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Kompetensi 1 : Ruang Lingkup Pembenihan Ikan 

Sub Kompetensi : 1.1 Sistem Reproduksi  

1.2 Cakupan Kultivan (Ikan, Mollusca, Crustacean) 

1.3 Penerapan Biosecurity 

 

Capaian Pembelajaran         : Setelah mempelajari materi ini, taruna mampu memahami 

ruang lingkup pembenihan ikan  

 

1. Ruang Lingkup Teknik Pembenihan Ikan  

Pembenihan ikan adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan 

mengembangbiakkan/memperbanyak/membenihkan ikan secara alami, semi buatan dan buatan. Selain 

memproduksi benih ikan untuk kegiatan pembesaran ikan, kegiatan pembenihan ikan juga akan 

menghindari kepunahan komoditas ikan tertentu. Dengan membenihkan ikan, kontinuitas produksi 

budidaya ikan akan terus berlangsung. Pembenihan ikan diawali dari pengelolaan induk ikan, yang benar, 

seleksi induk, sesuai dengan standar cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan proses pemijahan induk, 

penetasan telur dan perawatan larva serta pendederan benih sesuai dengan kebutuhan produksi sehingga 

dapat diperoleh hasil budidaya yang optimal. 

 

1.1. System Reproduksi 

Reproduksi adalah kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan sebagai upaya untuk 

melestarikan jenisnya atau kelompoknya. Untuk dapat melakukan reproduksi maka harus ada gamet 

jantan dan betina. Penyatuan gamet jantan dan betina akan membentuk zigot yang selanjutnya 

berkembang menjadi generasi baru. Meskipun tidak semua individu mampu menghasilkan keturunan, 

namun setidaknya reproduksi berlangsung pada sebagian besar individu yang hidup di permukaan bumi.  

 

A. Siklus Hidup 

Pada pengembangbiakan ikan, dimulai dari perkembangan di dalam gonad (ovarium pada ikan 

betina yang menghasilkan telur dan testis pada ikan jantan yang menghasilkan sperma). Sebenarnya 

pemijahan ikan dapat terjadi sepanjang tahun dan tidak tergantung pada musim. Namun, di habitat 

aslinya, ikan sering memijah pada awal musim hujan. Secara alami, pemijahan terjadi pada tengah malam 

sampai akhir fajar. Menjelang memijah, induk-induk ikan aktif mencari substrat yang sesuai. Substrat 

inilah yang nantinya akan digunakan sebagai tempat menempel telur sekaligus membantu perangsangan 

ketika terjadi pemijahan (lihat gambar 1) 

Pada pengembangbiakan udang (krustacea) contohnya udang windu dimulai saat udang menjadi 

dewasa dan bertelur hanya di habitat air laut. Betina mampu menelurkan 50.000 hingga 1 juta telur, yang 

akan menetas setelah 24 jam menjadi larva (nauplius).  Nauplius kemudian bermetamorfosis memasuki 

fase ke dua yaitu zoea (jamak zoeae). Zoea memakan ganggang liar. Setelah beberapa hari 

bermetamorfosis lagi menjadi mysis (jamak myses). Mysis memakan ganggang dan zooplankton. Setelah 

tiga sampai empat hari kemudian mereka bermetamorfosis terakhir kali memasuki tahap pascalarva: 

udang muda yang sudah memiliki ciri-ciri hewan dewasa. Seluruh proses memakan waktu sekitar 12 hari 
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dari pertama kali menetas. Pada tahap ini, udang budidaya siap untuk diperdagangkan, dan disebut 

sebagai benur lihat gambar 2  dan 3. 

    

        Gb 1 Siklus Ikan                      Gb.2. Siklus Hidup Kepiting

            

            Gb.3.Siklus Hidup Udang                  Gb 4. Siklus Hidup Tiram Mutiara 

 

Gb 5. Siklus Hidup Rumpu Laut 

Pada jenis kerang (Molluska) contohnya Tiram mutiara, Induk kerang dapat memijah sepanjang 

tahun pada suhu perairan 25ºC - 28ºC dimana terjadi pembuahan di luar tubuh antara telur dengan 

sperma di dalam air dan terapung-apung di laut. Setelah telur dibuahi akan mengalami perubahan bentuk 

menjadi penonjolan polar bodi I, polar II, lalu membentuk polar polar lobe II yang merupakan awal 

proses pembelahan sel. Mula-mula sel membelah menjadi 2, 4, 6, 8, sampai menjadi multi sel dan 

berakhirnya proses pembelahan sel setelah sel menjadi larva (trokofor). Pada stadium ini larva belum 

mempunyai kulit tubuh hanya diliputi silia atau bulu getar dan bergerak dengan arah rotasi. Beberapa 



 
 

14 
 

hari kemudian trokofor berkembang menjadi voliger (larva bentuk D) yang ditandai dengan tumbuhnya 

organ-organ mulut, pencernaan dan tubuhnya diselimuti lapisan kulit tipis. 

Dengan tumbuhnya velum, larva memasuki stadia umbo yang sangat sensitif terdapat cahaya dan 

melayang-layang di permukaan air, kemudian menjadi poliveliger yang diikuti tumbuhnya kaki sebagai 

akhir stadium planktonik. Larva berkembang menjadi spat (bibit) dan akan menetap, tumbuh dan 

berkembang di tempat tersebut. Selanjutnya tiram mutiara dapat berubah kelaminnya baik dari jantan 

menjadi betina atau sebaliknya betina menjadi jantan. Banyak ahli yang sependapat bahwa Pinctada 

margarifera dan Pinctada maxima terjadi perubahan kelamin yang bertepatan musim berpijah setelah 

telur atau sperma habis disemburkan keluar. 

Perkembangbiakan rumput laut pada dasarnya ada dua macam, yaitu secara kawin dan tidak kawin. 

Pada perkembang biakan secara kawin,gametofit jantan melalui pori spermatangian akan menghasilkan 

sel jantan yang disebut spermatia. Spermatia akan membuahi sel betina pada cabang carpogonia dari 

gametofit betina. Hasil pembuahan ini adalah carpospora, yang setelah proses germinasi akan tumbuh 

menjadi tanaman yang tidak beralatkelamin atau sporofit. Perkembang biakan secara tidak kawin terdiri 

dari penyebarantetraspora, vegetatif, dan konjugatif. Tetraspora adalah spora yang dihasilkanoleh 

sporofit dewasa, yang akan tumbuh menjadi tanaman beralat kelamin,yaitu gametofit jantan dan 

gametofit betina sesudah terjadinya prosesgerminasi. Perkembang biakan secara vegetatif adalah dengan 

cara setek. Potongan seluruh bagian talus akan membentuk cabang baru dan tumbuhberkembang. 

Sedangkan konjugasi adalah proses peleburan dinding sel danpencampuran protoplasma antara dua 

thally. 

B. Alat Reproduksi 

1) Kelamin jantan 

Testis merupakan sepasang organ memanjang yang terletak pada dinding odrsal. Pada family 

poecilidae kedua organ testis dibungkus dalam satu kantong. Dari testis keluar satu pembulu sperma 

(vas differens) pada bagian permukaan mesodorsal yang bermuara diantara arus dan pembulu urinari. 

Organ reproduksi jantan terdiri dari sepasang testis, seminal vesikel dan saluran sperma. Didalam tubuh 

tersebut terdapat sel germinal dan sel tori, sedangkan di luar tubulus terdapat sel intertisial atau sel 

leydig. Sel germinal terkumpul dalam kista-kista seminiferi yang berbeda yaitu sperma tosit prime, 

sperma tosit sekunder dan spermati pada tingkat yang berbeda dan sperma masing- masing kista 

dibatasi oles sel-sel sertoli. 

2) Kelamin Betina 

Organ kelamin betina (ovari) pada kebanyak ikan tolestei adalah berupa sepasang organ yang 

terletak di rongga tubuh. Rongga ovari berlajnut dengan oviduct yang terbuka kearah ovipore pada 

papilah orugenital. Pada sebagian species pasangan ovari menyatu menjadi satu organ. Selama 

perkembangan ovari terdiri dari oogonia, oosit yang mengelilingi sel-sel folikel, disongkok oleh atau 

sel-sel stroma (penunjang) dari jaringan pembuluh darah dan jaringan syaraf. Tiga tipe ovari menurut 

Wallace dan Salman dalam Nagahama (1983) yaitu: 
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• Ovari sinkron/serempak, artinya perkembangan ovari singkron, berkembang bersama, keluar 

bersama dan sesudah itu mati. Hal ini ditemukan pada sidat katadromus. 

• Ovari sinkron sebagian yaitu ovari memiliki lebih dari dua kelompok oosit pada perbedaan tahap 

perkembangan, misalnya pada ikan trout pelangi. Umumnya memijah satu kali setahun musimnya 

relatif pendek. 

• Ansycronous (metachrom) atau ovari tidak sinkron. Ovari memiliki oosit pada semua tingkat 

perkembangan, tipe ini ditemukan pada semua spesies ikan mas, yang memijah dalam waktu dan 

musim yang panjang. 

  

Gambar 6. Alat Reproduksi Ikan 

C. Cara Reproduksi  

        Cara reproduksi pada ikan, yaitu : 

a. Ovivar (bertelur) golongan ikan ovivar adalah ikan yang mengeluarkan telur pada saat 

pemijahan, sebagian besar jenis ikan termasuk golongan ini. 

b. Vivipar (beranak) golongan ikan vivipar adalah ikan yang perkembangan embrionya berada 

dalam tubuh induknya dan perkembangan embrionya dipengaruhi oleh tali plasenta, contohnya 

: beberapa ikan elasmobran 

c. Ovovivipar (bertelur beranak) golongan ikan ovovivipar adalah golongan ikan yang 

perkembangan embrionya berada dalam tubuh, namun perkembangan embrionya tidak 

dipengaruhi oleh tali plasenta, namun oleh kuning telur, contohnya Scorpaenidae.  

D. Tipe-tipe Reproduksi  

Fungsi reproduksi pada ikan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem reproduksi yang terdiri 

dari komponen kelenjar kelamin atau gonad, dimana pada ikan betina disebut ovarium sedang pada 

jantan disebut testis beserta salurannya. Pada prinsipnya, seksualitas pada ikan terdiri dari dua jenis 

kelamin yaitu jantan dan betina. Ikan jantan adalah ikan yang mempunyai organ penghasil sperma, 

sedangkan ikan betina adalah ikan yang mempunyai organ penghasil telur. Berdasarkan tipe-tipe 

reproduksi dan seksualitas, ikan dapat di bedakan menjadi 3 tipe, yaitu : 

a. Biseksual  
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Biseksual dapat di artikan sebagai jenis ikan yang memiliki dua kelamin dalam satu spesies atau 

dengan kata lain dapat di bedakan menjadi jantan dan betina. Pembedaan ini dapat dilakukan dengan 

melihat ciri seksual primer dan sekundernya. Ciri seksual primer hanya bisa di lihat dengan melakukan 

pembedahan. Ciri seksual primer hanya dapat ditandai oleh organ yang berhubungan langsung dengan 

proses reproduksi yaitu testis dan saluran pada ikan jantan, dan ovarium dan saluranya pada ikan betina. 

Sedangkan ciri seksual sekunder dapat dibedakan oleh dimorfise seksual atau melihat ciri morfologi dari 

ikan tersebut dan dikromatisme seksual dengan melihat warna dari ikan tersebut. 

b. Uniseksual 

Uniseksual dapat diartikan sebagai organisme yang berkelamin tunggal. Ada beberapa spesies 

ikan penentuan kelamin lebih mudah dilakukan karena semua individu berkelamin betina. Contoh yang 

tepat mengenai fenomenan ini adalah kelompok ikan molly-amazon (Poecillia Formosa) merupakan 

ikan yang ditemukan pertama kali sebagai ikan yang berkelamin betina.  

c. Hermaprodit  

Hermaprodit dapat diartikan sebagai organisme yang memiliki kelamin ganda. Hermaprodit 

dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu : 

• Hermaprodit singkroni, merupakan golongan ikan yang gonadnya terdapat sel kelamin jantan dan 

betina yang dapat aktif secara bersamaan. 

• Hemaprodit protandi, merupakan  golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan jenis 

kelamin dari jantan menjadi betina misalnya ikan black  porgy, ikan ini pada umur tiga tahun 

berubah dari kelamin jantan ke betina. 

• Hemaprodit protogini, merupakan golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan dari 

jenis betina menjadi jantan misalnya labroides dimidiatus. 

 

E. Tahapan Dalam Proses Reproduksi 

a. Sebelum pemijahan (pre spawning) 

• Pematangan gonad 

Perkembangan gonad merupakan bagian dari reproduksi ikan sebelum terjadi pemijahan. Selama 

proses reproduksi, sebagian besar hasil metabolisme tertuju pada perkembangan gonad. Hal ini 

menyebabkan terdapat perubahan dalam gonad itu sendiri. Umumnya pertambahan bobot gonad pada 

ikan betina 10-25 % dan pada ikan jantan 5-10 % dari bobot tubuh. Pengetahuan tentang perubahan atau 

tahap-tahap kematangan gonad diperlukan untuk mengetahui perbandingan ikan-ikan yang akan atau 

tidak melakukan reproduksi. Dalam Bioper pencatatan perubahan atau tahap-tahap kematangan gonad 

diperlukan untuk mengetahui perbandingan ikan-ikan yang melakukan reproduksi atau tidak. juga 

didapatkan keterangan bilamana ikan akan memijah, baru memijah atau sudah selesai memijah, ukuran 

ikan pada saat pertama kali gonadnya masak, ada hubungan dengan pertumbuhan ikan, dan faktor 

lingkungan yang mempengaruhinya. 

Tiap-tiap spesies ikan pada waktu pertama kali gonadnya matang tidak sama ukuranya. Demikian 

juga dengan ikan yang spesiesnya sama . faktor utama yang mempengaruhi kematangan gonad ikan 

antara lain : suhu dan makanan selain faktor keberadaan hormon. Pengetahuan perkembangan gonad 
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tidak akan sempurna apabila tidak diiringi dengan pengetahuan tentang anatomi, histologi alat 

reproduksi baik jantan maupun betina. Pengamatan TKG dilakukan dengan dua cara:  

1) Histologi dilakukan dilaboratorium 

2) Morfologi dilakukan di laboratorium dan lapangan. 

Dasar yang dipakai untuk menentukan TKG dengan cara morfologi ialah : bentuk, ukuran 

panjang dan berat, warna dan perkembangan isi gonad yang dapat dilihat. Perkembangan gonad ikan 

betina lebih banyak diperhatikan dari ikan jantan karena perkembangan diameter telur yang terdapat 

dalam gonad lebih mudah dilihat dari pada sperma yang terdapat didalam testes. 

 

b. Pemijahan (spawning) 

Umumnya ikan-ikan yang mempunyai ukuran maksimun kecil dan jangka waktu hidup yang 

relatif pendek mencapai kematangan seksual lebih cepat dibandingkan ikan yang mempunyai ukuran 

maksimum lebih besar. Proses pemijahan biota air umumnya terdiri dari :  

1) Pemijahan Alami : proses reproduksi dilakukan ikan secara alamiah.  

2) Pemijahan semi buatan : proses reproduksi dilakukan ikan setelah dirangsang dengan hormon 

eksternal.  

3) Pemijahan buatan : proses reproduksi sampai pembuahan sebagian besar dilakukan secara 

eksternal namun kematangan gonad berdasarkan kematangan gonad ikan.  

 

c. setelah pemijahan (post spawning) 

• Ovulasi  

Pada banyak kasus reproduksi ikan, sering ditemukan bahwa proses ovulasi ikan tidak dapat 

berlangsung, meskipun proses vitellogenesis sudah sempurna. Keberhasilan proses ovulasi ditentukan 

oleh mekanisme fisiologi, proses metabolisme dan kesesuaian dengan faktor eksternal (kehadiran 

pejantan, substrat untuk pemijahan, rendahnya ancaman predator dan sebagainya). Namun demikian 

informasi tentang peran faktor eksternal dalam proses reproduksi masih sangat terbatas. 

• Proses penetasan  

Penetasan adalah perubahan intracapsular ( tempat yang terbatas) ke fase kehidupan, hal ini penting 

dalam perubahan-perubahan morfologi hewan. Penetasan merupakan saat terakhir dari masa 

pengeraman sebagai hasil beberapa proses sehingga embrion keluar dari cangkangnya. 
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Gambar 7. Proses penetasan  

Factor – factor yang mempengaruhi terjadinya penetasan, yaitu : 

1. Factor internal : hormone dan volume kuning telur  

2. Factor eksternal : suhu, oksigen, Ph, salinitas, dan intensitas cahaya matahari  

1.2  Cakupan Kultivan 

A. Jenis Organisme Budidaya (Kultivan) 

Tabel 1. Kelompok-kelompok organisme budidaya (kultivan) 

Kelompok Ikan Laut 

1. Ikan Kerapu  (Epinephelus sp) 

2. Ikan Beronang (Siganus sp) 

3. Ikan Kakap merah (Lutjanus 

argentimaculatus) 

4. Ikan Napoleon (Cheilinus 

undulatus) 

5. Ikan Belanak (Mugil sp) 

Kelompok Crustacea 

1. Udang Windu (Penaeus monodon) 

2. Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) 

3. Udang Barong/Lobster (Panilurus sp) 

4. Udang Gala (Mcrobrchium rosembergi) 

5. Lobster Air Tawar (Cherax sp) 

6. Kepiting Bakau (Scylla sp) 

7. Kepiting Rajungan (Portunus pelagicus) 

Kelompok kerang-kerangan 

1. Kerang Mutiara (Pinctda maxima) 

2. Kerang Hijau (Perna viridis) 

3. Kerang darah (Anadara granosa) 

4. Kima sisik (Tridacna squamosa) 

5. Tiram (Crassostrea iredalei) 

Kelompok Mamalia 

1. Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata) 

2. Penyu Hijau (Chelonia mydas) 

3. Penyu Belimbing 

4. Penyu Bromo 

5. Penyu Sisik semu  

Kelompok Echinodermata 

1. Teripang Pasir (Holothuria scabra)  

2. Bulu babi duri landak (Echimus 

esculentus)  

 

Kelompok Siput atau Gastropoda 

1. Lola (Trochus niloticus) 

2. Batulaga (Turbo marmoratus) 

3. Abalon (Haliotis asenina ) 

4. Siput Gonggong (Strombus canarium) 

Kelompok Alga (Rumput Laut) 

1. Kelompok Karaginofit (Kappaphycus alvarezii) 

2. Kelompok Agarofit (Gracillaria sp) 

3. Kelompok Alginat (Sargassum sp) 

B. Karakteristik Kultivan Yang Baik 
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1. Reproduksi 

Kultivan yang baik adalah spesies yang benihnya tersedia sepanjang tahun dalam jumlah yang 

cukup. Dengan kata lain bahwa spesies tersebut telah dapat dipijahkan dalam hatchery atau benihnya 

dapat dikumpulkan dari  alam dalam jumlah yang cukup dan kontinyu 

2. Kebiasaan makan (Food Habit) 

Kultivan yang baik dan efisien untuk dibudidayakan adalah yang memiliki rantai makanan yang 

pendek misalnya ikan-ikan herbivora. Ikan herbivora dapat memanfaatkan makanan alami yang tumbuh 

di dalam kolam/tambak.  Ikan herbivora sangat efisien dalam memanfaatkan energi makanan, serta 

dapat mengkonsumsi pakan buatan (pelet) yang diberikan pada saat dibudidayakan. 

3. Kemampuan hidup berdesak-desakan (Adaptability to crowd) 

Kultivan yang memenuhi karakteristik ini, dapat ditebar dalam jumlah banyak (padat penebaran 

tinggi) dalam suatu fasilitas budidaya (kolam/tambak), namun tidak berpengaruh terhadap laju 

pertumbuhan dan sintasannya selama proses budidaya.  

4. Tahan terhadap penyakit 

Kultivan yang memenuhi karakteristik ini adalah spesies yang tahan terhadap infeksi parasit atau 

penyakit yang berpeluang timbul atau menyerang organisme budidaya selama proses pemeliharaan. 

Karakteristik ini dapat dicapai melalui pemiliham benih unggul, pemilihan induk  sehat untuk 

dipijahkan, benih hasil selective breeding, dan perbaikan lingkungan budidaya  

5. Tumbuh cepat 

Kultivan yang memenuhi karakteristik ini tidak memerlukan waktu pembesaran yang lama untuk 

mencapai ukuran konsumsi (marketing zise) sehingga dapat menghemat biaya produksi. 

6. Tahan terhadap perubahan kualitas air 

Kultivan yang memenuhi karakteristik ini adalah sepesies yang mempunyai kemampuan adaptasi 

yang luas terhadap berbagai parameter kualitas air misalnya : suhu, salinitas, oksigen terlarut, pH, 

kekeruhan dan lain-lain. 

7. Kemudahan dalam penanganan (Hardy) 

Kultivan yang memenuhi karakteristik ini adalah spesies yang mudah dalam penanganan selama 

proses budidaya berlangsung yang meliputi, penanganan benih dan transportasinya, penanganan selama 

budidaya (pembesaran), dan penanganan panen dan pasca panen 

8. Diterima oleh masyarakat (Aceptability) 

Kultivan yang memenuhi karakteristik ini adalah spesies yang  dapat diterima dan digemari oleh 

masyarakat, sehingga mempunyai prospek pasar baik pasar lokal, regional maupun internasional 

(Ekspor). 

 

 

1.3 . Penerapan Biosecurity 

 Biosecurity merupakan suatu tindakan yang dapat mengurangi resiko masuknya penyakit dan 

penyebarannya dari suatu tempat ke tempat lainnya (Lotz, 1997). Biosecurity juga dapat diartikan 

sebagai tindakan untuk mengeluarkan pathogen tertentu dari kultivan yang dibudidayakan di kolam 
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induk, pembenihan, maupun kolam pembesaran dari suatu wilayah atau negara dengan tujuan untuk 

pencegahan penyakit (Lighner, 2003). 

Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam suatu usaha pembenihan ikan adalah 

kemampuan dalam mengendalikan masuknya dan berkembangnya organisme pathogen pada unit 

pembenihan tersebut. Hal ini hanya dapat dipenuhi melalui penerapan biosecurity yang sistematis dan 

konsisten.  

Penerapan biosecurity dapat dilakukan secara fisik melalui : (1) pengaturan tata letak, (2) 

Pengaturan akses masuk ke lokasi unit pembenihan, dan (3) Sterilisasi bak, peralatan dan ruangan. 

 

A. Pengaturan Tata Letak 

Pengaturan tata letak yang baik di suatu unit pembenihan dapat mencegah menyebarnya organisme 

pathogen dan kontaminasi bahan kimia yang tidak diinginkan dari suatu daerah ke daerah lainnya. Oleh 

karena itu harus dilakukan pengaturan tata letak sub unit pembenihan bedasarkan alur produksi, 

dilakukan pemagaran/penyekatan dan pengaturan penyimpanan sarana produksi pada tempat yang 

sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

1. Pengaturan berdasarkan alur produksi 

Pengaturan tata letak berdasarkan alur produksi adalah menata tata letak serta aliran input di 

masing-masing sub unit secara berurutan mulai dari sub unit karantina, induk, pemijahan dan 

penetasan, pemeliharaan benih, penyediaan pakan hidup, sampai pemanenan benih sehingga mencegah 

kontaminasi pathogen antar sub unit. 

2. Pemagaran dan penyekatan 

Untuk membatasi masuknya orang yang tidak berkepentingan dan hewan yang berpotensi 

membawa organisme pathogen dan pencemar ke dalam unit pembenihan, maka harus dilakukan 

pemagaran keliling pada bagian terluar dari batas lokasi unit pembenihan tersebut. Demikian pula 

pemagaran atau penyekatan antara area sub unti produksi yang satu dengan lainnya mutlak diperlukan 

untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. 

 

B. Pengaturan Akses Masuk Ke Lokasi  

    Masuknya personil, kendaraan, bahan dan peralatan ke lokasi unit pembenihan dapat menjadi 

sumber transmisi organisme pathogen masuk ke unit pembenihan. Pengaturan akses masuk ke lokasi 

unit pembenihan dapat dilakukan dengan membatasi akses masuk hanya satu pintu dan menyediakan 

sarana sterilisasi. Demikian pula untuk masing-masing sub unit produksi sebaliknya melalui satu pintu 

dengan menyediakan sarana sterilisasi. 

 

C. Sterilisasi Bak, Peralatan Dan Ruangan  

   Tujuan dilakukan sterilisasi adalah  untuk mengeliminasi semua organisme pathogen yang 

berpotensi menyebabkan penyakit yang dapat merugikan usaha pembenihan. Sterilisasi meliputi : 

1. Desinfeksi bak pemeliharaan. Pemakaian bak terus menerus tanpa perlakuan desinfeksi akan 

menjadi sumber penyakit yang dapat berkembang dari satu siklus ke siklus pemeliharaan berikutnya. 

Pencucian bak pemeliharaan perlu di desinfektan setelah digunakan dan setiap memulai pemeliharaan 
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untuk memastikan  sumber penyakit tidak berkembang dari siklus pemeliharaan sebelumnya. Jenis 

desinfektan yang digunakan harus berupa bahan yang direkomendasikan dan memperhatikan prosedur 

penggunaan dan penetrannya. 

2. Desinfeksi peralatan dan sarana produksi 

Peralatan dan sarana yang berhubungan langsung dengan air media pemeliharaan dapat menjadi 

media berkembangnya organisme pathogen.  Peralatan operasional juga didesinfeksi  termasuk pipa 

pengairan dan aerasi. Selain menggunkan bahan desinfektan dapt dibantu dengan penjemuran sinar 

matahari. 

3. Sterilisasi ruangan produksi 

Sterilisasi ruangan atau bangsal pembenihan bertujuan memutus siklus hidup organisme yang 

tidak dikendaki, dilakukan pada lantai, dinding, atap dan sudut-sudut ruangan yang sulit dibersihkan 

dengan cara fumigasi atau penyemprotan bahan desinfektan oksidatif yang direkomendasikan. 

Disamping itu agar memperhatikan a.l :  

1).  Tidak menggunakan benur yang positif terjangkit virus penyakit. Gunakan  

       benur yang telah tersertifikasi oleh laboratorium terakreditasi. 

2). Gunakan satu set alat untuk satu kolam saja. Hal ini untuk menghindari penyebara patogen dari satu 

kolam ke kolam lain. Peralatan dicuci bersih dengan disifenktan. 

3). Memakai produk disinfektan yang ramah lingkungan untuk mengatasi patogen dalam air dan 

permukaan. 

4). Memberikan pakan berkualitas tinggi untuk ketahanan daya hidup dan menjaga kesehatan 

ikan/udang. 

  

D. Pengaturan personil/karyawan  

Dalam penerapan biosecurity di suatu unuit pembenihan, pengaturan personil/karyawan menjadi 

sangat penting agar penerapan biosecurity dapat berjalan efektif dana man bagi personil/karyawan yang 

terlibat didalamnya dan berkomitmen untuk melaksanakannya. Upaya pengaturan dimulai dengan 

pemahaman bahwa personil/karyawan yang terlibat dalam proses pemeliharaan/produksi mempunyai 

potensi menjadi pembawa organisme pathogen.  

Cara yang dapat dilakukan dalam pengaturan personil/karyawan tesebut antara lain adalah sebagi 

berikut : 

1. Pakaian dan perlengkapan kerja 

Pakaian dan perlengkapan kerja personil/karyawan yang tidak bersih dapat mencapai sumber 

kontaminan atau agen transmisi organisme pathogen bagi benih ikan yang dipeliharanya, dan dapat 

pula mempengaruhi kesehatan personil/karyawan yang memakainya. Untuk sterilisasi dan melindungi 

kesehatan personil/karyawan maka pemakaian sepatu boot merupakan keharusan selama dalam bekerja. 

Setiap personil/karyawan sebaiknya menggunakan sarung tangan dan menggunakan penutup hidung 

bila bekerja dengan bahan kimia dan obat-obatan. 

 

2. Sterilisasi alas kaki dan tangan 
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Pada saat memasuki sub unit produksi, karyawan sebaiknya untuk melakukan sterilisasi alas kaki 

dan tangannya sebelum dan setelah melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan di unit 

pembenihan seringkali digunakan bahan kimia, bahan biologi dan obat-obatan yang dapat berpotensi 

berbahaya bagi personil/karyawan yang terlibat di dalamnya. Agar bahan tersebut tidak meracuni 

personil/karyawan untuk cuci tangan/kaki segera setelah selesai melakukan pekerjaan. 

Latihan  

1.     Mengapa pengelolaan induk ikan harus memperhatikan standar Cara  

Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).  

2.     Mengapa personil /karyawan  di unit pembenihan ikan/non ikan perlu  

melakukan sterilisasi alas kaki dan tangan 

 

Kunci Jawaban 

1.  Induk menjadi penentu tersediax benih hrs aman dan cukup tersedia bagi keamanan produk 

pangan selanjutnya. 

 

2. Sebagian  besar kegiatan /pekerjaan di panti  pembenihan ikan/.udang menggunakan 

menggunakan bahan kimia dan obat obatan yang beresiko racun dll, maka untuk menghindarinya, 

setiap personil harus steril dengan cara cuci tangan/kaki selesai melakukan pekerjaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n   

Kompetensi 2 : Persiapan Media Dan Wadah Pembenihan 

Sub Kompetensi                 : 

2.1 Perencanaan Produksi Benih 

2.2 Jenis Media, Sarana, Dan Wadah Pembenihan (Ikan, Mollusca, Crustacea) 

2.3 persiapan media dan wadah pembenihan air ikan 

2.4 persiapan media dan wadah pembenihan air mollusca 

2.5 persiapan media dan wadah pembenihan air crustcea 

 

Capaian Pembelajaran         : 

Setelah mempelajari materi ini taruna mampu melakukan kegiatan persiapaan 

media dan wadah pembenihan ikan, Mollusca dan crustcea  

 

II.  Persiapan Media Dan Wadah Pembenihan 
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2.1 Perencanaan Produksi Benih  

 

 
Gambar 8. Alur Perencanaan Produksi 

 

1. Siapkan  Bahan yang digunakan dalam pembenihan ikan hias mirip dengan ikan konsumsi,  

2. Siapkan alat  yang diperlukan seperti akuarium  sebagai tempat hidup, selang dan aerator 

sebagai sumber oksigen, seser sebagai penyortiran benih, dan lain-lain.  

3. Lakukan kegiatan pembenihan meliputi persiapan sarana dan prasarana, pemeliharaan induk, 

pemijahan induk, penetasan telur, pemeliharaan larva dan benih.  

4. Setelah itu siapkan media pemijahan ikan, yakni baskom (bak plastik), botol bekas, dan 

akuarium.  

5. Lalu lakukan penumbuhan dan pematangan ikan melalui pendekatan lingkungan, pakan, dan 

hormonal. 

 Setiap kegiatan pembenihan ikan memiliki jumlah bak yang berbeda disebabkan setiap 

ukuran ikan membutuhkan media  yang lebih luas. Untuk itu dilakukan penjarangan ukuran larva 

dan  benih. Umumnya bak pemeliharaan larva lebih banyak dibandingkan  bak penetasan telur 

demikian juga bak pemeliharaan benih ikan  lebih banyak dibanding bak pemeliharaan larva.   

Fasilitas  pendukung  operasional  pembenihan  ikan  umumnya  memiliki sifat dan karakter 

tersendiri oleh sebab penempatannya  harus sesuai karakter alat dan bahan tersebut misalnya 

obat-obatan  dan hormon harus ditempatkan pada tempat yang dingin.   

 

 

 

Gambar ... Tata letak Pembenihan Ikan 

 

Perhitungan Kebutuhan Wadah   

Perhitungan kebutuhan wadah bertujuan untuk menentukan target  produksi benih ikan yang 

akan dicapai.  Target produksi akan  menentukan kebutuhan fasilitas yang lain seperti jumlah 

induk,  frekuensi pemijahan,  pakan, jumlah teknisi dan pendukung lainnya.  

Perhitungan kebutuhan wadah didasarkan  dari target produksi, proses pembenihan,  survival rate 

larva /benih  ikan.   

Perhitungan wadah pembenihan ikan didasarkan pada perencanaan  usaha pembenihan ikan. 

Perencanaan dapat diawali dari target  produksi, jenis komoditas dan ukuran yang akan 
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diproduksi.  Penentuan target produksi didasarkan pada kemampuan pasar  menerima produksi 

benih ikan.  Perhitungan jumlah wadah harus mengikuti proses produksi seperti  frekuensi 

pemijahan induk, penetasan telur, perawatan larva,  sortir  benih,  pendederan  1,2,3,4.  Perlunya  

perhitungan  wadah  pembenihan mempertimbangkan proses produksi karena setiap  tahapan 

pembenihan berbeda padat penebaran benih ikan  sehingga  membutuhkan wadah yang berbeda 

juga. Persentase  survival rate larva / benih yang dihasilkan setiap tahapan kegiatan pembenihan  

ikan akan menentukan jumlah wadah yang perlu disediakan. Makin  tinggi  survival rate maka 

wadah yang disediakan makin banyak, dan  sebaliknya.   

 

Berikut Gambaran Perencanaan  usaha  pembenihan  ikan       

Perhitungan wadah pembenihan ikan dapat dilakukan dengan  membuat target produksi. 

Contoh  : Target produksi  benih ikan lele : 100.000 ekor / bulan  

Ukuran produksi                       :  4-6 cm ( umur 2 bulan)   

Fekonditas telur                        :  40.000  – 60.000 butir/kg induk   

Frekuensi Pemijahan induk        :  2 kali seminggu @ 3 pasang   

 

Jumlah bak penetasan  ukuran 1x4 m  : 1 bak   

% penetasan telur  : 60%   

Jumlah larva         : 60%  x 180.000 butir = 108.000 ekor  larva   

Padat penebaran    : 25 ekor/liter air   

 

Jumlah bak pemeliharaan larva   

uk. 1x4m          : luas bak x tinggi air (0,5 m) padat  penebaran   

Jumlah larva     : 108.000 ekor larva   

Kebutuhan bak  : 2 bak   

 

Larva tersebut dipelihara selama 2 minggu selanjutnya di lakukan  penjarangan ( pendederan 2).  

Makin besar ukuran benih ikan maka  padat penebaran benih ikan semakin rendah. Setelah umur 

2 minggu  benih ikan lele dijarangkan dengan padat penebaran 10 ekor/liter,  jika diasumsikan  

survival rate 60% maka jumlah benih ikan lele =  64.800 ekor 

2.2 Jenis Media, Sarana, dan Wadah Pembenihan (Ikan, Mollusca, Crustacean) 

A. Jenis media  

1. Air Laut 

    Air laut yang bersih harus tersedia sepanjang waktu dengan jumlah yang cukup. 

Sehubungan dengan itu, diperlukan bak sedimentasi, bak filter,dan bak penampungan air (bak 

reservoir) laut yang siap pakai.Air laut dapat diambil langsung dari laut atau dari sumber air laut 

buatan. Apabila sumber air laut relatif bersih, air laut tersebut dapat dipompakan langsung ke bak 

filter dan disimpan dalam bak penampungan air. Apabila air keruh dan banyak mengandung 

bahan suspensi (endapan), air tersebut lebih dahulu harus dipompa ke dalam bak pengendapan 

kemudian bahan-bahan suspensi tersebut dibiarkan mengendap. Hanya air bagian atas yang 

jernih yang dipompakan ke bak filter. Kejernihan suatu perairan belum tentu memberikan 

jaminan kualitas air, namun setidaknya cukup untuk menduga baik tidaknya kondisi air tersebut.  

Untuk memastikan kualitas air, perlu dilakukan pemeriksaan parameter kimia, fisika, 

danbiologi dari suatu sumber air. Beberapa parameter kimia air meliputi oksigen terlarut (DO), 
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salinitas, derajat keasaman (pH), BOD (biological oxygen demand, yaitu konsumsi oksigen yang 

diukur secara biologi), COD (chemical oxygen demand, yaitu konsumsi oksigen yang diukur 

secara kimia), amoniak, nitrit, nitrat, logam berat, serta bahan-bahan polutan. Beberapa 

parameter fisika air adalah kecerahan, kekeruhan, suhu, warna, bau, benda terapung,dan padatan 

tersuspensi. Sementara parameter biologi air adalahkesuburan perairan (kelimpahan,keragaman 

fitoplankton,dan zooplankton) serta keberadaan mikroorganisme patogendan biota lain di 

perairan. 

 

2. Suplai Udara 

Hatchery ikan laut paling tidak harus ada 3 unit suplai udara. Satu unit sistem suplai 

udara yangdipakai dalam proses produksi dan dua unit suplai udara disediakan sebagai cadangan. 

Suplai udara tersebut digunakan untuk aerasi di bak-bak pemijahan, pemeliharaan larva,dan 

plankton. DrainaseSelama proses produksi di tempat pembenihan hampir selalu dilakukan 

penggantian air setiap hari. Dengan demikian,drainase harus dipasang untuk menyalurkan sisa-

sisa air dengan cepat dan lancar. 

 

3. Pengadaan Air Tawar 

Penyediaan air tawar selain digunakan untuk menurunkan salinitas air laut sesuai dengan 

kebutuhan dalam pembenihan digunakan juga sebagai pembersih peralatan. Sistem penyediaan 

suplai air tawar terdiri atas bak sedimentasi dan bak penampungan. 

 

B. Jenis sarana dan prasarana 

Dalam melakukan kegiatan pembenihan, diperlukan  prasarana dan sarana. Sarana pokok 

dan penunjang. Sarana tersebut diantaranya adalah Gudang, sumber listrik,  Wadah tdiri dari bak 

pemeliharaan induk, bak pemijahan, bak penetasan dan pemeliharaan larva dan pakan alami. 

 Wadah /bak terbuat dari beton dan fibre glass berbentuk bulat, atau persegi panjang. 

Wadah tersebut meliputi bak pemeliharan induk, pemijahan, penetasan, pemeliharaan larva, 

pendederan dan pakan alami. Ukuran bak bervariasi 1 – 300 ton. Bak dilengkapi instalasi  air 

masuk dan keluar menggunakan pipa paralon dengan variasi ukuran, pipa aerasi, dan stop kran 

air maupun stopkran aerasi untuk mengatur kekuatan air dan oksigen.  

Selanjutnya  sarana penunjang yang akan mendukung kegiatan pembenihan adalah bak 

tendon, filter, bak pengendapan/sedimentasi, dan instalasi aerasi atau blower. 

 

2.3 Persiapan Media Dan Wadah Pembenihan Air Ikan 

A. Persiapan Media Pembenihan Ikan 

Air /Media pembenihan ikan merupakan tempat hidup bagi ikan,/non ikan untuk tumbuh 

dan berkembang. Air juga sebagai media tumbuh   pakan alami, dekomposer dan bakteri lainnya. 

Pakan alami sebagai makanan bagi benih ikan dapat tumbuh dengan baik jika perairan subur dan 

memiliki parameter kualitas air dapat mendukung kehidupan biota air. Air yang dapat digunakan 

sebagai media pembenihan ikan harus mempunyai standar kuantitas dan kualitas yang sesuai 
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dengan persyaratan hidup ikan. 

Media pembenihan ikan khususnya kualitas air sangat pengaruh terhadap keberhasilan 

pemijahan induk, penetasan telur, perawatan larva dan pendederan benih. Persiapan media 

pembenihan khususnya kualitas air harus di sediakan sesuai kebutuhan ikan. Air yang akan 

digunakan untuk pembenihan ikan ikan baik pemijahan induk, penetasan telur, perawatan larva 

dan pendederan benih ikan disiapkan 1-2 dua hari sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. 

Selama persiapan air tersebut dipasang aerasi agar oksigen terlarut, pH dan amoniak dapat sesuai 

dengan kebutuhan ikan. 

B. Persiapan Wadah Pembenihan Ikan 

1. Bak Pembenihan Ikan 

Proses sanitasi bak yang umum dilakukan adalah dengan menyikat seluruh permukaan 

dan dinding wadah menggunakan deterjen, Chlorin 200 ppm, Malachite green 100 ppm, 

Formalin 25 ppm dan alkohol 70%. Setelah itu, dilakukan pembilasan wadah dengan 

menggunakan air tawar untuk menghilangkan sisa deterjen atau bahan lain yang menempel dan 

menghilangkan bau dari bahan tersebut. Proses sanitasi ini dilanjutkan dengan pengeringan 

wadah selama 2 – 3 hari. Pengeringan atau penjemuran ini dilakukan untuk menguapkan air sisa 

pembilasan, sehingga wadah benar-benar kering dan tidak berbau bahan sanitasi. Melalui 

pengeringan atau penjemuran wadah tersebut, dapat mematikan siklus hidup penyakit yang 

masih  menempel atau tersisa.   

 

Bak yang akan digunakan untuk pemijahan, penetasan telur, perawatan larva dan 

pendederan benih ikan harus bebas dari kotoran dan bibit penyakit. Umumnya bibit penyakit 

akan berkembang pada perairan yang mengandung bahan organik (kotoran).  

     
                         Gb.9.Sanitasi Bak                     Gb.10. Pengeringan kolam tanah    

 

2. Kolam Pembenihan Ikan 

Kegiatan pembenihan ikan dapat menggunakan wadah bak atau kolam. Penggunaan 

wadah tersebut disesuaikan komoditas yang dipelihara. Kegiatan pembenihan ikan di kolam 

terdiri dari pemijahan ikan, penetasan telur dan perawatan larva dan pendederan benih ikan. 

Sebelum digunakan untuk pembenihan ikan, kolam perlu dilakukan sanitasi. Sanitasi bertujuan 

untuk membunuh hama penyakit yang ada di kolam. Sanitasi kolam terdiri dari pengeringan 

kolam, pengapuran kolam, bio security dan sebagainya. 
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a. Pengeringan Kolam 

Hama dan penyakit ikan umumnya hidup dan berkembang biak di perairan. Jika dalam 

kondisi kekeringan maka hama penyakit tersebut akan mati. Pengeringan kolam dapat 

mengakibatkan retak-retak pada dasar kolam sehingga memudahkan gas-gas beracun teroksidasi 

ke udara. Gas beracun tersebut berasal dari penguraian bahan organik yang terdapat di dasar 

kolam. Sedangkan bahan organik berasal dari sisa pakan, kotoran ikan, dan bahan organik yang 

terbawa oleh air mengendap didasar kolam. Zonneveld (1991) pengeringan dasar kolam sebagai 

tindakan higienis untuk membasmi hama dan penyakit ikan dan dan untuk oksidasi dan 

mineralisasi lumpur sehingga menambah kesuburan tanah dan meningkatkan suplai nutrien ke 

dalam air kolam (gambar 10 pengeringan kolam) 

Pengeringan dan penjemuran dasar kolam dapat dilakukan dengan bantuan sinar matahari 

yang baik atau dapat di dukung dengan cara pembakaran sekam di dalam kolam pembenihan 

ikan. Tujuan pembakaran sekam selain untuk mempercepat pengeringan terutama pada waktu-

waktu musim peralihan, juga asap pada sekap dapat membunuh/mengusir hama penyakit yang 

bersembunyi pada lubang-lubang tanah. Proses pengeringan berlangsung kurang lebih selama 2 – 

3 hari (pada cuaca normal) sampai permukaan dasar kolam mulai retak-retak dan masih lembab 

tetapi jangan sampai tanah menjadi berdebu karena dapat mengurangi kesuburan tanah.  

Tujuan  pengeringan kolam adalah  untuk : 

• Mengoksidasi bahan organik yang terkandung dalam lumpur dasar tersebut menjadi mineral 

(hara). 

• Menguapkan zat/bahan beracun pada tanah/lumpur yang dapat mengganggu kehidupan ikan 

• Memutus/membunuh siklus hidup organisme pengganggu yang terdapat pada Lumpur/tanah 

• Mempercepat proses dekomposisi oleh bakteri pengurai 

   Pengolahan dasar kolam dilakukan  dengan cara membalik tanah dasar kolam sedalam 

5-10 cm menggunakan cangkul, bajak dan mesin traktor.  Tujuan pengolahan dasar kolam agar 

tanah dasar menjadi gembur sehingga memungkinkan aliran udara masuk ke sela-sela tanah, 

sehingga proses oksidasi dapat berlangsung dengan baik. Pengolahan juga berguna untuk 

membunuh organisme pathogen yang masih tertinggal di lapisan tanah. 

b. Pengapuran Dasar Kolam 

Pengapuran merupakan salah satu kegiatan dari sanitasi wadah dengan memberikan kapur 

ke kolam/wadah pembenihan ikan. Tujuan  pengapuran adalah : 

• Meningkatkan pH air dan tanah dasar perairan hingga sesuai dengan persyaratan yang 

dikehendaki ikan yang dibudidayakan, misalnya pH harus menjadi 7 – 8 

• Meningkatkan alkalinitas air sehingga produktivitas kolam menjadi tinggi 

• Meningkatkan penyediaan mineral di dalam dasar kolam sehingga pertumbuhan pakan 

alami (fitoplankton) menjadi lebih baik. Dengan mengubah atau meningkatkan pH 

menjadi netral atau sedikit basa (alkalis), maka kompleks humus tanah dasar perairan 

menjadi lebih lancar melepaskan mineral-mineral yang dikandungnya 
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• Memberantas penyakit ikan, yaitu sebagai desinfektan  (gambar  

 

2.4 Pesiapan Media Dan Wadah Mollusca 

Media pembenihan yang digunakan sebagai media pemijahan, penetasan telur, 

pemeliharaan larva dan spat, air difilter difilter melalui sandfilter untuk membunuh bakteri, 

jamur atau virus. Begitu juga wadah yang akan dipergunakan terlebih dahulu akan 

disucihamakan/dibersihkan dengan menggunakan air tawar, disabun dan chlorine. Penyaringan 

lanjutan masih juga dilakukan menggunakan filter bag  berperan untuk menyaring kotoran yang 

relative besar. 

         
          Gb.11. Sandfilter                Gb 12. Pencucian wadah     Gb 13. Filter bag 

Persiapan wadah merupakan kegiatan awal yang dilakukan sebelum menebar induk 

ke dalam bak.  Tujuannya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman bagi abalon 

serta menghilangkan hama yang dapat mengganggu saat proses pemeliharaan. kegiatan ini 

dimulai dari membersihkan bak fiber dari kotoran-kotoran yang menempel. Bak dikuras 

dengan mengeluarkan air seluruhnya dari dalam bak kemudian digosok dengan lap atau 

spons kasar sehingga kotoran seperti lumut dan teritip yang menempel dapat terlepas. 

Setelah itu, dilakukan sterilisasi menggunakan kaporit agar bak steril kemudian dikeringkan 

lalu diisi dengan air dan diberi aerasi. Setelah dilakukan sterilisasi, dilakukan pemasangan 

cartridge filter dengan serat polipropilen (pp) berpori pada saluran inlet, selanjutnya bak 

diisi dengan air laut disertai dengan sistem pergantian air mengalir (flow through) yang 

dilengkapi dengan pemasangan aerasi pada titik-titik dengan jarak pada masing-masing 

aerasi.  

2.5 Persiapan Media Dan Wadah Pembenihan Crustacea 

A. Persiapan Wadah  Pembenihan 

1. Pembersihan dan Perendaman Wadah 

Wadah yang perlu dibersihkan dalam hal ini adalah seluruh wadah yang digunakan 

dalam kegiatan pembenihan, misalnya bak pemeliharaan induk, bak pemijahan dan 

penetasan, bak pemeliharaan larva , bak kultur pakan alami, dan sebagainya.  

Persiapan bak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pembersihan bak dengan air 

tawar, perendaman dengan desinfektan, pencucian dengan detergen dan pengeringan.   
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 Pncucian dan penyikatan bak meliputi dinding dan dasar bak menggunakan detergen , 

kemudian dibilas  air tawar bersih hingga bau detergen hilang, dan selanjutnya dikeringkan.   

Sterilisasikan wadah menggunakan kaporit dan formalin. 

Cara sterilisasi megunakan kaporit, bak diisi air tawar, beri kaporit 10-15 ppm.  

Rendam bak dengan kaporit dilakukan selama 1-2 hari dengan aerasi kencang untuk 

mengaduk dan meratakan kaporit, serta mengoptimalkan proses sterilisasi. Bila sterilisasi 

menggunakan formalin, maka bak dilap dengan menggunakan formalin 0,5% dengan tujuan 

untuk membunuh organisme patogen yang menempel pada dinding bak. 

 

a) Pemasangan peralatan penunjang  bak 

   Bersamaan proses pencucian dan sterilisasi bak dilakukn yang sama terhadap peralatan 

bak sperti  pipa outlet, slang siphon, filter bag, batu, kran dan selang.   

Bak siap digunakan, selanjutnya pemasangan pipa outlet dibungkus waring, kran , 

slang dan batu aerasi serta  media ke dalam bak. Pemasangan aerasi bertujuan untuk 

mensuplai oksigen terlarut (DO) di dalam air untuk proses respirasi. Kandungan DO optimal 

5 mg/l, dpat diperoleh dengan pengaturan jumlah dan penempatan aerasi yang tepat. 

Sumber oksigen diperoleh dari pompa hi-blow untuk menyediakan oksigen bagi 

seluruh unit pembenihan krustasea. Pemasangan aerasi disesuaikan dengan ukuran wadah 

pemeliharaan, stadia atau umur krustasea dan padat penebaran dalam satu wadah 

pemeliharaan. Misalnya saja, untuk bak dengan ukuran 3 x 1 x 1 meter, aerasi dapat 

ditempatkan sebanyak 6 titik, sedangkan untuk bak bulat ukuran 3m2 aerasi dapat di 

tempatkan sebanyak 4 titik. Batu aerasi dipasangkan pada selang aerasi dan disusun ulang 

posisinya dengan jarak sekitar 10 cm dari dasar bak untuk menghindari adanya pengadukan 

kotoran, dan jarak antar titik sekitar 40 cm. 

Pada jenis krustasea tertentu, misalnya udang galah, lobster dan kepiting, 

membutuhkan shelter sebagai tempat berlindung saat moulting. Sehingga, sebaiknya ke 

dalam bak juga dimasukkan media berupa shelter yang terbuat dari pipa paralon atau dari 

bambu. 

                       Gb 14. Pemasangan selang Aerasi Pada Bak Pemeliharaan Larva 

 

B. Persiapan Media Pembenihan 

  Persiapan media pemeliharaan meliputi penyediaan media air laut dan air tawar. 
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a) Penyediaan Air Laut 

Air laut sangat penting untuk kegiatan pembenihan krustasea, baik pada kegiatan 

pemeliharaan induk dan pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva. Oleh karena itu, 

ketersediaan air laut harus cukup sepanjang waktu. Induk dan larva krustasea dapat hidup 

dengan baik pada air laut yang memiiki salinitas sekitar 30 ppt. Untuk memperoleh air laut 

dalam jumlah cukup, dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti membuat sumur di 

pantai, melalui pipa yang dipasang di atas dasar laut, atau melalui pipa yang ditanam dalam 

bak filter. Air laut yang akan digunakan tersebut harus bersih sepanjang tahun, sedikit 

mengandung bahan organik yang berasal dari air sungai atau vegetasi dari pantai. 

Air laut untuk keperluan hatchery harus mempunyai salinitas berkisar antara 30 – 35 

ppt. Umumnya air laut didapatkan melalui pemompaan langsung dari laut, sehingga untuk 

mendapatkan air laut yang bersih dan bebas dari bahan pencemaran, sebaiknya dilakukan 

treatment air laut terlebih dahulu. Treatment dapat dilakukan secara fisik dan kimia. Secara 

fisik, treatment air dilakukan menggunakan sistem filtrasi, dimana air dialirkan melaui filter 

mekanik dan kimiawi. Sedangkan treatment secara kimia dilakukan dengan mencuci air 

menggunakan bahan – bahan kimia, seperti kaporit dan EDTA (Ethylene Diamine Tetra 

Acid). 

Pada perlakuan secara fisik, air laut yang dipompakan sebaiknya disaring terlebih 

dahulu, dengan cara mengalirkan menuju ke tandon yang di lengkapi dengan bak filter 

(penyaring). Air laut dipompa pada saat laut pasang sehingga diperoleh air laut dengan 

kondisi yang cukup jernih, dan kemudian dialirkan ke dalam bak sedimentasi yang bersekat 

– sekat. Sekat – sekat tersebut memiliki pintu air dengan posisi zig – zag (saling menyilang 

antara pintu air pada sekat yang satu ke pintu air pada sekat lainnya). Aliran air yang masuk 

melalui sekat – sekat tersebut berjalan lambat, sehingga lumpur atau kotoran yang ikut 

terbawa masuk dapat mengendap. 

  

             

              Gb 15. Bak Sedimentasi           Gb 16. Bak Penyaringan Sistem Gravitasi 

 

Setelah terisi penuh, kemudian dilakukan pemberian kapur dengan menggunakan 

kapur gamping (CaO) sebanyak 50 ppm dengan tujuan untuk menjernihkan air, menaikkan 

pH dan sebagai desinfektan. Pemberian kapur dilakukan dengan cara menebarkan larutan 

kapur pada tiap – tiap sekat bak sedimentasi. 
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Dari bak sedimentasi, selanjutnya air laut dipompakan ke dalam bak penyaringan 

(filtrasi). Sistem filtrasi dapat dilakukan dengan menggunakan filter gravitasi atau filter 

pembalikan. Filter pembalikan lebih menguntungkan dibandingkan dengan filter gravitasi, 

karena pada filter pembalikan, air melewati filter secara perlahan – lahan dan seluruh 

permukaan filter dapat digunakan. Sedangkan pada filter gravitasi, air mengalir terlalu cepat 

dan tidak dapat memanfaatkan seluruh permukaan filter, kecuali apabila dilengkapi dengan 

pipa penyemprot keseluruh permukaan air. 

Bak filter (penyaringan) memiliki penyekat didalamnya. Susunan bahan penyaring 

(dari bawah ke atas) pada bak filter dapat terdiri dari batu kali, batu kerikil, arang kayu, ijuk 

dan pasir dengan ketebalan masing-masing antara 20 – 35 cm. Batu kali dan ijuk berfungsi 

sebagai penyaring kotoran atau lumpur yang berukuran besar dan sebagai tempat hidup 

bakteri nitrifikasi. Batu kerikil berfungsi sebagai penyaring kotoran atau lumpur yang 

berukuran lebih kecil. Arang kayu berfungsi sebagai pengikat bahan-bahan organik dan 

anorganik yang merugikan dan untuk mengikat racun, seperti gas CO2. Pasir selain berfungsi 

sebagai penyaring partikel lumpur, juga berfungsi sebagai pengikat bahan organik dan 

anorganik. Setiap lapisan dilapisi dengan screen atau waring. 
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Air laut 
A1 

 

 

 
 

Gambar 17. Sirkulasi Air Laut untuk Skala Pembenihan 

Keterangan 

A1 : Pompa air laut D : Bak filter pembalikan 

A2 : Pompa E : Bak Penampungan 

B : Bak Sediemntasi F : Bak reservoir/tandon 

C : Bak filter gravitasi    

Setelah melalui bak filter, air dapat langsung dialirkan kedalam bak – bak pembenihan, 

atau air dapat dilewatkan kembali melalui tratment fisik lainnya, seperti penyinaran 

menggunakan sinar ultra violet (UV) dan ozonisasi. 

 

E 
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 C 
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b) Penyediaan Air Tawar 

Air tawar  diperlukan untuk  pemeliharaan larva dan post larva. Air tawar juga 

digunakan untuk menurunkan salinitas air laut dan sanitasi peralatan. Sistem suplai air 

tawar terdiri atas bak sedimentasi dan bak air tawar. Bak sedimentasi ini berfungsi untuk 

menampung dan mengendapkan air tawar, agar sedimennya tidak terbawa. Sedangkan bak 

air tawar bersih digunakan untuk menampung air tawar hasil sedimentasi. Sebelum 

digunakan, air tawar tersebut disterilisasi dengan menggunakan EDTA sebanyak 10 ppm 

dan kapur gamping (CaO) sebanyak 1 ppm. Air tawar disirkulasi selama 10 – 12 jam, dan 

selanjutnya dapat digunakan untuk proses produksi. 

c) Penyediaan Air Payau 

Air payau adalah campuran air tawar dan air laut dengan salinitas antara  5 – 20 

ppt. Air payau dapat diperoleh melalui proses pengenceran, yaitu dengan cara mencampur 

air tawar dan air laut hingga didapatkan air dengan salinitas yang sesuai untuk

 kegiatan pembenihan krustasea.  

d) Pengisian Air 

Bak yang telah selesai dikeringkan selanjutnya diisi air media sesuai kebutuhan. 

Air media diperoleh dari pencampuran air tawar dan air asin. Pencampuran dilakukan 

secara langsung di bak tandon air media. Bak yang telah terisi air media tersebut sebelum 

di tebar biota krustasea di aerasi minimal 24 jam. Hal ini dilakukan supaya air media yang 

akan digunakan untuk pemeliharaan mempunyai kualitas air yang optimal, misalnya suhu 

dan kandungan oksigen terlarut, serta meminimalisir adanya gas-gas beracun seperti NH3 

dan H2S. 

 

 

Latihan  

3.    Mengapa perlu dilakukan perencanaan produksi  sebelum 

mengoperasionalkan   

      produksi benih   

Jawaban  

3.    Perhitungan kebutuhan wadah bertujuan untuk menentukan target  produksi benih 

ikan yang akan dicapai karena  target produksi akan  menentukan kebutuhan 

fasilitas yang lain seperti jumlah induk,  frekuensi pemijahan,  pakan, jumlah 

teknisi dan pendukung lainnya. Deangan demikian  akan menentukan/akan 

diketahui pula besarnya biaya operasional produksi tersebut. 
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Kompetensi 3 : Manajemen Induk  

Sub Kompetensi 

 

 

 

: 3.1 Asal induk 

3.2 Pemeliharaan induk 

3.3 Pakan induk 

3.4 Pengelolaan KA 

3.5 Pengendalian hama dan penyakit 

 

Capaian Pembelajaran : Setelah mempelajari materi ini, taruna mampu 

melakukan pengelolaan induk ikan  
III. Manajemen Induk 

3.1 Asal Induk 

Induk dari alam dan hasil pembesaran benih sebar yang berasal dari keturunan 

pertama induk dasar atau induk penjenis yang dilakukan secara selektif. Melakukan 

pencatatan data  tentang umur induk, masa reproduksi dan waktu pertama kali dilakukan 

pemijahan sampai usia produktif. Melakukan seleksi induk berdasarkan kaidah 

genetik  Melakukan pemeliharaan calon induk sesuai dengan proses budidaya sehingga 

kebutuhan nutrisi induk terpenuhi.  

Seleksi induk merupakan tahap awal dalam kegiatan budidaya ikan yang sangat 

menentukan keberhasilan produksi. Dengan melakukan seleksi induk yang benar akan 

diperoleh induk yang sesuai dengan kebutuhan sehingga produktivitas usaha budidaya 

ikan optimal. Seleksi induk ikan budidaya dapat dilakukan secara mudah dengan 

memperhatikan karakter fenotipenya atau dengan melakukan program breeding untuk 

meningkatkan nilai pemuliabiakan ikan budidaya 

Induk ikan yang baik sebaiknya dipelihara dari masa benih, hal tersebut dapat dilihat 

dari gerakan yang incah, tumbuh bongsor, sehat dan mempunyai nafsu makan yang baik. 

Pemeliharaan benih calon induk sebaiknya dilakukan sejak pemanenan, benih umur 1 

bulan. Dalam pemeliharaan calon induk ini harus diberi pakan yang cukup dan bergizi. 

Calon-calon induk yang dipelihara tersebut selanjutnya di seleksi kembali pada saat 

berukuran 100-200 gram. Calon induk jantan dan betina dipilih berdasarkan ciri-ciri 

morfologisnya yang baik, diantaranya adalah: 

1) Calon induk harus mempunyai karakter morfologis dengan kriteria sebagai berikut: 

bentuk tubuh kekar, pangkal ekor kuat dan lebar, sisik besar dan teratur, warna 

cerah, kepala lancip dan lebih kecil dari lebar tubuh (1 : 1,5), daerah perut melebar 

dan datar, badan tebal dan berpunggung tinggi. 

2) Calon induk harus berasal dari keturunan yang berbeda, baik jantan maupun ikan 

betina. 

3) Calon induk harus mempunyai sifat cepat tumbuh, sehat, tahan terhadap penyakit 

dan perubahan lingkungan serta responsive terhadap pakan. 

Calon-calon induk yang telah di seleksi dipelihara di kolam pemeliharaan induk 

sampai siap untuk dipijahkan. Agar diperoleh induk yang berkualitas dan dapat 

menghasilkan telur dalam jumlah yang maksimal, yang harus diperhatikan adalah: 



35 
 

1) Pemberian pakan yang teratur, pakan yang diberikan harus mempunyai kadar 
protein 30-35%, jumlah pakan yang diberikan per hari berkisar antara 2-3% dan 
frekuensi pemberian pakan sebanyak 2-3 kali. 

2) Kondisi kolam pemeliharaan harus optimal, yaitu kandungan oksigen terlarut 
minimal 5 ppm, suhu air berkisar 25-300C dan air tidak tercemar. 

3) Padat penebaran calon induk berkisar antara 0,1 kg/m2 – 0,25 kg/m2. 
 

Calon-calon induk tersebut dipelihara sampai mencapai ukuran tertentu untuk 

dipijahkan. Induk ikan jantan lebih cepat matang gonad dibandingkan dengan ikan 

betina. Umur ikan jantan 10-12 bulan dengan bobot 0,6-0,75 kg sudah sampai matang 

kelamin, sedangkan induk betina yang ideal mencapai matang gonad pada umur 1,5-2 

tahun dengan berat 2-3 kg. Induk ikan yang akan dipijahkan harus benar-benar dapat 

dibedakan antara jantan dan betina. Induk ikan jantan dan betina harus dipelihara dalam 

kolam yang terpisah agar ikan cepat matang kelamin dan tidak terjadi perkawinan liar. 

Induk yang dipelihara dengan baik akan dapat mencapai matang gonad. 

3.2 Pemeliharaan Induk Ikan 

Kualitas benih yang dihasilkan dipengaruhi oleh kualitas induk yang dipelihara. Oleh 

sebab itu induk yang dipelihara berasal dari induk yang memiliki keunggulan. Saat ini 

induk ikan yang ada dimasyarakat sudah kurang baik karena hasil inbreeding. Induk 

hasil inbreeding akan menghasilkan benih yang kurang baik seperti pertumbuhan yang 

lambat, rentan terhadap penyakit, dan sebagainya. Induk yang dipelihara harus diketahui 

asal usulnya dan berasal dari induk yang berbeda agar tidak terjadi inbreeding. Jika harus 

dilakukan penyediaan induk ikan, sebaiknya induk jantan dan induk betina berasal dari 

daerah yang berbeda. Sehingga induk induk tersebut memiliki peluang berasal dari induk 

yang sama sangat kecil. 

Pada beberapa jenis ikan, pemeliharaan induk jantan dan betina dapat dilakukan pada 

kolam yang sama seperti ikan patin, lele, bawal dan sebagainya. Sedangkan beberapa 

jenis ikan, pemeliharaan ikan induk jantan dan betina dilakukan pada kolam yang 

berbeda untuk menghindari memijah maling. Pemeliharaan induk ikan dilakukan dengan 

padat penebaran 4 kg/m2. Induk ikan yang dipelihara diberi pakan pelet sebanyak 3-5% 

bobot tubuh per hari. Pemberian pakan induk dilakukan 2- 3 kali sehari. Pemeliharaan 

induk ikan bertujuan untuk mempercepat pematangan gonad serta peningkatan kualitas 

telur. Sehingga benih yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Faktor yang 

mempengaruhi perkembangan gonad di dominasi oleh suhu, makanan, periode 

pencahayaan dan musim. 

3.3 Pakan induk  

Pakan merupakan faktor yang penting dalam usaha membesarkan ikan. Dalam usaha 

membesarkan, benih ikan diharuskan tumbuh hingga mencapai ukuran pasar. Untuk itu, 

benih ikan harus makan, tidak sekedar untuk mempertahankan kondisi tubuh, tetapi juga 

untuk menumbuhkan jaringan otot atau daging. Jumlah dan jenis pakan yang dikonsumsi 

oleh benih ikan akan menentukan asupan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 



36 
 

daging. Pakan yang dikonsumsi oleh benih ikan bisa menggambarkan nafsu makan ikan 

dan ini dipengaruhi oleh kualitas air (terutama suhu dan oksigen terlarut) media 

pemeliharaan benih ikan. Dalam pemberian pakan ikan ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan yaitu jenis pakan, frekuensi pemberian pakan , cara memberikan pakan, 

feeding rate dan konversi pakan. 

 

1) Jenis Pakan 

Pakan yang diberikan pada calon induk ikan antara lain adalah pakan alami dan 

pakan buatan. Pakan alami biasanya diberikan secara tidak langsung pada calon induk 

ikan yang dipelihara pada kolam dengan dasar kolam tanah. Untuk calon induk ikan ikan 

air tawar yang dipelihara pada bak beton atau kolam tembok biasanya diberikan pakan 

buatan. Pakan buatan untuk induk ikan ikan air tawar harus memilki kandungan protein 

antara 25 – 30 persen, dan lemak dibawah 4 persen. Kandungan lemak yang terlalu 

tinggi baik bagi induk, terutama dapat menyebabkan kandung lemak pada telur menjadi 

tinggi, yang akhirnya bisa menyebabkan ikan sulit memijah, atau masa adafatsi saat 

pemijahan sangat lama. 

2) Frekuensi dan waktu pemberian pakan 

Frekuensi pemberian pakan adalah berapa kali pakan yang diberikan pada calon 

induk ikan ikan air tawar dalam sehari. Frekuensi ini terkait dengan waktu pemberian 

pakan. Umumnya semakin besar ukuran ikan maka frekuensi pemberian pakannya 

semakin jarang atau kurang. Ikan kecil sebaliknya diberi pakan lebih sering 

dibandingkan ikan besar. Frekuensi pemberian pakan ikan berkaitan dengan laju 

evakuasi pakan di dalam lambung dan ini tergantung pada ukuran dan jenis ikan yang 

dibudidayakan, serta suhu air. 

Waktu pemberian pakan ditetapkan dengan memperhatikan nafsu makan ikan. Di 

pemeliharaan benih ikan di jaring terapung, nafsu makan benih ikan ikan air tawar tinggi 

dengan kandungan oksigen terlarut tinggi dan suhu air hangat. Pada saat itu, porsi pakan 

yang diberikan relatif banyak. Namun demikian, sering kali waktu pemberian pakan 

disesuaikan dengan kepraktisan operasional usaha sehingga waktu makan umumnya 

ditetapkan siang hari. Selain ukuran dan biomasa ikan, jenis ikan yang dipeliharan juga 

menentukan frekuensi dan waktu pemberian pakan. 

3) Cara pemberian pakan 

Pakan diberikan secara sedikit demi sedikit sesuai dengan kebiasaan ikan dalam 

mencaplok dan menelan habis pakannya. Apabila kira-kira 30 % dari jumlah ikan yang 

ada sudah tidak mau lagi menyambar pakan yang dilemparkan maka pemberiannya 

segera dihentikan. Dalam budidaya ikan yang intensif, pemberian pakan jangan sampai 

berlebih dan juga berkurang. Pemberian pakan yang berlebih akan mengakibatkan : air 

wadah tercemar, dasar kolam cepat kotor, pemborosan. Dan juga jika pemberian pakan 
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yang kurang akan berakibat : pertumbuhan ikan bervariasi, pertumbuhan terhambat, daya 

tahan tubuh menurun, terjadi kanibalisme. 

4) Feeding Rate 

Pakan diberikan kepada ikan sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan 

pertumbuhan dan efisiensi pakan yang paling tinggi. Kebutuhan pakan harian dinyatakan 

sebagai tingkat pemberian pakan (feeding rate) per hari yang ditentukan berdasarkan 

persentase dari bobot ikan. Tingkat pemberian pakan ditentukan oleh ukuran ikan. 

Semakin besar ukuran ikan maka feeding rate-nya semakin kecil, tetapi jumlah pakan 

perharinya semakin besar. Secara berkala, jumlah pakan harian ikan disesuaikan 

(adjusment) dengan pertambahan bobot ikan dan perubahan populasi. Informasi bobot 

rata-rata dan populasi ikan diperoleh dari kegiatan pemantauan ikan dengan cara 

sampling. Untuk menghitung kebutuhan pakan harian ikan dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Jumlah pakan harian (kg) = FR x BM 

FR           = feeding rate (%) 

BM            = bobot biomasa (kg) 

Contoh :  

FR = 5%,  

BM = 20 kg,  

pakan yang diberikan perhari adalah 5% x 20 kg = 1 kg per hari. 

 

Feeding rate yang digunakan ditentukan oleh ukuran ikan yaitu 3 – 10 %. Jumlah 

pakan yang dibutuhkan dalam pemeliharaan benih ikan harus dihitung berdasarkan dosis 

(feeding rate) pemberian pakannya. Pemberian pakan yang kurang dalam periode 

pemeliharaan benih akan mengakibatkan pertumbuhan benih ikan terganggu seperti ikan 

mudah sakit dan tubuh yang kuntet/kerdil. Jumlah pakan yang diberikan juga harus 

ditimbang sesuai kebutuhan ikan. Kebutuhan pakan ikan tiap per periode sampling akan 

berbeda dan akan mengalami peningkatan kebutuhan pakan per harinya. 

Pada induk betina, kekurangan pakan menyebabkan kualitas telur menjadi rendah. 

Keadaan ini berdampak negatif pada proses pembuahan, dimana tingkat pembuahan 

menjadi rendah, telur tak mampu menangkap satupun sel dari sperma. Yang akhirnya 

menyebabkan daya tetas telur menjadi rendah, meski kualitas sperma baik. Daya tetas 

telur ikan ikan air tawar yang berkualitas baik dapat mencapai 80 – 90 persen. Sementara 

daya tetas telur yang berkualitas kurang baik, paling tinggi mencapai 50 persen. Bahkan 

terkadang tidak menetas. Pada induk jantan, kekurangan pakan menyebabkan kualitas 

sperma menjadi rendah. Seperti pada telur, keadaan ini juga berdampak negatif pada 

proses pembuahan, dimana tingkat pembuahannya menjadi rendah, karena sperma tak 

mampu menembus dinding, dan selaput selaput pada telur. Pembuahan yang kurang 

sempurna menyebabkan daya tetas telur menjadi rendah, meski kualitas telur baik. 

3.4 Pengelolaan Kualitas Air 



38 
 

Pengelolaan kualitas air adalah cara pengendalian kondisi air di dalam kolam 

budidaya sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan hidup bagi ikan yang akan di 

pelihara. Parameter kualitas air dari berbagai aspek antara lain adalah aspek fisik, aspek 

kimia dan aspek biologi. Dari aspek fisik akan antara lain beberapa parameter fisik dari 

suatu perairan yang sangat berpengaruh dalam melakukan kegiatan budidaya ikan antara 

lain adalah kepadatan/berat jenis air, kekentalan/viscosity, tegangan permukaan, suhu 

air, kecerahan dan kekeruhan air serta salinitas. Pada aspek secara kimia akan antara lain 

tentang beberapa parameter kimia yang sangat berpengaruh pada media budidaya ikan 

antara lain adalah oksigen, karbondioksida, pH, bahan organik dan garam mineral, 

nitrogen, alkalinitas dan kesadahan. Sedangkan pada aspek secara biologi antara lain 

parameter tentang kepadatan dan kelimpahan plankton pada suatu wadah budidaya ikan 

yang sesuai untuk media budidaya ikan. Dalam pembesaran ikan agar dapat tumbuh 

dengan optimal maka kondisi air pembesaran harus sesuai dengan kebutuhan ikan. 

Variable kualitas air yang sangat berpengaruh pada ikan antara lain : 

1) Suhu air 

Suhu air merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena dapat 

mempengaruhi laju metabolisme dalam tubuh ikan. Pada suhu air yang tinggi maka laju 

metabolisme akan meningkat, sedangkan pada suhu yang rendah maka laju metabolisme 

akan menurun. Dengan suhu yang optimal maka laju metabolisme akan optimal. 

Keadaan suhu air sangat berpengaruh terhadap pemberian pakan. Hal ini ada 

hubungannya dengan nafsu makan benih ikan yang bersangkutan. Semakin tinggi 

suhunya maka laju metabolisme ikan akan bertambah. Bertambahnya laju metabolisme 

mengakibatkan naiknya tingkat konsumsi pakan karena nafsu makan ikan juga 

meningkat. Suhu yang optimal untuk pertumbuhan ikan ikan air tawar berkisar antara 

25-30oC 

2) Kadar oksigen terlarut 

Ikan ikan air tawar membutuhkan oksigen dalam bentuk terlarut dalam air untuk 

proses metabolisme di dalam tubuhnya dan untuk bernafas. Kandungan oksigen terlarut 

di dalam air agar ikan ikan air tawar tumbuh dan berkembang minimal 3 ppm. 

Kebutuhan oksigen terlarut ini sangat dipengaruhi oleh suhu air, biasanya suhu air 

meningkat maka kandungan oksigen terlarut menurun (berkurang). Selain suhu, oksigen 

terlarut juga berpengaruh terhadap pemberian pakan ikan. Pada benih ikan ikan air 

tawar, kadar oksigen kurang dari 6 mg/liter (6 ppm) maka nafsu makan ikan dapat 

hilang. Berbagai macam usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 

penurunan kadar oksigen antara lain adalah : 

a) Memasukan air baru dan membuang air yang lama 

b) Mempertahankan kedalaman air 

c) Mencegah terjadinya pengotoran 

d) Memasukan udara segar melalui aerasi 

3) Kadar CO2 
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Sumber air yang akan digunakan untuk budidaya ikan ikan air tawar antara lain 

adalah air tanah, air sungai atau air hujan. Air tanah adalah salah satu sumber air yang 

banyak digunakan untuk budidaya. Jika menggunakan maka harus di tampung terlebih 

dahulu dalam bak penampung air minimal 24 jam, karena air tanah tersebut mengandung 

CO2 yang tinggi berkaitan erat dengan kadar O2 yang terlarut yang rendah. Oleh karena 

itu kadar CO2 yang layak untuk budidaya ikan ikan air tawar sebaiknya < 5mg/l 

4) Volume air 

Ikan ikan air tawar yang dipelihara di dalam kolam air deras mempunyai 

pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan ikan ikan air tawar yang dipelihara 

d kolam air tenang. Pada pemeliharaan ikan ikan air tawar di kolam air deras 

membutuhkan volume air yang besar, dimana debit air yang masuk ke dalam kolam 

pemeliharaan berkisar antara 75-300 liter/detik. 

5) Kekeruhan air 

Air yang baik untuk pemeliharaan induk ikan yang mempunyai warna air tidak 

keruh dan tidak jernih. Untuk mengukur kekeruhan biasanya dilakukan pengukuran 

kecerahan air karena kecerahan air sangat bergantung kepada warna iar dan kekeruhan. 

Nilai kecerahan yang ideal untuk pertumbuhan air sebaiknya berkisar antara 25 – 40 cm. 

3.5 Pengendalian Hama Dan Penyakit  

Salah satu kendala dalam membudidayakan ikan adalah terserangnya ikan yang 

dibudidayakan dari hama dan penyakit. Jenis hama dan penyakit yang biasanya 

menyerang ikan dari ukuran larva sampai konsumsi dapat dikelompokkan menjadi 4 

golongan, yaitu : 

1. Hama, misalnya huhurangan, notorecta sp, cybister sp dsb. 
2. Parasit, misalnya ichthyoptherius multifiliis berbentuk bulat putih yang menempel pada 

badab ikan, trichodina sp dsb. 
3. Cendawan 
4. Bakteri dan virus. 

Hama adalah organisme pengganggu yang dapat memangsa, membunuh dan 

mempengaruhi produktivitas ikan, baik secara langsung maupun secara bertahap. Hama 

bersifat sebagai organisma yang memangsa (predator), perusak dan kompetitor 

(penyaing). Sebagai predator (organisme pemangsa), yakni makhluk yang menyerang 

dan memangsa ikan yang biasanya mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar dari ikan 

itu sendiri. Hama sering menyerang ikan bila masuk dalam lingkungan perairan yang 

sedang dilakukan pemeliharaan ikan. Masuknya hama dapat bersama saluran pemasukan 

air maupun sengaja datang melalui pematang untuk memangsa ikan yang ada.Hama 

yang menyerang ikan pilihan dapat diatasi dengan melakukan penyaringan terhadap air 

yang masuk ke dalam kolam pemeliharaan. 

Penyakit yang muncul pada ikan selain di pengaruhi kondisi ikan yang lemah 

juga cara penyerangan dari organisme yang menyebabkan penyakit tersebut. Faktor-

faktor yang menyebabkan penyakit pada ikan antara lain : 

1. Adanya serangan organisme parasit, virus, bakteri dan jamur. 
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2. Lingkungan yang tercemar (amonia, sulfida atau bahan-bahan kimia beracun) 
3. Lingkungan dengan fluktuasi ; suhu, pH, salinitas, dan kekeruhan yang besar 
4. Pakan yang tidak sesuai atau gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan 
5. Kondisi tubuh ikan sendiri yang lemah, karena faktor genetik (kurang kuat 

menghadapi perubahan lingkungan). 
 

Beberapa tindakan pencegahan penyakit yang dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Sebelum pemeliharaan, kolam harus dikeringkan dan dikapur untuk memotong siklus 
hidup penyakit. 

2. Kondisi lingkungan harus tetap dijaga, misalnya kualitas air tetap baik. 
3. Pakan tambahan yang diberikan harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Jika 

berlebihan dapat mengganggu lingkungan dalam kolam. 
4. Penanganan saat panen harus baik dan benar untuk menghindari agar ikan tidak luka-

luka. 
5. Harus dihindari masuknya binatang pembawa penyakit seperti burung, siput atau 

keong mas. 

Penyakit dapat diartikan sebagai organisme yang hidup dan berkembang di dalam 

tubuh ikan sehingga organ tubuh ikan terganggu. Jika salah satu atau sebagian organ 

tubuh terganggu, akan terganggu pula seluruh jaringan tubuh ikan . Pada prinsipnya 

penyakit yang menyerang ikan tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses 

hubungan antara tiga faktor, yaitu kondisi lingkungan (kondisi di dalam air), kondisi 

inang (ikan) dan kondisi jasad patogen (agen penyakit). Dari ketiga hubungan faktor 

tersebut dapat mengakibatkan ikan sakit. Sumber penyakit atau agen penyakit itu antara 

lain adalah parasit, cendawan atau jamur, bakteri dan virus. 

Latihan  

1. Penyakit yang muncul pada ikan selain di pengaruhi kondisi ikan yang lemah   

juga cara penyerangan dari organisme yang menyebabkan penyakit tersebut..    

Sebutkan Faktor-faktor yang menyebabkan penyakit pada ikan   

 

Jawaban : 

1.   Faktor faktor yang menyebabkan penyakit pada ikan a.l :  
a.Adanya serangan organisme parasit, virus, bakteri dan jamur. 

b. Lingkungan yang tercemar (amonia, sulfida atau bahan-bahan kimia beracun)  

c.Lingkungan dengan fluktuasi ; suhu, pH, salinitas, dan kekeruhan yang besar 

d. Pakan yang tidak sesuai atau gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan 
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Kompetensi 4 : Pemijahan  

Sub Kompetensi 

4.1 Seleksi  induk 

4.2 Metode Pemijahan (alami, semi buatan, dan buatan) 

4.3 Pengamatan TKG 

4.4 Pengamatan Fekunditas 

 

Capaian Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi ini, taruna mampu melakukan kegiatan seleksi induk, 

mengetahui dan mengaplikasikan metode pemijahan, melakukan pengamatan 

TKG dan fekunditas 

 

IV. Pemijahan 

Pemijahan merupakan pertemuan sel sperma dan sel telur yang bertujuan untuk 

pembuahan. Dari definisi tersebut berarti dalam kegiatan pemijahan, induk jantan dan 

betina tidak harus berada dalam satu kolam / bak pemijahan. Dapat juga diartikan, sel 

sperma dibawa dari kota A sedangkan sel telur dibawa dari kota B dan telur dan sperma 

tersebut di satukan di kota C. Berdasarkan metode yang biasa dilakukan kegiatan 

pemijahan terdiri dari pemijahan ikan secara alami, semi buatan dan buatan.   

4.1 Seleksi Induk 

Seleksi induk adalah  kegiatan memilih /memisahkan antara induk induk matang gonad 

atau yang belum.  Induk yang akan dipijahkan harus sesuai dengan persyaratan. Induk 

betina ikan mas dapat dipijahkan pada umur 1,5 – 2 tahun. Sedangkan induk jantan mulai 

dapat dipijahkan pada umur 1 tahun. Tujuan seleksi induk  untuk mendapatkan induk  induk 

yang siap mijah, dimana telur bisa dibuahi demikian juga sperma bisa membuahi. Seleksi induk 

dilakukan karena semakin menurunnya kualitas genetik ikan, semakin meningkatnya kebutuhan 

induk yang berkualitas untuk menghasilkan benih  yang ungggul, Terjadinya penurunan kualitas 

telur yang dihasilkan, dan terjadinya perkawinan  sedarah (Inbreeding).  

Secara umum ciri ciri induk betina matang gonad adalah bagian perut membesar 

ke arah lubang genital, kelamin berwarna merah, membengkak dan mengkilat agak 

menonjol serta jika diraba bagian perut terasa lembek. Sedangkan ciri-ciri induk jantan 

matang gonad adalah bila bagian perut diurut ke arah anus akan keluar cairan putih dan 

kental. 

4.2 Metode Pemijahan (alami, semi buatan, dan buatan) 

4.2.1 Metode Pemijahan Secara Alami 

Pemijahan ikan secara alami merupakan pemijahan terhadap induk ikan tanpa 

perlakukan. Induk jantan dan betina yang telah matang gonad disatukan dalam kolam/bak 

pemijahan selanjutnya terjadi pemijahan. Pemijahan secara alami sangat efektif bagi 

beberapa jenis ikan seperti pemijahan ikan gurame, nilem, tawes, mas, sepat dsb. 

Pemijahan ikan secara alami merupakan modifikasi kebiasaan ikan memijah di 

alam. Agar lebih terkontrol, kebiasaan pemijahan ikan di alam tersebut di modifikasi dan 

diadaptasikan di kolam. Umumnya induk ikan di alam memijah pada musim hujan. 
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Pemijahan induk ikan secara tradisional terdapat pengaruh tanah kering yang bersentuhan 

dengan air. Pada saat musim hujan, tanah kering bersatu (bercampur) dengan air akan 

mengeluar suatu hormon yang disebut petrichor. Hormon ini mengeluarkan bau khas 

yang dapat merangsang induk ikan memijah. Induk ikan yang telah matang gonad akan 

terangsang dan melakukan pemijahan. 

4.2.2 Metode Pemijahan Secara Semi Buatan 

Pemijahan secara semi buatan adalah pemijahan induk ikan dimana induk jantan 

dan betina sebelum dipijahkan terlebih dahulu deberi perlakuaan berupa disuntik hormon, 

selanjutnya kedua induk ikan tersebut dilepas induk di kolam / bak pemijahan. Pemijahan 

induk ikan secara semi buatan merupakan perbaikan terhadap pemijahan ikan secara 

alami. Pemijahan induk ikan yang tidak dapat dilakukan dengan pemijahan alami dapat 

dilakukan secara buatan.  Persiapan kolam dan seleksi induk pada pemijahan induk ikan 

dengan cara semi buatan dapat dilihat pada persiapan kolam dan seleksi induk ikan 

pemijahan ikan secara alami.  

1) Penyuntikan Induk Ikan  

Dosis hormon yang akan disuntikkan ke tubuh induk ikan berbeda beda setiap 

jenis ikan. Induk ikan betina yang telah matang gonad disuntik dapat menggunakan 

hypofisa, HCG (Human Chorionic Gonadotropin ) atau ovaprim. Jika penyuntikan 

menggunakan kelenjar hipofisa, ikan donor dapat berasal dari ikan sejenis (homoplastic) 

atau ikan mas (heteroplastic). Ikan donor sebaiknya sudah dewasa. Dosis hormon 

ovaprim yang akan disuntikkan kedalam tubuh ikan bawal sebanyak o,5 ml/kg induk. 

Sedangkan hormon yang akan digunakan untuk induk ikan lele sebanyak 0,2 / kg. Selain 

hormon ovaprim dapat juga menggunakan hormon hypofisa. Dosis hormon hypofisa yang 

akan disuntiikan ke tubuh induk ikan bawal adalah 1 : 3, sedangkan jika disuntikkan ke 

induk ikan lele seberat 1:1.  

Jika penyuntikan menggunakan hormon HCG maka dosis yang digunakan adalah 

500 IU/kg induk. Penyuntikan induk dilakukan dengan hati-hati agar induk tidak stres 

atau cairan hormon keluar kembali. Penyuntikan induk bawal dilakukan sebanyak 2 kali, 

dimana pada penyuntikan pertama digunakan ½–1/3 bagian dosis hormon yang 

dibutuhkan, dan sisanya (1/2 atau 2/3) untuk penyuntikan ke dua. Penyuntikan dilakukan 

pada bagian punggung induk ikan. 

 

4.2.3 Metode Pemijahan Secara Buatan 

Pemijahan induk ikan secara buatan merupakan pemijahan ikan dimana proses 

pemijahan dan pembuahan mendapat bantuan dari manusia. Proses pemijahan dilakukan 

dengan menyuntik induk ikan menggunakan hormon. Sedangkan proses pembuahan 

dilakukan dengan mengaduk sperma dan telur dalam wadah. Pemijahan ikan secara 

buatan lebih terkontrol khususnya pada saat ovulasi dan pembuahan telur oleh sperma.  

1) Penyuntikan Induk Ikan  

Pemijahan induk ikan di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah factor yang berasal dari induk itu sendiri seperti tingkat 

kematangan gonad, kesehatan induk dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah 

factor yang berasal dari luar tubuh induk seperti kualitas dan kuantiítas air, substrat, 

cuaca, intensitas cahaya dan hormon. 
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Penyuntikan induk adalah usaha memasukkan zat baik bentuk padat atau cair ke 

dalam tubuh ikan. Induk ikan yang telah matang gonad disuntik menggunakan HCG 

(Human Chorionic Gonadotropin ), ovaprim atau hormon buatan lainnya. Penyuntikan 

menggunakan setiap jenis hormon buatan (artificial hormone) memiliki dosis yang 

berbeda menurut jenis ikannya. Penyuntikan induk ikan menggunakan hormon HCG 

maka dosis yang digunakan adalah 500 IU/kg induk. Sedangkan jika penyuntikan induk 

jenis ikan patin menggunakan hormon ovaprim dosis yang digunakan sebanyak 0,5 cc/kg, 

sedangkan ikan lele dosis hormon ovaprim yang disuntik sebanyak 0,2 ml/ekor induk. 

Penyuntikan induk dilakukan dengan hati-hati agar induk tidak stres atau cairan hormon 

keluar kembali. Jika induk ikan patin yang akan di pijahkan seberat 4 kg maka jumlah 

hormon yang akan disuntikkan sebanyak 2 ml. 

4.3 Pengamatan TKG 

Tingkat kematangan gonad ialah tahapan perkembangan gonad sebelum dan 

sesudah ikan memijah.  Semakin meningkat kematangan gonadnya, telur dan sperma ikan 

semakin berkembang.  Selama proses reproduksi, sebagian energi dipakai untuk 

perkembangan gonad. Bobot gonad ikan akan mencapai maksimum sesaat ikan akan 

memijah kemudian akan menurun dengan cepat selama proses pemijahan berlangsung 

sampai selesai. 

Kematangan gonad ikan pada umumnya adalah tahapan pada saat perkembangan 

gonad sebelum dan sesudah memijah. Selama proses reproduksi, sebagian energi dipakai 

untuk perkembangan gonad.  Bobot gonad ikan akan mencapai maksimum sesaat ikan 

akan memijah kemudian akan menurun dengan cepat selama proses pemijahan 

berlangsung sampai selesai. 

Pertambahan bobot gonad ikan betina pada saat stadium matang gonad dapat 

mencapai 10 – 25 persen dari bobot tubuh dan pada ikan jantan 5 – 10 persen. Lebih 

lanjut dikemukakan bahwa semakin bertambahnya tingkat kematangan gonad, telur yang 

ada dalam gonad akan semakin besar. Pendapat ini diperkuat oleh Kuoet al. (1979) bahwa 

kematangan gonad pada ikan dicirikan dengan perkembangan diameter rata-rata telur dan 

pola distribusi ukuran telurnya.   

Secara garis besar perkembangan gonad ikan dapat dibagi menjadi dua tahap, 

yaitu tahap pertumbuhan gonad ikan sampai ikan menjadi dewasa kelamin dan 

selanjutnya adalah pematangan gamet.  Tahap pertama berlangsung mulai ikan menetas 

hingga mencapai dewasa kelamin, dan tahap kedua dimulai setelah ikan mencapai 

dewasa, dan terus berkembang selama fungsi reproduksi masih tetap berjalan normal.  

Lebih lanjut dikatakan bahwa kematangan gonad pada ikan tertentu dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor luar dan faktor dalam.  Faktor luar antara lain dipengaruhi oleh suhu 

dan adanya lawan jenis, faktor dalam antara lain perbedaan spesies, umur serta sifat-sifat 

fisiologi lainnya 

Ukuran, berat gonad dan garis tengah telur bervariasi sesuai dengan kondisi 

tingkat kematangan gonad ikan betina.  Terjadinya perbedaan awal mula suatu individu 

ikan mengalami matang gonad disebabkan oleh umur, ukuran dan faktor fisiologis ikan 
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itu sendiri. Indeks Kematangan Gonad antara satu spesies ikan dengan spesies lainnya 

akan saling berbeda. Hal ini disebabkan karena indeks kematangan gonad suatu spesies 

ikan dipengaruhi oleh berat gonad dan berat tubuh ikan itu sendiri. Selanjutnya dia 

menambahkan pada ikan betina nilai Indeks kematangan gonad lebih besar dibandingkan 

dengan ikan jantan dan ikan dengan indeks kematangan gonad 19 % ada yang sanggup 

mengeluarkan telur.  Pengukuran indeks kematangan gonad dihitung dengan cara 

membandingkan berat gonad terhadap berat tubuh ikan dengan rumus : 

IKG = (Bg : Bt ) x 100 % 

Di mana : IKG = Indeks kematangan gonad 

Bg = Berat gonad (g) 

Bt = Berat tubuh (g) 

Dasar yang dipakai untuk menentukan tingkat kematangan gonad dengan cara 

morfologi adalah bentuk, ukuran panjang dan berat, warna dan perkembangan isi gonad 

yang dapat dilihat. Kesteven membagi tingkat kematangan gonad dalam beberapa tahap 

yaitu: 

a. Dara. Organ seksual sangat kecil berdekatan di bawah tulang punggung, testes dan 

ovarium transparan, dari tidak berwarna sampai abu-abu. Telur tidak terlihat dengan 

mata biasa. 

b. Dara Berkembang. Testis dan ovarium jernih, abu-abu merah. Panjangnya setengah 

atau lebih sedikit dari panjang rongga bawah. Telur satu persatu dapat terlihat dengan 

kaca pembesar. 

c. Perkembangan I. Testis dan ovarium bentuknya bulat telur, berwarna kemerah-

merahan dengan pembuluh kapiler.  Gonad mengisi kira-kira setengah ruang ke 

bagian bawah.  Telur dapat terlihat seperti serbuk putih. 

d. Perkembangan II. Testis berwarna putih kemerah-merahan, tidak ada sperma kalau 

bagian perut ditekan. Ovarium berwarna oranye kemerah-merahan.  Telur dapat 

dibedakan dengan jelas, bentuknya bulat telur.  Ovarium mengisis kira-kira dua 

pertiga ruang bawah. 

e. Bunting. Organ seksual mengisi ruang bawah. Testis berwarna putih, keluar tetesan 

sperma kalau ditekan perutnya. Telur bentuknya bulat, beberapa dari telur ini jernih 

dan masak. 

f. Mijah. Telur dan sperma keluar dengan sedikit tekanan di perut. Kebanyakan telur 

berwarna jerinih dengan beberapa yang berbentuk bulat telur tinggal dalam ovarium. 

g. Mijah/Salin. Gonad belum kosong sama sekali, tidak ada telur yang bulat telur. 

h. Salin. Testis dan ovarium kosong dan berwarna merah. Beberapa telur sedang ada 

dalam keadaan dihisap kembali. 

i. Pulih Salin. Testis dan ovarium berwarna jernih, abu-abu merah. 

Tingkat Kematangan Gonad (TKG) Dari analisis didapatkan hasil bahwa untuk 

ikan layang berjenis kelamin betina dalam 1 preparat terdapat beberapa tingkatan 

perkembangan oosit. Pengamatan tingkat kematangan gonad ikan layang dapat dilihat 

pada gambar berikut : 
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Gb. 17. Hasil pengamatan TKG secara histologi menggunakan mikroskop compound 

dengan perbesaran 10x. 

kriteria Farley dan Davis (1999). Hasil tingkat perkembangan oosit dalam gonad ikan 

layang yang diamati yaitu : 

1. Unyolked stage: Sel berukuran kecil, berbentuk bulat atau oval dan begitu pun 

dengan inti selnya, inti sel masih terlihat bulat, dalam pengamatan terlihat bahwa 

sel berwarna ungu pekat. Seperti pada gambar berikut :

              
Gb 19. Early yolked stage (berkembang). Gb 18. Unyolked Stage (belum 

berkembang). 

 

2. Early yolked stage : Didapatkan hasil bahwa  sel  berukuran  lebih besar 

disbanding fase unyolked stage,  dan  masih  terdapat inti sel yang jelas, inti sel 

dan sel  masih  berbentuk bulat atau oval, terdapat butiran-butiran yolk (kuning 

telur) disekitar sel tetapi belum terlalu nampak. Fase Early yolked stage dapat 

dilihat pada gambar dibawah. 

3. Advanced yolked stage : Didapatkan hasil bahwa sel semakin membesar. Inti sel 

juga terlihat besar ditengah,  sel  mulai  terlihat banyak butiran kuning telur pada 

sel dan oil droplet (gelembung lemak) juga mulai nampak. 
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Gambar 20. Advanced yolked stage (permulaan matang). 

4. Migratory nucleus: didapatkan hasil bahwa  sel  berukuran  besar, Inti sel sudah 

berada dipinggir dan bahkan tidak terlihat adanya inti sel, sel telur dipenuhi 

dengan  bulatan-bulatan  kuning telur dan oil droplet semakin banyak. Fase 

Migratory nucleus dapat dilihat pada gambar berikut : 

 
Gambar 21. Migratory nucleus (hampir matang). 

5. Hydrated stage : didapatkan hasil bahwa bentuk sel telur tidak beraturan, sel 

mulai kosong tanpa adanya butiran kuning telur, ukuran sel telur sangat besar dan 

nampak jelas. 

       
Gb 22. Hydrated stage (matang/hidrasi)   Gb. 23. Folikel Postovulasi (POF). 

 

Hasil pengamatan klasifikasi perkembangan gonad berdasarkan analisis preparat 
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ditemukan bahwa keberadaan folikel postovulasi (POF) mendominasi ditemukan pada 

sampel gonad ikan layang. POF merupakan ciri-ciri khusus ikan memijah. Hal Ini 

menunjukkan bahwa ikan termasuk dalam kelas dewasa (Mature). 

 

4.4 Pengamatan Fekunditas 

Fekunditas merupakan salah satu fase yang memegang peranan penting untuk 

melangsungkan populasi dengan dinamikanya. Dari fekunditas kita dapat menaksir 

jumlah anak ikan yang akan dihasilkan dan akan menentukan jumlah ikan dalam kelas 

umur yang bersangkutan.  Fekunditas adalah semua telur-telur yang kan dikeluarkan pada 

waktu pemijahan. Fekunditas sangat tergantung pada suplai makanan, terutama untuk 

mempertahankan musim pemijahan dan ukuran tubuh ikan betina. Selain itu, ikan-ikan 

yang hidup di sungai mempunyai hubungan dengan tinggi air.  Apabila sampai pada 

tahun-tahun tertentu permukaan air sungai selalu tinggi, fekunditas ikan tinggi pula, bila 

dibandingkan dengan tahun lain yang permkaan airnya rendah. 

Untuk mengetahui penyebaran diameter telur dilakukan pengukuran diameter telur 

dengan mengambil butiran pada bagian anterior, tengah, dan posterior pada ovarium 

sebelah kanan dan kiri.  Serta perkembangan telur ditandai dengan ukuran diameter 

telurnya. Untuk menghitung telur ada beberapa metoda yang dapat digunakan. Setiap 

metoda memiliki kelebihan dan kekurangan, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk 

memilih metoda dalam menghitung nilai fekunditas ikan harus dikenali dengan baik sifat 

dari setiap spesies ikan yang diteliti agar pada pelaksanaan menghitung nilai fekunditas 

ikan tidak terjadi kesalahan. 

Sehubungan dengan hal ini maka perlu menentukan fekunditas ikan apabila ovari 

ikan itu sedang dalam tahap kematangan yang ke-IV (menrut Nikolsky 1969) dan yang 

paling baik sesaat sebelum terjadi pemijahan. Fekunditas individu akan sukar diterapkan 

untuk ikan-ikan yang mengadakan pemijahan beberapa kali dalam satu tahun, karena 

mengandung telur dari berbagai tingkat dan akan lebih sulit lagi menentukan telur yang 

benar-benar akan dikeluarkan pada tahun yang akan datang. Jadi fekunditas individu ini 

baik diterapkan pada ikan-ikan yang mengadakan pemijahan tahunan atau satu tahun 

sekali. Selanjutnya Royce (1972) menyatakan bahwa fekunditas total ialah jumlah telur 

yang dihasilkan ikan selama hidupnya. Fekunditas relatif adalah jumlah telur per satuan 

berat atau panjang. Fekunditas inipun sebenarnya mewakili fekunditas individu kalau 

tidak diperhatikan berat atau panjang ikan.  Penggunaan fekunditas relatif dengan satuan 

berat lebih mendekati kepada kondisi ikan itu sendiri dari pada dengan panjang. Bahkan 

menurut Nikolsky (1969) lebih mencerminkan status ikan betina dan kualitas dari telur 

kalau berat yang dipakai tanpa berat alat-alat pencernaan makanannya. Ikan-ikan yang tua 

dan besar ukurannya mempunyai fekunditas relatif lebih kecil. Umumnya fekunditas 

relatif lebih tinggi dibanding dengan fekunditas individu. Fekunditas relatif akan menjadi 

maksimum pada golongan ikan yang masih muda (Nikolsky, 1969). 
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Rumus : Fekunditas total (FT) = n.(Wt/Ws)  

Dimana n = jumlah telur yang diambil (1000)  

           Wt = berat gonad total yang ditimbang (g)  

           Ws = berat telur 1000 yang ditimbang (g)  

Diketahui : n = 1000 butir telur Wt = 4 gr Ws = 2 gr  

Maka FT = n. (Wt/Ws) FT = 1000. (4 gr / 2 gr) FT = 2000 butir telur  

  

Rumus :Fekunditas Rate (FR) = (n. Wt/Ws)/ BW  

Dimana n = jumlah telur yang diambil (1000)  

Wt = berat gonad total yang ditimbang (g)  

Ws = berat telur 1000 yang ditimbang (g)  

BW = bobot tubuh ikan tanpa gonad (g)  

Diketahui : n = 1000 butir telur  

Wt = 4 gr Ws = 2 gr  

BW = 500 gr  

Maka FR = n. Wt/Ws)/ BW FR = 2000/500 gr FR = 4 butir/ gr ikan 

 

Latihan : 

1. Seleksi induk jantan dan betina  dilakukan untuk  menentukan induk yang 

benar  

benar siap untuk dipijahkan. Sebutkan Teknik seleksi induk tersebut 

2. Apa dasar yang dipakai untuk menentukan tingkat kematangan gonad induk 

ikan ? 

 

 Jawaban  

2. Seleksi induk dilakukan dengan cara : 

a. Seleksi induk  betina dan jantan yang matang gonad  dengan 

memperhatikan ciri ciri induk betina matang a.l : perut membengkak ke 

arah urogenital, lubang genital memerah, berenang lemah, sedangkan ciri 

induk jantan matang gonad a.l : di stripping keluar cairan sperma putih 

kental, gerakannya lincah 

3. Dilakukan dengan cara morfologi a,l :  bentuk, ukuran panjang dan berat, warna 

dan perkembangan isi gonad yang dapat dilihat 

 

 

 

 

 


