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KATA PENGANTAR

Buku Teknologi Pakan alami: Pengantar Praktikum disusun untuk mahasiswa

Prodi Biologi Universitas Negeri Yogyakarta. Buku ini hanya sebagai acuan dasar bagi

mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktikum laboratorium maupun praktikum

lapangan.  Berbagai inovasi teknis dari mahasiswa tentang metode kultur pakan alami

dengan berdasar pada penguasaan teoritis dan pengalaman sangat terbuka untuk

dilakukan.

Kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan buku ini

sangat kami harapkan.  Semoga buku Pengantar Praktikum ini dapat bermanfaat bagi

yang memerlukannya.

Penyusun

                                                                                                                    Satino
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PENDAHULUAN

Tuntutan untuk memiliki keahlian dan sekaligus ketrampilan serta penguasaan

science dan knowledge bagi para lulusan perguruan tinggi saat ini merupakan keharusan,

mengingat semakin ketatnya persaingan dalam dunia pekerjaan baik sektor formal

maupun informal.  Mahasiswa Biologi dituntut memiliki kemampuan dan keahlian

khusus yang sejalan dengan bidang yang ditekuni. Kemampuan untuk mengamati,

mengerti, memahami objek-objek biologi dan kemudian menerapkan serta

mengembangkannya dalam karya tekhnologi sederhana tepat guna  adalah merupakan

salah satu nilai tambah yang sebaiknya dimiliki oleh Mahasiswa Biologi.

Kebiasaan untuk mengamati sudah menjadi rutinitas bagi Mahasiswa Biologi,

namun kemauan dan kemampuan untuk mengerti serta memahami bahkan

mengaplikasikannya dalam bentuk tekhnologi yang bermanfaat masih  dianggap sebagai

sesuatu yang langka. Kurangnya minat dan kemauan mahasiswa untuk memanfaatkan

peluang objek biologi sebagai kajian yang dapat memberi peluang lahirnya tekhnologi

alternatif menjadi bahan pemikiran yang harus segera diberikan fasilitas jalan keluarnya.

Kegiatan Praktikum Tekhnologi Budidaya Pakan Alami diharapkan dapat menjadi salah

satu faktor yang menggugah mahasiswa untuk lebih kreatif, inofatif dan aplikatif.

Pakan alami bagi para praktisi dibidang budidaya perikanan menjadi salah satu

faktor yang sangat menentukan keberhasilan. Pakan alami menjadi sumber nutrisi paling

penting pada stadium awal perkembangan organisme (larva ikan, udang, kepiting dll).

Setelah melewati tahapan ini pakan alami tetap merupakan makanan utama bagi

organisme perairan, sedangkan pakan buatan diberikan untuk menutupi kekurangan

nutrisi akibat jumlah pakan alami yang tersedia sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan



organisme yang dibudidayakan. Selain sebagai sumber makanan utama, pakan alami

mempunyai juga peran ekologis yang sangat penting dalam ekosistem perairan.  Hal

inilah yang menjadi alasan mengapa Tekhnologi Budidaya Pakan Alami menjadi penting

untuk di berikan kepada mahasiswa biologi sebagai sarana untuk memberikan nilai

tambah dibidangnya.

Praktikum Tekhnologi Budidaya Pakan Alami diawali dengan pengenalan

mahasiswa terhadap objek pakan alami, khususnya pada ekosistem perairan tawar. Hal

ini diberikan karena mahasiswa peserta sebagian besar belum mengenal objek secara

baik. Praktikum juga memuat tentang berbagai tekhnologi budidaya pakan alami dan

contoh aplikasinya terhadap organisme konsumen.

Penguasaan tekhnik budidaya pakan alami harus disertai dengan pemahaman

berbagai bidang ilmu dasar biologi seperti taksonomi, Fisiologi, Biokimia, Mikrobiologi,

Ekologi dan lain-lain, untuk itu, Matakuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester

akhir.



Topik I :  Mengenal Pakan Alami Pada Ekosistem Air Tawar

A. Tujuan

1. Mahasiswa mengenal jenis-jenis pakan alami pada ekosistem perairan tawar

2. Mahasiswa memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengidentifikasi

berbagai jenis pakan alami

3. Mahasiswa dapat membedakan jenis pakan alami pada berbagai ekosistem air

tawar

B. Teori

Semua organisme hidup yang ditemukan pada ekosistem perairan dapat

dikategorikan sebagai pakan alami. Perbedaan mereka hanya terletak pada tingkatan

trofiknya, bisa sebagai produsen, konsumen tingkat I, konsumen tingkat kedua, dan

selanjutnya atau sebagai pengurai.  Pada ekosistem perairan tawar, pakan alami dapat

berupa fitoplankton, zooplankton, jentik-jentik nyamuk, pengurai dll.

Keberadaan pakan alami pada ekosistem perairan tawar sangat mutlak adannya.

Pakan alami selain berperan sebagai penyedia energi, berperan juga sebagai penyeimbang

dan menjaga kesetabilan ekosistem. Mengacu pada peran ini maka sebenarnya pakan

(makanan) alami perannya tidak bisa digantikan oleh pakan buatan. Pakan buatan hanya

bisa menggantikan pakan alami sebatas memenuhi kebutuhan energi untuk pertumbuhan

dan perkembangan organisme produktif seperti ikan, kerang, udang dll tetapi tidak bisa

menggantikan peran ekologis pakan alami, bahkan dalam kondisi berlebih pemberian

pakan buatan  akan menggangu  ekosistem.

Para praktisi perikanan menyadari betul pentingnya pakan alami sebagai

penyangga ekosistem dalam usaha budidaya perikanan. Oleh karena itu, dalam kolam



pembenihan maupun pembesaran akan selalu diawali dengan berbagai persiapan yang

tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan berbagai jenis pakan alami.

Perbedaan kebiasaan dan cara makan pada berbagai jenis organisme yang

dibudidayakan akan menyebabkan pembentukan struktur komunitas pakan alami yang

berbeda dalam ekosistemnya. Pengetahuan tentang jenis-jenis pakan alami dan

dinamikanya pada berbagai kolam air tawar yang berbeda menjadi penting digunakan

sebagai salah satu unsur yang dapat menilai peran dan fungsi biologis masing-masing

organisme hidup dalam lingkungannya.

Kegiatan 1.   Mengenal Pakan Alami Pada Ekosistem Kolam Ikan Air Tawar

A. Tujuan

1. Mahasiswa mengenal jenis-jenis pakan alami pada kolam ikan tawar

2. Mahasiswa memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengidentifikasi

berbagai jenis pakan alami pada kolam ikan tawar

B. Alat-alat yang digunakan

Planktonet, PH meter, Termometer, Secchi-disk, Ember plastic, Botol flakon,

Mikroskop, Pipet tetes, dll

C. Bahan-bahan yang digunakan

Formalin 4% dan Sampel pakan alami



D. Cara Kerja

1. Prosedur Pengambilan Sampel Di lapangan

a. Ambilah sampel pakan alami pada beberapa kolam ikan yang ada disekitar

kita

b. Sampel pakan alami yang berada dikolam air diambil dengan menyaring

dengan planktonet atau langsung tanpa disaring sedangkan pakan alami

yang ada di dasar perairan diambil dengan menggunakan corer, masing-

masing dengan volume yang terukur

c. Pisahkan dan bedakan masing-masing sampel dan usahakan sampel diambil

pada kolam ikan dengan sistem dan jenis ikan yang berbeda seperti kolam

dengan beton atau tanah, jenis ikan yang dibudidayakan seperti lele, nila,

gurameh, atau sistem budidaya campuran (polikultur) dan lain-lain

d. Catatlah masing-masing data lapangan dengan teliti dan jelas seperti tempat

dan waktu pengambilan sample, warna air, tipe kolam (permanen,

semipermanen), Metode budidaya (monokultur, polikultur), jenis ikan yang

dibudidayakan, umur/waktu tebar, metode persiapan dll

e. Bawalah sampel ke laboratorium untuk diidentifikasi jenis-jenis pakan alami

yang ditemukan

f. Kalau waktunya tidak memungkinkan, awetkan sampel dengan formalin 4%

dan simpan dalam almari pendingin



2. Prosedur Pengamatan Laboratorium

a. Ambillah sampel dengan pipet tetes dengan volume 0,04 ml/tetes (1cc = 25

tetes), teteskan diatas gelas objek dan tutup dengan gelas cover ukuran

18 mm x 18 mm

b. Amati dengan mikroskop dengan perbesaran 40X – 1000X

c. Identifikasi masing-masing species yang ditemukan dan hitung jumlahnya

E. Analisis Data

1. Buatlah tabel pengamatan yang dapat memuat semua karakter dan parameter

pengamatan

2. Hitunglah densitas pakan alami, indeks keanekaragaman, indeks kesamaan jenis

dan indeks dominansinya

3. Apakah ditemukan perbedaan jenis, densitas dan angka-angka indeks pada

kolam dengan tipe dasar yang berbeda atau pada kolam dengan jenis ikan yang

berbeda atau perbedaan kolam dengan parameter dan kondisi lingkungan yang

berbeda

F. Diskusi

Berdasarkan data yang ada dan mengacu pada pustaka diskusikanlah:

1. Kenapa terjadi perbedaan atau persamaan jenis pakan alami yang ditemukan

pada masing-masing kolam ikan atau perairan lain dengan tipe yang sama atau

dengan tipe yang berbeda.

2. Kolam ikan seperti apa yang menurut anda paling ideal

3. Adakah jenis pakan alami yang menarik bagi saudara untuk dilakukan kultur

murni dan berikan alasannya



G. Laporan

Buatlah laporan yang berisi: Tujuan, Kajian pustaka, Cara kerja, Metode sampling,

Hasil pengamatan, Analisis data, Diskusi/Pembahasan dan kesimpulan

Kegiatan 2.   Mengenal Pakan Alami Pada Ekosistem Sawah

A. Tujuan

1. Mahasiswa mengenal jenis-jenis pakan alami pada berbagai ekosistem sawah

2. Mahasiswa memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengidentifikasi berbagai

jenis pakan alami pada ekosistem sawah

B. Alat-alat yang digunakan

Botol sampel, Mikroskop, Pipet tetes, dll

C. Bahan-bahan yang digunakan

Sampel pakan alami dari ekosistem sawah

D. Cara Kerja

1. Prosedur Pengambilan Sampel di lapangan

a. Ambilah sampel pakan alami pada beberapa ekosistem sawah yang ada

disekitar kita

b. Pengambilan sampel pakan alami yang berada dikolam air diambil dengan

menggunakan tempat (wadah) dengan volume terukur sedangkan pakan alami

yang ada di dasar  diambil dengan menggunakan corer, masing-masing

dengan volume yang terukur

c. Pisahkan dan bedakan masing-masing sampel dan usahakan sampel diambil

pada tempat dan pengelolaan sawah yang berbeda (misalnya sawah dengan



pupuk organic, anorganik, campuran, menggunakan pestisida, sawah irigasi

atau tadah hujan dan lain sebagainya

d. Catatlah masing-masing data lapangan dengan teliti dan jelas

2. Prosedur Pengamatan Laboratorium

Prosedur pengamatan plankton sama dengan kegiatan I, sedangkan pakan alami

yang hidup di dalam substrat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Sediakan saringan bertingkat dengan mess yang berbeda dengan urutan mess

paling besar berada pada bagian paling atas

b. Substrat dasar ditempatkan pada saringan tersebut dan dicuci dengan air kran

sehingga organisme yang ada akan tertahan pada saringan sesuai dengan

ukurannya

c. Amati dan identifikasi dengan menggunakan buku identifikasi yang ada

E. Analisis Data

1. Buatlah tabel pengamatan yang dapat memuat semua karakter dan parameter

pengamatan

2. Hitunglah densitas pakan alami, indeks keanekaragaman, indeks kesamaan jenis

dan indeks dominansinya

3. Bandingkan hasil yang diperoleh pada masing-masing tempat pengambilan

sample yang terdiri dari jenis pakan alami yang ditemukan, kepadatan, ideks

dominansi dll



F. Diskusi

Berdasarkan data yang ada dan mengacu pada pustaka diskusikanlah:

1. Kenapa terjadi perbedaan atau persamaan jenis pakan alami yang ditemukan pada

ekosistem sawah

2. Adakah jenis pakan alami yang menarik bagi saudara untuk dilakukan kultur

murni dan berikan alasannya

G. Laporan

Buatlah laporan yang berisi: Tujuan, Kajian pustaka, Cara kerja, Metode sampling,

Hasil pengamatan, Analisis data, Diskusi/Pembahasan dan kesimpulan



Topik II :  Kultur Pakan Alami

Kegiatan 1.   Tekhnik dan Metode Pengambilan Bibit Diatomae dari Lingkungan

Alami

A. Tujuan

1. Mahasiswa dapat mengenal habitat asli/alamiah dari diatomae

2. Mahasiswa dapat mengenal distribusi diatomae dalam ekosistem perairan

3. Mahasiswa memiliki keahlian tekhnik maupun metode pengambilan diatomae

dari lingkungan alaminya untuk dibudidayakan dalam bak-bak kultur

4. Mahasiswa memiliki pengetahuan beberapa factor pembatas untuk pertumbuhan

dan perkembangan diatomae

5. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menghitung dan memprediksi

perkembangan kultur diatomae

B. Teori

Diatomae merupakan salah satu klassis dari phyllum Crysophyta yang memiliki

peran sangat penting dalam ekosistem perairan.  Diatomae dapat berperan sebagai

produsen primer maupun sebagai pakan alami bagi zooplankton maupun berbagai

anakan/burayak organisme perairan produktif.  Dalam ekosistem laut diatomae

merupakan salah satu fitoplankton yang memiliki peran terpenting, artinya

keanekaragaman dan kemelimpahan perikanan laut sangat tergantung baik secara

langsung maupun tidak langsung pada diatomae.

Diatomae dimasukan dalam phyllum Crysophyta karena sel-selnya mempunyai

dinding yang mengandung pasir (silikat). Diatomae sebenarnya merupakan organisme



bersel tunggal, namun banyak diantara speciesnya yang ditemukan hidup berkoloni.

Susunan sel diatomae mirip kotak yang memiliki tutup (setangkup).

Secara umum diatomae berkembang biak dengan pembelahan sel.  Sel induk

akan membelah menjadi dua yaitu satu sel berupa tutup kotak dan satu sel berupa wadah

(dasar) kotak. Sel anakan senantiasa akan mempergunakan sel dari induknya menjadi

tutup kotak, dengan demikian masing-masing sel anakan tersebut akan membentuk sel

diatomae yang utuh. Perkembangbiakan seperti ini bagi sel anakan yang dihasilkan dari

wadah sel induk akan menghasilkan individu yang semakin lama memiliki ukuran yang

semakin kecil. Untuk menghindari dari hal seperti ini maka diatomae memiliki

mekanisme melalui auksospora, yaitu mengeluarkan isi sel dari cangkang. Isi sel tanpa

cangkang ini akan membesar hingga memiliki ukuran yang sama dengan sel induknya

yang semula dan baru kemudian membentuk cangkang baru.

Habitat diatomae adalah sebagai plankton dalam air, sebagai bentos, atau

menempel pada organisme hidup lain di dalam perairan sebagai perifiton.

C. Alat yang dipergunakan

Planktonet untuk fito dan zooplankton, Ember plastik kapasitas 10 – 20 liter, Aerator

baterai, Lux meter, pH meter

D. Cara Kerja

1. Sebelum pengambilan diatom dari lapangan, persiapkan terlebih dahulu media

untuk membawa diatomae dari lapangan ke laboratorium dengan cara merebus 10

liter air sumur  hingga mendidih, kemudian dinginkan dan tampung dalam ember

plastik.



2. Ukur dan catat komponen-komponen fisik dan kimia perairan seperti warna air,

pH, intensitas cahaya dll.

3. Lakukanlah pengambilan diatomae pada siang hari cerah (antara pukul 09.00 –

14.00)

4. Ambil 200 liter air dari permukaan perairan (waduk) dengan ember plastik,

kemudian saring dengan planktonet no 25 (mata jaring 60µ x 60µ) atau dengan

planktonet dengan mata jaring lebih kecil.

5. Ulangi pengambilan tersebut minimal tiga kali ulangan pada tempat yang berbeda

6. Masukkanlah air yang tersaring tersebut kedalam ember penampung sementara

7. Untuk memisahkan fitoplankton dari zooplankton, saringlah air dalam ember

penampung sementara dengan planktonet no 20 (planktonet zooplankton).

8. Tampung air yang keluar dari saringan tersebut dengan ember plastik dan

buanglah air dalam botol penampung (flakon). Ulangi hal ini minimal sebanyak

dua kali.

9. Air yang berisi fitoplankton kemudian masukan ke dalam ember penampung yang

telah disiapkan dan di beri aerasi

10. Bawalah dengan hati-hati bibit alami diatomae tersebut ke laboratorium dan siap

untuk dibudidayakan

E. Analisis Data

Hitunglah densitas dan beberapa angka indeks dari species diatomae yang ditemukan

F. Diskusi

Data-data yang diperoleh bandingkan dengan kajian secara teoritis dan diskusikanlah

hal tersebut



Kegiatan 2.  Identifikasi jenis-jenis diatomae yang akan dibudidayakan

A. Tujuan

a. Mahasiswa memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengidentifikasi berbagai

jenis diatomae.

b. Mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis diatomae yang akan dibudidayakan

c. Mahasiswa mampu menghitung kemelimpahan diatomae yang dibudidayakan

B. Teori

Diatomae air tawar memiliki bentuk pennatae (dimasukan dalam ordo pennales).

Ciri-ciri lainnya adalah memiliki raphe yaitu suatu lobang yang memanjang dari ujung ke

ujung sel yang berfungsi untuk mengeluarkan lendir. Sebagai plankton, bentos maupun

perifiton diatomae air tawar mempunyai bentuk agak panjang (uniseluler) dan tidak

memiliki spina atau chaeta.

Penamaan diatomae air tawar umumnya didasarkan pada bentuk tutup atau

wadahnya. Beberapa jenis diatomae air tawar yang hidup kosmopolit antara lain adalah

Navicula, gyrozygma, Pleurozygma, Nitzschia, cymbella Surirella, Skeletonema,

Planktonella dll.

C. Alat yang dipergunakan:

Mikroskop cahaya, Gelas objek cekung dan datar, Cover glass dengan ukuran 18 x 18

mm, Pipet tetes, Buku identifikasi

D. Bahan

Air yang berisi bibit diatomae yang akan dibudidayakan.



E. Cara Kerja

1. Teteskan air bibit diatomae sebanyak satu tetes (0,04 ml) ke dalam gelas objek

cekung dan identifikasi jenis-jenis diatomae yang ditemukan dengan

menggunakan buku identifikas yang tersedia (minimal sampai tingkat genus)

2. Catat dan gambarlah jenis-jenis diatomae yang ditemukan

3. Untuk menghitung banyaknya individu per liter gunakanlah objek glass datar dan

tutplah dengan objek glass (lakukan seperti pada Topik 1)

Kegiatan 3. Persiapan media dan Tekhnik budidaya diatomae

A. Tujuan

1. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk membuat media kultur Diatomae

2. Mahasiswa menguasai tekhnik budidaya diatomae secara baik

B. Teori

Diatomae merupakan organisme perairan yang membutuhkan bahan-bahan

organik dan vitamin untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Diatomae memiliki

kemampuan untuk mensintesis bahan-bahan organik menjadi bahan anorganik

melalui proses fotosintesis, dengan demikian untuk kelangsungan hidupnya

organisme ini membutuhkan sinar matahari baik langsung maupun tidak.

Budidaya diatomae dalam jumlah besar di laboratorium memerlukan

perlakuan yang hati-hati. Pemberian pupuk organik dapat menghasilkan pembusukan

dan mengotori media kultur dan bahkan dapat membunuh diatomae itu sendiri. Untuk



menghindarkan ini maka sebaiknya budidaya diatomae dalam sekala terbatas

dilakukan dengan memberikan kebutuhan nutrisi dengan cara melakukan pemupukan

menggunakan pupuk anorganik.

C. Alat yang dipergunakan

Timbangan, Gelas ukur, Pipet tetes dan pipet ukur, Penghalus, Erlenmeyer,

Akuarium, Mikroskop, Planktonet

D. Bahan

Pupuk Urea, Pupuk NPK, Pupuk TSP, Pupuk KCl, Pupuk ZK, Vitamin B1, Pupuk

jenis lain dan Bibit diatomae

E. Cara Kerja

1. Larutkan masing-masing pupuk anorganik dengan konsentrasi sebagai berikut:

Jenis pupuk Takaran Air suling/akuades

Urea/NPK 10 gr 100 ml

TSP 2,5 gr 100 ml

KCl 1,0 gr 100 ml

ZK 10 gr 100 ml

Vitamin B1 0,2 mg 1 liter

Vitamin B12 0,005 mg 1 liter

2. Sediakan 3 akuarium/bak dengan kapasitas 100 liter dan masing-masing diberi

0,5 ml, 1 ml dan 1,5 ml untuk Urea/NPK, TSP dan ZK ke dalam tiap 1 liter air

media sedangkan KCl cukup 0,25 ml untuk setiap 1 liter air media.

3. Unsur-unsur mikro (Tiamin, Biotin dll) dapat ditambahkan ke dalam media

dengan dosis antara 1,0 µg – 0,2 mg tiap liter.



4. Setelah air media diberi pupuk, berilah aerasi dan media siap ditebari bibit

diatomae

5. Hitunglah padat penebaran bibit diatomae yang akan dibudidayakan dengan

menggunakan rumus:

Keterangan:

Na  =  Banyaknya bibit Diatomae per liter yang ditebarkan

Nb  =  Jumlah padat penebaran diatomae yang diinginkan

Va  =  Volume bibit yang kita perlukan untuk penebaran

Vb  =  Volume media yang akan ditebari bibit

6. Untuk keperluan budidaya pergunakanlah akuarium dengan kapasitas 100 – 200

liter yang telah disterilkan dengan larutan klorin 60 ppm dan kemudian dibilas

dengan natrium tiosulfat 20 ppm

7. Taruhlah akuarium ditempat yang terkena matahari langsung (rumah kaca) dan

tetap diberi aerasi

8. Usahakanlah suhu air tetap terjaga sekitar 280 C

9. Setiap 2 hari samplinglah kultur tersebut dan dihitung jumlah individu setiap liter

air media, budidaya dikatakan berhasil apabila kepadatan telah mencapai 2 juta

sel/ml dan budidaya maksimal dilakukan selama 6 hari.

Nb x Vb
Va  =

     Na



F. Analisis Data

Bandingkan perkembangan kultur pada ketiga akuarium/bak dengan pemberian

pupuk Urea/NPK, TSP dan ZK yang berbeda

G. Diskusi

Berdasarkan data yang diperoleh dan dengan mengacu pada pustaka yang ada

diskusikanlah kenapa hal tersebut bisa terjadi

Topik III.  Tekhnik Budidaya Artemia

Kegiatan 1.  Penetasan Artemia

A. Tujuan

Mahasiswa menguasai tekhnik penetasan artemia

B. Teori

Artemia merupakan zooplankton yang bersifat permanen (holoplankton),

meskipun artemia dewasa dapat mencapai ukuran 1 – 2 cm.  Sifat planktonik dan

ukurannya yang cukup besar menjadi alasan mengapa artemia sampai saat ini menjadi

pilihan utama berbagai jenis usaha pembenihan organisme perairan. Artemia

merupakan salah satu genus dari filum Arthropoda, klasis Crustacea, subklasis

Branchiopoda, ordo Anostraca dan familia Artemiidae.  Genus Artemia terdiri dari

banyak sekali species yang masing-masing memiliki perbedaan yang sangat tipis

terutama pada bentuk kaki ke lima. Untuk memudahkan dalam praktikum ini hanya

akan digunakan nama artemia saja dan tidak dibedakan dalam species.



Artemia mampu hidup pada perairan dengan kadar garam tinggi (300 permil).

Suhu optimal antara 25 – 300 C, pH antara 7,3 – 8,4 dan Oksigen terlarut (DO)

minimal mg/l.  Makanan alami artemia terdiri dari detritus, klekap  diatomae dan

berbagai jenis algae yang lain, cendawan dan bakteri.  Dalam kultur yang baik

artemia akan mencapai dewasa pada usia kurang lebih 2 minggu

C. Alat yang dipergunakan

Akuarium dan lampu neon 20 Watt, Aerator, Busa/saringan halus, Refraktometer, PH

meter, DO meter, Termometer, Planktonet, Mikroskop dan Mikrometer okuler

D. Bahan-bahan

Telur/cysta artemia, Air laut, Fitoplankton, Ocean vita dan NaHCO3

E. Cara kerja

1. Persiapkan 4 akuarium kecil (10 liter) atau stoples kaca bening masing-masing

diisi dengan air berkadar garam 5, 10, 20 dan 30 permil

2. Dengan jumlah yang sama masukkan telur artemia ke dalam masing-masing

akuarium tersebut dan diaerasi dan diberi penerangan dengan lampu neon

3. Untuk mempertahankan pH air berikanlah NaHCO3 sebanyak 2 g/l

4. Setelah 24 jam amatilah kultur tersebut, kalau ada kultur yang belum menetas

pengamatan dilanjutkan setelah 36 jam dan 48 jam

5. Pemanenan dilakukan dengan cara mematikan aerator dan menutup akuarium

bagian atas dengan kain hitam, kemudian diberi sinar melalui bagian bawah

akuarium.



6. Setelah kurang lebih 15 menit maka cangkang telur akan mengapung dibagian

atas dan artemia turun mengejar arah datangnya cahaya

7. Lakukanlah pemanenan dengan cara menyedot artemia dengan pipa kecil (pipa

aerator).

8. Hitunglah jumlah individu untuk masing-masing kultur dan artemia siap

dibesarkan dalam akuarium yang lebih besar

F. Analisis Data

Bandingkan lama penetasan yang diperlukan pada masing-masing akuarium dan juga

persentase tetasnya

G. Diskusi

Hasil yang diperoleh bandingkanlah dengan teori yang ada dan diskusikan

Kegiatan 2. Tekhnik Pemeliharaan dan Pembesaran Artemia

A. Tujuan

Mahasiswa menguasai tekhnik pemeliharaan dan pembesaran artemia dalam kultur

terbatas

B. Peralatan yang digunakan

Bak kultur besar dan terbuat dari beton atau plastic, Keping sechi, Plastik hitam

sebagai penutup bak kultur

C. Bahan-bahan

1. Dedak halus, tepung terigu, tepung beras, tepung kedelai atau ragi roti



2. Artemia nauplius instar I

3. Air laut dengan kadar garam 30 permil

4. NaHCO3

D. Cara Kerja

1. Masukkan benih artemia pada nauplius instar I ke dalam bak pembesaran dengan

jumlah padat penebaran antara 1000 ekor per liter

2. Lakukan penebaran tersebut menjelang sore/senja, untuk menghindari stres akibat

terjadi perubahan suhu dan terus diberi aerasi

3. Untuk mendapatkan hasil yang baik pertahankanlah beberapa parameter seperti

salinitas, suhu, pH dan DO pada kondisi optimal

4. Berilah pakan dengan dedak halus, tepung terigu, tepung beras, tepung kedelai

atau ragi roti sekali dalam sehari pada siang hari pada jam yang sama

5. Hentikan pemberian pakan setelah kekeruhan (daya tembus matahari kedalam air)

mencapai 20 – 25 cm, tunggu sampai keping sechi kelihatan lagi dan catat

waktunya

6. Lakukan pemanenan setelah kultur berumur 2 minggu dengan cara mematikan

aeratornya. Tunggu kurang lebih 15 – 30 menit dan kemudian kita panen dengan

menyerok artemia di bagian atas menggunakan kain serok halus

7. Timbanglah biomass dan juga jumlah pakan yang dihabiskan selama

pemeliharaan



E. Analisis Data

Hitunglah jumlah pakan yang dikonfersikan untuk pertumbuhan (FCR-nya) dan Juga

Survival Rate-nya (SR)

F. Diskusi

Hasil dari tehnik budidaya artemia seperti tersebut di atas bandingkanlah dengan

berbagai metode dan teori yang ada dan diskusikan.



PRAKTIKUM LAPANGAN

A. tujuan

1. Menambah wawasan kepada Mahasiswa tentang peran pakan alami dalam

aquacultur

2. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori kultur pakan alami dan praktikum

yang telah dilakukan di kampus dengan metode kultur yang dilakukan oleh

industri aquaculture yang sebenarnya

3. Memberikan peluang kepada mahasiswa untuk bersosialisasi dengan para

praktisi yang berkecimpung dibidang aquaculture

B. Tempat Kegiatan

Kegiatan Praktikum Lapangan direncanakan berupa kunjungan ke tempat budidaya

khususnya unit pembenihan (Balai Benih Air Laut) dan Pembenihan Udang Windu

(Pineaus monodon) di Sundak Gunung Kidul Yogyakarta. Pemilihan tempat ini

bertujuan untuk memberikan bekal yang memadai kepada mahasiswa tentang

berbagai jenis dan metode kultur pakan alami. Selain melakukan kegiatan praktikum

dalam ekosistem perairan tawar mahasiswa diharapkan juga mengenal jenis pakan

alami pada ekosistem perairan asin dan sekaligus juga memahami dan mampu

melakukan kultur

TUGAS AKHIR PRAKTIKAN

Buatlah rancangan kerja untuk mengaplikasikan pakan alami pada berbagai kultur

organisme akuatik. Tugas dikumpulkan paling lambat satu minggu setelah kegiatan

praktikum berakhir.
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