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Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi 

ikan budidaya adalah adanya penurunan kualitas air sebagai akibat dari 

akumulasi bahan organik baik yang berasal dari limbah metabolisme dan 

bahan organik lainnya. Teknologi bioflok menjadi salah satu alternatif 

pemecahan masalah limbah budidaya yang paling menguntungkan. Aplikasi 

bakteri probiotik yang tepat dapat membantu mengurangi kandungan bahan 

organik di tambak dan mempertahankan tersedianya nutrisi hasil penguraian 

bahan organik. Peningkatan C:N rasio akan meningkatkan pertumbuhan 

bakteri heterotrof yang pada akhirnya akan mengurangi nitrogen anorganik. 

rasio N terhadap P akan berpengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton jenis 

tertentu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

probiotik komersial berbeda terhadap rasio N:P dan C:N media kultur 

bioflok pada bak percobaan. Penelitian ini menggunakan metode statistika 

Rancangan Acak Lengkap. 

Parameter utama dalam penelitian ini adalah rasio N:P dan C:N. 

Pengambilan sampel air setelah terbentuk bioflok sebanyak 500ml 

diletakkan pada botol sampel, yang kemudian dilakukan uji laboratorium 

untuk menentukan rasio N:P dan C:N. Parameter pendukung dalam 

penelitian ini adalah kualitas air media kultur yang meliputi suhu, pH, 

amoniak dan DO. Pengukuran parameter kualitas air ditujukan untuk 

mengetahui kemungkinan adanya pengaruh kualitas air terhadap hasil 

penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian probiotik yang 

berbeda memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

rasio C:N dan N:P. Nilai rasio C:N tertinggi pada perlakuan B (3,63), dan 

terendah pada perlakuan A (3,13). Nilai rasio N:P tertinggi pada perlakuan 
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A (5,68) dan terendah C (4,36), kandungan N tertinggi pada perlakuan A 

(1692,6 ppm) dan kandungan P tertinggi pada perlakuan B (451,8 ppm). 
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