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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of periphyton substrate density on the growth, survival,
and production of tilapia saline (Oreochromis niloticus) biomass. This research was conducted
for one month from January to February 2019 in the Soppeng Riaja District, Barru Regency,
South Sulawesi Province. The containers used were 12 units of hapa-installed ponds (1x1m2).
Periphyton substrate uses bamboo stems 8 cm in diameter and 1.2 m long. Then bamboo stems
were stuck in each treatment except control. The design used was a completely randomized
design (CRD) with 4 treatments and 3 replications. The results showed that the best weight
growth was obtained in treatment D (72.2 grams / fish), C 42.5 grams / fish), B (28.3 grams /
fish) and A (22.3 grams / fish), and growth the best length was obtained in treatments D
(12.2cm), C (8.1cm), B (5.4cm) and A (4.4cm). Whereas the best survival rate was obtained in
treatments D (96%), C (92%), B (88%) and A (84%), and the best saline tilapia biomass was
obtained in treatment D (1.73 kg / m2), C (0.98 kg / m2), B (0.62 kg / m2) and A (0.47 kg / m2).
Be concluded that different substrate densities affect the growth, survival, and biomass
production of saline tilapia.
Keywords: Substrate, periphyton, survival, biomass, Oreochromis Niloticus, saline.
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepadatan substrat perifiton terhadap
pertumbuhan, sintasan dan produksi biomassa ikan nila salin (Oreocromis niloticus). Penelitian
ini dilaksanakan selama satu bulan mulai Januari – Febuari 2019 Di Kecamatan Soppeng Riaja
Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Hewan uji yang digunakan adalah benih ikan nila
salin ukuran 2-3 cm dengan 4 perlakuan dengan kepadatan masing-masing 25 ekor/m2. Wadah
yang digunakan adalah kolam yang dipasang hapa (1x1m2) sebanyak 12 unit. Substrat perifiton
menggunakan batang bambu berdiameter 8 cm dan panjang 120 cm. Kemudian batang bambu
ditancap ditiap perlakuan kecuali kontrol. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak
lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa
pertumbuhan berat terbaik didapat pada perlakuan D (72,2 gram/ekor), C 42,5gram/ekor), B
(28,3 gram/ekor) dan A (22,3 gram/ekor), dan pertumbuhan panjang terbaik didapat pada
perlakuan D (12,2cm), C (8,1cm), B (5,4cm) dan A (4,4cm). Sedangkan sintasan terbaik didapat
pada perlakuan D (96%), C (92%), B (88%) dan A (84%), dan biomassa ikan nila salin terbaik
didapat pada perlakuan D (1,73 kg/m2), C (0,98 kg/m2), B (0,62 kg/m2) dan A (0,47 kg/m2).
Kesimpulan adalah bahwa kepadatan substrat yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan,
sintasan dan produksi biomassa ikan nila salin.
Kata Kunci : Substrat, Perifiton, Sintasan, Biomassa, Oreochromis niloticus, salin.
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A. PENDAHULUAN
Bagian Potensi perikanan budidaya
secara nasional diperkirakan sebesar 15,59
juta ha yang terdiri atas budidaya air tawar
yaitu 2,23 juta ha; air payau 1,22 juta ha; dan
budidaya air laut mencapai 12,14 juta ha.
Pemanfaatan potensi perikanan budidaya saat
ini baru mencapai 10,1% untuk budidaya air
tawar; 40% budidaya air payau; dan 0,01%
untuk budidaya laut. Pemanfaatan potensi
perikanan budidaya yang masih demikian
rendah maka diperlukan langkah-langkah
konkrit untuk mendorong peningkatan
produksi ikan yang permintaan pasarnya
sangat besar baik untuk konsumsi dalam
negeri maupun luar negeri (Ath-thar dan
Rudhy, 2010).
Jenis ikan yang sangat banyak
dibudidayakan saat ini adalah ikan nila
(Oreochromis niloticus). Ikan nila berasal dari
perairan tawar di Afrika.Perkembangan
selanjutnya ikan nila meluas dan banyak
dibudidayakan diberbagai negara, seperti
Thailand, Vietnam, maupun Indonesia.Ikan
nila terkenal sebagai ikan yang tahan terhadap
perubahan lingkungan hidup.Ikan nila
bersifat euryhaline yang
dapat
hidup
dilingkungan air tawar, payau, dan laut
(Suyanto, 2005) dan Safitri et al. (2013).
Perkembangan budidaya ikan nila
sering ditemui diperairan tawar seperti di
perkolaman,
waduk,
sungai,
maupun
danau.Belakangan
ini
perkembangan
budidaya ikan nila telah merambah ke lokasi
perairan payau dan laut.Ikan nila yang
dikembangkan di perairan payau dan laut
dikenal dengan ikan nila salin (Mardjono et
al., 2011).
Ikan nila salin (O. niloticus) adalah
strain dari ikan nila yang toleran terhadap
perairan payau maupun laut dengan salinitas
mencapai 20 ppt (BPPT, 2011). Ikan nila

salin memiliki daya tahan tubuh yang tinggi
terhadap serangan berbagai macam penyakit,
toleran terhadap suhu rendah maupun tinggi,
efisiensi terhadap pakan dan pertumbuhan
yang cepat. Selain itu, ikan nila salin banyak
disukai masyarakat karena rasa dagingnya
yang enak. Produksi ikan nila salin
dikembangkan guna meningkatkan produksi
perikanan budidaya, karena berdasarkan
kebutuhannya banyak disukai masyarakat luas
dan di ekspor ke beberapa negara, sehingga
menjadi salah satu komoditas andalan
dibidang perikanan. Melihat keadaan ini
upaya pengembangan budidaya ikan nila salin
masih sangat terbuka untuk dikembangkan
dalam skala usaha (Dinas Kelautan dan
Perikanan Sulteng, 2010).
Tingginya permintaan masyarakat
terhadap ikan nila salin maka semakin tinggi
pula biaya produksi pakan yang akan
dikeluarkan, sehingga diperlukan pemberian
pakan tambahan salah satunya dengan
pemberian
pakan
alami.
Dengan
menumbuhkan
pakan
alami
maka
ketersediaan
makanan
pada
perairan
tercukupi. Percepatan pertumbuhan ikan nila
di kolam dipengaruhi oleh faktor yang
mendukung, diantaranya adalah kondisi
lingkungan, yaitu pengolahan tanah dan
pemupukan sehingga perairan kaya akan
unsur hara yang berfungsi menumbuhkan dan
memperbanyak pakan alami yang berupa
plankton. Salah satu pakan alami yang baik
bagi pertumbuhan ikan nila adalah perifiton,
dengan
memberikan
perifiton
dapat
memenuhi kebutuhan protein benih ikan nila
untuk
pertumbuhan.Ikan
nila
yang
dibudidayakan di daerah tropis memiliki
kualitas yang baik, pertumbuhan cepat, efektif
memakan pakan alami dan pakan tambahan,
mudah bereproduksi, serta mudah dikelola
meskipun dalam kondisi kualitas air yang
kurang bagus.Keberadaan organisme pakan
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alami bisa memberikan nutrisi yang sangat
besar pada budidaya ikan nila dikolam.
Perifiton
merupakan
semua
mikroorganisme seperti tumbuhan atau
mikroflora yang hidup pada suatu substrat
terendam air, termasuk di dalamnya adalah
alga mikroskopis, bakteri dan fungsi. Mikroinvertebrata dan protozoa yang merupakan
mikroorganisme “seperti hewan” meskipun
ditemukan dalam komunitas perifiton, namun
tidak dianggap sebagai komponen penyusun
perifiton (Sigee, 2005).
Pertumbuhan perifiton memerlukan
substrat terutama substrat alami dalam
penempelan dimedia. Produksi perifiton
perunit area dapat mencapai tiga kali dalam
produksi fitoplankton dan sepuluh kali dari
mikrofita (Pratiwi, 2007). Tipe substrat sangat
menentukan proses kolonisasi dan komposisi
perifiton, yang berkaitan erat dengan
kemampuan dan alat penempelannya. Harlin
(1980) menyatakan, bahwa jenis perifiton
yang ditemukan pada substrat alami lebih
banyak terhadap substrat buatan. Pada
substrat alami akan terjadi perubahan
lingkungan sebagai akibat respirasi dan
asimilasi.
Azim et al. (2002) menyatakan bahwa
29-64% materi organik penyusun perifiton
dengan substrat bambu adalah mikroalga,
sisanya terdiri atas organisme heterotrof
termasuk didalamnya: bakteri heterotrof,
fungi, yeast, protozoa dan mikro-metazoa.
Pemberian benda berpermukaan keras seperti
batang bambu dan paralon ke dalam kolam air
ditujukan sebagai substrat pertumbuhan
biofilm dan perifiton. Biofilm dan perifiton
yang terbentuk akan menjadi pakan alami
bagi ikan. Sistem ini disebut sebagai kolam
berbasis perifiton. Kolam berbasis perifiton
telah diaplikasikan secara tradisional oleh
para petani ikan di Afrika (Hem & Avit,
1994)
dan
(Wahab & Kibria, 1994,

Beveridge et al ., 1998; Wahab et al . 1999;
Azim et al. 2001; Keshavanath et al . 2001;
Milstein et al. 2005) sebagai cara untuk
meningkatkan hasil perikanan. Bambu dipilih
sebagai substrat artifisial dalam penelitian ini
karena relatif awet dalam air, mudah
didapatkan dengan harga terjangkau.
B.

METODE

1. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Januari-Febuari 2019 di Dusun Burancie
Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.
2. Alat dan Bahan
Hewan uji yang digunakan dalam
penelitian ini adalah benih ikan nila ukuran
(2-3cm ) dengan 4 perlakuan kepadatan
masing-masing 25 ekor/m2.
3. Prosedur Penelitian
Substrat perifiton menggunakan batang
bambu berdiameter ± 8cm dan panjang 1.2 m.
Kemudian batang bambu d tancapkan ditiap
perlakuan kecuali kontrol. Wadah yang
digunakan dalam penelitian ini berupa hapa
yang terbuat dari waring dari bahan
monofilament terbentuk bujur sangkar dengan
ukuran panjang 1 meter, lebar 1 meter dan
tinggi 1.2 meter. Jumlah wadah yang
digunakan adalah 12 buah. Persiapan wadah
penelitian, pertama-tama yang dilakukan
adalah membentuk jaring menjadi bujur
sangkar atau biasa disebut hapa, hapa yang
sudah terbentuk langsung diletakkan di dalam
tambak yang berisi air. Semua sisi panjang
yang berisi air.Semua sisi jaring yangberben
tuk bujur sangkar yang dipasang potongan
bambu sebagai penahan. Kemudian tancapkan
substrat batang bambu didalam hapa sesuai
dengan perlakuan kepadatan yang berbeda.
Selama 7 hari air dibiarkan tergenang
tanpa ada air masuk maupun keluar. Hal ini
ditujukan
untuk
mengoptimalkan
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pertumbuhan perifiton, selanjutnya benih
ikan nila dimasukkan kedalam hapa dengan
kepadatan masing-masing 25 ekor/m2.
Rancangan yang telah digunakan adalah
Rancangan
Acak
Lengkap
(RAL)(
Kusriningrum, . 2009), dengan 4 Perlakuan
dan 3 ulangan, masing-masing perlakuan
yang digunakan adalah sebagai berikut (Cesar
el al. 2012). Perlakuan A : kepadatan 0
substrat batang bambu (kontrol), Perlakuan B
: kepadatan 5 substrat batang bambu,
Perlakuan C : kepadatan 10 Substrat batang
bambu, Perlakuan D : kepadatan 15 substrat
batang bambu.
4. Parameter Penelitian
a. Laju Pertumbuhan Spesifik
Laju pertumbuhan ikan nila salin
dihitung dengan menentukan besarnya
laju pertumbuhan (Sahoo et.all. 2004)
yaitu :

No: jumlah ikan nila yang hidup pada
awal penelitian (ekor)
c. Produksi Biomassa
Produksi biomassa benih diperoleh dari
pengurangan biomassa akhir dengan
biomassa awal (Kg) (Sikong, 1982).
5. Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian
ini di tampilkan dalam bentuk grafik dan
tabulasi selanjutnya untuk melihat pengaruh
perlakuan di analisis menggunakan sidik
ragam (ANOVA) dan uji lanjut turkey guna
mengetahui perbedaan pengaruh antar
perlakuan sedangkan alat bantu yang
digunakan SPSS versi 21.0 for windows
(Santoso Singgih, 2010). Sedangkan untuk
penyajian
grafik
dan tabulasi
data
menggunakan Microsoft Excel 2007.
(Madcoms. 2015)
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

keterangan:
SGR: Laju pertumbuhan spesifik
(%/hari)
Wt : bobot pada akhir penelitian (g)
Wo : bobot pada awal penelitian (g)
t
: waktu penelitian (hari)
b. Sintasan
Sintasan ikan nila salin pada setiap
perlakuan dihitung dengan rumus
Effendie (1979) sebagai berikut:

1. Pertumbuhan berat
Data laju pertumbuhan berat benih ikan
nila salin dapat dilihat pada lampiran 1, dan
grafik pertambahan berat dapat dilihat pada
gambar 4 berikut ini.
80

pertumbuhan (gram)

SGR = In wt – In wo x 100%
t

60
40
20
0
0

SR = Nt X 100 %
No

keterangan:
SR : sintasan/persentase hidup (%)
Nt : jumlah ikan nila salin yang hidup
pada akhirpenelitian (ekor)

1

2

3

4

5

waktu pengamantan (minggu)
A
B
C
D

Gambar 1. Pertumbuhan berat benih ikan nila
salin selama penelitian
Keterangan : A : Tanpa substrat (kontrol), B :
5 substrat bambu, C : 10 substrat bambu,
D : 15 substrat bambu.
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14
12

panjang (cm)

Hasil analisis ragam pengamatan berat
benih ikan nila salin selama penelitian,
menunjukkan bahwa kepadatan substrat
perifiton yang berbeda menunjukan hasil
(P=0.00) memberikan pengaruh (P<0,05),
terhadap pertumbuhan berat ikan nila
salin.sedangkan uji lanjut tukey pada masingmasing kepadatan menunjukan kepadatan 0
(kontrol) tidak berbeda(P>0,05), dengan
perlakuan 5 substrat bambu (P=0,994)
dankepadatan substrat 10 bambu (P=0,419),
tetapi berbeda(P<0,05), kepadatan substrat 15
bambu (P=0,000).
Data laju pertumbuhan berat benih ikan
nila salin pada gambar 1 menunjukkan bahwa
laju pertumbuhan berat dengan menggunakan
kepadatan 15 substrat bambu lebih tinggi
dibandingkan dengan ketiga perlakuan
lainnya.
Laju pertumbuhan berat pada
masing-masing perlakuan adalah : A (22,3
gram/ekor), B (28,3 gram/ekor), c (42,5 gram
/ekor), dan D (72,3 gram/ekor).
Pertumbuhan adalah perubahan berat
atau panjang dalam waktu tertentu (Efendie,
1979). Pada gambar 1 terlihat pertumbuhan
berat pada minggu pertama pada perlakuan A
dan B relatif seragam, selanjutnya pada
minggu kedua mulai bervariasi. Hal tersebut
disebabkan oleh penggunaan energi dari larva
masih sedikit terutama dalam pembentukan
sel somatik sehingga pertambahaan bobot
cenderung seragam.Sedangkan pada minggu
kedua hingga akhir penelitian pengaruh
pertumbuhan
perifiton
mempengaruhi
pertambahan bobot pada benih ikan nila salin.
Produktifitas ikan yang dihasilkan dari
pembesaran berbasis substrat berkisar 4
sampai 20 ton/ha (Nandeesha, 2003). Pada
budidayaikan di afrika menunjukan produksi
sampai 8 ton/ha dengan menggunakan bambu.
2. Pertumbuhan panjang
Data laju pertumbuhan panjang ikan nila salin
dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini.

10
8
6
4
2
0
0

1

2

3

4

5
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Gambar 2. Pertumbuhan panjang ikan nila
salin selama penelitian
Keterangan : A : Tanpa substrat (kontrol), B :
5 substrat bambu, C : 10 substrat bambu, D :
15 substrat bambu.
Hasil
analisis
ragam
tentang
pengamatan pertumbuhan panjang ikan nila
salin selama penelitian, menunjukkan bahwa
kepadatan substrat perifiton yang berbeda
menunjukan hasil (P=0.00) berpengaruh
(P<0,05), terhadap pertumbuhan berat ikan
nila salin. sedangkan uji lanjut tukey pada
masing-masing
kepadatan
menunjukan
kepadatan 0 (kontrol) tidak berbeda(P>0,05),
dengan perlakuan 5 substrat bambu (P=0,938)
dan kepadatan substrat 10 bambu (P=0,27),
tetapi berbeda (P<0,05), dengan kepadatan
substrat 15 bambu (P=0,00).
Laju pertumbuhan panjang benih ikan
nila salin pada awal penelitian semua
perlakuan memberikan respon peningkatan
ukuran panjang benih. Pertambahan ukuran
panjang tertinggi didapatkan pada perlakuan
D (12,2cm), perlakuan C (8,1cm), perlakuan
B (5,4cm) dan perlakuan A (4,4cm).
Pertumbuhan panjang berkaitan dengan
perkembangan struktur tulang belakang. Pada
minggu pertama panjang rata-rata benih
masih relatif seragam sedangkan pada minggu
kedua hingga akhir penelitian menunjukan D
lebih panjang dari perlakuan lainnya.
Keseragaman pertumbuhan panjang pada
larva disebabkan oleh penggunaan sumber
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nutrien dari pakan masih sedikit. Selanjutnya
dengan bertambahnya umurr larva, maka
kebutuhan energi dan nutrien semakin
meningkat (Azim et al. 2002).
Hal
tersebut
disebabkan
oleh
ketersediaan pakan yang lebih banyak atau
sesuai dengan kebutuhan benih sehingga
meningkatkan
pertambahan
panjang
dibandingkan berat ikan. Menurut Sikong
(1982) bahwa faktor yang mempengaruhi
suatu organisme dapat dibagi menjadi dua
yaitu ; (1) faktor dalam, seperti jenis kelamin
dan umur. (2) faktor luar berupa lingkungan
fisik, kimia yang meliputi suhu, salinitas, pH
serta lingkungan biotik seperti ; makanan,
kerapatan, kompetisi, predisi parasit dan
penyakit.
3. Sintasan
Sintasan (tingkat kelangsugan hidup)
adalah perbandingan antara jumlah individu
yang hidup pada akhir suatu priode degan
jumlah individu awal priode dalam suatu
pupolasi yang dinyatakan dalam persen
(Effendie, 1979).
Data pengamatan sintasan larva ikan
nila dapat dilihat pada grafik pengamatan
sintasan pada setiap perlakuan selama
penelitian dapat dilihat pada gambar 6 berikut
ini.

Hasil
analisis
ragam
tentang
pengamatan sintasan benih ikan nila salin
selama penelitian, menunjukan bahwa
kepadatan substrat yang berbedamenujukan
hasil (P=0,990), tidak berpengaruh nyata
(P>0,05) terhadap sintasan ikan nila
salin.Sedangkan uji lanjut tukey pada masingmasing kepadatan menunjukan kepadatan 0
(kontrol) tidak berbeda (P>0,05), dengan
perlakuan 5 substrat bambu (P=1,000),
kepadatan substrat 10 bambu (P=0,997) dan
kepadatan substrat 15 bambu (P=0,989).
Gambar 3 menunjukan bahwa sintasan
benih ikan nila relatif seragam pada setiap
perlakuan. Nilai sintasan pada perlakuan A
(84%), perlakuan B (88%), perlakuan C
(92%), dan perlakuan D (96%). Penurunan
sintasan disebabkan karena wadah yang
sempit mengakibatkan persaingan dalam
mencari makanan.Hal ini sesuai dengan
pendapat Lesmana (2007), masa atau waktu
yang paling kritis pada benih mulaimencari
makan yaitu ketersediaan dan ukuran pakan
menjadi faktor penting.
4. Biomassa
Data biomassa ikan nila salin dapat
dilihat pada gambar 4 berikut ini.
2,00

SINTASAN (%)

1,50
100

1,00

95

0,50

90
0,00

85

A

80
75
A

B

C

D

PERLAKUAN

Gambar 3. Sintasan ikan nila salin selama
penelitian.
Keterangan : A : Tanpa substrat (kontrol), B :
5 substrat bambu, C : 10 substrat bambu, D :
15 substrat bambu.

B

C

D

Gambar 4. Biomassa ikan nila salin selama
penelitian
Keterangan : A : Tanpa substrat (kontrol), B :
5 substrat bambu, C : 10 substrat bambu, D :
15 substrat bambu.
Hasil
analisis
ragam
tentang
pengamatan biomassa ikan nila salin selama
penelitian, menunjukan bahwa kepadatan
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substrat yang berbeda menujukan hasil
(P=0,241), tidak berpengaruh (P>0,05)
terhadap biomassa ikan nila salin. Uji lanjut
tukey pada masing – masing kepadatan
menunjukan kepadatan 0 (kontrol) tidak
berbeda (P>0,05), dengan kepadatan 5
substrat bambu (P = 0,994), kepadatan
substrat 10 bambu (P = 0,960) dan kepadatan
substrat 15 bambu (P=0,236).
Biomassa ikan nila salin pada
perlakuan tanpa substrat (kontrol) pada akhir
penelitian adalah 0,47kg/m2. Biomassa yang
tumbuh pada substrat 5 batang bambu akhir
penelitian atau pada minggu ke-5 adalah 0,62
kg/m2. Biomassa pada substrat 10 batang
bambu pada akhir penelitian adalah 0,98
kg/m2. Biomassa pada substrat 15 batang
bambu biomassa ikan nila salin pada akhir
penelitian adalah 1,73 kg/m2.
Menurut Azim et al. (2002), laju
pertumbuhan perifiton yang berukuran kecil
lebih cepat dibandingkan dengan jenis yang
berfilamen. Laju perumbuhan perifiton lebih
cepat dari jumlah yang dikomsumsi oleh
benih ikan nila salin pada padat tebar 25
ekor/m2 sehingga tidak didapatkan penurunan
biomassa hingga akhir penelitian. Hal ini
sesuai dengan pendapat Mudjiman (2009)
bahwa pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh
jenis, umur dan ketersediaan makanan alami.
5. Kualitas air
Hasil pengukuran kualitas air selama
penelitian terlihat pada table 1 (terlampir)
Kualitas air adalah setiap variable, baik
fisik maupun kimia dan biologi yang
mempengaruhi
sintasan,
pertumbuhan
reproduksi dan produksi bioamassa biota air
(Boyd. 1982).
Suhu merupakan faktor penting dalam
proses metabolisme dan kelarutan oksigen.
Suhu yang terukur selama penelitian yaitu 28300C. Hal ini masih dalam kisaran optimal
menurut Amri dan Khairuman (2008), bahwa

suhu optimal untuk larvai ikan nila adalah 2534oC.
Ikan memerlukan konsentrasi oksigen
terlarut yang cukup untuk hidup, reproduksi
dan pertumbuhannya. Konsentrasi oksigen
yang rendah menyebabkan ikan tidak mau
makan sehingga pertumbuhannya melambat,
dan jika berlangsung lama maka akan
berhenti makan. Kisaran oksigen yang terukur
selama penelitian adalah 4,6-5,7 ppm, pada
konsentrasi tersebut sangat layak untuk
kehidupan benih ikan nila. Tingginya
konsentrasi oksigen karena laju pemanfaatan
oksigen oleh hewan air lebih sedikit karena
kepadatanbenih yang rendah dari total luas
kolam penelitian. Kisaran optimal untuk
mendukung pertumbuhan dan sintasan lebih
dari 4 ppm sesuai dengan pendapat Arie
(2003) menyatakan bahwa oksigen terlarut
yang optimal adalah minimal 4 ppm.
pH adalah suatu ukuran dari
konsentrasi ion hydrogen dan menunjukan
suasana air tersebut apakah bereaksi asam
atau basah. pH yang terukur selama penelitian
adalah 7,6-8,3. Menurut Khairuman dan Amri
(2008), nilai pH air tempat hidup larva ikan
nila
berkisar
antara
6,5-8,
namun
pertumbuhanoptimal ada pada kisaran pH 7-8.
Amoniak yang terdapat pada kolam
merupakan
hasil
metabolisme
dan
pembusukan senyawa organik dan bakteri.
Konsentrasi amoniak terukur lebih kecil dari
0,01 ppm, hal tersebut disebabkan karena
pakan buatan tidak digunakan dalam
penelitian ini selain karena faktor kepadatan
sehingga penumpukan sisa pakan tidak
terjadi. Menurut Boyd (1982), batas
konsentrasi NH3 yang mematikan ikan berada
pada 0,1-0,3 mg/l. Jadi hasil yang diperoleh
masih lebih rendah dari batas yang
menghambat pertumbuhan ikan.
Sejumlah cahaya yang masuk dalam air
dinyatakan dalam centimeter (cm), derajat
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kecerahan yang terukur selama [enelitian
adalah 32-39 cm. Tingginya tingkat
kecerahan
menyebabkan
pertumbuhan
perifiton lebih cepat karena terjadi
fotosintesis maksimal dan masih dalam
kisaran yang mendukung pertumbuhan ikan.
Menurut Arie (2003), kecerahan yang optimal
adalah 20-40 cm.
D. KESIMPULAN
1. Pengaruh kepadatan substrat yang berbeda
berpengaruh
terhadap
pertumbuhan,
sintasan dan produksi biomassa ikan nila
salin.
2. Pertumbuhan, sintasan dan biomassa ikan
nila salin tertinggi didapatkan pada
perlakuan D (substrat 15 batang bambu).
DAFTAR PUSTAKA
Arie, U. 2003. Pembenihan dan Pembesaran
Nila Gift. Jakarta Penebar Swadaya.
Jakarta
Ath-thar dan Rudhy.
2010.
Riset
Pengembangan Pra-Budidaya Ikan
Nila Best (Oreochromis niloticus) di
Media Salinitas. Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Tawar, bogor.
Azim M.E., M.C.J. Verdegem, M.M.
Rahman, M.A. Wahab, A.A.van Dam
and
M.C.M. Beveridge.
2002.
Evaluation of polyculture of indian
major carps in periphyton-based ponds.
Aquaculture ,213: 131-149.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
2011. BBPT Kembangkan Ikan Nila
Salin Untuk Berdayakan 600.000 Ha
Tambak Terlantar. Artikel Teknologi
Agroindustri dan Bioteknologi.
Beveridge M.C.M., M.C.J. Verdegem, M.A.
Wahab,
P.
Keshavanath&
D.J.
Baird.
1998.
Periphyton-based

aquaculture and the EC-funded PAISA
Project.
NAGA,
the
ICLARM
Quarterly, 21:49-50.
Boyd CE. 1982. Water Quality Management
for Pond Fish Culture. Amsterdam:
Elsevier
Scientific
Publishing
Company
Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, 2010.
Petunjuk Teknis Pembenihan dan
Pembesaran Ikan Nila (Oreochromis
niloticus). Dinas Perikanan dan
Kelautan. Sulawesi Tengah. 29 hal.
Effendie, M.L., 1979. Metode Budidaya
Perikanan. Yayasan Dew Sry. Bogor
Harlin, M.M. 1980. Seagrassephpytes. In
R.C. Philips and C.P.Mc Roy,117-151.
Newyork : Garland STPM press.
Hem S. & J.L.B. Avit. 1994. First results on
“acadja-enclos” as an extensive
aquaculture system (West Africa). Bull.
Mar. Sci., 55:10381049.
Keshavanath P., B. Gangadhar, T.J. Ramesh,
J.M. van Rooij, M.C.M.Beveridge, D.J.
Baird, M.C.J. Verdegem & A.A. van
Dam. 2001. Use of artificial substrates
to enhance production of freshwater
herbivorous
fi sh in pond culture.
Aquacultures., 32:189-197.
Khairuman, A. and Amri, K., 2008. Budi
Daya Ikan Nila Secara Intensif.
AgroMedia.
Lesmana, D. S. dan I. Dermawan. 2007.
Budidaya ikan gurame. Penebar
Swadaya, Jakarta.
Madcoms. 2015. Membangun Rumus &
Fungsi pada Microsoft Excel 20072010-2013. Yogyakarta: Andi Offset.
Mardjono, M., M. Soleh., Lisa. R., Agus,
B.,Aris, S., Subianto.,Teguh, I. 2011.
Produksi Calon Induk dan Benih Ikan
Nila
Salin
Unggul
Melalui
Pemeliharaan Dalam Media Air

Jurnal Ilmiah Ecosystem Volume 20 Nomor 2, Mei - Agustus 2020

130
Payau. Laporan Kegiatan. BBPBAP
Jepara.15 hal.
Milstein, A., D. Joseph, Y. Peretz& S.
Harpaz. 2005. Evaluation of organic
tilapia culture in periphyton-based
ponds. Isr. J. Aquaculture. – Bamidgeh,
57(3): 143-155.
Mudjiman, A. 2009. Makanan Ikan. PT.
Penebar Swadaya. Jakarta.
Nandeesha, M.C., 2003. Substrate based
aquaculture systems. Aquaculture Asia.
3, pp. 24-27.
Pratiwi NTM. 2007. Keterkaitan diatom
perifitik dengan keberadaan unsur
hara pada substrat Biocrete dan
zeocrete serta pemanfaatannya oleh
udang stadia pascalarva. [Disertasi].
Bogor. Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan. Institut Pertanian Bogor
Safitri, D., Sugito., and Suryaningsih, S.
2013. Kadar Hemoglobin Ikan Nila
(Oreochromis niloticus) yang Diberi
Cekaman Panas dan Pakan yang
Disuplementasi Tepung Daun Jaloh
(Salix
tetra
sperma Roxb). Jurnal
Medika Veterinaria, 7 (1) : 39-41.
Sahoo S.K., S.S Giri and A.K. Sahu. 2004.
Effect of Stocking Size of Clarias
batrachus Fry on Growth and Survivar
During
Fingerling
Hatchery
Production. Cantral Institute of
Freshwater Aquaculture.
Santoso, Singgih, 2010. Buku Latihan SPSS
Statistik Parametik. PT. Elex Media
Komputindo : Jakarta.
Sigee, C.D. 2005. Freshwater Microbiology
Biodiversity and Dynamic Interactions
of Microorganisms in the Aquatic
Environment . John Wiley & Sons
Ltd., The Atrium, Southern Gate,
Chichester.
Sikong, M, 1982. Beberapa Faktor
lingkungan
yang
Mempengaruhi

Produksi Biomassa Udang Windu (
Penaeus monodon) . Disertasi, Bogor,
Pasca Sarjana. IPB.
Suyanto, S.R. 2004. Nila. Cetakan 10.
Penebar Swadaya. Jakarta. 105 hlm.
Wahab M.A. & M.G. Kibria. 1994. Katha and
kuafisheries - unusual fishing methods
in Bangladesh. Aquacult. News ,
18:24.
Wahab, M.A., M.A. Mannan, M.A. Huda,
M.E. Azim, A. Tollervey & M.C.M.
Beveridge. 1999. Effects of periphyton
grown on bamboo substrates on growth
and production of Indian major carp
rohu(Labeorohita ham.). Bangladesh J.
Fish. Res., 3 :1-10.Weinstein, M.R., L

Jurnal Ilmiah Ecosystem Volume 20 Nomor 2, Mei - Agustus 2020

131

Lampiran
Tabel 1. Hasil pengukuran kualitas air selama penelitian
Parameter
Suhu (C0)
Oksigen (ppm)
pH Air
Amoniak (ppm)
Kecerahan (cm)
pH Tanah
Salintas (ppt)

A
30 – 33
1,7 - 3,5
7,6 - 8,3
0,001
25 – 30
7,1 - 7,4
20 – 30

Perlakuan
B
C
30 – 33
30 – 33
1,7 - 3,5
1,7 - 3,5
7,6 - 8,3
7,6 - 8,3
0,001
0,001
25 – 30
25 – 30
7,1 - 7,4
7,1 - 7,4
20 – 30
20 – 30

D
30 – 33
1,7 - 3,5
7,6 - 8,3
0,001
25 – 30
7,1 - 7,4
20 – 30
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