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BAB I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Berlakang  

 

Ikan bandeng (Chanos chanos Forskal ) merupakan salah satu jenis ikan air payau  yang 

mempunyai nilai ekonomis tinggi. Jenis Ikan ini sudah dikenal oleh masyarakat luas karena 

merupakan salah satu sumber protein hewani yang memiliki nilai gizi yang cukup tinggi serta 

ditunjang dengan rasanya yang enak dan memiliki kandungan kolesterol yang rendah sehingga 

aman untuk kesehatan. Pengolahan produk ikan bandeng yang semakin meningkat pada saat ini, 

seperti bandeng presto yang semua tulang dan durinya menjadi lunak, yang menyebabkan 

meningkatnya jumlah yang mengkonsumsi ikan bandeng, sehingga permintaan pasar akan ikan 

bandeng  akhir-akhir ini terus meningkat. Kondisi ini memberikan peluang kepada pembudidaya 

untuk mengembangkan usaha budidaya bandeng (Chanos chanos Forskal) di seluruh wilayah 

Indonesia yang berpotensi sehingga dapat memenuhi ketersediaan pasokan ikan bandeng. 

Untuk memenuhi kebutuhan ikan bandeng yang terus meningkat dan berkesinambungan 

hanya dapat dilakukan melalui pengembangan budidaya. Dengan terus berkembangnya teknologi 

pembenihan ikan bandeng, memungkinkan teknologi pembesaran ikan bandeng dapat 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak menjadi kendala dalam teknologi 

pembesarannya. 

Ikan bandeng merupakan adalah satu jenis ikan penghasil protein hewani yang tinggi. Usaha 

intensifikasi budidaya perlu dilakukan karena rendahnya produktivitas bandeng dengan budidaya 

tradisional. Peningkatan sistem budidaya juga harus diikuti dengan penggunaan teknologi baru 

yang diperlukan menggunakan prinsip K-3 (Kuantitas, Kualitas dan Kesehatan). 

Sampai saat ini sebagian besar  budidaya bandeng masih dikelola dengan teknologi yang relatif 

sederhana dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Hal ini bertolak belakang dengan 

permintaan terhadap bandeng yang telah dijelaskan pada uraian di atas.  Oleh karena itu, untuk 

memenuhi permintaan pasar yang besar ini perlu dibudiddayakan bandeng secara intensif. 

Keberhasilan untuk budidaya bandeng tidak bisa terlepas dari faktor-faktor teknis meliputi sumber 

air, dasar perairan. 
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BAB II. PEMBESARAN IKAN BANDENG 
 
 
2.1. Biologi ikan bandeng  

A. Klasifikasi  

Menurut Sudrajat (2008) taksonomi dan klasifikasi ikan bandeng adalah sebagai berikut : 

Kingdom           : Animalia 
Filum                 : Chordata 
Subfilum            : Vertebrata 
Kelas                : Osteichthyes 
Subkelas           : Teleostei 
Ordo                 : Malacopterygii 
Famili                : Chanidae 
Genus                : Chanos 
Spesies   : Chanos chanos Forskall 
Nama dagang    : Milkfish 
Nama lokal        : Bolu, muloh, ikan agam 
 

B. Morfologi  

                           

   Gb.  Ikan bandeng 

 

2.2. Teknik pembesaran  

2.2.1. Pemilihan lokasi 

     Lokasi tambak budidaya ikan bandeng yang dipilih mempunyai persyaratan antara lain: 

     a.   Lahan mendapatkan air pasang surut air laut. Tinggi pasang surut yang ideal adalah 1,5 – 2,5   

           Meter. Pada lokasi yang pasang surutnya lebih rendah dibawah 1 meter maka pengelolaan air  

           menggunakan pompa. 

     b.   Tersedia air tawar untuk mengatur kadar garam yang sesuai bagi pertumbuhan ikan bandeng. 

     c.   Tekstur tanah yang ideal adalah liat berpasir, karena tanah ini dapat menahan air dengan   

           baik. 

     d.   Lokasi ideal terdapat sabuk hijau (green belt) yang ditumbuhi hutan mangrove dengan   

           panjang  minimal 100 m dari garis pantai. 

     e.   Keadaan sosial ekonomi mendukung operasional budidaya seperti keamanan yang kondusif. 

 

2.2.2. Teknik persiapan lahan  

          Persiapan lahan merupakan awal dari kegiatan pembesaran yang bertujuan agar produksi 

atau budidaya berjalan dengan baik. Persiapan lahan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu 

pengangkutan lumpur, pengeringan, pemasangan kincir, pemasangan jembatan anco, pengisian 

air. 
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Persiapan lahan yang kurang baik, akan meningkatkan resiko kegagalan produksi udang, 

karena siklus pathogen dalam tambak tidak terputus secara sempurna.  

Berikut ini merupakan tahapan – tahapan persiapan tambak, diantaranya sebagai berikut 

Persiapan lahan adalah proses penyiapan lahan tambak mulai pengeringan lahan sampai 

siap ditebar benih untuk pembesaran ikan bandeng. Persiapan tambak sangat menentukan 

keberhasilan budidaya.  

 
Tahapan Persiapan tambak adalah sebagai berikut: 

a.  Perbaikan sarana dan Prasarana 

Memperbaiki secara menyeluruh mulai pintu air, pematang, caren, saringan, saluran 

pemasukan, saluran pengeluaran dan peralatan lainnya seperti pompa air, jala lingkar (untuk 

sampling pertumbuhan ikan). 

 Pintu Air 

   Dalam satu petak tambak sebaiknya terdapat pintu pemasukan air dan pintu pengeluaran air. 

Pintu tempat air masuk dan keluar dibuat untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran air didalam 

tambak sehingga sangat memudahkan untuk pergantian air selama pemeliharaan ikan bandeng. 

   Pembuatan pintu air masuk dan keluar dalam petak tambak dapat dibuat dari papan atau pipa 

paralon yang dilengkapi dengan pipa tegak untuk pergantian air. Selain itu pada pintu pemasukan 

sebaiknya dilengkapi dengan waring untuk mencegah ikan liar masuk ke dalam petak tambak. 

 

     b.  Pengeringan Lahan 

      Pengelolaan tanah dasar tambak itu meliputi  pengeringan tanah dasar kolam. Tujuan 

pengeringan untuk membunuh hama dan penyakit yang ada didasar tambak. 

Pengeringan dilakukan dengan mengeluarkan semua air dalam tambak kemudian dilakukan 

penjemuran. Selama proses tersebut dilakukan kegiatan pengolahan tanah dasar, misalnya 

pencangkulan, lalu dikeringkan selama 3-5 hari sampai tanah dasar tambak tersebut mongering 

Lama pengeringan tergantung cuaca dan kondisi tanah. Tanah yang mempunyai ketebalan 

lumpur dalam membutuhkan waktu lebih dari 3 minggu sedangkan tanah liat berpasir 

membutuhkan waktu cukup 10 hari. Tujuan pengeringan ini adalah mempercepat penguapan gas 

racun-racun, memberantas hama penyakit, mempercepat proses penguraian dan menaikan pH 

tanah. 

 
     c.   Pengangkatan Lumpur 

Endapan lumpur sisa pemeliharaan periode sebelumnya berwarna hitam dan terletak 

ditengah tambak atau didekat pintu pengeluaran. Lumpur ini banyak mengandung bahan organik 

dan gas-gas beracun seperti asam sulfida sehingga lumpur ini perlu diangkat. Endapan lumpur 

diangkat kepermukaan tanggul. 
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 d.  Pengapuran Tanah 

1. Pengertian Pengapuran  

Pengapuran adalah pemberian kapur ke dalam tanah pada umumnya bukan karena tanah 

kekurangan unsur Ca tetapi karena tanah terlalu masam. Oleh karena itu pH tanah perlu dinaikkan 

agar unsur-unur hara seperti P mudah diserap tanaman dan keracunan Al dapat dihindarkan 

(Hardjowigeno, 1992). 

Menurut Ratnawati (2008), Pengapuran adalah salah satu bentuk dari remediasi selain 

pengoksidasian dan pembìlasan tanah Untuk mengatasi Permasalahan utama pada tambak tanah 

sulfat masam antara lain: pH rendah (S 3,5); kurang tersedia fosfor (P), kalsium (Ca), dan 

magnesium kandungan unsur molibdium (Mo) dan besi (Fe) serìng berlébihan sehingga dapat 

meracuni organisme; serta kelarutan aluminium (Al) sering tinggi sehingga merupakan 

penghambat ketersediaan P. Penambahan pupuk, terutama yang mengandung P sering tidak 

bermanfaat pada tanah masam ini bila unsur-unsur toksìk sepertì AI, Fe, dan Mn thdak diatasi. 

2. Fungsi Pengapuran 

Pengapuran berguna untuk memperbaiki keasaman (pH) dasar tambak. dasar tambak yang 

ber-pH rendah dapat menyebabkan rendahnya pH air tambak. oleh karena itu, perbaikan pH air 

tambak harus dimulai dari perbaikan pH tanah dasar tambak. selain untuk memperbaiki keasaman 

dasar tambak, kapur juga berfungsi sebagai desinfektan dan penyedia unsur hara (fosfor) yang 

dibutuhkan plankton. tanah dasar tambak yang mengandung pirit harus direklamasi terlabih 

dahulu selama kurang lebih 4 bulan sebelum diberi kapur sejumlah 2-2,5 ton/ha (Suyanto et.al 

2009). 

Kapur yang digunakan di tambak berfungsi untuk meningkatkan kesadahan dan alkalinitas air 

membentuk sistem penyangga (buffer) yang kuat, meningkatkan pH, desinfektan, mempercepat 

dekomposisi bahan organik, mengendapkan besi, menambah ketersediaan unsur P, dan 

merangsang pertumbuhan plankton serta benthos (Chanratchakool, 1995). 

Menurut kordi et al (2010), fungsi pengapuran antara lain: 

1)      Meningkatkan pH tanah dan air 

2)      Membakar jasad jasad renik penyebab penyakit dan hewan liar 

3)      Mengikat dan mengendapkan butiran lumpur halus 

4)      Memperbaiki kualitas tanah  

5)     Kapur yang berlebihan dapat mengikat fosfat yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan  

        plankton  

Manfaat pengapuran menurut murtidjo (1988) diantaranya: 

1)      menormalkan asam-asam bebas dalam air, sehingga pH meningkat 

2)      mencegah kemungkinan terjadinya perubahan pH air atau tanah yang mencolok 

3)      mendukung kegiatan bakteri pengurai bahan organik sehingga garam dan zat hara akan  

         terbebas. 

4)      mengendapkan koloid yang melayang layang dalam air tambak 

 

 

 

 



Diktat Pembesaran ikan bandeng 

 

pg. 8 
 

3. Teknik-Teknik Pengapuran 

Menurut Mahyudin (2008), Pemberian kapur dilakukan dengan cara disebar merata di 

permukaan tanah dasar kolam. setelah pengapuran selesai, tanah dasar kolam dibalik dengan 

cangkul sehingga kapur bisa lebih masuk ke dalam lapisan tanah dasar. pengapuran untuk kolam 

semen dan terpal dilakukan dengan cara dinding kolam dan dasar terpal dikuas dengan kapur 

yang telah dicampuri air . 

Menurut kordi et al (2010). Sebelum mengapurnya, kita harus mengeringkan tambak 

terlebih dahulu. Tebarkan kapur secara merata di permukaan tambak dengan jumlah yang 

disesuaikan dengan luas tambak dan tekstur tanah. Kapur yang diperlukan adalah kapur pertanian 

atau kapur lain dengan takaran disesuaikan dengan pH tanah. 

Menurut Ratnawati (2008), Pengapuran yang dilakukan dìbagi atas 2 tahap yaitu pengapuran 

dasar dan pengapuran susulan. Pengapuran dasar dìlakukan setelah pengerìngan tambak dengan 

dosis 1.000--1.875 kg/ha yang ditebaŕ secara merata ke permukaan tanah dasar 

tambak,‘tergantung pH tanah dasar tambak. 

Cara-cara pengapuran tambak agar memperoleh hasil yang baik, menurut murtidjo (1988) 

diantaranya: 

1. Tanah dasar tambak setelah pengeringan digali dengan kedalaman sekitar 0,1 meter, 

selanjutnya dicampur dengan kapur dan diaduk 

2. Pengadukan harus baik dan benar hingga merupakan adonan yang homogen serta  

   sempurna 

3.     setelah adonan sempurna, bisa dikembalikan dan diratakan pada dasar tambak 

4.      pengapuran dilakukan setiap musim penebaran benur atau nener 

 

  Menurut Kholis  (2010), Pemberian kapur dilakukan dengan cara disebar merata 

dipermukaan tanah dasar kolam. setelah pengapuran selesai, tanah dasar kolam dibalik dengan 

menggunakan cangkul sehingga kapur bisa lebih masuk ke dalam lapisan tanah dasar, pengapuran 

untuk kolam semen dan terpal dilakukan dengan cara dinding kolam dan terpal dikuas dengan 

kapur yang telah dicampur air. 

Cara Pengapuran Tambak menurut Tim Perikanan WWF Indonesia (2011) yaitu periksa pH 

tanah pada beberapa titik yang berbeda pada dasar tambak dengan menggunakan alat pengukur 

pH hingga sesuai dengan yang diharapkan. 

pH 4-5 digunakan kapur 500 - 1000 kg/ha. 

pH 5-6 digunakan kapur 250 - 500 kg/ha. 

pH > 6 digunakan dolomit 100 – 250 kg/ha. 

Pemberian kapur harus disesuaikan dengan tekstur dan pH tanah. Kemudian dolomit/kapur 

ditebarkan ke seluruh dasar dan pematang tambak dan tambak siap diisi sampai ketinggian yang 

dinginkan. 
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4. Jenis-Jenis Kapur Yang Biasa Dipakai Dalam Pengapuran Tambak 

Menurut Ratnawati (2008), jenis kapur yang digunakan pada kegiatan budidaya udang 

tradisional plus ini adalah kapur dolomite (Ca Mg(CO3)2, karena kapur ini memiliki pengaruh yang 

lebih lama, mudah diperoleh, meninggalkan residu dan kecepatan reaksìnya lebih lambat, 

sertajuga mengandung Mg selaìn Ca. 

Menurut Kholis  (2010), Jenis kapur yang biasa digunakan untuk pengapuran kolam adalah 

kapur aktif atau kapur tohor (CaO) dan kapur pertanian (CaCO3) atau CaMg(CO3)2. Kapur tohor 

atau kapur sirih adalah kapur yang pembuatannya melaluin proses pembakaran. bahan 

penyusunnya berupa batuan tohor gunung dan kulit kerang. Kapur pertanian adalah kapur 

karbonat yang bahan penyusunnya berupa batuan kapur tanpa melaluin proses pembakaran, 

tetapi langsung digiling. terdapat dua macam kapur pertanian, yaitu kalit dan dolomit. kalsit bahan 

bakunya didominasi oleh kandungan karbonat dan sedikit magnesium (CaCO3), sementara dolomit 

bahan bakunya didominaso oleh kalsium karbonat dan magnesium karbonat (CaMg(CO3)2). 

Menurut Rezqi (2009), Bentuk kapur yang paling tepat digunakan pada air payau 

atau salin (air laut) adalah kapur bakar CaO atau kapur hidrat Ca(OH)2, karena kalsium 

karbonat CaCO3 kurang larut dalam air laut. 

Pengapuran.  Selama budidaya, ikan memerlukan kondisi keasaman yang stabil yaitu pada  

pH 7 – 8. Untuk mengembalikan keasaman tanah pada kondisi tersebut, dilakukan pengapuran 

karena penimbunan dan pembusukan bahan organik selama budidaya sebelumnya menurunkan 

pH tanah. Pengapuran juga menyebabkan bakteri dan jamur pembawa penyakit mati karena sulit 

dapat hidup pada pH tersebut. Pengapuran dengan kapur tohor, dolomit atau zeolit dengan dosis 

1 TON /ha atau 10 kg/100 M2. 

 

     e.  Pemupukan 

Dalam pemeliharaan ikan bandeng penyediaan makanannya dapat berupa makanan alami 

dan makanan buatan. Jenis makanan alami ditambak dapat berupa klekap, lumut, plankton, dan 

organisme dasar atau benthos. Namun demikian jarang sekali semua jenis tersebut dapat hidup 

dan tumbuh dalam tempat dan waktu yang bersamaan.  

Fungsi utama pemupukan adalah memberikan unsur hara yang diperlukan bagi 

pertumbuhan pakan alami, memperbaiki struktur tanah dan menghambat peresapan air pada 

tanah-tanah yang tidak kedap air (porous). Penggunaan TON untuk pemupukan tanah dasar 

kolam sangat tepat, karena TON yang mengandung unsur-unsur mineral penting, dan asam-asam 

organik utama memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk peningkatan kesuburan lahan dan 

pertumbuhan plankton. Dosis pemupukan TON adalah 5 botol/ha atau 25 gr/100 M2. 

Pengelolaan air. setelah dilakukan pemupukan dengan TON, air dimasukkan hingga setinggi 

10 – 20 cm kemudian dibiarkan beberapa hari, untuk menumbuhkan bibit-bibit plankton. Air 

dimasukkan hingga setinggi 80 cm atau menyesuaikan dengan kedalaman kolam. 

Pencangkulan dan pembalikan tanah. Bertujuan untuk membebaskan senyawa dan gas beracun 

sisa budidaya hasil dekomposisi bahan organik baik dari pakan maupun dari kotoran. Selain itu 

dengan menjadi gemburnya tanah, aerasi akan berjalan dengan baik sehingga kesuburan lahan 

akan meningkat 
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     Gbr …. Persiapan Tambak 

Langkah Kerja 

1. Persiapkan alat dan bahan 

2. Keringkan tambak selama 3-5 hari dengan membuka pintu pengeluaran air dan menutup  pintu  

    pemasukan air. 

3. Lakukan perbaikan caren dengan mengangkat tanah dan lumpur di caren ke pematang. 

4. Lakukan perbaikan pematang. 

- Cari adanya kebocoran atau lubang-lubang penyebab kebocoran. Gali lubang tersebut     

   kemudian tutup lagi dengan tanah yang telah dipadatkan 

- Angkat tanah dari dan lumpur dari caren ke atas dan sisi pematang untuk meninggikan dan  

   memperbaiki bentuk pematang 

- Lakukan pendalaman saluran air dengan cara mengangkat timbunan lumpur dan tanah ke atas     

  dan sisi pematang. 

5. Lakukan perbaikan pintu air dengan memperbaiki atau mengganti bagian-bagian pintu air yang  

    rusak.  Periksa  juga bagian pematang dan dasar tanah yang menempel pada pintu air,    

    kemudian perbaiki jika ada kebocoran. 

6.  Lakukan pengolahan tanah di bagian pelataran tambak dengan cara mencangkul tanah dasar  

     tambak dan membuang lumpur yang ada di pelataran. 

7.  Setelah itu biarkan tanah dasar tambak mengering betul sampai retak-retak 

8.  Lakukan pemupukan dengan pupuk kandang/buatan dengan dosis 1.000-2.000 kg/ha secara  

    merata diseluruh permukaan pelataran tambak. 

9.  Masukkan air kedalam tambak sampai macak-macak dengan kedalaman air di pelataran sekitar  

    5 – 10 cm dan biarkan menguap lagi hingga tanah dasar itu cukup basah saja. 

10. Tutup rapat pintu pengeluaran air. 

11. Lakukan pengairan tambak secara bertahap, yaitu  sampai kedalaman air 10 cm kemudian  

     diamkan dan amati adanya pertumbuhan klekab di pelataran. 

12. Jika klekab sudah tumbuh, secara bertahap masukkan air sampai ketinggian air di pelataran  

     mencapai 40-60 cm. 

13. Lakukan pengukuran kualitas air tambak dan periksa lagi pertumbuhan klekab. 

14. Tebarkan nener jika kondisi lingkungan sudah cukup baik. 
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     f.   Pengisian Air Sebelum Tebar 

Pada saat terjadi pasang naik cukup tinggi air dimasukan kedalam tambak setelah melalui 

saringan di pintu air pemasukan (inlet). Ketinggian air dipelataran tambak lebih kurang 10 cm. 

Kemudian pintu air pemasukan ditutup dan air dalam tambak dibiarkan selama tiga hari, dengan 

tujuan untuk memperbaiki struktur tanah agar berada pada kondisi baik untuk pertumbuhan 

pakan alami. Pada saat pemasukan air berikutnya dilakukan penggunaan Saponin (tea seed) untuk 

pemberantasan hama yang ada di dalam tambak dan untuk merangsang pertumbuhan 

phytoplankton. Setelah diberi saponin, tambak dibiarkan hingga    5-7 hari. Setelah diyakini bahwa 

berbagai hama di dalam tambak telah mati, maka pengisian air kembali dilakukan. Pada tahap ini 

ketinggian air dipelataran cukup 10 cm dan dibiarkan selama 3 hari untuk dilakukan pemupukan 

dasar. Kemudian setelah pemupukan dilakukan penambahan air pada tambak dilakukan secara 

bertahap sesuai dengan pertumbuhan pakan alami (klekap). Pada ketinggian air 40 cm dari 

pelataran tambak maka air tambak dipertahankan untuk persiapan penebaran benih ikan. 

 

2.2.3. Pengadaan Benih , Pemilihan dan Seleksi Benih Bandeng 

a. Pengadaan Benih 

Persiapan benih ikan bandeng yang akan ditebar dalam proses pembesaran terdapat 

beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu.  

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1.   Kegiatan Peneneran 

Kegiatan peneneran adalah pemeliharaan benih ikan bandeng dari ukuran nener hingga 

mencapai ukuran 5-7 cm. Ukuran benih ikan ini sudah dapat digunakan pada kegiatan 

penggelondongan. Luas tambak untuk kegiatan peneneran relatif lebih kecil dan biasa 

dikenal dengan sebutan baby box. Perbandingan luas petak peneneran, penggelondongan, 

dan pembesaran adalah 1:9:90. lama pemeliharaan dipetak peneneran berkisar 30-45 hari 

tergantung pada kondisi pakan alami dan ukuran ikan. 

2.    Kegiatan Penggelondongan 

Kegiatan penggelondongan adalah lanjutan pemeliharan benih dari ukuran gelondongan 

kecil (pre-fingerling) hingga mencapai ukuran gelondongan. Kegiatan penggelondongan ini 

dilakukan kurang lebih selama 30 hari atau pada saat ukuran berat ikan antara 3-5 gr/ekor. 

Setelah kegiatan penggelondongan baru benih ikan bandeng dapat dipelihara di petak 

pembesaran. 
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Pengangkutan Benih  

                       

b. Seleksi Benih 

Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan laut yang dapat dibudidayakan ditambak. Saat ini, 

ikan bandeng telah dibudidayakan juga di keramba jarring apung pada air tawar, hal ini 

dikarenakan sifat ikan ini yang eurihaline (tolerensi terhadap salinitas yang tinggi). 

Nener bandeng yang berasal dari alam merupakan hasil pemijahan ikan bandeng secara alami di 

laut. Ikan bandeng yang telah matang gonad akan memijah secara alami dan akan menghasilkan 

telur sebanyak 5.700.000 butir dalam tubuhnya. Pelepasan telur ini terjadi pada malam hari dan 

akan menetas dalam waktu 24 jam menjadi nener yang berukuran 5 mm. Nener ini akan terbawa 

oleh arus air mendekati pantai dan kemudian akan ditangkap oleh para penyeser. Nener yang 

ditangkap penyeser berukuran kurang lebih 13 mm. 

 Nener ikan bandeng yang diperoleh dari alam ditangkap oleh pencari nener bergantung kepada 

musim, lokasi, cara dan waktu penangkapan. Pada musim nener jumlah nener cukup melimpah, 

sehingga dapat mengakibatkan menurunnya harga nener. 

Selain itu nener yang ditangkap pada awal musim penangkapan mempunyai daya tahan dan 

vitalitas yang tinggi dalam pengangkutan serta mempunyai harga jual yang lebih mahal. 

Namun demikian, nener dari alam ini tidak tersedia sepanjang tahun sehingga untuk 

mengusahakan pembesaran ikan bandeng secara intensif dibutuhkan nener bandeng yang berasal 

dari panti pembenihan (hatchery). Nener dari alam selain hanya bersifat musiman juga 

mempunyai ukuran yang sangat beragam. 

Oleh karena itu, nener yang berasal dari panti pembenihan sangat dibutuhkan untuk memenuhi 

kekurangan nener ditambak-tambak pembesaran. Nener yang dihasilkan dari panti pembenihan 

mempunyai keunggulan, karena ukurannya relatif rata dan umurnya diketahui secara tepat. 

Nener yang berasal dari alam atau pembenihan, yang akan digunakan untuk usaha pembesaran 

ikan bandeng ditambak, harus nener yang sehat.  
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Nener yang sehat dapat dilihat dari ciri-ciri umumnya yaitu : 

1. Tubuhnya mulus, tidak terdapat luka, kemerahan 

2. Sirip-siripnya utuh; tidak cacat, patah-patah 

3. Warnanya tidak kusam 

4. Gerakannya aktif 

Secara anatomi, bentuk nener (larva ikan bandeng), gelondongan dan bandeng dewasa tidak 

berbeda; yang berbeda adalah ukurannya saja. Dengan menggunakan nener yang sehat, akan 

diperoleh target produksi yang sesuai dengan rencana. Hal ini disebabkan nener yang sehat 

memiliki ketahanan tubuh yang baik, sehingga tingkat mortalitas selama masa pengangkutan 

benih dan masa pembesaran rendah. 

Selain nener yang sehat dalam pemilihan benih ikan bandeng, juga harus diperhatikan ukuran 

nener tersebut 

         
          Gb. Seleksi nener  
 
c.   Penebaran 

Ukuran benih yang akan ditebar ke dalam tambak pembesaran sebaiknya seragam agar 

pertumbuhan ikan selama pemeliharaan juga akan seragam. 

Ukuran ikan yang ditebar ke tambak pembesaran bisa dimulai dari ukuran nener sampai 

gelondongan, yang membedakannya adalah waktu pe-meliharaan ditambak pembesarannya. Jika 

yang ditebar adalah nener kecil maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ukuran  konsumsi 

yaitu 4 – 6 ekor/kg bisa mencapai lebih dari 6 bulan, sedangkan jika yang ditebar adalah 

gelondongan, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ukuran konsumsi berkisar antara 3 – 

4 bulan. 

Dalam memilih nener yang berasal dari alam maupun panti benih dapat dilakukan dengan 

menghitung jumlah ruas tulang belakang. Nener yang berkualitas baik memiliki jumlah ruas tulang 

belakang antara 44– 45. Jumlah ruas tulang belakang dapat dihitung menggunakan mikroskop 

sederhana pada pembesaran 10 kali ataupun kaca pembesar dengan nener ditempatkan pada 

sumber cahaya seperti lampu senter. 

Nener bandeng yang telah dipilih, selanjutnya ditebar ke dalam tambak pembesaran. Sebelum 

nener tersebut ditebar, harus ditentukan terlebih dahulu berapa padat penebaran nener ditambak 

pembesaran dan perlu dilakukan aklimatisasi. 
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Faktor-faktor penebaran benih yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut   : 

Padat penebaran 

Padat penebaran adalah jumlah nener yang ditebar per satuan luas tambak.  

Dengan mengetahui padat penebaran pada awal pemeliharaan, beberapa manfaat akan diperoleh 

antara lain adalah : 

1. Dapat menentukan jumlah pakan yang akan diberikan 

2. Dapat mengoptimalkan tambak pembesaran sesuai dengan daya dukung tambak pembesaran  

    tersebut. 

3. Dapat mengurangi timbulnya penyakit ditambak pembesaran. 

4. Dapat menentukan target produksi pada akhir pemeliharaan. 

Masa pemeliharaan nener bandeng di tambak pembesaran sangat bergantung kepada ukuran 

nener yang ditebar pada awal pemeliharaan.  

Ukuran nener yang ditebar ke dalam tambak pembesaran bervariasi antara 1–15 cm. Padat 

penebaran nener ditambak pembesaran juga  ditentukan oleh ukuran nener, lama pemeliharaan, 

mutu nener dan daya dukung kesuburan tambak pembesaran 

Padat penebaran nener ditambak pembesaran berkisar antara 4-5  ekor/m2 untuk ukuran nener 

bandeng 1-2 cm. Sedangkan untuk nener yang berukuran 1–3 cm, padat penebarannya berkisar 

antara 2–3 ekor/m2. Untuk benih bandeng yang berukuran 12–15 cm yang disebut gelondongan 

ditebar ke tambak pembesaran dengan padat penebaran 1.500 ekor/ha. 

Banyaknya nener bandeng yang akan dibesarkan di tambak pembesaran harus sesuai dengan 

daya dukung tambak dan luasan tambak. Setelah menghitung jumlah yang akan ditebar, nener 

diaklimatisasi dan selajutnya ditebarkan dalam tambak tersebut. 

 
Waktu Penebaran 

Penebaran benih bandeng harus segera dilaksanakan setelah petakan tambak siap untuk 

pemeliharaan. Warna air tambak terlihat kehijauan oleh plankton. Keterlambatan penebaran akan 

memberikan peluang hama dan penyakit berkembang didalamnya. Waktu penebaran dilakukan 

sore hari atau menjelang matahari terbenam pukul 16.00-18.00 atau pagi hari sebelum matahari 

terbit sampai pukul 07.30 karena pada waktu ini kondisi fluktuasi suhu tidak mencolok, parameter 

air dan lingkungan tidak banyak berubah. 

 
Aklimatisasi 

Pengertian Aklimatisasi adalah proses penyesuaian biota yang dipelihara dengan lingkungan baru 

yang akan digunakan untuk budidaya ikan. Melalaui proses adaptasi ini secara fisiologi dan 

kebiasaan hidupnya secara perlahan-lahan disesuaikan dengan lingkungan barunya. Dalam 

kegiatan aklimatisasi sebelumnya telah disediakan petakan khusus yaitu petakan yang sangat 

sempit yang dibuat hanya untuk sementara dalam kegiatan aklimatisasi atau penyesuaian benih 

pada tambak. Ukuran petak ini disesuaikan dengan banyaknya benih yang akan ditebarkan. 

Tujuan  untuk menyesuaikan kondisi lingkungan dimana nener itu berada dengan kondisi 

lingkungan tambak pembesaran. 

Nener bandeng diaklimatisasi selama satu hari dalam wadah plastik. Penyesuaian suhu, salinitas 

dan pH dapat dilakukan juga begitu nener bandeng yang dikemas dalam kantong plastik datang. 
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Caranya kantong plastik yang terisi nener, dikurangi airnya secara bertahap dan digantikan 

dengan air yang ada dalam tambak pembesaran. Selanjutnya, secara perlahan-lahan nener 

bandeng yang ada didalam kantong platik  akan keluar kedalam tambak pembesaran jika sudah 

terjadipenyesuaian.  

Penebaran nener ditambak pembesaran sebaiknya dilakukan, pada pagi atau sore hari pada saat 

matahari tenggelam. Hal ini untuk menghindari kematian nener akibat stress karena tingginya 

suhu dilingkungan. Lakukan penebaran nener dengan hati-hati. 

 

                                Gbr.  Penebaran benih Ikan bandeng 

 

 c. Pemberian pakan 

Pakan merupakan komponen penting karena mempengaruhi pertumbuhan ikan, lingkungan 

budidaya serta memiliki dampak fisiologis dan ekonomis. Kelebihan pemberian pakan akan 

menyebabkan bahan organik yang mengendap terlalu banyak sehingga akan menurunkan kualitas 

air demikian juga kekurangan pakan akan menyebabkan pertumbuhan ikan turun dan tubuhnya 

lemah sehingga daya tahan terhadap penyakit menurun. Pakan disebarkan secara merata ke 

dalam tambak. 

Jenis pakan yang diberikan adalah pakan buatan dan pakan alami. Pakan buatan berbentuk pellet 

dengan berbagai ukuran yang disesuaikan dengan ukuran (size) ikan. Kandungan nutrisi yang 

dibutuhkan dalam pakan ikan bandeng (Chanos chanos Forskal) antara lain protein, karbohidrat, 

lemak, asam lemak, vitamin serta mineral. Pakan hidup adalah organisme hidup dalam tambak 

yang berfungsi sebagai pakan ikan. Pada umumnya jenis penghasil oksigen dalam air. 

Pengendalian Pakan (Alami dan Buatan) 

Tersedianya makanan alami dalam tambak tergantung pada pemupukan tambak sebelum 

nener ditebar. Dengan pemupukan, banyak unsure hara yang terlarut, selain komposisi kimiawi 

yang ada pada dasar tanah menjadi lebih baik dalam menyediakan unsur nitrogen, fosfor, kalium, 

magnesium, ferum, serta unsur-unsur mikro lainnya. 

Ditambak terdapat beberapa jenis pakan alami yang sangat penting dalam menunjang 

pertumbuhan bandeng. Jenis tersebut adalah klekap, lumut, plankton dan organisme dasar 

(benthos). Namun demikian, jarang sekali semua jenis tersebut dapat hidup dan tumbuh dalam 
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tepat dan waktu yang kebersamaan. Hal ini tergantung dari keadaan kulaitas air dan tanah serta 

kedalam air tambak. 
 

 

   Gb. Pemberian pakan bandeng 

Monitoring pertumbuhan 

Monitoring pertumbuhan dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan dalam petakan 

tambak secara individu, populasi dan biomas yang dilakukan secara periodik. Pengamatan 

pertumbuhan dilakukan dalam pengambilan contoh (sampel) dan pemeriksaan ikan dengan 

dilakukan penjalaan (Jala tebar). Untuk mengamati respon ikan terhadap pakan serta kesehatan 

ikan dapat diamati menggunakan anco, sedangkan pengamatan pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup dilakukan pengamatan langsung berupa jumlah yang mati. 

 Data yang terkumpul selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan jumlah pakan yang akan 

diberikan. 

Monitoring pertumbuhan ini digunakan untuk menentukan jumlah pakan, infeksi hama 

penyakit serta waktu panen yang tepat. Pengambilan sampel atau sampling dilakukan tidak hanya 

pada satu titik tambak, atau hanya pada sisi tambak dimana ikan sering diberi pakan, tetapi harus 

dilakukan pada lima titik tambak, yaitu bagian tengah tambak dan empat titik yang lainnya yaitu 

empat sudut pada tambak. Hal ini bertujuan agar sampling atau pengambilan sampel yang 

dilakukan dapat benar-benar mewakili organisme yang dibudidayakan di tambak secara akurat. 

 

Perawatan tambak selama pembesaran 

Perawatan Tambak Selama pembesaran 

Untuk keberhasilan usaha pembesaran bandeng maka perlu dilakukan perawatan dengan baik 

selama pemeliharaan. Perawatan tersebut meliputi pengaturan air, perawatan pintu dan 

pematang, pemupukan susulan serta pemberian pakan tambahan. 

 a.    Pengaturan Air 

Selama pemeliharaan, kualitas dan kedalaman air harus diperhatikan, sehingga benih dapat 

hidup dengan layak. Pergantian air yang teratur mempunyai keuntungan dalam menjaga 

kualitas air tetap baik. Selain itu, unsur hara dan organisme makanan benih ikan bandeng 

dapat disuplai ke tambak. Bila air tambak tidak pernah atau jarang diganti, akan menyebabkan 

terakumulasinya bahan beracun di tambak dan itu sangat berbahaya bagi kehidupan benih. 
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 b.    Perawatan Pintu dan Pematang 

Untuk menunjang keberhasilan pemeliharaan benih, pematang dan pintu tambak harus selalu 

diperiksa dan dirawat dengan baik. Maksud perawatan ini adalah untuk mencegah terjadinya 

kebocoran atau rembesan air dari dalam tambak serta mencegah hilangnya benih. 

c.    Pemupukan Susulan 

Sebelum kondisi makanan alami di tambak menipis (habis), segera dilakukan pemupukan 

susulan. Pemupukan ini dimaksudkan untuk mensuplai unsur hara kedalam tambak, sehingga 

dapat menunjang pertumbuhan makanan alami. Jumlah pupuk yang diberikan tergantung dari 

kesuburan makanan alami yang ada. Sebagai patokan dapat digunakan pupuk Urea dan TSP 

dengan dosis masing-masing 10 kg/ha. Dapat juga ditambah dedak halus sebanyak 100 kg/ha. 

d.    Makanan Tambahan 

Pemberian makanan tambahan dilakukan apabila keadaan makanan alami sudah tidak dapat 

lagi menunjang pertumbuhan bandeng yang dipelihara. Jenis makanan buatan yang digunakan 

adalah pelet. Jumlah makanan yang diberikan kira-kira 5% dari berat total tubuh per hari. 

Pengelolaan Kualitas Air 

Air yang digunakan sebagai media budidaya adalah air laut yang dimasukkan kedalam 

tambak dengan memanfaatkan pasang atau pompa, dan air tawar dari sungai. Salinitasnya sekitar 

10 – 35 ppm atau digolongkan kedalam air payau. Jumlah air tambak ditentukan oleh pasang 

surut air laut sebagai suplai air tambak. Tambak air payau kebanyakan dibangun didaerah pasang 

surut yaitu pasang surut tertinggi dan terendah. Jika kekeruhan sangat tinggi, maka perlu 

dilakukan pergantian air. 

 

Pergantian Air tambak 

Biasanya pengisian air ataupun pergantian air menggunakan pipa paralon (PVC). Pipa 

paralon disebut juga pipa goyang atau stand pipe. Cara pemasangan ialah dengan memasukkan 

salah satu ujung pada bagian tambak. Sedang yang lainnya berada diluar tambak dengan ujung 

berbentuk huruf L. Untuk memudahkan pengisian air, maka yang ada dibagian ujungnya (dari 

elbo) tidak diberi perekat agar mudah digerak-gerakkan keatas dan kebawah. 

Pengisian air setinggi 10 cm agar kotoran-kotoran yang ada dalam tambak dapat terangkat 

dan dapat diserok. Lalu naikkan lagi ketinggian air sampai 30 cm. Setelah itu, pemberian probiotik 

Thiobacillus sp. sebanyak 5 liter dan bakteri Bacillus sp. sebanyak 20 liter yang diencerkan dalam 

100 liter air. Setelah terbuat larutan probiotik lalu disebarkan secara merata ke dalam tambak. 

Agar penyebaran probiotik dapat merata ke seluruh tambak, maka digunakan kincir air.  

 

Pengamatan Parameter Kualitas Air Tambak 

Selama proses pemeliharaan dilakukan pengelolaan kualitas air untuk mencegah dan 

mengatasi adanya penurunan kualitas air. Jenis kegiatan yang dilakukan tergantung pada hasil 

monitoring. Monitoring kualitas air dilakukan 3 kali setiap sehari, yaitu pagi, siang, dan sore hari. 

Parameter kualitas air yang dimonitor meliputi salinitas, suhu, pH. Kecerahan, warna, kadar 

oksigen terlarut (DO),  dan jenis plankton. 
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               Gb. Alat pengamatan parameter kualitas air 

Kualitas air atau mutu air yang akan digunakan untuk memelihara ikan bandeng di tambak 
harus diperhatikan. Dengan kualitas air yang baik, maka ikan bandeng akan tumbuh  dan 
berkembang dengan baik. Parameter kualitas air yang baik untuk membudidayakan ikan bandeng 
seperti tertera pada daftar  berikut.  Daftar Parameter Kualitas air yang layak untuk budidaya ikan 
bandeng.           No.  Parameter Kisaran Nilai  

1  Suhu air 28 – 300C 
2  Kecerahan > 25 cm 
3    Salinitas 12 – 20 ppt 
4    Oksigen terlarut > 5  mg/liter 
5    pH 6,5 – 9 
6    Amonia < 0,3 mg/liter 

 

 

Hama dan penyakit 

Hama 

Hama dan penyakit yang sering mengganggu kegiatan budidaya ikan bandeng adalah sebagai 

berikut: 

 a.    Jenis-jenis hama berupa: 

1)    Ikan pemangsa seperti Kakap, Kerong-kerong, Payus, Bulan-bulan dan jenis ikan  

       penyaing  seperti Tilapia, dan Belanak 

2)    Ketam/kepiting, Belut, Tonang, yang merupakan hama yang sering membuat lubang dan   

       merusak pematang pada tambak. 

 3)   Ular air dan Burung seperti, Pucuk ikan, Bangau, dan lainnya, sebagai pemangsa yang  

       sering mengancam kehidupan ikan dalam kegiatan budidaya di tambak. 

Selain itu perlu diperhatikan pengontrolan tambak secara terus-menerus yaitu mengurangi 

atau membasmi organisme pengganggu atau pemakan bentik yang tumbuh di sekitar tambak. 

Larva chironomid, cacingpolychaete, dan siput yang merupakan sumber penyakit. Penggunaan 

kapur dan urea pada saat persiapan tambak akan membasmi organisme tersebut. 

 

Penyakit 

 a.    Penyakit pada Bandeng 

Penyakit ikan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulan gangguan pada ikan, sehingga 

dapat menimbulan kerugian dalam bereproduksi. Timbulnya penyakit pada ikan disebabkan 

oleh ketidakserasian antara 3 faktor, yaitu kondisi lingkungan, kondisi ikan itu sendiri, dan 

organisme patogen. 

      Jenis penyakit yang pernah dilaporkan yang menyerang ikan bandeng adalah: 

1)    Sisik atau kulit kotor penyakit ini disebabkan olehCaligus Sp dan Piscicolla Sp, gejalanya 

yaitu nafsu makan ikan berkurang, susunan sisik rusak, ikan terlihat malas. 

 2)    Sirip ekor patah dan rusak penyakit ini disebabkan oleh Fiorrot diseas 
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Pemanenan 

Setelah ikan bandeng mencapai ukuran konsumsi, maka dilakukan pemanenan. Panen dapat 

dilakukan secara bertahap (selektif) maupun secara total. 

Pemanenana akan dilakukan setelah bandeng  mencapai umur 120 hari pemeliharaan di 

tambak atau disesuaikan dengan laju pertumbuhan bandneg. Apabila berat rata – rata (ABW) 

telah mencapai standard permintaan pasar (4 ekor/kg) maka panen dapat dilaksanakan 

walaupun masa pemeliharaan belum mencapai 120 hari.  Proses pemanenan akan dimulai 

pada malam hari sampai dini hari untuk mencegah hal – hal  yang tidak diinginkan.   

 

   a.    Panen Bertahap 

Panen bandeng secara bertahap dapat dilakukan dengan metode menyerang air atau yang 

dikenal dengan sebutan ngerocok.  

Hal ini sesuai dengan sifat bandeng yang selalu menentang arus (aliran air). Caranya 

adalah pada saat surut air tambak dikeluarkan sebagian. Kemudian pada saat terjadi 

pasang yang cukup tinggi, air baru dimasukan ke tambak melalui pintu air yang ditutup 

dengan saringan kasar, ikan bandeng akan segera menyongsong datangnya air baru 

tersebut. Dengan demikian, ikan akan terkumpul dalam petak penangkapan (catching 

pond). Selanjutnya ikan tersebut ditangkap dengan menggunakan jaring. 

 

  b.    Panen Total 

Pada umumnya panen bandeng secara total dilakukan dengan cara pengeringan tambak. 

Caranya adalah air dalam tambak dikeluarkan secara perlahan-lahan sampai air yang ada 

didalam tambak hanya mengisi bagian pada caren saja. Ikan bandeng akan berkumpul di 

caren tersebut. Pemanenan dapat dilakukan dengan alat berupa jaring yang ditarik 

(diseret) sepanjang caren. Dapat juga menggunakan kerai bambu yang didorong 

sepanjang caren oleh beberapa orang. Dengan kerai ini, ikan dikumpulkan disuatu tempat 

tertentu yang luasnya terbatas (sempit). Selanjutnya dilakukan penangkapan dengan alat 

tanggok (scoop net). 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Diktat Pembesaran ikan bandeng 

 

pg. 20 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

1. Hadie, W dan J. Supriatna. 2000. Teknik Budidaya Bandeng. Bhratara. Jakarta.  

2. Martosudarmo, B., E. Sudarmini dan B. S Ranoemihardjo. 1984. Biologi Bandeng 

(Chanos chanos Forskal). Pedoman Budidaya Tambak. Balai Budidaya Air Payau. 

Jepara.  

3. Mudjiman, A. 1987. Budidaya Bandeng di Tambak. Penebar Swadaya. Jakarta.  

4. ________________________. 1994. Petunjuk Teknis Usaha Pembesaran Ikan 

Bandeng di  Indonesia. Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen 

Pertanian. Jakarta.  

 

 

 

 

 


