate and specific
growth rate on weight) compared to other treatments. The initial feeding had no
significant effect (P>0.05) on survival gourami’s survival.

Keywords: Gourami, Feed, Artemia sp, Survival , Growth.



ABSTRAK

PENGARUH WAKTU AWAL PEMBERIAN PAKAN NAUPLI Artemia sp
TERHADAP SINTASAN DAN PERTUMBUHAN IKAN GURAME

Osphronemus goramy (Lacepede, 1801)

MARTINI

Ikan gurame (Osphronemus goramy) merupakan salah satu ikan air tawar
yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Naupli Artemia sp sering diberikan
sebagai pakan alami pada pembenihan ikan karena mempunyai kandungan gizi
yang lengkap, berukuran kecil dan mudah dicerna dalam usus benih ikan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu awal pemberian pakan
terhadap sintasan dan pertumbuhan benih ikan gurame. Metode penelitian
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan empat perlakuan tiga
kali ulangan. Pemberian pakan naupli Artemia sp diberikan pada hari ke-4
(perlakuan 1), hari ke-5 (perlakuan 2), hari ke-6 (perlakuan 3), hari ke-7
(perlakuan 4) setelah larva menetas dan kontrol (tanpa pemberian pakan). Ikan uji
berupa larva ikan gurame yang baru menetas dengan kepadatan 7 ekor/l. Ikan
dipelihara pada akuarium berukuran 40 x 30 x 30 cm tinggi air 25 cm (30 liter)
dengan pemberian naupli Artemia sp secara adlibitum setiap 3 jam sekali.
Parameter yang diukur meliputi sintasan, volume kuning telur dan pertumbuhan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian awal pakan naupli Artemia sp
berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap karakter panjang. Waktu awal pemberian
pakan pada hari ke-6 (perlakuan 3) dan hari ke-7 (perlakuan 4) menghasilkan nilai
tertinggi dan berbeda nyata (P<0,05) pada karakter bobot (bobot akhir, laju
pertumbuhan mutlak bobot dan laju pertumbuhan spesifik bobot) dibanding
perlakuan lainnya. Pemberian pakan awal tidak memberikan pengaruh nyata
(P>0,05) terhadap sintasan benih ikan gurame (Osphronemus goramy).

Kata Kunci : Gurami, Pakan, Artemia sp., Sintasan, Pertumbuhan.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan gurame (Osphronemus goramy) merupakan salah satu ikan air tawar

yang mempunyai nilai ekonomis tinggi (Arifin et al., 2017). Ikan ini memiliki

tekstur daging yang gurih dan lezat. Ikan gurame memijah secara alami dan dapat

hidup di air tergenang pada kelarutan oksigen yang rendah (Rahardjo, 2008).

Budidaya ikan gurami banyak dikembangkan oleh para petani, hal ini dikarenakan

permintaan pasar yang cukup tinggi dan pemeliharaannya yang relatif mudah.

Meskipun demikian ikan gurame memiliki pertumbuhan yang lambat (Ricky,

2008).

Kendala yang sering dihadapi dalam budidaya ikan gurami adalah tingginya

tingkat kematian pada tahap larva dan benih yaitu hingga 50-70 % serta laju

pertumbuhannya yang lambat (Khairuman dan Amri.; Arifin, et al., 2013).

Stadium larva merupakan masa yang penting dan saat yang kritis karena pada

stadium larva ikan sangat sensitif terhadap ketersediaan makanan dan faktor

lingkungan. Menurut Muchlisin et al. (2003) larva ikan sangat sensitif karena

belum mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan sistem

pencernaannya belum sempurna karena pada stadium larva belum mempunyai

lambung dan aktivitas enzimnya belum optimal, sehingga perlu diberi pakan alami

dengan jumlah yang cukup.
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Pakan alami sangat dibutuhkan ikan pada saat stadium larva. Effendie

(1997), menyatakan bahwa pada periode larva ikan mengalami dua fase

perkembangan, yaitu prolarva dan pasca larva. Ciri-ciri prolarva adalah masih

adanya kuning telur, masa pasca larva ikan dimulai dari hilangnya kantung kuning

telur sampai terbentuk organ-organ baru atau selesainya taraf penyempurnaan

organ-organ yang ada. Kuning telur pada gurami akan habis dalam waktu 7-10

hari setelah menetas. Mulai saat tersebut larva gurami sudah dapat memakan

pakan alami yang dilakukan secara bertahap.

Pakan alami sangatlah penting untuk kelangsungan hidup ikan terutama

pada fase benih. Artemia sp merupakan salah satu pakan yang tepat untuk benih

ikan gurame karena mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan mudah dicerna

dalam usus benih ikan. Karena selain kandungan gizinya, ukuran Artemia sp juga

sesuai dengan bukaan mulut larva. Sifatnya yang bergerak aktif akan merangsang

benih/larva ikan untuk memangsanya. Artemia sp tersedia dipasaran dalam bentuk

telur atau sering disebut juga kista. Artemia sp dapat tumbuh di perairan yang

berkadar garam tinggi, yaitu antara 15-30 ppt (Dhert, 1980).

Beberapa penelitian mengenai pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva

gurami (Osphronemus goramy) telah dilakukan diantaranya:

 Lucas et al. (2015) tentang pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva

gurame (Osphronemus goramy) dengan pemberian beberapa jenis pakan

menyimpulkan bahwa larva ikan gurame lebih cenderung memilih pakan

yang bergerak dari pada pakan yang tidak bergerak.

 Effendi et al. (2006) tentang pengaruh padat penebaran terhadap

kelangsungan hidup dan pertumbuhan benih ikan gurami (Osphronemus
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goramy lac) ukuran 2 cm. Menyimpulkan bahwa padat penebaran tidak

mempengaruhi kelangsungan hidup dan efisiensi pakan, namun

mempengaruhi pertumbuhan dan jumlah pakan yang dikonsumsi.

 Affandi (1993) tentang studi kebiasaan makan ikan gurame (Osphronemus

goramy) dengan kesimpulan bahwa benih gurame bersifat carnivora.

Oleh karenanya penting kiranya untuk melakukan penelitian tentang

pengaruh waktu awal pemberian pakan terhadap sintasan dan pertumbuhan benih

ikan gurame (Osphronemus goramy).

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh waktu awal

pemberian pakan terhadap sintasan dan pertumbuhan benih ikan gurame

(Osphronemus goramy).

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi praktisi

khususnya pembenih ikan gurame dalam meningkatkan sintasan dan pertumbuhan

benih ikan gurame dengan cara pemberian Artemia sp pada waktu yang tepat.

1.4 Kerangka Pemikiran

Stadium larva merupakan masa yang penting dan saat paling kritis dalam

budidaya ikan, karena pada stadium larva ikan masih sangat sensitif terhadap

ketersediaan makanan dan faktor lingkungan. Menurut Muchlisin et al. (2003)

larva ikan sangat sensitif karena belum mampu beradaptasi dengan baik terhadap

lingkungan dan sistem pencernaannya belum sempurna karena pada stadium larva
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belum mempunyai lambung dan aktivitas enzimnya belum optimal, sehingga

perlu diberi pakan alami dengan jumlah yang cukup.

Ada tiga prinsip yang harus dipertimbangan dalam memilih pkan alami yaitu

tipe atau ukuran pakan, jumlah pakan, dan kandungan nutrisinya. Pakan pada ikan

seharusnya mempunyai ukuran yang relatif kecil, mengandung gizi yang cukup

untuk kebutuhan larva atau benih, mudah ditelan dan dicerna, dapat menarik

perhatian ikan (Djajasewaka dan Djajadireja, 1985). Pakan yang baik pada

pemeliharaan larva dan benih biasanya adalah berupa pakan alami. Pemberian

pakan alami terhadap ikan gurame harus disesuaikan dengan kebiasaan makan

gurame pada habitat aslinya, dan dalam masa hidupnya.

Pakan untuk benih umumnya menggunakan protein yang tinggi sehingga

memerlukan biaya pakan yang relatif mahal (Maharani, 2014). Pakan alami

sangatlah penting untuk kelangsungan hidup ikan terutama pada fase benih.

Artemia sp merupakan salah satu pakan yang tepat untuk benih ikan gurame

karena mengandung protein 40%-60% berat kering dan kaya akan asam amino

esensial. Kandungan protein inilah yang menyebabkan Artemia sp banyak

digunakan sebagai pakan alami pada tahap larva. Karena selain kandungan

gizinya, ukuran Artemia sp juga sesuai dengan bukaan mulut larva (Harefa, 1996).

Tingginya tingkat kematian dalam budididaya ikan gurame yaitu pada tahap

larva hal ini dikarenakan pada stadium larva ikan gurame masih sangat sensitif

terhadap ketersedian pakan dan faktor lingkungan. Ikan gurame pada stadium

larva sistem pencernaanya belum sempurna dan aktivitas enzimnya belum

optimal. Larva ikan mulai mencari makan dari luar pada saat kuning telur tersisa

20%-30% (Woynarovich dan Horvath, 1980). Sedangkan waktu kuning telur
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habis pada larva ikan gurame yaitu dalam waktu 7-10 hari setelah menetas. Selain

itu mengenai kapan larva ikan mulai diberi pakan yaitu apabila 50% dari jumlah

larva sudah mulai berenang (Piper et al. 1982 ). Mulai saat tersebut larva ikan

gurame sudah dapat memakan pakan alami. Berdasarkan hal tersebut diharapkan

dengan waktu pemberian pakan Artemia sp yang tepat dapat meningkatkan

sintasan dan pertumbuhan benih ikan gurame (Osphronemus goramy).

Diagram kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar 1.

s

Pemberian pakan naupli Artemia sp (hari ke-)

Gambar 1. Diagram kerangka penelitian

4    5    6   7

Pendederan

Telur gurame

Menetas

Ikan gurame diberi cacing
tubifex pada hari ke-8

Pemeliharaan selama
32 hari

Dihitung sintasan dan
pertumbuhan

Dihitung sintasan
dan pertumbuhan
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Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

Hο :μο = 0 ; Pada tingkat kepercayaan percayaan 95% tidak ada pengaruh waktu

awal pemberian pakan terhadap sintasan dan pertumbuhan benih ikan gurame

(Osphronemus goramy).

Hı :μο = 1; Pada tingkat kepercayaan percayaan 95% ada pengaruh waktu awal

pemberian pakan terhadap sintasan dan pertumbuhan benih ikan gurame

(Osphronemus goramy).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Biologi Ikan Gurame

2.1.1 Klasifikasi

Menurut Susanto (1989), Klasifikasi ikan gurame adalah sebagai berikut :

Kingdom :  Animalia

Filum       : Chordata

Kelas       : Pisces

Ordo        : Labirintichi

Subordo : Anabantoide

Famili      : Anabantidae

Genus      : Osphronemus

Species    : Osphronemus goramy (Susanto, 1989)

2.1.2 Morfologi

Menurut Jangkaru (2004), ikan gurame mempunyai bentuk badan agak

panjang, pipih dan tertutup sisik yang berukuran besar serta terlihat kasar dan

kuat. Punggungnya tinggi dan mempunyai sirip perut dengan jari pertama sudah

berubah menjadi alat peraba. Gurame jantan yang sudah tua terdapat tonjolan

seperti cula. Mulutnya kecil dengan bibir bawah menonjol sedikit dibandingkan

bibir atas. Pada jantan bibir bawah relatif tebal.
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Ikan gurame memiliki lima buah sirip, yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip

perut, sirip dubur dan sirip ekor. Sirip punggung tidak begitu panjang, atau

pendek dan berada hampir di bagian belakang tubuh. Sirip dada kecil berada di

belakang tutup insang. Sirip perut juga kecil berada di bawah sirip dada. Sirip

ekor berada dibelakang tubuh dengan bentuk bulat. Sedangkan sirip dubur

panjang, mulai dari belakang sirip perut hingga pangkal bawah sirip ekor.

Badan gurame muda pada umumnya berwarna biru kehitaman dan bagian

perut berwarna putih atau kekuningan. Warna tersebut akan berubah menjelang

dewasa, yakni pada bagian punggung berwarna kecoklatan dan pada bagian perut

berwarna keperakan atau kekuningan. Pada gurame muda terdapat garis tegak

berwarna hitam berjumlah 7 – 9 buah, dan garis itu akan menghilang setelah

dewasa (Jangkaru, 2004).

2.1.3 Habitat

Ikan gurame adalah ikan asli Indonesia, awalnya, ikan gurame banyak

ditemukan di Pulau Sumatra, Jawa dan Kalimantan. Tetapi karena sangat digemari

masyarakat, maka ikan ini menyebar ke beberapa pelosok tanah air.

(Robert,1992).

Ikan gurame di alam sangat menyenangi perairan yang tenang, seperti rawa,

situ, danau dan perairan tenang lainnya. Menurut Sitanggang dan Sarwono (2007),

di sungai yang berarus deras, ikan gurame jarang ditemui. Ikan gurame umumnya

hidup dan banyak dibudidayakan di perairan tawar, terutama pada perairan yang

tenang dan dalam. Ikan gurame dapat tumbuh dan berkembang pada perairan

tropis dan subtropis. Ikan ini mempunyai daya adaptasi tinggi terhadap

lingkungan, tetapi lebih cocok hidup pada ketinggian maksimal 800 m di atas
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permukaan laut. Selanjutnya keduanya mengatakan, bahwa suhu ideal untuk

pertumbuhan gurame antara 24 – 29°C, derajat keasaman (pH) antara 6,5 – 8,

kandungan oksigen terlarut 3 – 5 ppm, dan air yang tidak terlalu keruh dengan

kecerahan pada pengukuran alat secchi disk.

2.1.4 Siklus Hidup

Siklus hidup ikan gurame tidak berbeda dengan kebanyakan ikan air tawar

lainnya, siklus ikan gurame adalah telur, larva, benih, konsumsi, calon induk dan

induk. Sedangkan sifat telur ikan gurame tidak tenggelam, serta tidak adhesif.

Ketika baru keluar dari induknya, telur ikan gurame tidak akan tenggelam, tetapi

akan melayang. Selain itu, telur ikan gurame tidak melekat pada benda-benda.

Dari semua itu, siklus yang unik terjadi dari fase telur menuju larva. Karena dalam

fase ini terjadi pembentukan hampir semua organ tubuh. Inilah masa kritis dalam

kehidupan ikan gurame.

Effendie (1997), mengatakan bahwa pada periode larva, ikan mengalami dua

fase perkembangan, yaitu prolarva dan pasca larva. Ciri-ciri prolarva adalah masih

adanya kuning telur, tubuh transfaran dengan beberapa pigmen yang belum

diketahui fungsinya, serta adanya sirip dada dan sirip ekor walaupun bentuknya

belum sempurna. Mulut dan rahang belum berkembang dan ususnya masih

merupakan tabung halus, pada saat tersebut makanan didapatkan dari kuning telur

yang belum habis terserap. Biasanya larva ikan yang baru menetas berada dalam

keadaan terbalik karena kuning telurnya masih mengandung minyak. Gerakan

larva hanya terjadi sewaktu-waktu dengan menggerakan ekornya ke kiri dan ke

kanan.
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Upaya pembenihan ikan gurame khususnya pada fase larva diperlukan

ketelitian. Masa kritis larva, yaitu saat kuning telur mulai habis dan larva mulai

mengambil makanan dari luar. Hal itu ditandai dengan larva yang sudah mulai

berenang. Jika 50 % larva sudah mulai berenang, kondisi ini merupakan saat yang

tepat bagi larva untuk mulai diberi pakan (Piper, et al.1982).

Pasca larva ikan gurame ialah masa dari hilangnya kantung kuning telur

sampai terbentuk organ-organ baru atau selesainya taraf penyempurnaan organ-

organ yang ada. Pada akhir fase tersebut, secara morfologis larva telah memiliki

bentuk tubuh hampir seperti induknya. Pada tahap pascalarva ini sirip dorsal

(punggung) sudah mulai dapat dibedakan, sudah ada garis bentuk sirip ekor dan

anak ikan sudah lebih aktif berenang. Kadang-kadang ikan gurame bergerombol

walaupun tidak selamanya. Setelah masa pascalarva ini berakhir, ikan akan

memasuki masa juvenil.

Kuning telur pada gurame akan habis dalam waktu 7-10 hari setelah

menetas. Mulai saat tersebut larva gurame sudah dapat memakan pakan alami

yang dilakukan secara bertahap. pakan alami yang dapat diberikan dapat berupa

cacing rambut (Tubifex sp.), Daphnia sp., Moina sp., Artemia sp., atau pakan

alami lainnya yang sesuai dengan ukuran bukaan mulutnya (Effendie, 1997).

Setelah larva fase kehidupan gurame adalah benih. Fase benih dijalani

cukup panjang, karena pertumbuhhan gurame sangat lambat (Khairuman dan

Amri, 2003). Karena itu untuk mencapai benih yang siap dipelihara di kolam

pembesaran harus melalui beberapa tahap. Tahapan pendederan pertama

dilakukan setelah larva habis kuning telurnya (7 – 10 hari) dengan padat

penebaran 8 – 10 ekor/l pada akuarium, 15 – 20 ekor pada air dengan sistem
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resirkulasi, 250 – 500 ekor/m2 dan 100 ekor/m2 pada kolam tanah (Effendie,

1997).

Ikan gurame mulai berkembang biak setelah berumur 2 – 3 tahun, yaitu saat

dimana induk betina telah matang telur dan induk jantan telah menghasilkan

sperma. Induk betina akan mengeluarkan telur dari dalam perutnya ke dalam

sarang, yang kemudian diikuti oleh induk jantan dengan menyemprotkan

spermanya. Selama pemijahan, sarang dijaga induk jantan. Setelah pemijahan

selesai maka gantian induk betina yang menjaganya. Induk betina dapat

menghasilkan telur antara 500 – 3.000 butir. Telur besifat mengapung, karena

mengandung gelembung minyak

2.1.5 Kebiasaan Makan

Kebiasaan makanan ikan gurame dibagi dalam tiga golongan, yaitu ikan

pemakan tumbuhan (herbivora), ikan pemakan hewan (carnivora) dan ikan

pemakan segala (omnivora). Ikan gurame termasuk herbivora atau ikan yang

sepanjang hidupnya pemakan tumbuhan. Menurut Djajasewaka dan Djajadireja

(1985), ikan gurame adalah ikan dimana pada saat muda bersifat karnivora,

sedangkan setelah dewasa herbivora.

Setelah berumur beberapa hari, benih ikan gurame sudah mulai makan

makanan seperti larva insekta dan telur semut. Pada umur 10 hari, yaitu fase

prolarva benih ikan gurame masih memanfaatkan kuning telur (yolksack) sebagai

cadangan makanan. Sedangkan pada saat berumur 1,5 bulan benih gurame makan

makanan seperti rayap, ulat, telur,cacing, semut merah, dedak halus, dan kuning

telur yang direbus; sedangkan pada umur 1,5 – 3 bulan (2 – 3 cm) benih gurame
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makanan hewani seperti tumbuhan halus, paku air, bungkil halus dan pada pada

umur 3,5 – 8 bulan (5 – 8 cm) benih gurame makan tumbuh-tumbuhan halus,

dedak dan pelet; delapan bulan hingga setahun ikan gurame makan pelet, daun-

daunan, dan dedak.

2.1.6 Pentingnya pakan alami

Pakan alami sangat diperlukan dalam budidaya dan pembenihan organisme

akuatik, karena akan menunjang kelangsungan hidup organisme tersebut. Pada

saat telur gurame baru menetas maka setelah kuning telur habis, benih gurame

membutuhkan pakan yang sesuai dengan bukaan mulutnya (Chumaidi et

al.,1990).

Pakan alami ialah makanan hidup bagi larva atau benih ikan, dengan bentuk

dan ukuran mulut yang kecil, benih sangat cocok diberikan pakan alami. Untuk

tahap awal, Artemia sp merupakan salah satu pakan yang tepat untuk benih ikan

gurame karena mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan mudah dicerna

dalam usus benih ikan (Chumaidi et al.,1990).

Pakan alami merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan produksi

budidaya. Pakan alami mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan mudah

dicerna oleh benih. Ukuran tubuhnya yang relatif kecil sangat sesuai dengan lebar

bukaan mulur benih. Sifatnya yang selalu bergerak aktif akan merangsang

benih/larva ikan untuk memangsanya. Pakan alami ini dapat memberikan gizi

secara lengkap sesuai kebutuhan untuk kebutuhan dan perkembangannya

(Suprayitno,1986).
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2.2  Biologi Artemia sp

2.2.1  Klasifikasi

Menurut Umbas (2002), klasifikasi Artemia sp adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : Arthpoda,

Kelas : Branchiopoda

Sub phylum : Crustacean

Family : Artemiidae

Genus : Artemia

Spesies : Artemia sp.

2.2.2 Morfologi

Cysta Artemia sp berbentuk bulat berlekuk dalam keadaan kering dan bulat

penuh dalam keadaan basah, warnanya coklat yang diselubungi oleh cangkang

yang tebal dan kuat cangkang ini berguna untuk melindungi embrio terhadap

pengaruh kekeringan, benturan keras, sinar ultra violet dan mempermudah

pengapuran (Mudjiman, 2008).

Artemia sp dewasa memiliki ukuran antara 10-20 mm dengan berat sekitar

10 mg. Bagian kepalanya lebih besar dan kemudian mengecil hingga bagian ekor

Mempunyai sepasang mata dan sepasang antenulla yang terletak pada bagian

kepala. Pada bagian tubuh terdapat sebelas pasang kaki yang disebut thoracopoda.

Alat kelamin terletak antara ekor dan pasangan kaki paling belakang, salah satu

antena artemia jantan berkembang menjadi alat penjepit, sedangkan pada betina

antena berfungsi sebagai alat sensor. Jika kandungan oksigen optimal maka
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artemia akan berwarna kuning atau merah jambu. Warna ini bisa berubah menjadi

kehijauan apabila mereka banyak mengkonsumsi mikroalga pada kondisi yang

ideal seperti ini, artemia sakan tumbuh dengan cepat.

2.2.3 Siklus hidup

Siklus hidup Artemia sp dimulai dari saat menetasnya kista atau telur setelah

15 – 20 jam pada suhu 25°C cysta akan menetas manjadi embrio. Dalam waktu

beberapa jam embrio ini masih akan tetap menempel pada kulit kista pada fase ini

embrio akan menyelesaikan perkembangannya kemudian berubah menjadi naupli

yang sudah bisa berenang bebas pada awalnya naupli akan berwarna orange

kecoklatan karena masih mengandung kuning telur.

Artemia sp yang baru menetas tidak akan makan, karena mulut dan anusnya

belum terbentuk dengan sempurna setelah 12 jam menetas mereka akan ganti kulit

dan memasuki tahap larva kedua. Dalam fase ini mereka akan mulai makan,

dengan pakan berupa mikro alga, bakteri, dan detritus organik lainnya. Pada

dasarnya Artemia sp akan memakan jenis pakan apa saja selama bahan tersebut

tersedia diair dengan ukuran yang sesuai. Naupli akan berganti kulit sebanyak 15
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kali sebelum menjadi dewasa dalam waktu 8 hari. Artemia sp dewasa rata-rata

berukuran sekitar 8 mm, meskipun demikian pada kondisi yang tepat mereka

dapat mencapai ukuran sampai dengan 20 mm, pada kondisi demikian

biomasanya akan mencapi 500 kali dibandingakan biomasa pada fase naupli

(BBAP, 1996).

2.2.4 Habitat

Artemia sp dapat tumbuh pada salinitas rendah dan dengan pakan yang

optimal, Artemia sp betina dapat mengahasilkan naupli sebanyak 75 ekor perhari

selama hidupnya (sekitar 50 hari) betina Artemia memproduksi naupli rata-rata

sebanyak 10 -11 kali, dalam kondisiyang sesuai, artemia dewasa bisa hidup

selama 3 bulan dan memproduksi nauplii atau cysta sebanyak 300 ekor (butir) per

4 hari. cysta akan terbentuk apabila lingkungannya berubah menjadi sangat salin

dan bahan pakan sangat kurang dengan fluktuasi oksigen sangat tinggi antara

siang dan malam hari. (Mudjiman, 1983).

Perkembangbiakan Artemia sp ada dua cara, yaitu partenhogenesis dan

biseksual artemia termasuk jenis parthenogenesis populasinya terdiri dari jantan

dan betina, semua dapat membentuk telur dan embrio berkembang dari telur yang

tidak dibuahi. Sedangkan pada artemia jenis biseksual, populasinya terdiri dari

jantan dan betina yang berkembang melalui perkawinan dan embrio berkembang

dari telur yang dibuahi. Sedangkan pada artemia jenis biseksual populasinya

terdiri dari jantan dan betina yang berkembang melalui perkawinan dan embrio

berkembang dari telur yang dibuahi. Betina mempunyai sebuah atau sepasang

ovary dan sepasang seminal receptacle. Sekali kopulasi dapat digunakan untuk
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membuahi 7 sampai 13 kelompok telur. Stadia nauplius sebanyak 5 atau 6 instar,

kemudian menjadi copepod dewasa tidak mengalami pergantian kulit.

Perkembangan dari telur sampai dewasa memakan waktu antara satu minggu

sampai satu tahun copepod hidup bebas berumur antara 6 bulan sampai satu tahun

lebih (Chumaidi,et al,1990).

2.2.5 Kandungan nutrisi

Dalam bidang budidaya perikanan Artemia sp memiliki peranan yang sangat

besar dalam hal penyediaan pakan untuk larva ikan, hal tersebut dikarenakan

Artemia sp memiliki kandungan gizi yang baik dan mengadung protein yang

cukup tinggi yaitu 40%-60% berat kering, kaya akan asam amino esensial.

Kandungan protein inilah yang menyebabkan Artemia sp banyak digunakan

sebagai pakan alami pada tahap larva (Harefa, 1996).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-Nopember 2016 bertempat di

Instalasi Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Air  Tawar Cijeruk, Bogor

Jawa Barat.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Tabel 2. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

No Nama Alat Ketelitian Fungsi
1 Alat tulis - Mencatat data penelitian
2 Aerator - Menyuplai oksigen
3 Saringan - Untuk menyaring Artemia sp
4 pH meter 0,01 pH Mengecek derajat keasaman
5 DO meter 0,01 mg/l Mengecek oksigen terlarut
6 Wadah pemeliharaan - Wadah pemeliharaan Artemia

sp dan ikan
7 Milimeter block - Untuk mengukur panjang larva

ikan gurame
8 Timbangan digital 0,1 gram Menimbang berat ikan
9 Penggaris - Mengukur panjang ikan
10
11

Thermometer
Mikroskop

0,01o C
-

Mengukur suhu
Melihat Artemia sp dalam
perut ikan

12 Spektrofotometer - Untuk mengukur kualitas air
13 Sendok plastik - Untuk mengambil larva dalam

basket
14 Bak/jolang - Untuk tempat larva yang baru

menetas
15 Ember - Untuk tempat larva saat

sampling
16 Basket/mangkok plastik - Untuk  tempat larva ikan saat

sampling
17 Galon - Untuk menetaskan Artemia sp
18 Pipet ukur 25 ml - Untuk mengukur volume
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larutan
19 Tabung reaksi - Untuk mereaksikan dua atau

lebih zat.
20 Pipet tetes - Untuk meneteskan atau

mengambil larutan dengan
jumlah kecil.

Sedangkan bahan–bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tissue,

akuades, garam laut, larva ikan gurame yang baru menetas dan Artemia sp +

tubifex setelah 8 hari.

3.3 Rancangan Penelitian

Penelitian disusun dengan menggunakan Rancangan acak lengkap (RAL)

terdiri dari 5 perlakuan dengan 3 kali ulangan yaitu :

a. Perlakuan 1 : Larva ikan gurame tanpa diberi pakan tambahan naupli Artemia
sp sampai hari ke-8 (kontrol)

b. Perlakuan 2 : Larva ikan gurame berumur 4 hari baru diberi pakan naupli
Artemia sp sampai hari ke-8

c. Perlakuan 3: Larva ikan gurame berumur 5 hari baru diberi pakan naupli
Artemia sp sampai hari ke-8

d. Perlakuan 4: Larva ikan gurame berumur 6 hari baru diberi pakan naupli
Artemia sp sampai hari ke-8

e. Perlakuan 5 : Larva ikan gurame berumur 7 hari baru diberi pakan naupli
Artemia sp sampai hari ke-8

Peralatan pemeliharaan terdiri dari 15 buah akuarium berukuran 40 x 30 x 30

cm. Masing-masing akuarium dilengkapi dengan pipa air masuk dan keluar serta

batu aerasi. Akuarium dipasang di atas Rak besi; setiap akuarium diberi tanda

perlakuan. Akuarium pemeliharaan ini dilengkapi sistem air masuk dan keluar

sistem resirkulasi air. Air masuk ke akuarium pemeliaraan melalui pemompaan

dari bak filter yang dipasang di bawah bak pemeliharaan. Bak filter terdiri dari
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filter mekanis (koral, ijuk,gabus) dan arang serta filter biologis (Bioball).

Kemudian air dari filter biologis mengalir ke ruang kosong dimana pompa

dipasang. Dari sini, air dipompa ke masing-masing bak pemeliharaan dengan

aliran sekitar 0.25 L per menit. Di masing-masing akuarium pemeliharaan

terdapat saluran pengeluaraan air yang saling berhubungan keluar menuju ke Bak

filter.

Pengambilan waktu perlakuan larva ikan gurame pada hari ke-4 (perlakuan 1),

hari ke-5 (perlakuan 2), hari ke-6 (perlakuan 3), hari ke-7 (perlakuan 4) setelah larva

menetas dan tanpa pemberian pakan (Kontrol) dikarenakan kuning telur pada ikan

gurami akan habis dalam waktu 7-10 hari setelah menetas. Mulai saat tersebut

larva gurami sudah dapat memakan pakan alami yang dilakukan secara bertahap

(Effendie, 1997)

3.3 Prosedur Penelitian

Penelitian ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu : tahap persiapan,

tahap pelaksanaan, dan tahap analisis. Tahapan persiapan dilakukan untuk

menyiapkan media pemeliharaan larva ikan gurame dan kemudian tahapan

pelaksanaan. Berikut adalah penjabaran tahapan-tahapan yang akan dilakukan

selama penelitian yaitu :

3.4.1 Persiapan Wadah

A. Hal-hal yang dilakukan saat persiapan wadah adalah sebagai berikut :

1. Akuarium pemeliharaan baik untuk kontrol maupun perlakuan dan wadah

untuk pemeliharaan ikan beserta alat penunjang dipersiapkan.
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2. Akuarium beserta alat-alat perlengkapan dicuci, dibersihkan lalu

dikeringkan beserta alat penunjang pemeliharaan yang lain.

3. Akuarium untuk pemeliharaan ikan disusun sesuai dengan susunan yang

telah ditentukan, isi akuarium dengan air bersih kemudian dilakukan

pemasangan aerasi.

3.4.2 Pelaksanaan Penelitian

3.4.2.1 Pemeliharaan larva ikan

Wadah pemeliharaan yang digunakan adalah akuarium berjumlah 15 buah

dengan ukuran 40 x 30 x 30 cm Setelah itu, akuarium diisi dengan air dan diberi

aerasi sebagai penyuplai oksigen. Larva ikan diadaptasi dengan media

pemeliharaan larva ikan. Effendi (1997) menyatakan bahwa efisiensi pakan

terbaik pada penebaran benih gurame yaitu dengan padat tebar 15-20 ekor/liter,

sehingga jumlah ikan yang diperlukan dalam satu akuarium adalah 210 ekor

dengan volume air sebanyak 30 liter. Pemeliharaan dilakukan selama 8 hari

setelah menetas kemudian larva dipanen dan dihitung sintasan dan pertumbuhan

larva ikan gurame, selanjutnya larva dimasukan kembali ke masing – masing

akuarium dan dipelihara selama 32 hari.

3.4.2.2 Pemberian pakan

Pemberian pakan dilakukan secara adlibitum (selalu ada). Adapun

indikator kenyang pada larva ikan adalah larva ikan tidak merespon lagi pakan

yang diberikan pada masing-masing perlakuan. Frekuensi pemberian pakan 3 jam

sekali untuk pemberian pakan artemia dan 3x sehari untuk cacing sutra , yaitu
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pada pagi hari pukul 07.00 WIB, siang hari pukul 13.00 WIB, dan sore hari pukul

16.00 WIB . Pemeliharaan dilakukan selama 8 hari kemudian larva dipanen dan

dihitung sintasan dan pertumbuhan larva ikan gurame, selanjutnya larva

dimasukan kembali ke masing – masing akuarium dan dipelihara selama 32 hari

(Weisman, 2015).

3.4.3 Analisis

Parameter yang akan diamati pada penelitian ini adalah tingkat

kelangsungan hidup, laju pertumbuhan spesifik, volume kuning telur,

pertumbuhan panjang dan pertumbuhan berat ikan, kualitas air (Suhu, DO, dan

pH,  NH4
+ +NO2+ NO3), dan penyiponan yang dilakukan 4 hari sekali.

3.4.3.1 Kelangsungan hidup

Kelangsungan hidup larva ikan gurame merupakan perbandingan jumlah

ikan yang hidup dengan perbandingan jumlah ikan yang ditebar pada awal

pemeliharaan. Menurut Effendie (1997) persamaan digunakan mengukur

kelangsungan hidup adalah

Keterangan :

SR = Kelangsungan hidup (survival rate) (%)

Nt = jumlah ikan yang hidup di akhir penelitian (ekor)

N0 = Jumlah totsal ikan awal penebaran (ekor)

SR = %
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3.4.3.3 Laju pertumbuhan spesifik

Untuk menentukan laju pertumbuhan spesifik menurut Effendie (1979)

Keterangan:

SGR = Laju pertumbuhan spesifik / Spesific growth rate

Wt = Bobot akhir rata-rata ikan ke-t (g/ekor)

Wo = Bobot awal rata-rata ikan (g/ekor)

ln = Lon

t = hari

3.4.3.4 Volume kuning telur

Volume kuning telur dihitung menggunakan rumus Hemming dan

Buddlington (1988) dalam Pramono et.al.,(2006), yaitu:

Keterangan:

V = volume kuning telur (mm3)

L =  diameter kuning telur memanjang (mm)

H = diameter kuning telur memendek (mm)

3.4.3.5 Pertumbuhan panjang

Pengukuran panjang pada larva ikan gurame dilakukan pada awal dan

akhir penelitian menggunakan millimeter blok, dengan cara meletakkan

millimeter blok yang sudah dilaminating ke dalam akuarium, dengan tujuan

memudahkan dalam mengukur panjang ikan dan tidak menyebabkan larva ikan

V= 0,1667 π LH2

SGR (%) = ((ln Wt-ln Wo)/t) x 100
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menjadi stres dan mati. Pertumbuhan panjang menurut Effendie (1997) diukur

menggunakan rumus:

Keterangan :

α : Pertumbuhan panjang (mm)

Δt : Pertumbuhan panjang sesudah pemeliharaan (mm)

Δ0 : Pertumbuhan panjang sebelum pemeliharaan (mm)

3.4.3.7 Pertambahan berat

Pengukuran berat tubuh larva ikan gurame dilakukan diawal dan akhir

penelitian, menggunakan timbangan digital ketelitian 0,001 gram kemudian

dihitung berdasarkan rumus Effendie (1997) :

Keterangan :

ΔW : pertambahan berat tubuh (gram)

Wt : berat tubuh rata-rata pada awal penelitian ( gram )

Wo : berat tubuh rata-rata pada hari ke t (gram)

3.4.3.8 Kualitas air

Pada penelitian ini parameter yang diamati dan diukur adalah suhu, pH,

dan DO, NH4
+ + NO2 + NO3 Pengukuran dilakukan setiap unit percobaan dengan

frekuensi setiap hari selama penelitian. Alat yang digunakan untuk pengukuran

adalah termometer, pH meter, DO meter, spectrophotometer, timbangan digital.

α = Δt – Δ

ΔW = Wt – Wo
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3.4.3.9 Analisis data

Data-data hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis sidik

ragam dengan uji F untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh waktu awal

pemberian pakan terhadap pertumbuhan dan sintasan benih ikan gurame. Apabila

terdapat perbedaan antar perlakuan  maka dilanjutkan dengan uji BNT pada

tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan kualitas air dianalisa secara deskriptif.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh waktu awal pemberian pakan naupli

Artemia sp berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap karakter panjang. Waktu awal

pemberian pakan pada H6 dan H7 menghasilkan nilai tertinggi dan berbeda nyata

(P<0,05) pada karakter bobot (bobot akhir, laju pertumbuhan mutlak bobot dan

laju pertumbuhan spesifik bobot) dibanding perlakuan lainnya. Pemberian pakan

awal tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap sintasan benih ikan

gurami (Osphronemus goramy)

4.2 Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi praktisi

khususya pembenih ikan gurame dalam meningkatkan sintasan dan pertumbuhan

benih ikan gurame dengan cara pemberian Artemia sp pada waktu yang tepat.
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