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C. KATA PENGANTAR  
 
 
 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

dengan tersusunnya modul Produksi Pakan Alami ini. Modul ini 

merupakan modul pembelajaran yang dapat digunakan peserta didik 

program keahlian Budidaya Ikan  dalam mempersiapkan diri untuk uji 

kompetensi keahlian. Peserta didik dapat belajar secara individual dan 

mandiri dalam menyelesaikan suatu unit kompetensi secara utuh. 

Modul ini disusun berdasarkan silabus Politeknik Kelautan dan 

Perikanan dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

Pada setiap bab berisi tentang lembar informasi, lembar praktek unjuk 

kerja, penilaian/evaluasi dan lembar kunci jawaban. 

Dengan mempelajari seluruh isi modul dan melaksanakan setiap 

praktek unjuk kerja diharapkan peserta didik dapat lebih siap menghadapi 

uji kompetensi keahlian. 
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H. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL  
 
 
 
 

A. Petunjuk Bagi Mahasiswa 

1. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar. 

Bila ada materi yang belum jelas, mahasiswa dapat bertanya pada 

Dosen  

2. Kerjakan setiap tugas terhadap materi-materi yang dibahas dalam 

setiap kegiatan belajar  

3. JIka belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi 

pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah pada dosen.  

B. Petunjuk Bagi Dosen  

1. Membantu mahasiswa dalam merencanakan proses belajar 

2. Membimbing siswa dalam memahami konsep, analisa dan 

menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai proses belajar 

3. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok.  
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I. PENDAHULUAN  

 

A. Deskripsi Singkat  

Untuk mata kuliah Teknik Produksi Pakan Alami Semester 2, terdiri 

dari 4 SKS (2 SKS teori & 2 SKS Praktek). Materi yang akan dipelajari 

terdiri dari 7 Kompetensi dengan 16 kali pertemuan dari awal 

pembelajaran, mid semester hingga Ujian Akhir Semester.  

Mata kuliah Teknik Produksi Pakan Alami terdiri dari 2 modul, yakni 

untuk modul pertama ini berisi materi pertemuan 1-7, sedangkan 

untuk modul ke dua berisi materi pertemuan 9 – 15. Isi dari Modul 

pertama ini dari mata kuliah Produksi Pakan Alami  ini mencakup 4 

kompetensi. Setiap kompetensi masing-masing diuraikan pada Bab 

Kegiatan Belajar. Pada pembahasan kegiatan belajar tersebut, terdiri 

dari Judul, Indikator, Uraian Materi, Rangkuman dan Formatif.  

Capaian Pembelajaran dari Mata Kuliah Produksi Pakan Alami  

Semester 2 ini adalah : Mampu melakukan kegiatan produksi pakan 

alami secara tepat bagi kegiatan pembenihan sesuai CPIB 

 

B. Kompetensi  

Pada modul pertama ini, ada 4 Kompetensi yang akan dipelajari, 

yakni :  

 1 :   Karakteristik Pakan Alami 

 2 :   Biologi Jenis Pakan Alami golongan Fitoplankton 

 3:   Kultur Pakan Alami Golongan Fitoplankton 

   

C. Sub Kompetensi  

1. Karakteristik umum dan 
fungsi pakan alami dalam 
akuakultur 

1.1 Karakteristik pakan alami 

1 1.2 Fungsi pakan alami 

1.3 Jenis pakan alami 

2. Biologi Pakan Alami 2.1 Biologi jenis pakan alami 
golongan fitoplankton 

2 
2.2 Biologi jenis pakan alami 

golongan zooplankton 

2.3 Biologi jenis pakan alami 
golongan benthos 

4 
2.4 Biologi pakan alami 

golongan insecta 

3. Kultur Pakan Alami 
golongan fitoplankton 
(Spirulina Sp, 
Nannochloropsis Sp,  
Isochrisis sp, Chlorella Sp, 

3.1 Persiapan wadah dan 
media pakan lami 5 

3.2 Jenis pupuk pakan alami 

3.3 Isolasi dan kultur murni 
6 

3.4 Kultur semi massal dan 
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Tetraselmis chuii, 
Scenedesmus Sp , 
Skeletonema costatum, dll) 

kultur massal 

3.5 Pengamatan pertumbuhan 
dan kepadatan plankton 7 

3.6 Panen 
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J. PETA MODUL 

 

 

 

  

Mata Kuliah 

Semester 2  

Produk Kreativitas 

dan Inovasi   

Teknik Pembenihan 

Ikan  

Teknik Produksi 

Pakan Buatan  

 ..   

…  

Dasar dasar 

Penyusuluhan 

Kompetensi  II  Biologi Pakan 

Alami 

Kompetensi III : Kultur Pakan 

Alami golongan fitoplankton 

(Spirulina Sp, Nannochloropsis 

Kompetensi IV : Kultur Pakan 

Alami golongan Zooplankton 

(Brachionus sp, Daphnia Sp, 

Kompetensi V : Kultur Pakan 

Alami golongan benthos  

(Tubifex)  dan insecta 

(Chironomus Sp, Black Soldier) Kompetensi VI : Aplikasi pakan 

alami dalam budidaya 

Kompetensi VII : Enrichment 

pakan alami 

(peningkatan produksi pakana 

alami) 

MODUL I  

MODUL I 

  

Kom  I : Karakteristik umum dan 
fungsi pakan alami dalam 

akuakultur 
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K. KEGIATAN BELAJAR I 

1. Judul : Karakteristik umum dan fungsi pakan alami dalam akuakultur 

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Memahami karakteristik umum pakan alami 

2. Memahami Fungsi pakan alami   

3. Memahami jenis jenis Pakan alami 

3. Uraian Materi  
 

a. Karakateristik Umum Pakan Alami 

Pakan alami tumbuh subur pada perairan yang banyak mengandung 

bahan – bahan organik dan anorganik serta menerima sinar matahari 

secara langsung.  Tetapi pakan ini bisa pula ditumbuhkan dalam tempat 

yang sempit, tertutup dan di dalam media yang terbatas asalkan 

memenuhi persyaratan tumbuh, seperti suhu, intensitas cahaya, dll.  

Pakan alami tersebut mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan 

mudah dicerna dalam usus benih ikan. Ukuran tubuhnya yang relatif kecil 

sangat sesuai dengan lebar bukaan mulut larva/benih ikan. Sifatnya yang 

selalu bergerak aktif akan merangsang benih/larva ikan untuk 

memangsanya. 

Plankton dapat dikembang biakkan :  
- di perairan yang sesuai daya toleransi hidupnya.   
- secara massal pada lingkungan yang terkendali sesuai dengan 
kebutuhan hidupnya. 
 
 Menurut ekologi dan cara hidup ➔ PLANKTON dibedakan menjadi 3 

golongan  

1. Epiphyton (peryphyton) ➔  Jenis plankton, baik phytoplankton 
maupun zooplankton yang hidup menempel pada benda – benda 
air atau melayang – layang dalam air.  Oleh karena keberadaan 
organisme plankton inilah maka ikan yang tidak kita beri pakan 
untuk jangka waktu tertentu di perairan akan tetap bertahan hidup 

2. Nekton   ➔ Jenis plankton yang bisa bergerak aktif.   
3. Benthos  ➔ Jenis plankton yang hidup menetap di bagian dasar 

perairan. 
 

1. Spesifikasi pakan alami dari golongan fitoplankton 
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o Warna cerah sesuai dengan kandungan khromatofor yang dimiliki 
o Monospesies 

• Sifat biologis dan ukurannya normal dan harus lebih kecil dari mulut 
larva dan  benih yang akan diberi pakan 

 
2. Spesifikasi pakan alami dari golongan  Zooplankton 

• Berwarna kuning, putih atau merah darah 

• Monospesies 

• Bergerak aktif 
 
3. Spesifikasi  Pakan Alami dari golongan Benthos 

• Berwarna kuning atau merah cerah 
• Monospesies 
• Sifat biologi dan ukurannya normal 

 
Defenisi  Pakan Alami 
▪ Bahan makanan berupa organisme hidup  (nabati dan hewani) 

yang diambil dalam bentuk dan kondisinya sperti sifat sifat di alam. 
▪ Makanan berupa Jasad hidup 
▪ Pakan alami merupakan organisme planktonik yang hidup di 

perairan air tawar maupun air laut yang berperan penting dalam 
rantai makanan ekosistem perairan.  

▪ Organisme plankton tersebut dapat berupa zooplankton yang 
bergerak aktif di perairan ataupun fitoplankton yang melakukan 
fotosintesis seperti tumbuhan berklorofil pada umumnya. 

▪ Makanan hidup bagi larva dan benih ikan atau udang yang 
mencakup fitoplankton, zooplankton dan benthos.   

Fitoplankton, zooplankton dan benthos merupakan sumber karbohidrat, 

lemak dan protein dengan susunan asam amino yang lengkap serta 

mineral bagi larva atau benih ikan, udang atau hewan akuatik lainnya 

b. Fungsi Pakan Alami  

1. Sumber makanan dan nutrisi bagi  : 

Molusca bivalvial 

Zooplnakton (rotifer, copepod)  

Tahap awal pertumbuhan juvenile beberapa spesies ikan  

 

2.Digunakan untuk memelihara larva ikan laut dengan metode Green 

water technique  ➔  Mikro alga berperan untuk menstabilkan 

kualitas air, sumber nutrisi bagi larva, dan sebagai control mikroba 

 

3. Sebagai suplemen makanan , kosmetik , energy, dan lain lain 

Pakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi bagi pertumbuhan 
(Afrianto dan Liviawaty, 2005), karena banyak fungsi lain dari pakan bagi 
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ikan, diantaranya adalah pengobatan, pembentukan warna tubuh, 
peningkatan cita rasa, reproduksi dan perbaikan metabolisme lemak. 
 
Manfaat melakukan kegiatan budidaya pakan alami untuk : 
a) Menyediakan pakan alami baik kultur murni skala laboratorium dan 
secara    massal, berkesinambungan untuk menunjang usaha pmbenihan 
ikan, udang    dan hewan air lainnya. 
 
b) Meningkatkan kelangsungan hidup benih ikan dan organisne air lainnya 
   melalui pemberian pakan alami hasil budidaya. 
c) Meningkatkan hasil produksi budidaya perikanan dan dapat menjamin 
    kesinambungan usaha budidaya ikan, udang dan hewan air lainnya 

melalui     penyediaan pakan alami secara terus menerus. 
d) Meningkatkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

bidang    budidaya perikanan, khususnya budidaya pakan alami untuk 
menunjang    keberhasilan pembenihan ikan serta komoditas perairan 
lainnya. 

e) Untuk menyediakan pakan alami yang memenuhi standar kualitas 
pakan    seperti di alam atau dapat lebih baik lagi melalui proses 
bioenkapsulasi. 

     
Peran Fitoplankton (=Mikroalga) :  
▪ Untuk mensintesa bahan organik dalam lingkungan perairan  
• Melakukan aktifitas fotosintesa membentuk molekul karbon 

komplek melalui larutan nutrien dari bbrp sumber  dengan bantuan 
cahaya matahari /energi lampu neon  untuk membentuk sel sel 
baru menjadi produk biomassa  

 
Syarat pemilihan Jasad Pakan (memenuhi fisik, kimia/Biologi) 
 a. Tidak membahayakan kehidupan larva a.l : 
▪  tidak Mencemari lingkungan 
▪  tidak mengandung racun /logam berat 
▪ tidak berperan sbg inang suatu organisme pathogen /parasite 

 
b.  Harus dapat dimakan oleh larva yang dipelihara karna : 
▪ Gerakan dan warna jasad pakan mudah dilihat 
▪ Daya apung untuk melayang layang dalam air 

 
c. Ukuran Jasad pakan disesuaikan dengan lebar bukaan mulut larva   
    peliharaan 
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c. Jenis Pakan alami 

a. Jenis phytopankton  yang sudah dapat dibudidayakan & dikonsumsi 
oleh ikan/udang/ikan hias antara lain adalah  : 
 
Tabel 1. Ciri ciri Beberapa Jenis Fitoplankton  

KELAS CIRI-CIRI 
1. Chlorophyeae 

 

 2.Bacilariophyceae  

 

3.  Cyanophyceae  

  

·       Bersel tunggal tidak bergerak (chlorococcum, chorella) 

·       Bersel tunggal dapat bergerak (Chlamydomonas, Euglena, Tetraselmis) 

·       Berkoloni tidak bergerak (Hydrodictyon reticulatum) 

·       Bentuk benang (Spyrogyram, Oedoganium) 

·       Bentuk lembaran (Ulva, Chara) 

·       Berwarna coklat (silikat) 

·       Berbentuk seperti cawan petri & reproduksi secara pembelahan sel 

·       Bersel tunggal (Chaetoceros calcitran & Skeletonema costatum) 

·       Berwarna hijau kebiruan (klorofil & phycocyanin) 

·       Berbentuk benang yang melingkar seperti spiral (Spirulina) 

 

b.   Jenis-jenis zooplankton 

organisme air yang melayang-layang mengikuti pergerakan air & berupa 

jasad hewani. Jenis zooplankton yang biasa digunakan sebagai makanan 

larva atau benih ikan/udang/ikan hias & sudah dapat dibudidayakan. 

Tabel 2. Ciri ciri beberapa Zooplankton 

NO KELAS SPESIES CIRI – CIRI 
1 Rotifera Brancionus sp. ·  Berwarna putih 

·  Tubuh berbentuk seperti piala dengan panjang 60 – 80 µm 

·  Korona terlihat, terdapat bulu getar yang bergerak aktif 

·  2 cara perkembangbiakan yaitu parthenogenesis & seksual 

2 Brachiopoda  Artemia salina ·  Telur berwana coklat diameter 200 – 300 µm, se&gkan pada 

saat dewasa berwarna kuning cerah 

·  2 cara perkembangbiakan yaitu parthenogenesis & biseksual 

·  Nauplius tubuhnya terdiri dari 3 pasang anggota ba& yaitu 

antenula, antenna I & antena II 

·  Artemia dewasa berukuran 1 – 2 cm dengan sepasang mata 

majemuk & 11 pasang thoracopoda 

3 Cladocera  Moina sp. 

Daphnia sp. 

·  Berwarna merah karena mengandung haemoglobin 

·  Bergerak aktif 

·  Bentuk tubuh membulat untuk moina, & lonjong untuk 

daphnia 

·  2 cara perkembangbiakan yaitu sexual &  parthenogenesis  
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4 Infosaria  Paramecium 

sp. 

·  Bersel tunggal 

·  Berwarna putih 

 

c.  Ciri – ciri benthos antara lain   : 

1.   Berwarna merah karena banyak  mengandung haemoglobin  

2.   Berbentuk seperti benang yang besegmen –   segmen   

                                          

   

             http://www-balaidiklatperikanan.blogspot.co.id/2014/01/makananalami- 

       benih-ikan.html 

                        Gb… Jenis jenis Pakan  Alami 



6 
 

                            
http://komunitaspenyuluhperikanan.blogspot.co.id/2017/04/produksipakan- 

alami-untuk-mendukung.html 
                                      Gbr. .. Ukuran berbagai pakan alami 

 

4. Formatif  

2 1.   Apa yang dimaksud dengan pakan alami …? 
3 2.  Sebutkan perbedaan ciri ciri  (fitoplankton , zooplankton dan benthos) 
4 3.  Sebutkan jenis jenis pakan alami apa saja yang  diproduksi  sebagai  

pakan  alami bagi larva ikan? 
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L. KEGIATAN BELAJAR II 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar II adalah : Biologi Pakan Alami 

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Memahami  Biologi jenis pakan alami golongan fitoplankton 

2. Memahami Biologi jenis pakan alami golongan Zooplankton 

 

3. Urairan Materi  

A. Biologi Jenis Pakan alami golongan Fitoplankton 

   Fitoplankton adalah sejenis tumbuhan bersel tunggal. Ada 
beberapa jenis fitoplankton yang dapat dikultur untuk mendukung 
pembenihan ikan dan non ikan, diantaranya Chlorella, Nannochloropsis , 
Skeletonema,Tetraselmis, Dunaliela, dan Chaetoceros.  Untuk keperluan 
pengembangan budidaya fitoplankton ,perlu pengetahuan biologi 
fitoplankton tersebut antara lain :  
 
Chlorella  

 Klasifikasi  Chlorella merupakan alga hijau yang diklasifikasikan 
sebagai berikut   :  

Phylum : Chlorophyta 
Kelas    : Chlorophyceae  
Ordo    : Chlorococcales  
Familia : Chlorellacea  
Genus  : Chlorella  
                  
        ( Bougis, 1979  dalam  Anindiastuti, dkk, 200) 

 
Bentuk sel Chlorella bulat atau bulat telur, merupakan alga bersel 

tunggal (unicellular), tetapi kadang – kadang dijumpai bergerombol. 
Diameter selnya berkisar antara 2 – 8 mikron, berwarna hijau karena 
klorofil merupakan pigmen yang dominan, dinding selnya keras terdiri atas 
selulosa dan pectin. Sel ini mempunyai protoplasma yang berbentuk 
cawan. Chlorella dapat bergerak tetapi sangat lambat sehingga pada 
pengamatan seakan – akan tidak bergerak.   
 

Nannochloropsis sp. 

 Klasifikasi Nannochloropsis sp. adalah sebagai berikut : 
Kingdom : Protista 
Super Divisi : Eukaryotes 
Divisi : Chromophyta 



8 
 

Kelas : Eustigmatophyceae 
Genus : Nannochloropsis 
Spesies : Nannochloropsis sp.  
                         (Adehoog dan Kevin Fitz Simon, 2001    dalam  Anindiastuti , dkk, 
2007) 

Fitoplankton ini berukuran 2-4 mikron, berwarna hijau dan memiliki dua 
flagel (heterokontous) yang salah satu flagel berambut tipis (Wikipedians, 
2001 dalam Tjahjo,2002).  Nannochloropsis sp. memiliki kloroplas dan 
nukleus yang dilapisi membran.  Kloroplas ini memiliki stigma (bintik mata) 
yang bersifat sensitif terhadap cahaya.  Nannochloropsis sp. dapat 
berfotosintesis karena memiliki klorofil  Ciri khas dari Nannochloropsis sp. 
adalah memiliki dinding sel yang terbuat dari komponen selulosa (Sleigh, 
1989 ; Williams, 1991 dalam Anindiastuti , dkk, 2007). 
 

Tetraselmis sp. 
 Klasifikasi Tetraselmis sp. adalah sebagai berikut : 
Filum  : Chlorophyta 
Kelas  : Chlorophyceae 
Ordo  : Volvocales 
Famili  : Chlamydomonas 
Genus  : Tetraselmis 
Spesies : Tetraselmis sp (Bougis, 1979 dalam Anindiastuti, dkk 

2007).  
 

Tetraselmis  sp. merupakan fitoplankton hijau atau dikenal dengan 
flagellata berklorofil sehingga berwarna hijau, berukuran 7-12 mikron, 
selnya berupa sel tunggal yang berdiri sendiri, mempunyai empat buah 
bulu cambuk yang bergerak aktif, berkembang biak melalui pembelahan 
sel dan seksual serta dinding selnya terbentuk dari selulosa dan pektin 
(Basyari dan Redjeki, 1989 dalam Anindiastuti, dkk, 2007). 

Tetraselmis sp. hidup di perairan payau dan laut, berkembang biak 
secara aseksual dan seksual. Secara aseksual yaitu dengan pembelahan 
sel yang berlangsung secara cepat.  Satu sel gamet mempunyai 
kemampuan membelah menjadi dua, empat, delapan, enam belas dalam 
bentuk zoospora.  Setiap zoospora akan dilengkapi empat buah flagella 
kemudian terlepas bebas dalam bentuk zygospora.  Perkembangbiakan 
secara seksual terjadi secara isogami yaitu peleburan gamet jantan dan 
betina yang identik (Djaridjah, 1995 dalam Anindiastuti, dkk 2007). 

Persyaratan kualitas air untuk budidaya adalah suhu air media 10-
300C, optimumnya 23-250 C.  Salinitas 25-35 ppt, pH 7-8 dan intensitas 
cahayanya 300-10.000 lux.  Jenis ini digunakan sebagai pakan 
zooplankton terutama Rotifera, larva ikan, kepiting dan tiram (Redjeki dan 
Ismail, 1993) karena mengandung Eicosapentaenoic acid (EPA) sebesar 
6,4 % dan omega-3 HUFAs 8,1 %.  Kepadatan optimum untuk skala 
laboratorium 5-10 juta sel/mL, skala semi-massal 2-2,5 juta sel/mL dan 
skala massal 1,5-2 juta sel/mL. 
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Dalam rangka melakukan kultur tersebut diperlukan ketersediaan 
bibit dari beberapa jenis fitoplankton tersebut. Bibit yang digunakan pada 
awal kegiatan kultur massal fitoplankton berasal dari kultur semi massal.  

Bibit atau inokulan fitoplankton yang digunakan sebanyak ¼ bagian 
dari total volume air   Apabila  volume bak kultur 10 ton maka 
penambahan bibit fitoplankton  ditebarkan  sebanyak  2,5  ton.  Penebaran 
bibit fitoplankton  dilakukan dengan metode transfer. Pengaliran bibit 
fitoplankton dilakukan melalui penyaringan untuk memisahkan kotoran 
atau fitoplankton yang mati/menggumpal. 

 Metode pengaliran bibit ini sangat efisien dalam penebaran dan 
aman dari kontaminasi. Bibit ini dihasilkan dari wadah kultur yang telah 
mengalami puncak kepadatan yang sangat tinggi. Penebaran bibit 
dilakukan setelah pupuk tersebar merata dengan interval waktu 10 – 15 
menit. Kepadatan tebar fitoplankton  sebanyak 1-2 juta sel/ml  sebanyak 
¼ bagian dari volume kultur fitoplankton  

   

     Gb ..Fito jenis Nannochlorposis sp Tetraselmis sp.  Skeletonema sp 

 

4. SKELETONEMA COSTATUM  

  Klasifikasi  Skeletonema Costatum   sebagai berikut :  

 
 Phylum      : Bacillariophyta  

Kelas         : Bacillariophyceae  
Ordo         : Bacillariales  
Subordo    : Coscinodiscinae  
Genus       : Skeletonema  
Species     : Skeletonema Costatum ( Bougis, 1979 ) 
  

Morfologi  
Phytoplankton ini merupakan alga bersel tunggal, dengan ukuran sel 
berkisar  

antara 4 – 15 mikron. Akan tetapi alga ini dapat membentuk untaian rantai yang 
terdiri dari beberapa sel. Sel berbentuk kotak yang terdiri atas epiteka pada 
bagian atas dan hipoteka pada bagian bawah. Bagian hipoteka mempunyai 
lubang – lubaang yang berpola khas dan indahh yang tebuat dari silicon oksida. 
Pada setiap sel dipenuhi oleh sitoplasma. Warna sel coklat dan pada setiap sel 
mempunyai frustula yang dapat menghasilkan skeletal eksternal. Karotenoid dan 
diatomin merupakan pigmen yang dominan pada phytoplankton ini.  morfologi 
Skletonema Costatum ilihat gambardiatas 
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Sel Skeletonema Costatum  
1. Kloroplast 
2. inti 
3. Epiteka 
4. Hipoteka  
5. Tetesan minyak 
   

Sifat Ekologi, Fisiologi dan Reproduksi  
Skeletonema costatum merupakan Diatomae yang bersifat 
eurythermal, yang  

mampu tumbuh pada kisaran suhu 30 – 300C. untuk pertumbuhan optimal, 
alga ini membutuhkan kisaran suhu antara 250 – 270C. pada kisaran suhu 
150 – 340C, alga ini masih dapat tumbuh dengan baik. Alga ini juga 
bersifat eurihaline, hidup di laut, pantai dan muara sungai. Salinitas 
optimal untuk pertumbuhannya adalah 250 – 290C. pertumbuhan alga ini 
banyak di pengaruhi oleh itensitas cahaya. Periode penyinaran  
10 – 20 jam gelam merupakan periode penyinaran yang optimum untuk 
pertumbuhan. Peningkatan intensitas sinar dari 500 – 12.000 lux dapat 
meningkatkan pertumbuhan alga ini, akan tetapi menurun jika intensitas 
melebihi 12.000 lux.  

Secara normal alga ini bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan 
pembelahan sel. Pembelahan sel yang terjadi berulang – ulang ini akan 
mengakibatkan ukuran sel menjadi lebih kecil secara berangsur – angsur 
hingga generasi tertentu. Apabila ukuran sel sudah di bawah 7 mikron, 
cara reproduksinya tidak lagi secara aseksual akan tetapi berganti dengan 
cara seksual dengan pembentukan auxospora. Mula – mula epiteka dan 
hipoteka ditanggalkan dan menghasilkan auxospora tersebut. Auxospora 
ini akan membangun epiteka dan hipoteka baru dan tumbuh menjadi sel 
yang ukurannya membesar, kemudian melakukan pembelahan sel 
sehingga membentuk rantai. Auxospora terbentuk pada salinitas 20 – 35 
permil, dan suhu 200C merupakan suhu yang cocok. 
Intensitas sinar lebih dari 1000 lux merupakan intensitas sinar yang cocok 
untuk pembentukan auxospora. Sedangkan kisaran intesitas 4.000 – 5.000 
lux merupakan kisaran intensitas sinar yang optimal untuk pembentukan 
auxospora. Auxospora jarang terbentuk pada intensitas cahaya kurang 
dari 500 lux. Untuk mengetahui daur hidup dan cara reproduksi 
Skeletonema costatum dapat dilihat gambar 8. 
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B. Biologi Jenis pakan alami golongan Zooplankton 

 

B. Biologi Pakan Alami golongan Zooplankton 

1. ROTIFERA 
 

Klasifikasi Rotifera, yaitu Brachionus sp.  
 

Klasifikasi dan identifikasi ,  sebagai berikut  : 
Phylum  :  Trochelminthes 
Class   :   Rotaria 
Ordo   :  Monongonanta 
Famili   :   Branchionidae 
Genus   :   Bracionus 
Spesies   :   Brachionus sp 
 

 

Ciri-cirinya antara lain adalah : 

• Berwarna putih  
• Tubuhnya berbentuk seperti piala dan mempunyai panjang 60 – 80 

mikron  
• Terlihat koronanya dan terdapat bulu getar yang bergerak aktif  

Perkembangbiakannya dilakukan dengan dua cara yaitu secara 
parthenogenesis dan seksual Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
Gambar     

                                                 
Salah satu jenis zooplankton yang paling banyak digunakan dalam 

pembenihan ikan laut maupun crustacea adalah  Brachionus plicatilis.  

Karena sampai saat ini fungsinya sebagai pakan awal larva setelah masa 

peralihan dari endogenous ke eksogenous belum dapat digantikan oleh 

pakan buatan. 

 

 

2. Biologi Artemia 
 

Taksonomi :  
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• Fillum  Arthropoda  

• Kelas Crustacea  

• Ordo Anostraca  

• Famili Artemidae  

• Genus Artemia  

• Species Artemia salina  
 
Ciri 
▪ Ukuran sesuai bukaan mulut (+ 400 nm) 
▪ Tidak mengandung zat beracun  
▪ Mudah dilihat oleh ikan atau udang  

      (Gerakan  atau warna) 
▪ Kandungan gizi tinggi 

 
 

1. Fase Daur Hidup 

                         
     
     Ket.   1. Cysta 
           2.  Nauplius 
           3.  Dewasa  
 

1. Cysta 
▪ Embrio diselimuti cangkang  
▪ Ukuran 3.65 mikro                                                    
▪ Diameter 300 mikron  
▪ Pabrik merk : Seven sea, Salt Lake, Inve dll  

 
2. Nauplius 
     Embrio menetas dr cangkang (kista) 
 Warna  orange kecoklatan → kuning telur  
 Masa stadia 3 : 
  Stadia I   : Panjang  0.4 mm 
  Stadia II  : Panjang 0.6 mm 
  Stadia III : Panjang 0.7 mm 
 
3. Artemia Dewasa 
    Mempunyai mata majemuk bertangkai  
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 Mempunyai antena sensor 
 Mempunyai 11 pasang thoracopoda  
 Panjang antena 1 – 2 cm , berat 10 mg 
 
 
3. Daphnia 

        

Gambar. Daphnia sp 

 Daphnia adalah filum Arthropoda yang hidup secara umum di 
perairan tawar. Spesies-spesies dari genus Daphnia ditemukan mulai dari 
daerah tropis hingga arktik dengan berbagai ukuran habitat mulai dari 
kolam kecil hingga danau luas. Dari lima puluh spesies  genus ini di 
seluruh dunia, hanya enam spesies yang secara normal dapat ditemukan 
di daerah tropika. Salah satunya adalah spesies Daphnia magna 
(Delbaere & Dhert, 1996) 

a. Klasifikasi  

 Menurut Pennak (1989), klasifikasi Daphnia magna adalah sebagai 
berikut : 

Filum   : Arthropoda 
Subfilum  : Crustacea 
Kelas   : Branchiopoda 
Subkelas  : Diplostraca 
Ordo   : Cladocera 
Subordo  : Eucladocera 
Famili   : Daphnidae 
Subfamili  : Daphnoidea 
Genus   : Daphnia 
Spesies   : Daphnia magna 
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b.  Morfologi Daphnia magna 

 

Pembagian segmen tubuh Daphnia hampir tidak terlihat. Kepala menyatu, 
dengan bentuk membungkuk ke arah tubuh bagian bawah terlihat dengan 
jelas melalui lekukan yang jelas. Pada beberapa spesies sebagian besar 
anggota tubuh tertutup oleh carapace, dengan enam pasang kaki semu 
yang berada pada rongga perut. Bagian tubuh yang paling terlihat adalah 
mata, antenna dan sepasang seta. Pada beberapa jenis Daphnia, bagian 
carapace nya tembus cahaya dan tampak dengan jelas melalui mikroskop 
bagian dalam tubuhnya. 

Beberapa Daphnia memakan crustacean dan rotifer kecil, tapi sebagian 
besar adalah filter feeder, memakan algae uniselular dan berbagai macam 
detritus organik termasuk protista dan bakteri. Daphnia juga memakan 
beberapa jenis ragi, tetapi hanya di lingkungan terkontrol seperti 
laboratorium. Pertumbuhannya dapat dikontrol dengan mudah dengan 
pemberian ragi. Partikel makanan yang tersaring kemudian dibentuk 
menjadi bolus yang akan turun melalui rongga pencernaan sampai penuh 
dan melalui anus ditempatkan di bagian ujung rongga pencernaan. 
Sepasang kaki pertama dan kedua digunakan untuk membentuk arus 
kecil saat mengeluarkan partikel makanan yang tidak mampu terserap. 
Organ Daphnia untuk berenang didukung oleh antenna kedua yang 
ukurannya lebih besar. Gerakan antenna ini sangat berpengaruh untuk 
gerakan melawan arus (Waterman, 1960). 
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4. Formatif  
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M. KEGIATAN BELAJAR III 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar III adalah :  Melakukan  Kultur Pakan Alami 

golongan fitoplankton (Spirulina Sp, Nannochloropsis Sp,  Isochrisis 

sp, Chlorella Sp, Tetraselmis chuii, Scenedesmus Sp , Skeletonema 

costatum, dll) 

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Memahami Persiapan wadah/media pakan alami  

2. Memahami Jenis pupuk alami golongan fitoplankton 

3. Memahami isolasi dan kultur murni 

4. Melakukan kultur  semi massal dan kultur massal  pakan alami 

golongan fitoplankton 

5. Kultur semi massal dan kultur massalMemahami bahan baku nabati    

 

3. Urairan Materi  

2. 1. Persiapan wadah dan media pakan alami 
Penyediaan pakan alami (fitoplankton , zooplankton  dan benthos) 
dapat 

diperoleh dari hasil tangkapan alam. Namun apabila pakan yang 
dibutuhkan sangat banyak, maka tidak bisa mengandalkan dari alam saja 
karena tidak akan menjamin kontinuitas dan ketersediaan pakan tersebut. 
Untuk itu perlu dilakukan kegiatan budidaya pakan alami 

  
A. Persyaratan Teknis  Kultur  Phytoplakton  

1. Persyaratan biologi  
 Kelangsungan hidup kultur murni fitoplankton berkaitan erat dengan 

terjaganya suatu kondisi bebas kontaminasi yang menjadi 
penyebab kegagalan kultur murni apabila kultur itu sudah tidak 
murni lagi, baik dari species lain, bakteri, jamur maupun protozoa. 
Untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk memurnikan kultur dari 
kontaminasi mikroorganisme lain antara lain sterilisasi peralatan, 
media dan pupuknya. 

1. Persyaratan kimia  
Tumbuh pesatnya fitoplankton berkaitan erat dengan faktor nutrisi 
yang ada di lingkungannya. Secara umum Phytoplankton 
membutuhkan nutrisi yang tergolong sebagai unsur makro dan 
unsur mikro. Unsur makro nutrien adalah unsur hara yang 
dibutuhkan dalam jumlah banyak, terdiri dari unsur Nitrogen (N), 
Fosfor (P), Kalium (K), Sulfur (S), Kalsium (Ca), Natrium (Na) dan 
Silikat (Si) untuk jenis diatom. Sedangkan unsur mikro adalah unsur 
hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif sedikit tapi 
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keberadaannya sangat penting karena mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan fitoplankton, terdiri dari Besi (Fe), 
Tembanga (Cu), Mangan (Mn), Seng (Zn), Boron (B), Molibdenum 
(Mo), dan Cobalt (Co), Magnesium (Mg), dll. Setiap unsur hara 
mempunyai fungsi-fungsi khusus yang tercermin pada 
pertumbuhan dan kepadatan yang dicapai tanpa 
mengesampingkan pengaruh kondisi lingkungan. Unsur N, P, dan S 
penting untuk pembentukan protein, K berfungsi dalam 
metabolisme karbohidrat. Fe dan Na berperan untuk pembentukan 
klorofil, sedangkan Si dan Ca merupakan bahan untuk 
pembentukan dinding sel atau cangkang, Vitamin B12 banyak 
digunakan untuk memacu pertumbuhan melalui rangsangan 
fotosintetik. Selain nutrien, faktor lingkungan  kimia lainnya yang 
harus diperhatikan dalam kultur fitoplankton adalah pH, kandungan 
CO2, salinitas, dan komposisi pupuk. 
 

2. Persyaratan Fisika  
Faktor fisika lingkungan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan 
fitoplankton adalah cahaya dan suhu. Fitoplankton merupakan 
organisme Fotoautotrof yang mampu membentuk senyawa organik 
dari senyawa-senyawa anorganik dengan menggunakan energi 
cahaya melalui proses fotosintesis, dengan demikian cahaya 
mutlak diperlukan sebagai sumber energi. Suhu secara langsung  
mempengaruhi efisiensi fotosintesis, Suriawira (1985), menjelaskan 
di dalam proses metabolisme terjadi suatu rangkaian reaksi kimia 
maka kenaikan suhu sampai pada batas nilai tertentu, dapat 
mempercepat proses metabolism. Tetapi temperature tinggi yang 
melebihi temperatur maksimum akan menyebabkan denaturasi 
protein dan enzim yang akan menyebabkan terhentinya proses 
metabolism dalam sel. Kisaran suhu optimum bagi prtumbuhan 
fitoplankton skala laboratorium adalah 19 oC – 23 oC. 
 

Teknik kultur fitoplankton secara terkontrol harus dikuasai sehingga 
kegagalan pemeliharaan larva yang disebabkan oleh kekurangan 
pakan alami tidak terjadi. Kultur fitoplankton skala laboratorium 
memerlukan kondisi lingkungan yang terkendali, sehingga perlu 
dilengkapi dengan AC (Air Conditioner) agar suhu ruangan selalu 
terkendali dan ruangan terisolasi dengan lingkungan luar. Fitoplankton 
atau mikroalga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan energi 
cahaya yang dikenal dengan sifat fotoautotrof (mensistesis bahan an 
organik menjadi organik melalui proses fotosintesis) oleh karena itu 
fitoplankton memerlukan cahaya untuk isolasi dan kultur. Untuk itu 
digunakan lampu Sebagai sumber cahaya dengan intensitas cahaya 
500 – 1500 lux. Sebagai sumber aerasi (pengudaraan) digunakan Hi-
blower tersendiri dan dilengkapi dengan saringan untuk memperkecil 
terjadinya kontaminasi. Kultur skala laboratorium untuk isolasi dan 
perbanyakan bibit murni, Sedangkan pada skala massal dilakukan 
untuk perbanyakan. Beberapa jenisfitoplankton yang sering digunakan 
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untuk pembenihan ikan, udang dan kekerangan diantaranya: 
Spirulinasp.,Nannochloropsis sp.,Isochrysissp.,Chlorella sp., 
Tetraselmis cuii, Scenedesmus sp., Skeletonema costatum, dll. 
 

B.  Sterilisasi  
     1. Metode Sterilisasi  

         Pada dasarnya persiapan untuk kultur berbagai kultur berbagai 
jenis phytoplankton adalah sama, yaitu sterilisasi alat dan bahan yang 
bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan.  
Ada lima metode sterilisasi, yakni :  
 
a. Sterilisasi basah  
    metode ini dilakukan dengan cara perebusan, Botol-botol kultur dan 
peralatan lain yang digunakan direbus dengan air hingga mendidih 
selama dua jam, air yang akan digunakan untuk kultur juga dapat 
disterilkan dengan cara ini  
 
b. Sterilisasi dengan Autoclave dan oven  
    Sterlisasi dengan autoclave pada dasarnya menggunakan uap air 
panas bertekanan. Sedangkan, sterilisasi menggunakan oven (hot air 
sterilizer) menggunakan udara panas. Sterilisasi model ini umumnya 
digunakan untuk mensterilkan alat- alat dan botol kultur yang terbuat 
dari gelas. Gambar 2.1 menyajikan contoh salah satu tipe autoclave 
atau oven.  
 

c. Sterilisasi dengan Penyaringan  
    metode ini dilakukan untuk cairan/larutan yang tidak tahan 
terhadap suhu tinggi, misalnya vitamin, sehungga dilakukan 
penyaringan dengan sebuah saringan yang steril.  
 
d. Sterilisasi dengan Sinar ultra Violet  
   Sinar ultra violet dengan panjang gelombang 2000 sampai 3000 A 
dapat membunuh mikroorganisme dengan cara mengahncurkan 
struktur proteinnya. Metodenya ini banyak digunakan untuk 
mensterilkan ruang kerja dan air.  
 
e. Sterilisasi Kimia  
    Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk sterilisasi ini adalah 
HCL,HgCl, Alkohol, Formalin, Cholorin dan sebagainya.  
 
Sterilisasi dilakukan trhadap wadah dan media kultur fitoplankton 
skala indoor/laboraorium , semi massal dan skala massal memerlukan  
wadah dan peralatan a.l  lihat pada lembar praktek unjuk kerja.. 

 
 

   3.1.1. Persiapan Wadah  dan Perlengkapan Bak  Kultur Massal 
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Tahap-tahap yang dilakukan dalam persiapan bak dan 
perlengkapan bak    kultur adalah  : 
1.   Pemasangan instalasi air dan aerasi 
        Kegiatan persiapan meliputi  pemasangan atau perbaikan aerasi 
dalam bak-bak kultur  dan persiapan dalam menyiapkan alat yang akan 
di gunakan  serta pembersihan bak dan peralatan.   Bak kultur yang 
akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan.       
        Instalasi untuk aerasi menggunakan pipa paralon yang dipasang 
pada bak kultur secara vertikal dan ada yang dipasang pada sisi 
panjang dari wadah kultur yaitu bagian paling atas, dan dipasang 
selang aerasi yang dilengkapi dengan kran pengaturan sesuai ukuran 
selang.  
Tujuan dari pemasangan pipa pada bagian atas (lebih tinggi dari media 
kultur) adalah untuk memperkecil kemungkinan tersendatnya media 
kultur ke dalam instalasi/pipa aerasi pada saat blower mati. 

   
 
 

2.  Pembersihan dan Sterilisasi  bak kultur massal  
            Pembersihan bak dilakukan dengan  cara pencucian bak yang 

merupakan  kegiatan rutin produksi fitoplankton sesudah kegiatan 
panen total.   

       Tujuannya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada 
dinding atau dasar bak yang biasanya berwarna hijau lumut.   

 Kegiatan pertama untuk kultur fitoplankton adalah menyiapkan 
wadah/bak dan peralatan  yang bersih dan sudah disanitasi agar tidak 
terkontaminasi oleh predator.   

 Pengeringan dilakukan dengan interval waktu antara 6-24 jam. 
Tujuannya agar media bebas dari bibit penyakit, bau  khlorin, dan 
organisme-organisme yang akan menyebabkan kontaminasi.  

 Selanjutnya dilakukan pemasangan/ pengaturan aerasi. Aerasi 
merupakan suplai oksigen yang sangat dibutuhkan oleh plankton. 
Jumlah  aerasi dalam bak diatur sebanyak 3 titik yang diletakan pada 
dasar bak. Instalasi aerasi ini menghubungkan antara batu aerasi, 
selang dan kran aerasi dengan pipa paralon berdiameter 3/4” .                             
     

                                 
                                             Gb. 9. Pencucian perlengkapan bak kultur 

 
3.1.2.  Persiapan  Media Kultur 
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 Media kultur yang digunakan dalam kultur massal adalah air laut. 
Air laut ditarik menggunakan pompa air laut yang dialirkan melalui instalasi 
pipa yang dihubungkan dengan bak  sand filter, kemudian ditampung di 
bak tandon.     

Sterilisasi air laut diperlukan untuk meghilangkan organisme 
pathogen juga menghindarkan kontaminasi antara fitoplankton dengan 
zooplankton. Sterilisasi air laut pada kultur skala massal menggunakan 
bahan Chlorin (kaporit). Air laut yang akan digunakan sebelumnya 
disaring , lalu disterilkan dengan kaporit 15-20 ppm selama 2-3 hari atau 
sampai netral. Untuk mengetahui/mengecek kandungan chlorin dalam air 
dapat menggunakan chlorin test.  .   
  Kultur pada skala  massal ini menggunakan dua metode, yaitu 
metode langsung (penuh) dan metode bertahap. Pada metode langsung , 
air laut yang sudah disterilkan dapat diairi dalam bak kultur hingga volume 
air mencapai 3/4 bagian dari volume kultur. Apabila volume kultur 10 ton, 
maka bak kultur diari sampai  volume  menjadi 7,5 ton.  Sedangkan pada 
metode bertahap volume air laut digunakan hanya setengan bagian dari 
kapasitas bak kultur.   Air laut steril  yang sudah siap  diatur parameter 
kualitas air  sebagaimana pada tabel ..  

 

Tabel. 3.  Kriteria parameter kualitas air kultur fitoplankton 
Parameter Kriteria 

Suhu 15 -30° C 

Salinitas 28 - 30 ppt 

Oksigen terlarut (DO) ➢ 2 ppm 

pH 7,9 – 8,3 
Sumber : Anindiastuti, dkk, 2007 

 

3. 2. Jenis pupuk pakan alami 
4.  
5.            Dalam kultur fitoplankton, tempat tumbuh dan berkembang biak 

mikroba dinamakan media. Media yang digunakan berbentuk cair 
yang didalamnya terkandung beberapa senyawa kimia (pupuk) yang 
merupakan sumber nutrient untuk kperluan hidupnya. Media tersebut 
dinamakan media pupuk.     

6. Di alam, Fitoplankton mendapatkan nutrien dari air laut yang sudah 
mengandung nutrien yang cukup lengkap. Namun pertumbuhan 
fitoplankton dengan kultur dapat mencapai optimum dengan 
mencampurkan air laut dengan nutrien yang tidak terkandung dalam 
air laut tersebut. Nutrien tersebut dibagi menjadi makronutrien dan 
mikronutrien.   

7. Unsur nutrient yang diperlukan fitoplankton dalam jumlah besar 
disebut makro nutrient a.l : Nitrogen (N), Fosfor(P) , besi ( Fe), Sulfur 
(S), Magnesium (Mg), Kalsium(Ca) dan Kalium (K).  Sedangkan unsur 
hara yang dibutuhkan dalam jumlah relative sedikit  (mikro nutrient) 
adalah : Tembaga (Cu), Mangan (Mn), seng (Zn), Molibdenum (Mo), 
Boron (B) dan Cobalt (Co). Lengkapnya lihat tabel .. Jenis Pupuk 
Fitoplankton dan dosis  Pupuk  kultur semi masssal dan massal 
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8.  
9.  
10. Tabel.  2   Dosis  Pupuk  Kultur Semi  massal dan  Massal 

No Bahan Kimia Dosis (ppm) 

1 UREA     atau  (NH2)2CO 30 

2 ZA   (NH2SO4)   30 

3 TSP  (Ca3PO4) 10-15 
   

11.                     Sumber  :Anindiastuti, dkk, 2007 

12.  
 

 

13. 3. Isolasi dan kultur murni 
Kultur fitoplankton dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu isolasi dan 
perbanyakan (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). kegiatan tersebut 
merupakan kgiatan yang beruntun sehingga keberhasilan pada suatu 
tahap menentukan kebrhasilan pada tahap-tahap berikutnya.  
Kultur fitoplankton merupakan proses pembiakan/perbanyakan 
fitoplankton yang secara garis besar terdiri dari beberapa tahapan proses: 
yaitu,   
Persiapan, terdiri  :  
1). Sterilisasi alat dan bahan,  
2). Persiapan media air laut                                   
3). Pembuatan Pupuk,  
4) Teknik budidaya / kultur,                           
5). Perhitungan kepadatan dan pertumbuhan, 6) Pemanenan 
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A. Isolasi 
Isolasi bertujuan untuk memisahkan satu jenis fitoplankton dari jenis 
lain yang tidak diinginkan, baik karena ingin mengisolasi spesies yang 
diinginkan dari populasi di alam  atau mengisolasi spesies kultur yang 
terkontaminasi oleh organisme lain. sehingga dapat diperoleh kultur 
fitoplankton satu jenis (monospesies) untuk dikembangkan melalui 
perbanyakan.  Isolasi fitoplankton dapat dilakukan dengan 
menyesuaikan ukuran dan karakteristik fitoplankton yang ingin 
diisolasi.  
Menurut Isnansetyo dan Kurniastuty (1995), ada 5 (lima) metode 
isolasi yang dapat dilakukan yaitu:  

1). Metode Isolasi Secara Biologis Metode isolasi ini dilakukan 
berdasarkan pergerakan fitoplankton, yaitu menggunakan pengaruh 
fototaksis positif organisme tersebut. Organisme akan bergerak 
menuju ke sumber cahaya, sehungga dapat dikumpulkan dan 
dipindahkan ke media air laut steril. Proses ini diulang beberapa kali 
sampai fitoplankton terkumpul. 

 
2).  Metode Isolasi Pengenceran Berseri Metode isolasi ini dilakukan bila 

jumlah jenis organisme yang terkumpul sangat banyak dan ada salah 
satu spesies yang dominan. Cara ini dilakukan dengan memindahkan 
sampel ke dalam beberapa tabung reaksi dengan komposisi hara, 
kondisi suhu dan cahaya yang cocok untuk pertumbuhan fitoplankton 
yang akan diisolasi (target). 

 

            
 Gambar 1. Isolasi Mikroalga Pengenceran Berseri 
 

3).  Metode Isolasi Pipet Kapiler Metode isolasi ini dilakukan dengan 
meletakkan sampel sebanyak 10-15 tetes direngah-tengah cawan 
petri. Kemudian masukkan 6-8 tetes mediun yang sesuai di sekeliling 
sampel tersebut. Isolasi dilakukan dengan dengan memindahkan 
sampel air pada tetesan sampel ke salah satu tetesan media dengan 
pipet kapiler. Pemindahan terus dilakukan dari tetesan media ke 
tetesan media berikutnya kemudian didihat di mikroskop hingga 
diperoleh unit fitoplankton tunggal pada suatu tetesan media. Unit 
fitoplankton tunggal tersebut kemudian dipindahkan ke media dan 
kondisi lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhannya. 

 
 
4).  Metode Isolasi Goresan. Metode ini sangat baik digunakan untuk 

mengisolasi fitoplankton sel tunggal seperti Chlorella sp.. Metode ini 
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menggunakan media agar. Media agar pada cawan petri ditulari 
dengan bibit fitoplankton yang berasal dari air sampel dengan cara 
goresan menggunakan ose yang telah dibakar dengan api bunsen. 
Bibit digoreskan dalam media agar dengan pola zig zag. Kemudian 
cawan petri ditutup dan disegel dengan isolatif untuk mencegah 
kontaminasi, kemudian diletakkan dekat lampu untuk pencahayaan. 
Cawan petri diletakkan dalam posisi terbalik untuk menghindari 
tejadinya proses pengeringan atau terjadinya penetesan uap air dari 
bagian tutup cawan petri ke media agar.  

 
 

                                          
 
               Gambar 2. Pola Gores dalam Isolasi Mikroalga Dengan Media Agar  
 

Setelah beberapa hari inokulum akan tampak tumbuh pada goresan 
media agar, tetapi masih bercampur dengan fitoplankton jenis lain. 
Kemudian dilakukan penggoresan berulang-ulang pada media agar 
sampai diperoleh bibit fitoplankton yang dianggap benar-benar murni. 
Selain menggunakan media agar pada cawan petri, dapat pula digunakan 
agar miring dalam tabung reaksi apabila diperlukan. Isolat diinkubasi 
dalam ruangan ber AC untuk menjaga kestabilan suhu 19-23 0C. 
 

  5)  Metode Isolasi Pengulangan Sub-kultur. Metode isolasi ini hampir sama 
dengan metode isolasi pengenceran berseri, tetapi organisme yang 
terkumpul  jumlah dan jenisnya sedikit sehingga dilakukan kultur pada 
media dengan komposisi hara yang berbeda. Kondisi suhu dan intensitas 
cahaya disesuaikan dengan kebutuhan jenis fitoplankton yang 
merupakan target isolasi. 

 

        
                   Gambar 3. Metode Isolasi Pengulangan Sub Kultur  
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Kultur murni hasil isolasi dikembangkan pada media cair dalam tabung 
reaksi dengan volume media kultur 10 ml. Bibit diinokulasi ke tabung 
reaksi secara aseptis. Sebelumnya fitoplankton yang tumbuh diperiksa 
dan diamati dibawah mikroskop, apabila jenis fitoplankton yang diamati 
sesuai dengan yang diinginkan kemudian dilakukan inokulasi pada tabung 
reaksi yang berisi medium tumbuh fitoplankton tersebut.  
Tabung reaksi diletakkan pada rak kulturyang dilengkapi dengan lampu 
sebagai sumber cahaya dan suhu ruangan diatur pada suhu 19-23 0C. 
Larutan diaduk dengan cara dikocok sesering mungkin selama masa 
kultur untuk menghindari pengendapan dan untuk difusi udara. Apabila 
bibit pada tabung reaksi tersebut telah tumbuh dengan baik maka 
fitoplankton tersebut dapat dikembangkan ke dalam botol-botol kultur yang 
lebih besar yaitu erlenmeyer Volume 100 – 250 ml.   
 

Kultur fitoplankton untuk kapasitas 100 – 250 ml tanpa aerasi dilakukan 
dengan cara sebagai berikut :  
1.  Air laut / media cair disaring dengan filter kemudian salinitas diukur dan 

diatur berkisar antara 25-30 ppt  kemudian disterilkan dengan larutan 
hipoklorin, setelah netral kemudian disterilkan lagi menggunakan 
Autoclave.  

 
2.  Selanjutnya diinokulasi bibit /starter dari hasil kultur tes tube dan 

diinkubasi selama 1 minggu pada suhu 19-230C, lampu TL 40 watt 
sambil setiap hari dikocok.  

 
3.  Seminggu kemudian akan terlihat pertumbuhan fitoplankton dan dicek 

di mikroskop apakah benar-benar monospecies dan tidak ada 
kontaminasi.  

4.  Kemudian dilanjutkan kultur murni ke volume yang lebih besar yaitu   
     Erlenmeyer 1.000 ml menggunakan aerasi. 
 

4. Kultur semi massal dan kultur massal 
            Kegiatan kultur skala semi-massal dapat dilakukan diruang semi 

“out door” tanpa dinding, memiliki ratap transparan untuk memudahkan 
cahaya matahari masuk. Kultur dengan wadah aquarium/fiber 
transparan pada volume 80 -100 liter.  

Cara Kultur : air laut dimasukkan ke dalam akuarium dan 
disterilkan dengan larutan hipoklorit/kaporit  60 ppm kemudiandiberi 
aerasi kuat selama 15 menit supaya klorin dapat tercampur dan teraduk 
sempurna serta dapat mematikan organisme pathogen di kolom air. 
Kemudian aerasi dimatikan dan dibiarkan selama 24 jam.  

Setelah 24 jam dilakukan penetralan sisa khlorin pada air media 
dengan menggunakan Natrium Thiosulfat sebanyak maksimal 1⁄2 dari 
dosis khlorin. Pengecekan air dilakukan dengan chlorine test, bila 
berwarna kuning berarti media belum netral atau masih mengandung 
klorin dan bila jernih atau sudah tidak berwarna berarti media sudah 
netral. Inokulum/bibit dimasukkan sekitar 1/3  bagian volume kultur.  
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   Pupuk teknis digunakan untuk pemupukan sesuai dengan dosis 
yang telah ditentukan. Pencahayaan mengandalkan cahaya matahari 
tetapi apabila cahaya matahari tidak mencukupi karena adanya awan 
ataupun pada musim hujan, digunakan lampu TL atau lampu sorot  yang 
diletakkan beberapa sentimeter diatas permukaan air. Aerasi harus 
selalu dijalankan karena dibutuhkan untuk pencampuran pupuk dan 
difusi udara dalam media kultur. Kultur semi masal merupakan kegiatan 
perantara dari skala laboratorium ke skala masal. Selain itu, kultur skala 
semi masal merupakan kegiatan penyuplai untuk bibit dan adaptasi bibit 
dengan penggunaan pupuk teknis. Stater atau bibit fitoplankton yang 
digunakan pada kultur skala semi masal berasal dari kultur skala 
laboratorium. 

 
2.. Kultur Skala Massal Out-Door (Kultur Massal)  

  Kultur skala masal dapat secara terbuka maupun dengan 
menggunakan atap transparan. Seringkali apabila cahaya matahari 
tidak mencukupi karena adanya awan ataupun pada musim hujan, 
digunakan lampu TL yang diletakkan beberapa sentimeter diatas 
permukaan air. kultur massal/out door dimulai dari volume 1 ton sampai 
dengan 20 ton atau lebih. Pupuk yang digunakan untuk kultur massal 
adalah pupuk teknis atau pupuk pertanian, dan menggunakan bibit dari 
skala semi masal ataupun dapat menggunakan bibit yang diambil dari 
bak kultur lain yang terlebih dahulu dicek di mikroskop. Lamanya waktu 
kultur tergantung dari sifat spesifik jenis fitoplankton yang dikultur dan 
kondisi lingkungan. Pada fitoplankton jenis Skeletonema costatum 
memerlukan waktu untuk bertumbuh dan mencapai puncak kepadatan 
sel selama 24 jam, berbeda dengan Chaetoceros calcitrans maupun 
Thalassiosira sp yang memerlukan untuk pertumbuhan sel sekitar 3-4 
hari. Untuk memelihara fitoplankton dalam fase pertumbuhan, 
pemindahan kultur fitoplankton secara berkala merupakan cara yang 
terbaik. Ada juga cara kultur berturut-turut yaitu bahan-bahan nutrient 
dan air laut ditambahkan kedalam bak dengan volume yang sama 
dengan volume kultur yang keluar. Pola pertumbuhan yang normal 
hanya dimiliki oleh fitoplankton kualitas yang baik yang dapat digunakan 
sebagai pakan alami larva ikan. Keberhasilan kultur tercapai bila media 
kultur dipadati oleh populasi fitoplankton. Pertumbuhan sel dalam kultur 
ditandai dengan bertambah besarnya ukuran sel dan banyaknya jumlah 
sel. Keberhasilan kultur dipengaruhi oleh media kultur yang bebas 
kontaminasi, waktu kultur, kualitas bibit, kepadatan awal tebar bibit, 
kondisi lingkungan seperti kuantitas cahaya matahari dan musim.  
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5. Pengamatan pertumbuhan dan kepadatan plankton 
A. PERTUMBUHAN 

 Pertumbuhan merupakan suatu proses kehidupan yang irreversible 
artinya tidak dapat dibalik kejadiannya. Pertumbuhan didefinisikan sebagai 
pertambahan kuantitas konstituen seluler dan struktur organisme yang dapat 
dinyatakan dengan ukuran, diikuti pertambahan jumlah, pertambahan ukuran sel, 
pertambahan berat atau massa dan parameter lain. Sebagai hasil pertambahan 
ukuran dan pembelahan sel atau pertambahan jumlah sel maka terjadi 
pertumbuhan populasi mikroorganisme.Pertumbuhan pada mikroorganisme 
diartikan sebagai penambahan jumlah atau total massa sel yang melebihi 
inokulum asalnya. pertumbuhan mikroalga/fitoplankton diindikasikan dengan 
terjadinya perubahan jumlah populasi/kepadatan sel selama masa pemeliharaan. 
Selama masa inkubasi fitoplankton mengalami proses pertumbuhan yang mana 
peningkatan jumlah kepadatan sel merupakan indikator terjadinya pertumbuhan.  
 Menurut Isnansetyo dan Kurniatuti (1995) kepadatan sel digunakan 
secara luas untuk mengetahui pertumbuhan fitoplankton.  Pertumbuhan 
mikroalga dibagi dalam lima fase pertumbuhan, yaitu fase lag, fase logaritmik 
atau eksponensial, fase penurunan laju pertumbuhan, fase stasioner, dan fase 
kematian. 
 
1. Fase Lag/Adaptasi. 
 Fase ini ditandai dengan peningkatan populasi yang tidak nyata. fase ini 
disebut juga sebagai fase adaptasi karena mikroalga sedang beradaptasi 
terhadap media tumbuh yang baru. Lamanya fase lag tergantung pada umur 
inokulum yang dimasukkan. Sel-sel yang diinokulasikan pada awal fase lag akan 
mengalami fase lag yang singkat. Inokulum yang berasal dari kultur yang sudah 
tua akan mengalami fase lag yang lama, karena membutuhkan waktu untuk 
menyusun enzim-enzim yang tidak aktif.  
Pada fase adaptasi sel mengalami defisiensi enzim atau koenzim, sehingga 
harus disintesis terlebih dahulu guna berlangsungnya aktivitas biokimia sel 
selanjutnya. Pertumbuhan pada fase tersebut umumnya berupa pertambahan 
massa dan ukuran sel. Organisme mengalami metabolisme, tapi belum terjadi 
pembelahan sel sehingga kepadatan sel belum meningkat. 
 
2. Fase Logaritmik atau Eksponensial. 
 Fase ini diawali oleh pembelahan sel dan ditandai dengan naiknya laju 
pertumbuhan hingga kepadatan populasi meningkat. laju pertumbuhannya 
meningkat dengan pesat dan selnya aktif berkembang biak. Ciri metabolisme 
pada fase ini adalah tingginya aktivitas fotosintesis yang berguna untuk 
pembentukan protein dan komponen-komponen penyusun protooplasma sel 
lainnya tinggi, yang berperan dalam proses pertumbuhan. 
 
3. Fase Penurunan Pertumbuhan 
 Berupa titik puncak dari fase eksponesial sebelum mengalami fase 
stasioner. Dimana penambahan jumlah individu mulai berkurang dan ini 
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya berkurangnya sumber nutrien yang 
ada di dalam media sehingga mikroalga tidak akan bisa meningkatkan 
jumlahnya. 
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4. Fase Stasioner 
 Pada fase ini mengalami pengurangan sumber nutrien. Artinya, sumber 
yang ada untuk mikroalga mengalami kehabisan atau tidak ada yang menambahi 
sehingga mikroalga tidak bisa melakukan pertumbuhan namun juga tidak secara 
langsung mengalami kematian. Maka dari itu kurva grafik mendatar, artinya tidak 
naik karena tidak adanya pertumbuhan dan tidak turun karena tidak secara 
langsung mengalami kematian. Fase stasioner ditandai dengan terjadinya 
keseimbangan antara tingkat pertumbuhan dan tingkat kematian sel. 
Pertambahan sel terjadi dalam jumlah kecil. Penurunan laju pertumbuhan pada 
fase stasioner disebabkan keterbatasan nutrien dalam media kultur dapat 
menghambat proses metabolisme sel.  
 
5. Fase Kematian 
 Setelah fase stasioner, terjadi pengurangan jumlah sel secara bertahap. 
Sel- sel mati dengan kecepatan yang bervariasi, bergantung pada jenis dan 
kondisi lingkungan. Beberapa faktor yang menyebabkan kematian sel adalah 
jumlah nutrien berkurang, jumlah suplai CO2 dan O2 berkurang, perubahan pH 
media, dan rendahnya penetrasi cahaya yang dipengaruhi oleh kerapatan sel. 
Pada fase ini grafik menunjukkan penurunan secara tajam karena merupakan 
akhir dari suatu jumlah individu yang kembali ke titik awal. Ini disebabkan 
mikrobia sudah tidak mampu bertahan hidup selama stasioner  (yang tidak 
mendapatkan sumber nurtien). 
 

                 
                         Gambar 1. Kurva Pertumbuhan Fitoplankton. 
 
Keterangan: 1. Fase lag/adaptasi 2. Fase logaritmik atau eksponensial  3. Fase   
                         penurunan laju pertumbuhan 4. Fase stasioner   5. Fase kematian  

 

 
Pengamatan pertumbuhan perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas dan 
kuantitas  sel fitoplankton yang dikultur. Kualitas sel fitoplankton yang baik 
dapat diketahui dari kepadatan dan ada tidaknya kontaminasi baik dari 
protozoa maupun dari spesies plankton lain. selain dilakukan terhadap 
kepadatan fitoplankton, penting juga untuk mengamati parameter biotik, 
misalnya kontaminan oleh protozoa, Zooplankton, dan fitoplankton lain 
yang kehadirannya tidak diinginkan. Pengamatan ini dapat dilakukan 
secara fisual dengan memperhatikan perubahan warna media air kultur 
secara cermat dan hal ini membutuhkan keahlian dan pengalaman, tetapi 
unutk hasil yang baik dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan di 
mikroskop. Dalam pemeliharaan kultur fitoplankton skala masal 
adakalanya mengalami kontaminasi. Kontaminan yang sering muncul 
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antara lain dari jenis alga benang, ciliata, bakteri dan jamur. Meskipun 
demikian secara praktis beberapa bakteri dalam kultur masal tidak 
menjadi masalah namun perlu dihindari. Dalam kultur sederhana, ada 
bahaya kontaminasi diatom yang tinggi dan mengakibatkan 
perkembangan yang berlebihan. Hal ini dapat dihindarkan dengan 
menambah germanium dioksida (6 mg/l) kedalam media. Germanium 
dioksida tidak larut dalam air sehingga diperlukan sodium hidroksida yang 
pekat untuk melarutkannya. Sedangkan untuk mengontrol kontaminan 
pada kultur massal, ada beberapa treatmen yang dapat dilakukan 
(Richmond, 2004), yaitu: (1) Menurunkan pH, (2) klorinasi 4-10 ppm 
tergantung kepadatan sel, kandungan bahan organik yang tinggi dan suhu 
tinggi  
 
14. 6. Panen 
Panen fitoplankton harus dilakukan pada saat yang tepat yaitu pada saat 
fitoplankton tersebut mencapai puncak populasi. Fitoplankton dapat 
dipanen dan diberikan langsung sebagai pakan alami bagi larva 
ikan/udang bersama-sama dengan air kultur maupun dengan cara 
pemisahan dulu dari air kulturnya. pada umumnya, pemanenan hasil kultur 
fitoplankton adalah bersamaan dengan air media kulturnya karena ukuran 
fitoplankton yang mikroskopis sulit dilakukan penyaringan (2-20 µm) 
seperti Nannochloropsis sp.,Isochrysis sp.,Chlorella sp., Tetraselmis 
sp.,Scenedesmus sp. Fitoplankton yang dapat disaring adalah 
Skeletonema sp. dan Spirulina sp. selnya berbentuk benang dengan 
ukuran diatas 20 µm.  
           Pemanenan fitoplankton dilakukan setelah fitoplankton berumur 5-7 
hari karena fitoplankton tersebut mencapai puncak populasi pada saat hari 
ke 5-7 setelah pembibitan. Fitoplankton yang siap untuk dipanen minimal 
memiliki kepadatan 10 juta sel/mL (optimal 15 juta sel/ml) atau indikasi 
suatu fitoplankton  yang siap panen ketika warnanya sudah lebih pekat 
atau terjadi blooming. Apabila pemanenan terlalu cepat atau belum 
mencapai puncak populasi, zat hara pada media hidup masih cukup besar 
sehingga dapat membahayakan organisme pemangsa (larva dan rotifer) 
dan mempengaruhi kualitas air media hidupnya. Sedangkan apabila 
pemanenan dilakukan terlambat maka sudah banyak terjadi kematian 
sehingga kualitas fitoplankton turun.  
 
Teknik panen  yang dapat dilakukan ialah dengan menggunakan pompa 
dan didistribusikan langsung bersamaan dengan air media kultur ke bak 
pemeliharaan rotifer. Demikian juga halnya bila akan digunakan di bak 
pemeliharaan larva (green water system), namun terlebih dahulu 
ditampung di dalam wadah khusus.  
Panen dengan cara  memindahkan langsung fitoplankton bersama air 
media kultur ke bak pemeliharaan rotifer. Demikian juga halnya , bila  akan 
digunakan pada bak pemeliharaan larva (gambar terlampir).   
Air fitoplankton  tersebut disalurkan ke dalam wadah pemeliharaan larva 
maupun wadah kultur rotifer  menggunakan pompa celup yang 
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dihubungkan dengan selang  air  dan stop kran. Selanjutnya Ujung selang 
yang lain diberi saringan (filter bag nylon) ukuran 20 mikron. 
 
Pemanenan fitoplankton dapat dilakukan dengan dua cara yaitu panen 
total dan panen sebagian/parsial.  
 Panen total adalah kultur hanya satu kali siklus dan dipanen 
seluruhnya, demikian berulang.   Kelebihan  cara ini adalah kultur 
fitoplankton lebih murni , akan tetap memiliki kelemahan ,antara lain sering 
mengalami kegagalan pada tahap kultur awal karena fitoplankton butuh 
adaptasi lingkungan.    

Panen sebagian (parsial) adalah memanen fitoplankton sekitar 50-
75 % dari volume total, kemudian diisi air laut sampai volume semula dan 
dilakukan pemupukan kembali . Kultur dengan cara ini dapat dilakukan 
berulang ulang hingga maksimal 8 siklus atau dalam waktu 2 bulan masa 
kultur.  Cara ini lebih baik namun, kelemahannya pada kemungkinan 
kontaminasi bila pelaksanaan tidak hati hati dan tidak menjaga kesterilan 
media , wadah dan peralatan lainnya.  
  

             
           

Gb… Methode Distribusi Kultur Fito             Gb. .. Panen Fitoplankton 
             

  
Pemanenan fitoplankton dapat dilakukan dengan berbagai macam alat 
sesuai dengan kebutuhan dan jumlah fitoplankton.  Peralatan panen  
antara lain : pompa celup, selang plastic (slang spiral),  dan berbagai 
macam filter.   
           Berdasarkan pola pertumbuhan fitoplankton, maka pemanenan  
fitoplankton harus dilakukan pada saat yang tepat yaitu pada saat 
fitoplankton tersebut mencapai puncak populasi.  .                                                   
 

1. Formatif  

1.  Unsur  belerang untuk kultur fitoplankton secara massal dapat 
diperoleh melalui pengggunaan  bahan ? 

2.   Sebutkan Faktor faktor  yang mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton 
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3.   Faktor lingkungan yang mampu membentuk senyawa organik dan 
senyawa    an organik  melalui  proses fotosintesis  

 
 
 
 

N. PENUTUP  
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O. TES SUMATIF 

 

1.   Sebutkan  jenis fitoplankton yang telah dikembangkan secara massal 
2. Sebutkan  Jenis fitoplankton yang memiliki ukuran 2-4 mikron , 

berwarna  hijau, memiliki flagel  
3.   Berapa Kepadatan bibit fitoplankton untuk kultur massal 
4. Apa perbedaan persiapan wadah dan media fitoplankton di 

laboratorium (kultur murni)  dengan kultur massal ..? 
5. Mengapa air selalu harus di aerasi selama kultur fitoplankton  

berlangsung? 
6. Mengapa tinggi bak kultur fitoplankton harus diatur tidak lebih dari 1,5 

meter …? 
7. Setelah 5 hari kultur warna air kultur fitoplankton berubah menjadi 

bening. Apa yang terjadi dengan  kultur fitoplankton tersebut  
 

 

  



32 
 

P. KUNCI JAWABAN



 
 

Q. DAFTAR PUSTAKA 

  
Anindiastuti, dkk . 2007  Budidaya skala massal dalam  Budidaya 

Fitoplankton & Zooplankton. Penerbit Balai Besar Pengembangan 
Budidaya Laut. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen 
Kelautan dan perikanan , Lampung. ISBN : 979-95483-9-X. 

 
Haryati. 2005. Pengaruh Penggantian Artemia Salina dengan Daphnia sp. 

Terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Benih Gurami 
(Osphronemus gouramy L.). Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor 

 
Susanto, H. 2002. Budidaya Ikan Di Pekarangan. Penebar Swadaya, Jakarta. 

 
Aslianti, T. 1994. Upaya Peningkatan Viabilitas larva bandeng (Chanos 

chanos) melalui pengkayaan makanan alami. Jurnal Pen. Budidaya 
pantai, 10(3): 9-16 

 
Chumaidi, W. Pamungkas, A. Priyadi, dan I. Insan. 2001. Pengaruh Pakan 

Alami (Moina sp.) yang dierkaya nutrisinya untuk pakan benih ikan patin 
jambal (Pangasius jambal). Lap. Teknis Hasil Penelitian. Balai 
Penelitian Perikanan Air Tawar Supamandi, 9 pp. 

 
Isnansetyo A, dan Kurniastuty, 1995. Teknik Kultur Phytoplankton &  

Zooplankton. Penerbit kanisius yogyakarta. 
 
Ismail, W., P.T. Imanto, S.E. Wardoyo, Z. Syafara, dan B. Priono. 1999. 

Kultur intensif rotifera (Brachionus plicatillis) dengan kadar vitamin E 
yang berbeda. J. Pen. Per. Indonesia, 5(3); 96-102. 

 
Hirayama, K. And K. Watanabe. 1973. Fundamental studies on physiology of 

rotifers fot its mass culture-IV. Nutritional Effect of East on Population 
Growth of Rotifera, 39(11):129-133. 

 
Purba, R. 1995. Peningkatan gizi rotifera pakan larva ikan kerapu macan. 
Warta penelitian dan Pengembangan Pertanian, 17(1):4-6. 

 
Yunus  dan  K.Suwirya.  1999.  Pengaruh  Substitusi  Alga Nannochloropsis   

oculata dengan pakan buatan dalam budidaya rotifera (Brachionus 
plicatillis). J. Pen. Per. Indonesia,5(2):6-13 

 
Watanabe, T., C. Kitajima, and S. Fujita 1983. Nutritional values of live food 

organisms used in Japan for mass Propagation of fish: A review. 
Aquaculture, 34:115.143 

 
 http://www-balaidiklatperikanan.blogspot.co.id/2014/01/makananalami-benih-
ikan.html 
 
 http://komunitaspenyuluhperikanan.blogspot.co.id/2017/04/produksiakan-palami-
untuk-mendukung.html 
 

 

http://www-balaidiklatperikanan.blogspot.co.id/2014/01/makananalami-benih-ikan.html
http://www-balaidiklatperikanan.blogspot.co.id/2014/01/makananalami-benih-ikan.html


 
 

 
  
 


