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RINGKASAN 

TRI DEWI ANGGRAENI. Teknik Kultur Nitzschia sp. dari Skala 

Laboratorium sampai Skala Intermediet di Balai Perikanan Budidaya Air 

Payau (BPBAP) Situbondo, Jawa Timur.  

Dosen Pembimbing Sapto Andriyono. S.Pi., MT. 

 Nitzschia sp. merupakan pakan alami yag baik untuk pertumbuhan abalone 

sehingga Nitzschia sp. harus tersedia secara kontinyu. Penyediaan Nitzschia sp. 

tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan produktivitas usaha budidaya 

abalone. Tujuan dari Praktikum Kerja Lapang ini adalah untuk memperoleh 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan kerja serta untuk mengetahui 

hambatan dan permasalahan dalam teknik kultur pakan alami Nitzschia sp. 

 Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Balai Perikanan Budidaya Air 

Payau, Desa Pecaron, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi 

Jawa Timur pada tanggal 18 Januari sampai dengan 18 Februari 2016. Metode 

kerja yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah metode diskriptif 

dengan pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder. Pengambilan 

data dilakukan dengan cara observasi, partisipasi aktif, wawancara dan studi 

pustaka. 

Kultur Nitzschia sp. di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 

dilakukan pada kultur skala laboratorium dan semi masal. Kultur Nitzschia sp. di 

Balai Perikanaan Budidaya Air Payau Situbondo ini dimulai dari persiapan ruang 

budidaya, sterilisasi alat dan media, pembuatan pupuk dan vitamin, kultur starter 

ke dalam media kultur, pemupukan media kultur dan panen. Kegiatan ini 

bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang baik untuk pertumbuhan 

Nitzschia sp. Selain dai kegiatan di atas, pertumbahan Nitzschia sp. ditentukan 

pada kualitas air dan intesitas cahaya. Kepadatan fitoplankton Nitzschia sp. untuk 

skala laboratorium dan sklaa semi masal terjadi pada hari ke enam yaitu 2.740.000 

sel dan 1.349.000 sel. Fitoplankton dipanen pada hari ke lima saat fitoplankton 

tersebut mengalami puncak populasi.   

Kegiatan kultur murni Nitzschia sp. tentunya tidak mudah dan seringkali 

menemui banyak kendala. Kendala yang sering kali muncul adalah adanya 
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kontaminasi pada media kultur. Sumber kontaminasi (kontaminan) dapat berasal 

dari bahan kimia (ketidakseimbangan nutrien dan residu chlorin), biologi (bakteri, 

jamur dan protozoa), tempat, peralatan kultur dan media air serta sistem pusat 

aerasi. 
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SUMMARY 

TRI DEWI ANGGRAENI. Culture Technique of Nitzschia sp. from 

Laboratory Scale until Intermediate Scale in Brackish Water Aquaculture 

Centres Situbondo, East Java.  

Lecture Advisor : Sapto Andriyono. S.Pi., MT. 

 Nitzschia sp. is a good natural food for abalone growth so Nitzschia  sp. 

have to be available continuously. The mentioned above is done to improve the 

conductivity of abalone culture. The aim of this Field Work Study is getting a 

knowledge, experience, skill, and knowing the problem featured in the culture 

technique  of Nitzschia sp. 

 The Field Work Study was held in the Brackish Water Aquaculture 

Centres, Pecaron Village, Panarukan District, Situbondo Region, East Java 

Province from January 18
th

 until February 18
th

, 2016. The working method used is 

descriptive method including primary data and secondary data. Data was done by 

observation, active participation, interviews, and literature studies. 

  Culture of Nitzschia sp. in the Brackish Water Aquaculture Centres 

Situbondo was done on laboratory scale and semi mass scale. This activity is 

started by the preparation for room cultivation, sterilization of tools and 

mediaculture, manufacturing of fertilizers and vitamins, including starter culture 

to the media culture , fertilizing and harvesting the media culture. The purpose of 

this activity is to create a good condition for Nitzschia sp. growth. Moreover, the 

growth of Nitzschia sp. determined by water quality and light intensity. The 

density of phytoplankton  Nitzschia sp. on laboratory scale and semi mass scale 

occurred in the sixth day of culture at the level  2.740.000 cells/ml and 1.349.000 

cells/ml. Phytoplankton harvested in the sixth day when phytoplankton reach peak 

population. 

 Pure culture activity of Nitzschia sp. is certainly not easy and often 

encountered many obstacles. The obstacles  is often occured is the contamination 

in  the media culture. The source of contamination (contaminant) is derived from 

the chemical material (nutrient imbalance and chlorine residual), biological 
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material (bacteria, fungi and protozoa), media culture, the culture equipment as 

well as the water and the aeration system. 
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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Fitoplankton adalah komponen plankton autotrof. Autotrof adalah 

organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri yang 

berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti sinar 

matahari dan faktor kimia. Komponen autotrof ini berfungsi sebagai 

produsen, salah satu ciri khas organisme fitoplankton yaitu merupakan dasar dari 

mata rantai pakan di perairan (Dawes, 1981). Dari segi perikanan, fitoplankton 

mempunyai arti dan peranan yang sangat penting baik secara langung maupun 

tidak langsung. Ketersedian fitoplankton sangat dibutuhkan terutama pada usaha 

pembenihan udang dan ikan. Pemenuhan kebutuhan fitoplankton sebagai pakan 

alami diperlukan usaha budidaya secara tepat.  

  Ketersedian pakan alami pada kegiatan di 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, abalon serta budidaya perikanan lainnya). Menurut 

Herminawati (2005) syarat-syarat fitoplankton untuk dapat dijadikan pakan alami 

adalah sebagai berikut : bentuk dan ukurannya sesuai dengan lebar bukaan mulut 

larva, mudah diproduksi secara massal atau mudah dibudidayakan, kandungan 

nutrisinya lengkap dan tinggi, mudah dicerna, cepat berkembang biak dan 

memiliki toleransi tinggi terhadap perubahan lingkungan, tidak mengeluarkan 

senyawa beracun dan gerakannya dapat menarik bagi ikan dan udang.  
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  Dalam budidaya perikanan terutama budidaya perikanan laut, mikroalga 

banyak digunakan sebagai pakan alami bagi larva organisme laut seperti 

crustacea, bivalvia, dan ikan (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). Khusus pada 

Abalone, pakan alami sangat diperlukan dalam proses pembenihan Abalone. 

Abalon merupakan jenis kerang-kerangan univalve yang berarti hanya mempunyai 

satu cangkang (Dusen, 2005). Di alam Abalone bersifat herbivora, jenis makanan 

mereka berubah sesuai dengan fase perkembangan tubuhnya. Pakan alami yang 

biasa digunakan saat proses pembenihan ialah Nitzschia sp.   

  Nitzschia sp. merupakan mikroalga yang termasuk dalam kelas 

Bacillariophyceae (Tomas, 1997). Secara umum bentuk dari Nitzschia sp. ini 

berbentuk lonjong memanjang. Nitzschia sp. merupakan mikroalga bersel tunggal 

yang mempunyai peran yang penting dalam ekosistem perairan sebagai produsen 

primer. Sifat Nitzschia sp. yang menempel yang sesuai dengan gerak larva 

Abalone yang merayap (Balai Budidaya Lampung, 2002). Oleh karena itu 

Nitzschia sp. sangat dibutuhkan sebagai pakan alami bagi Abalone.  

  Agar dapat memenuhi kebutuhan mikroalga sebagai pakan alami maka 

dilakukan peningkatan volume kultur secara bertahap (upscaling). Peningkatan 

volume kultur dilakukan dengan memindahkan kultur yang telah mencapai fase 

eksponensial akhir sebagai inokulan ke media yang baru dengan volume yang 

lebih besar dan berkelanjutan sehingga tidak terjadi kehabisan stok pakan alami. 
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1.2 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah : 

1. Untuk mengetahui teknik kultur Nitzschia sp. skala dari skala laboratorium 

sampai skala intermediet. 

2. Untuk mengetahui faktor–faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan 

kultur Nitzschia sp. dari skala laboratorium sampai skala intermediet.  

1.3 Manfaat 

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan menambah wawasan mengenai 

teknik kultur Nitzschia sp. untuk memadukan antara teori yang diperoleh dengan 

kenyataan yang ada di lapangan, sehingga dapat memahami dan mengatasi 

permasalahan yang timbul di lapangan serta untuk meningkatkan kepercayaan diri 

sebagai bekal pengalaman setelah selesai masa pendidikan pada Program Studi S1 

Budidaya Perairan.  
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II  TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Taksonomi Nitzschia sp.  

  Nitzschia sp. menurut Vonshak (1988) diklasifikasi sebagai berikut : 

Filum   : Bacillariophyta 

Kelas  : Bacillaariophyceae 

Ordo   : Bacillariales atau Pennales 

Sub ordo  : Naviculineae 

Familia : Cymbellaceae 

Genus   : Nitzschia  

Spesies  : Nitzschia sp. 

 

Nitzschia sp. merupakan fitoplankton yang termasuk dalam kelas 

Bacillariophyceae. Kelompok ini merupakan komponen fitoplankton yang paling 

umum dijumpai di perairan, selain itu juga mempunyai peranan sangat penting 

bagi perikanan terutama dalam ekosistem perairan. Nitzschia sp. memiliki bentuk 

seperti benang-benang yang bening dan plasma sel mengandung kloroplas 

sehingga memungkinkan baginya untuk melakukan fotosintesis. Diatom sangat 

mudah dibedakan karena diatom hidup berkoloni. Diatom dapat hidup sebagai 

individu sel tunggal yang soliter (solitary), atau terhubung dengan sel lainnya 

membentuk koloni bagaikan rantai. Ukuran diatom sangat beragam, dari yang 

kecil berukuran sekitar 5 µm sampai yang sangat relative besar sekitar 2 mm 

(Nontji, 2008).  

Nitzschia sp. merupakan diatom jenis Pennatae mempunyai simetri 

bilateral dan bentuk umumnya memanjang atau berbentuk sigmoid seperti huruf 

“S”. Berdasarkan perbedaan struktur dindingnya, dibagi atas 2 golongan yaitu 

Pennatae dan Centricae. Perbedaan yang prinsip pada jenis Pennatae dan 

Centricae terletak pada tutup dan wadahnya. Pada Pennatae tutup dan wadahnya 
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terdapat raphe suatu lubang yang memanjang dari ujung dan isi sel dapat keluar. 

Pada Centricae, tutup dan wadah berbentuk sentrik. Berbentuk memanjang 

lonjong, berwarna coklat keemasan, merupakan plankton bersel tunggal dengan 

dinding sel dari silikat (S1O). Silikat dipergunakan dalam proses pembuatan 

dinding sel baru (Kumar and Singh,1979).  

2.2 Morfologi dan Biologi Nitzschia sp. 

       Nitzschia sp. merupakan mikroalga yang termasuk dalam kelas 

Bacillariophyceae (Vonshak, 1997). Secara umum bentuk dari Nitzschia sp. ini 

berbentuk lonjong memanjang. Nitzschia sp. merupakan mikroalga bersel tunggal 

yang mempunyai peran yang penting dalam ekosistem perairan sebagai produsen 

primer. Mikroalga ini banyak digunakan sebagai pakan alami bagi larva 

organisme laut seperti krustacea, bivalvia, dan ikan (Isnansetyo dan Kurniastuty, 

1995). 

Secara umum Nitzschia sp. berbentuk pipih memanjang, mudah 

mengapung karena memiliki gelembung yang terdiri dari lemak di ujung anterior 

dan posterior, memiliki nukleus (Botes, 2001). Memiliki kisaran panjang 3-10 μm 

dan kisaran lebar 3-4 μm (Kaciolek, 2011). Nitzschia sp. dapat bereproduksi 

secara seksual. Ukuran sel Nitzschia sp. secara bertahap akan berkurang dari 

waktu ke waktu dan akhirnya mati apabila mereka tidak mengalami reproduksi. 

Hal ini disebabkan oleh pembelahan sel vegetatif yang membelah dari dinding sel 

antara dua sel anak (Davidovich & Bates, 2002).  
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Gambar 2.1.Nitzschia sp. (Wulandari dkk., 2014) 

Nitzschia sp. merupakan fitoplankton yang bersifat menempel sehingga 

fitoplankton benthik. Pada fitoplankton benthik, dinding sel sangat penting 

peranannya karena sifat planktonik dan digunakan untuk adaptasi fitoplankton 

tersebut. Nitzschia sp. seperti jenis diatom Pannales lain hidup di air tawar, tetapi 

dapat pula ditemukan dipinggir pantai sampai agak ke tengah. Fitoplankton ini 

berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu sebuah sel induk akan terbelah 

melintang menjadi 2 sel anak. Salah satu sel anak mendapatkan bagian tutup 

“kotak” (hipoteka), sementara sel anak lainnya mendapatkan bagian dasar “kotak” 

(epiteka). Seperti halnya pembelahan sel pada umumnya, setiap sel baru yang 

berkembang dari bagian tutup kotak akan tumbuh besar menyerupai ukuran 

induknya. Namun, sel baru yang mendapatkan bagian dasar kotak akan tumbuh 

lebih kecil dari sel induk. Pembelahan ini terus berlanjut sehingga sel hasil 

pembelahan akan mempunyai ukuran yang semakin mengecil. Sampai batas 

terkecil ukuran sel, pembelahan berhenti sebentar dan sel akan keluar dari 

cangkangnya. Selanjutnya isi sel tanpa cangkang ini akan tumbuh membesar 

menyerupai ukuran induk semula. Ukuran baru yang besar ini, selanjutnya sel 

akan membentuk cangkang yang baru pula (Djarijah, 1995).  
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Nitzschia sp. hidup sebagai saprofit yang habitat hidupnya merupakan 

bentik di air tawar maupun air laut. Meskipun dalam proses fotosintesis Nitzschia 

sp. memproduksi O2 lebih banyak dari pada yang digunakannya, Nitzschia sp. 

juga memerlukan O2 untuk hidup. Selain O2, ketersediaan CO2 juga merupakan 

suatu hal yang sangat penting dalam fotosintesis (Round, 1970 dalam Mustofa, 

1982).  

2.3 Nutrisi dan Kegunaan Nitzschia sp. 

 Menurut Brown (1991) dalam Coutteau (1996) kandungan nutrisi dari 

Nitzschia sp. dalam prensentase bobok kering adalah sebagai berikut, protein 

26%, karbohidrat 9,8% dan lipid 13%. Namun menurut Fogg (1995) kondisi 

dilapang nilai ini tidak mutlak demikian, karena tergantung pada usia kultur, jenis 

pupuk dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi serta usia kultur untuk 

dipanen.  

 Adapun kegunaan Nitzschia sp. adalah sebagai pakan alami pada larva 

Abalone karena sifat Nitzschia sp. yang menempel yang sesuai dengan gerak larva 

Abalone yang merayap (Balai Budidaya Lampung, 2002). 

2.4 Kultur Nitzschia sp. 

Kultur murni merupakan rangkaian kegiatan pengadaan fitoplankton 

dalam ruangan terkendali, biasanya di laboratorium, sehingga didapatkan 

monospesies fitoplankton dalam jumlah cukup sebagai stok pengembangan di 

kultur skala massal. Bibit kultur murni ini diperoleh dari hasil isolasi, dimulai dari 

tabung reaksi volume 10-15 ml, kemudian erlemeyer 100 ml, 250 ml, 500 ml, 
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botol 32 kultur 1 liter, 3 liter, dan 5 liter, dengan pemberian pupuk yang sesuai 

(Rusyani dkk, 2007). Nitzschia sp. dapat hidup dominan pada kisaran suhu 21-

28
o
C

 
 dan salinitas 28-35 ppt (Djarijah,1995) sedangkan pH 8-8,5 (Balai Budidaya 

Lampung, 2002). 

2.4.1 Kultur Laboratorium 

a. Kultur agar atau kultur di plate atau petri dish (tanpa aerasi) 

Kultur  agar diawali dengan sterilisasi alat dan pembuatan media agar 

yang sudah diberi pupuk PA (Pro Analis) kemudian disterilisasi 

menggunakan Autoclave kemudian dituang ke petridish steril ¾ bagian. 

Setelah media agar membeku dilakukan inokulasi  menggunakan metode 

gores, atau metode pipet. Phytoplankton yang ditanam biasanya akan 

tumbuh setelah dua minggu. 

b. Kultur testube (tanpa aerasi) 

Kultur agar yang sudah tumbuh dapat dipindahkan ke kultur testube, 

dengan cara media steril dipupuk dengan dosis 1m/liter. Pupuk yang 

digunakan adalah pupuk PA. Sebelum melakukan kultur terlebih dahulu 

diambil satu koloni dari media agar dan diberi air laut steril kemudian 

dicek dibawah mikroskop, apabila steril tidak ada kontaminasi maka 

dikultur di testube. Untuk sebuah testube diberi media air laut steril yang 

sudah dipupuk ¾ bagian kemudian diberi bibit satu koloni. Mikroalga 

akan tumbuh minimal 7 hari (seminggu). 
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c. Kultur erlenmeyer (tanpa aerasi) 

Hasil kultur ditestube selanjutnya dapat dijadikan bibit (starter) pada 

kultur erlenmeyer tanpa aerasi, disiapkan media air laut yang sudah 

dipupuk dengan dosis 1 ml/liter kemudian diberi bibit. Waktu yang 

dibuthkan 3-4 hari untuk species diatom Nitzschia sp. 

d. Kultur erlenmeyer atau stoples 1-2 liter (aerasi) 

Sterilisasi media dengan cara direbus hingga mendidih kemudian dituang 

ke dalam wadah dan ditutup rapat. Setelah dingin dilengkapi peralatan 

aerasi,  dipupuk  dengan dosis 1ml/liter (PA), perbandingan bibit dan 

media adalah 3:7, dipertahankan pada suhu 25
0
C dan penyinaran 

menggunakan  lampu TL 40 watt 2 buah dan inkubasi 5-7 hari. 

e. Kultur carboy atau stoples 10 liter  (aerasi) 

Sterilisasi media menggunakan kaporit 10 ppm dan dinetralkan dengan 

thiosulfat kurang dari 5 ppm. Setelah netral  dipupuk  dengan dosis 

1ml/liter (PA), perbandingan bibit dan media adalah 3:7, dipertahankan 

pada suhu 25
0
C dan penyinaran menggunakan  lampu TL 40 watt 2 buah 

dan inkubasi 5-7 hari ( BPBAP Situbondo, 2014). 

2.4.2 Kultur Semi Massal atau Intermediet 

Kultur semi massal atau intermediet merupakan kultur lanjutan dari 

kultur murni yang dilakukan di dalam ruangan. Pada teknik kultur semi 

massal atau intermediet dilakukan diruang terbuka tetapi beratap 

transparan agar bisa memanfaatkan sinar matahari. Bibit yang digunakan 

untuk kultur semi massal berasal dari kultur murni yang telah dilakukan 
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sebelumnya. Bibit yang digunakan diambil sebanyak 5-10% dari volume 

total yang akan dikultur. Pupuk yang digunakan adalah pupuk teknis dan 

sewaktu-waktu dapat menggunakan puput laboratorium. Kultur skala semi 

massal dimulai dari volume 100 liter atau 500 liter hingga yang diletakkan 

diluar laboratorium (outdoor) (Ditjenkan, 2005).  

Budidaya fitoplankton dengan skala intermediet dapat dilakukan 

dengan cara menyediakan air laut sebanyak 100 liter yang disterilisasi 

menggunakan kaporit 10 ppm dan dinetralkan dengan thiosufat 5 ppm. 

Waktu yang dibutuhkan sterilisasi minimal 24 jam. Sebelum dilakukan 

pemberian bibit terlebih dahulu diberi pupuk TG (Tehnical Growth) 

dengan dosis 1 ml/l. Untuk species diatom Nitzschia sp. menggunakan 

pupuk diatom (TG) dan perbandingan penggunaan bibit dan media adalah 

3:7. Kultur dilakukan pada ruangan semi outdoor dengan atap fiber tembus 

cahaya matahari dan lama inkubasi 5-7 hari (BPBAP Situbondo.2014). 

2.5 Fase Pertumbuhan 

Pertumbuhan adalah biosintesis yang menyebabkan bertambahnya 

substansi atau protoplasma berupa perbanyakan sel, pembesaran sel, dan 

penggabungan berbagai materi dari sekitar sel. Pertumbuhan suatu jasad dapat 

ditinjau dari dua segi, yaitu pertumbuhan dari segi sel sebagai individu dan 

pertumbuhan dari segi kelompok sebagai satu populasi. Pertumbuhan sel diartikan 

sebagai adanya penambahan volume sel serta bagian-bagian sel lainnya, yang 

diartikan juga penambahan kuantitas isi atau kandungan di dalam selnya. 
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Pertumbuhan populasi merupakan akibat dari adanya pertumbuhan individu, 

misalnya satu sel menjadi dua sel, dari dua sel menjadi empat sel dan seterusnya 

hingga jutaan jumlahnya (Lakitan, 2007). Menurut Pelczar (1986) Pertambahan 

sel dalam kultur tersebut akan mengikuti pola tertentu, yaitu kurva s atau sigmoid. 

membagi pola pertumbuhan atau kurva pertumbuhan tersebut menjadi lima fase 

pertumbuhan, yaitu : 

 
Gambar 2.2 Pola Pertumbuhan Fitoplankton (Laven and Sorgeloos, 1996) 

1. fase lag / istirahat 

Fase ini ditandai dengan peningkatan populasi yang tidak nyata. Fase ini 

disebut sebagai fase adaptasi terhadap kondisi lingkungan, karena sel alga sedang 

beradaptasi terhadap media tumbuhnya. Pada fase ini sel alga tersebut tetap hidup, 

namun tidak berkembang biak. Lamanya fase lag tergantung pada inokulan yang 

dimasukkan. Sel-sel yang diinokulasikan pada awal fase logaritmik akan 

mengalami fase lag yang amat singkat. Inokulan yang berasal dari kultur yang 

sudah tua akan mengalami fase lag yang lama, karena membutuhkan waktu untuk 

menyusun enzim-enzim yang tidak aktif lagi (Pelzar et al., 1986). 
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2. Fase Logaritmik / eksponensial  

Fase ini ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan hingga kepadatan 

populasi meningkat beberapa kali lipat. Fase eksponensial karena pesatnya laju 

pertumbuhan hingga kepadatan populasi meningkat melalui pembelahan sel dan 

apabila dihitung secara matematis membentuk fungsi logaritma. Pada fase ini sel 

alga sedang aktif berkembang biak. Ciri metabolisme selama fase eksponensial ini 

adalah tingginya aktivitas yang berguna untuk pembentukan protein dan 

komponen penyusun plasma sel yang dibutuhkan dalam pertumbuhan. (Laven and 

Soorgeloos, 1996).  

3. Fase penurunan laju pertumbuhan  

Fase ini ditandai dengan terjadinya penurunan laju pertumbuhan jika 

dibandingkan dengan fase eksponensial. Fase penurunan karena terjadi penurunan 

pertambahan populasi persatuan waktu bila dibandingkan dengan fase 

eksponensial (Pelczar et al., 1986).  

4. Fase Stasioner  

Fase ini ditandai dengan seimbangnya laju pertumbuhan dengan laju 

kematian. Fase statis karena pertambahan kepadatan populasi seimbang dengan 

laju kematian sehingga sepertinya tidak ada lagi adanya pertumbuhan populasi. 

Jumlah sel cenderung tetap diakibatkan sel telah mencapai titik jenuh. 

Pertumbuhan sel yang baru dihambat oleh keberadaan sel yang telah mati dan 

faktor pembatas lainnya. Faktor lain yang dapat menghambat pertumbuhan kultur 

yang terlalu padat sehingga terbentuk bayangan oleh mikroalga itu sendiri, 
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sehingga terjadi pembatasan dalam bentuk penggunaan cahaya (Laven and 

Sorgeloos, 1996). 

5. Fase Kematian  

Fase ini ditandai dengan kepadatan populasi yang terus berkurang, hal ini 

dikarenakan laju kematian yang lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan (Pelczar 

et al., 1986). 
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III PELAKSANAAN  

3.1 Tempat dan Waktu 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Balai Perikanan Budidaya Air 

Payau (BPBAP), Dusun Pecaron, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten 

Situbondo, Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari 

sampai dengan 18 Februari 2016. 

3.2 Metode Kerja 

Metode yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang adalah metode 

deskriptif. Menurut Nazir (2011), metode deskriptif merupakan suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu 

sistem pemikiran,ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang diambil dari Praktek Kerja Lapang berupa data primer dan data 

sekunder yang diperoleh dari beberapa cara pengambilan. 

3.3.1 Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek 

(orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Kelebihan penggunaan sumber 
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data primer adalah peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang 

diinginkan karena data yang tidak relevan dapat dieliminasi atau setidaknya 

dikurangi (Nazir, 2011). Kemudian, data yang diperoleh lebih akurat, tetapi 

memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar dibanding jika peneliti 

menggunakan data sekunder (Sangadji dan Sopiah, 2010).  

Data primer yang nantinya akan diperoleh antara lain, persiapan alat dan 

bahan, sterilisasi, pengukuran, pemeliharaan, menghitung kepadatan plankton 

Nitzschia sp. dengan alat haemocytometer, data pengukuran kualitas air (salinitas, 

pH, suhu), data jenis pupuk yang dipakai untuk kultur Nitzschia sp. serta kegiatan 

lain yang berkaitan dengan praktek kerja lapang yang dilakukan.  

Perhitungan kepadatan Nitzschia sp. ini dilakukan untuk membuat kurva 

pertumbuhan mikroalga. Perhitungan ini dilakukan tiap hari dengan mengunakan 

mikroskop dan haemocytometer. Cara penghitungan kepadatan jumlah sel dapat 

dilakukan dengan metode big block dan small block. Penggunaannya disesuaikan 

dengan ukuran sel dari fitoplankton, metode big block digunakan apabila ukuran 

sel lebih dari 6 mikron. Metode small block digunakan bila ukuran sel kurang dari 

5 mikron, sehingga penghitungan kepadatan untuk spesies plankton dengan 

menggunakan persamaan 1 pada perhitungan small block dan persamaan 2 big 

block (Satyantini dan Masitha, 2008). 

Jumlah 
sel

ml
=  

∑ n

5x4x10−6
… … … … (1) 

Keterangan : n = hasil perhitungan plankton tiap kotan 
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Jumlah  
sel

ml
=  

jumlah sel dalam 4 kotak

jumlah kotak (4)
x104 … … … … (2) 

Jenis pupuk yang digunakan dalam kultur adalah jenis PA (Pro Analisis) 

dengan dosis pemakaian 1 ml/liter kultur yang sudah distandarkan seperti pupuk 

Wayne/Conwy, Guillard, dll. Pupuk Conwy digunakan untuk phytoplankton hijau, 

sedangkan pupuk Guillard untuk phytoplankton cokelat. Komposisi jenis pupuk 

yang digunakan pada media kultur laboratorium atau murni berbeda dengan kultur 

semimassal, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2. Jenis pupuk 

yang akan digunakan untuk melakukan kultur murni beberapa jenis phytoplankton 

sangat bermacam-macam, biasanya jenis medium yang digunakan disesuaikan 

dengan jenis phytoplankton yang akan dikultur secara murni. Pupuk yang 

digunakan adalah pupuk teknis dan sewaktu-waktu dapat menggunakan pupuk 

laboratorium (Gusrina, 2008). 

Tabel 3.1 Komposisi pupuk pada Media Stok Murni 

No. Bahan Kimia Pupuk Conwy/Wayne Pupuk Guillard 

1. EDTA 45 gram 10 gram 

2. NaH2PO4.2H2O 20 gram 10 gram 

3. FeCl36H2O 1, 3 gram 2,9 gram 

4. H3BO3 33,6 gram - 

5. MnCl2.4H2O 0,36 gram 3,6 gram 

6 NaNO3 100 gram 100 gram 

7. NaSiO3.9H2O - 5 gram/30 ml 

8. Trace Metal Solution 1 ml 1 ml 

9.  Vitamin 1 ml 1 ml 

10. Aquades  1000 ml 1000 ml 

Sumber : Gusrina, 2008 
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Tabel 3.2 Komposisi Pupuk Pytoplankton Semimassal 

No. Bahan Kimia 
Pupuk 

Conwy 

Pupuk 

Guillard 

Pupuk 

TMRL 

Pupuk 

BBL SM 

1. NaNO3/KNO3 100 gr 84,2 gr 100 gr 50 gr 

2. Na2EDTA 5 gr 10 gr - 5 gr 

3. FeCl3 1,3 gr 2,9 gr 3 gr 1 gr 

4. MnCl2 0,36 gr O,36 gr - - 

5. H3BO3 33,6 gr - - - 

6. Na2HPO4 20 gr 10 gr 10 gr 10 gr 

7. Na2SiO3 - 50 gr 1 gr 15 ml 

8. Trace Metal Solution 1 ml 1 ml - 0,5 ml 

9.  Vitamin  1 ml 1 ml - 1 ml 

10. Aquades 1000 ml 1000 ml 1000 ml 1000 ml 

11. Urea - - - 40 gr 

12.  ZA - - - 30 gr 

Sumber : Gusrina, 2008 

Sangadji dan Sopiah (2010) mengemukakan bahwa ada tiga metode yang 

dapat digunakan dalam pengumpulan data primer, yaitu: metode survei, metode 

observasi, dan metode partisipasi. 

1.Metode Survei 

 Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang 

menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Ada 2 teknik pengumpulan data 

dalam metode survei, yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

18 
   

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK KULTUR TRI DEWI ANGGRAENI 

 

 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) 

(Nazir, 2011). 

b. Kuisioner 

Pengumpulan data pada kondisi tertentu kemungkinan tidak 

memerlukan kehadiran sumber. Kuisioner dapat didistribusikan dengan 

dua cara, antara lain: kuisisoner secara personal dan kuisioner secara lewat 

pos (Sangadji dan Sopiah, 2010). 

2. Observasi 

Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), 

obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau 

komunikasi individu yang diteliti. Kelebihan metode observasi dibandingkan 

dengan metode survey adalah data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, 

lebih akurat dan bebas dari respon bias (Sangadji dan Sopiah, 2010).  

3. Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif dilakukan dengan mengikuti secara langsung beberapa 

kegiatan yang dilakukan di Laboratorium Pakan Alami Balai Perikanan Budidaya 

Air Payau (BPBAP) Situbondo untuk mendapatkan data, informasi dan 

keterampilan. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya dan serta dilaporkan oleh orang di luar Praktek Kerja Lapang itu 
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sendiri. Data ini diperoleh dari dokumentasi, buku, pustaka-pustaka, masyarakat 

dan laporan penelitian. Dan juga data ini kesesuaian antara populasi data yang ada 

dengan populasi yang menjadi perhatian peneliti dan Relevansi dan konsistensi 

unit pengukur yang digunakan (Sangadji dan Sopiah, 2010). Data sekunder dalam 

Praktek Kerja Lapang ini meliputi faktor-faktor pertumbuhan yang berhubungan 

dengan Nitzschia sp. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.1.1 Sejarah Kawasan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 

Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo berdiri pada 

tahun 1986 yang pada awalnya bernama proyek Sub Senter Udang Windu Jawa 

Timur di bawah naungan Direktorat Jendral Perikanan, Departemen Pertanian 

Subsenter Udang Windu yang terletak di Desa Blitok, Kecamatan Mlandingan 

Kabupaten Situbondo dan merupakan cabang dari BPBAP Jepara berganti nama 

menjadi Loka Balai Budidaya Air Payau yang ditetapkan pada tanggal 18 April 

1994 melalui surat keputusan Menteri Pertanian nomor : 246/Kpts/OT.210/4/94. 

Loka Budidaya Air Payau terdiri dari tiga divisi meliputi divisi ikan, divisi udang 

dan divisi budidaya. 

Loka Budidaya Air Payau Situbondo merupakan Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Direktorat Jenderal Perikanan bidang pengembangan produksi budidaya 

perikanan air payau yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal 

Perikanan. Beban tugas dan tanggung jawabnya semakin berat pada tanggal 1 Mei 

2001 status Loka Budidaya Air Payau Situbondo berdasarkan surat keputusan 

Menteri Perikanan dan Kelautan No. KEP.26D.MEN/2001.  

4.1.2 Letak dan Geografis Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 

Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo terdiri dari lima 

divisi yakni, divisi ikan, divisi udang, divisi budidaya, instalasi udang gelung, dan 

instalasi pembenihan udang Tuban. Secara geografis Balai Perikanan Budidaya 

Air Payau Situbondo terletak pada posisi 113
0
55’56’’ BT sampai 114

0
00’00’’ dan 
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07
0
40’32’’ LS sampai 07

0
42’35’’ LS. Divisi ikan sekaligus sebagai kantor utama 

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo terletak di Dusun Pecaron, Desa 

Klatakan, Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. Divisi udang terletak di desa 

Blitok, Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Sedangkan divisi budidaya 

berlokasi di Pulokerto, Kecamatan Keraton Kabupaten Pasuruan. 

4.1.3 Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2014, Balai Perikanan Air Payau (BPBAP) Situbondo 

mempunyai tugas dan fungsi yaitu : 

Tugas : 

 Melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian 

laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan 

budidaya air payau. 

Fungsi : 

Dalam melaksanakan tugas Balai Perikanan Budidaya Air Payau 

Situbondo menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu : penyusunan rencana 

kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan, pelaksanaan 

uji terap teknik perikanan budidaya air payau, pelaksanaan penyiapan bahan 

standardisasi perikanan budidaya air payau, pelaksanaan sertifikasi sistem 

perikanan budidaya air payau, pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya 

air payau, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan 

budidaya air payau, pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan 

kelayakan teknis perikanan budidaya air payau, pelaksanaan pengujian kesehatan 
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ikan dan lingkungan budidaya air payau, pelaksanaan produksi induk unggul, 

benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau, pelaksanaan 

bimbingan teknis perikanan budidaya air payau, dan pelaksanaan urusan tata 

usaha dan rumah tangga. 

4.1.4 Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo secara 

lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.1 dengan uraian tugas sebagai berikut : 

a. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo  

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo merumuskan kegiatan, 

mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas penerapan teknik pembenihan dan 

pembudidayaan ikan air payau serta pelestarian sumber daya induk atau benih 

ikan air payau dan lingkungan serta membina bawahan di lingkungan Balai 

Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku. 

b. Seksi Uji Terap Teknis dan Kerjasama  

Seksi Uji Terap Teknis dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan uji terap teknik, standardisasi, sertifikasi, kerjasama 

teknik, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta publikasi perikanan 

budidaya air payau. 
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 Gambar 4.1.Struktur Organisasi BPBAP Situbondo (BPBAP Situbondo, 2014) 

c. Seksi Pengujian dan Dukungan Teknis  

Seksi Pengujian dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan 

kelayakan teknis, kesehatan ikan dan lingkungan, produksi benih unggul, benih 

bermutu, dan sarana produksi, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air 

payau. 

d. Subbagian Tata Usaha  

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaporan keuangan, kegiatan 

Kepala BPBAP Situbondo 

Ir. Dwi Soeharmanto, M. 

Kepala Subbagian Tata 

Usaha 

Kepala Seksi Uji Terap Teknis 

dan Kerjasama 

Ahmad Romadlon, S.PT, M.Si 

Kepala Seksi Pengujian dan 

Dukungan 

Akhmad Bohari Muslim SP, 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Perekayasaan, Litkayasa, Pengawasan Benih, Pengawasan Budidaya, PHPI 

dan Pranata Humas 
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teknis, anggaran, pengelolaan kepegawaian, tata laksana, barang milik negara, 

rumah tangga, dan ketatausahaan. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional  

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

perekayasaan, pengujian, penerapan dan bimbingan penerapan standar atau 

sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan  ikan air payau, pengendalian hama dan 

penyakit ikan, pengawasan benih, budidaya dan penyuluhan, serta kegiatan lain 

yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Seluruh komponen tersebut tergabung dalam beberapa jabatan fungsional 

seperti Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Pengendali Perikanan Bidang 

Pembudidayaan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan serta Pranata Hubungan 

Masyarakat yang keseluruhannya dibawah koordinasi Kepala Balai. 

4.1.5 Visi dan Misi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 

Sejalan dengan visi dan misi Kementrian Kelautan dan Perikanan, maka 

visi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo adalah Balai Perikanan 

Budidaya Air Payau Situbondo sebagai institusi rujukan teknologi perikanan 

budidaya adaptip dalam pengembangan kawasan minapolitan sebagai sumber 

pertumbuhan ekonomi andalan. Misi Balai Perikanan Budidaya Air Payau 

Situbondo adalah menghasilkan, menerapkan dan mensosialisasikan paket-paket 

teknologi perikanan budidaya yang standard dan efisien. 
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Misi ini menggambarkan upaya yang akan ditempuh oleh Balai Perikanan 

Budidaya Air Payau Situbondo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah 

ditetapkan. Keterkaitan antara visi dan misi dapat dijelaskan sebagai berikut : misi 

menggambarkan perlunya paket-paket teknologi yang telah teruji untuk 

diterapkan pada wilayah pengembangan yang menjadi binaan. Paket teknologi 

tersebut perlu dilakukan standardisasi untuk memperoleh kelayakan baik teknis 

maupun ekonomis, sehingga akan dihasilkan produk perikanan budidaya yang 

siap bersaing pada skala internasional; misi menggambarkan untuk membangun 

perikanan budidaya dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan inovatif 

baik aparatur Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo maupun pelaku 

perikanan budidaya yang menjadi stake holder binaan. Sinkronisasi pengetahuan 

dan keterampilan antara aparatur dan pelaku perikanan budidaya sangat 

menentukan keberhasilan pengembangan perikanan dan kelautan terutama untuk 

penerapan paket teknologi di masyarakat; misi menggambarkan tugas pokok dan 

fungsi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo sebagai produsen benih 

dan induk unggul. Perlu diketahui bahwa benih dan induk unggul merupakan 

penjaminan kualitas bagian hulu dari rangkaian proses produksi perikanan 

budidaya. Benih dan induk unggul para budidaya akan lebih berhasil dalam 

melaksanakan proses produksinya; misi menggambarkan bahwa sertifikasi dari 

laboratorium uji maupun Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) maka suatu 

produk dan atau bahan produksi untuk perikanan budidaya akan meningkatkan 

daya saing produk yang dihasilkan dan sekaligus meningkatkan kepercayaan 

pelanggan. Pelayanan sertifikasi dan laboratorium uji merupakan manifestasi dari 
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penerapan paket teknologi dengan memanfaatkan beberapa media sosialisasi, 

diseminasi dan percontohan sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang 

lebih luas di masyarakat pembudidaya ikan; misi menggambarkan bahwa dalam 

era globalisasi isu keamanan pangan dan lingkungan menjadi strategis terhadap 

produk angan yang akan dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu dalam 

melaksanakan aktifitas pembudidayaan ikan harus bertanggung jawab dan ramah 

lingkungan. 

4.1.6 Tenaga Kerja di BPBAP Situbondo 

Uraian struktur organisasi tersusun menjadi satu kesatuan sejumlah 

personil ketenagakerjaan, dapat dilihat pada Lampiran 2. Pegawai BPBAP 

Situbondo berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan sampai akhir Desember 

2014 dinyatakan bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang ada di BPBAP 

Situbondo adalah S3 sejumlah 1 orang, S2 sebanyak 13 orang, S1 sebanyak 47 

orang. Sarjana Muda (D4) 4 orang, Diploma 3 sebanyak 16 orang. Sekolah 

lanjutan tingkat atas (SLTA) sebanyak 59 orang, sekolah lanjutan tingkat pertama 

(SLTP) 8 orang dan sekolah dasar (SD) 10 orang (Lampiran 2). 

  Berdasarkan golongan dalam sistem kepegawaian terdiri dari golongan IV 

berjumlah 13 orang, golongan III berjumlah 57 orang, golongan II berjumlah 15 

orang, golongan I berjumlah 2 orang, CPNS K-2 berjumlah 19 orang dan tenaga 

kontrak berjumlah 43 orang, sehingga jumlah total pegawai BPBAP Situbondo 

sampai dengan akhir tahun 2014 berjumlah 149 orang.  

 Seperti di instansi–instansi pemerintah lainnya, Pegawai Negeri Sipil di 

BPBAP Situbondo mempunyai hak yang sama. Utamanya dalam mendapatkan 
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kesejahteraan, disamping gaji yang secara rutin diterima setiap bulan, juga 

mendapatkan tunjangan–tunjangan lain sesuai dengan posisi dan jabatan masing–

masing, serta berdasarkan masa kerja atau masa pengabdian. 

4.1.7 Sarana dan Prasarana Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 

A. Sarana di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo memiliki sarana yang 

secara langsung dan tidak langsung mampu menunjang pelaksanaan kegiatan baik 

kegiatan penyediaan induk, pembenihan, pembesaran, kultur pakan alami maupun 

pemeriksaan dan identifikasi penyakit. Adapun sarana yang digunakan di Balai 

Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo adalah sebagai berikut : 

a) Bak 

Bak yang dimiliki Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo terdiri 

dari bak pemeliharaan induk, bak pemeliharaan larva, bak kultur pakan alami, bak 

pengumpulan telur, dan bak karantina. Keseluruhan bak ini terbuat dari beton atau 

semen dengan bentuk beragam sesuai dengan fungsi penggunaan masing-masing 

bak. 

b) Sumber Air 

Sumber air yang digunakan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau 

Situbondo adalah berasal dari air laut yang didapatkan dari Selat Madura dan 

sumber air tawar yang didapatkan dari sumur bor. Pengambilan sumber air ini 

dibantu oleh pompa air dengan susunan pengolahan air. 
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c) Sistem Aerasi 

Sistem aerasi merupakan system pengaturan sirkulasi gas dalam perairan 

dengan tujuan meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air, mencegah 

pengendapan plankton serta membantu pelepasan gas beracun seperti NH3 dan 

H2S. system aerasi di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo dibantu 

oleh kerja blower sejumlah 4 unit dengan kekuatan masing-masing blower sebesar 

7,5 HP dan sejumlah blower lainnya. 

d) Tenaga Listrik 

Sumber tenaga listrik yang dimiliki Balai Perikanan Budidaya Air Payau 

Situbondo adalah sumber listrik PLN berkekuatan 9 KVA dan sumber listrik 

cadangan apabila sumber listrik utama dari PLN padam adalah 2 genset dengan 

kekuatan sebesar 180 KVA dan 50 KVA. Fungsi utama sumber listrik adalah 

sebagai pendukung utama jalannya pompa listrik, penerangan dan aktivitas vital 

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo lainnya. 

e) Pompa 

Pompa yang digunakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Payau 

Situbondo memiliki kekuatan bervariasi sesuai dengan kegunaannya. Tujuan 

penggunaan pompa ini adalah untuk mengalirkan air dari sumber perolehan air 

menuju bak penampungan dan bak yang membutuhkan masing-masing sumber 

air. 
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B. Prasarana di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 

a) Bangunan Kantor 

Bangunan kantor berperan dalam pendukung utama terlaksananya segala aktivitas 

administrasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. Bangunan kantor 

terbagi menjadi ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan ruang tamu. 

b) Laboratorium 

Laboratorium berperan sebagai tempat pengembangan analisa dan riset 

penelitian serta perekayasaan. Laboratorium di Balai Perikanan Budidaya Air 

Payau Situbondo terbagi menjadi Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan, 

Laboratorium Nutrisi dan Teknologi Pakan, serta Laboratorium Pakan Alami. 

c) Transportasi 

Sarana transportasi di sekitar Balai Perikanan Budidaya Air Payau 

Situbondo dipermudah oleh jalan menuju Balai Perikanan Budidaya Air Payau 

Situbondo yang sudah beraspal, dan dari segi kendaraan transportasi area Balai 

Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo yang secara langsung berada di jalan 

raya utama menuju kota dengan berbagai macam tipe kendaraan di jalan raya 

tersebut sebagian besar didominasi oleh kendaraan bus, truk dan angkutan kota 

lainnya. Pihak Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo sendiri memiliki 

kendaraan dinas sebagai pendukung aktivitasnya seperti 2 unit bus, 3 unit mobil, 2 

unit truk serta sejumlah sepeda motor dinas lainnya. 

d) Sistem Informasi 

Sistem komunikasi yang digunakan dapat mendukung dan mempermudah 

setiap aktivitas Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo dengan aktivitas 
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di luar Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. Sistem informasi yang 

tersedia di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo adalah telepon, 

website resmi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, faksimilem email 

dan sebagainya. 

e) Prasarana Lainnya 

Prasarana lainnya yang mendukung aktivitas Balai Perikanan Budidaya 

Air Payau Situbondo adalah Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM), 

auditorium, ruang kuliah atau ruang rapat, perpustakaan, asrama dengan 15 

kamar, fasilitas olahraga dan olah suara, serta mushollah. 

4.1.8 Sarana dan Prasarana Kultur Murni Pakan Alami Balai Perikanan 

Budidaya Air Payau Situbondo 

A. Sarana 

Sarana dalam Laboratorium Kultur Pakan Alami merupakan fasilitas yang secara 

langsung menunjang proses produksi seperti, wadah atau bak kultur pakan alami, 

ruang kultur murni, ruang staff laboratorium pakan alami, ruang identifikasi 

zooplankton dan fitoplankton, sistem aerasi dan sistem penyediaan air. 

1. Wadah atau Bak Kultur Pakan Alami 

Wadah yang digunakan untuk kultur pakan alami skala laboratorium 

terdiri dari petridish, testube 10 ml, tabung Erlenmeyer bervolume 500 ml dan 

1000 ml, bottle glass bervolume 3000 ml, carboy 10 liter, bak konikel bervolume 

500 liter dan 1000 liter. Bak konikel bervolume 500 liter, petridisk, dan bottle 

glass bervolume 300 ml dapat dilihat pada lampiran 3.  
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2. Ruang Kultur Plankton di Laboratorium Pakan Alami 

Ruang kultur murni fitoplankton di laboratorium pakan alami terdiri dari 2 

ruangan, yaitu kultur fitoplankton I dan II yang dapat dilihat pada lampiran 3. 

Ruang kultur murni I digunakan untuk mengkultur Nitzschia sp. skala 

laboratorium dengan menggunakan petridish (agar), testube 10 ml, dan 

Erlenmeyer 500 ml. Ruang kultur murni I harus benar-benar dijaga kebersihan 

dan kesterilannya, hal ini bertujuan untuk menjaga kultur murni dan menjaga stok 

agar tetap murni dan tidak terkontaminasi. 

Ruang kultur murni II digunakan sebagai tempat Nitzschia sp. skala 

laboratorium menggunakan bottle glass bervolume 3000 ml dan 10 liter. Ruang 

kultur fitoplankton skala intermediet berisikan bak konikel 500 liter sebanyak 8 

buah dan bak konikel 1000 liter 2 buah. Kegiatan kultur skala intermediet 

dilakukan di ruangan dengan atap asbes transparan (semi outdoor), hal ini 

bertujuan agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan yang digunakan 

Nitzschia sp. sebagai sumber energi untuk fotosintesis. 

3. Sistem Penyediaan Air 

Air laut yang digunakan untuk kultur pakan alami diambil dari perairan di 

sekitar Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. Air laut dipompa dan 

dialirkan menggunakan pipa sepanjang 200-300 meter dari pinggir pantai agar 

terbebas dari bahan pencemar dan antisipasi terhadap pasang surut. Pompa yang 

digunakan untuk mengambil air laut berkekuatan 5 HP (Horse Power). Air laut 

yang akan digunakan untuk kegiatan produksi pakan alami terlebih dahulu 

dialirkan ke tendon air laut, kemudian disalurkan ke bak filter. Air yang berasal 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK KULTUR  TRI DEWI ANGGRAENI 

 

 

dari bak filter akan dialirkan ke laboratorium pakan alami menggunakan pipa 

PVC 3/3 inchi. 

Air tawar diperoleh dari sumur bor. Air tawar dalam kegiatan kultur pakan 

alami digunakan untuk membersihkan atau membilas peralatan seperti bak kultur, 

carboy, tabung reaksi dan peralatan lainnya. Air tawar yang akan digunakan 

ditampung dalam bak tendon dengan menggunakan mesin berkekuatan 1,5 HP 

(Horse Power), kemudian dialirkan ke semua lokasi di Balai Perikanan Budidaya 

Air Payau Situbondo. 

4. Sistem Aerasi 

System aerasi di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 

digerakkan oleh 3 buah blower, yaitu 1 buah blower berkekuatan 5 PK dan 2 buah 

blower berkekuatan 7,5 PK. System aerasi dialirkan dengan menggunakan pipa 

PVC 3/3 inchi ke bak pemeliharaan benih, bak karantina ikan, bak pakan alami, 

dan bak pemeliharaan induk. Pendistribusian system aerasi dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Pendistribusian Sistem Aerasi di Balai Perikanan Budidaya Air Payau 

Situbondo 

No Sumber Aerasi Spesifikasi Distribusi 

1 Blower Vortex Daya 7,5 PK 
Bak penggelondongan kerapu dan 

bak induk di pembenihan timur 

2 Blower Vortex Daya 7,5 PK 

Pembenihan ikan barat, kultur pakan 

alami dan sebagian pembenihan 

tengah 

3 Rood Blower Daya 5 PK 
Bak karantina ikan, pembenihan 

timur dan tengah 
Sumber: BPBAP Situbondo 
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4.2 Teknik Kultur Nitzschia  sp. Skala Laboratorium 

Kultur murni Nitzschia sp. pada skala laboratorium merupakan awal kegiatan 

kultur dalam upaya menyediakan stock untuk menjaga kontinuitas pemeliharaan 

Nitzschia sp. Kegiatan kultur murni Nitzschia sp. pada skala laboratorium 

merupakan awal kegiatan kultur yang kemudian dilanjutkan pada kegiatan kultur 

skala intermediet (semi massal) dan skala massal. 

Kualitas hasil kegiatan kultur pada skala laboratorium akan menentukan 

keberhasilan kegiatan kultur selanjutnya, maka dari itu harus memenuhi 

persyaratan teknis seperti persyaratan biologi (bebas kontaminasi), kimia (nutrisi 

dan lingkungan) dan fisika (cahaya dan suhu). Kegiatan kultur murni Nitzschia sp.  

pada skala laboratorium dilakukan di ruangan yang steril dan tidak terkena cahaya 

matahari secara langsung sehingga digunakan lampu neon jenis tubelight (TL) 

sebagai sumber cahaya, sehingga Nitzschia sp. dapat melakukan fotosintesis. Suhu 

ruangan pada laboratorium dikondisikan dengan menggunakan air conditioner 

untuk menjaga kestabilan suhu dan menjaga kemurnian hasil kultur. 

Kegiatan kultur pada skala laboratorium dilakukan pada dua ruangan yang 

berbeda yaitu pada ruang laboratorium murni I dan ruang laboratorium murni II. 

Kegiatan kultur pada ruang laboratorium murni I dilakukan tanpa menggunakan 

aerasi yang meliputi kegiatan inokulasi pada media agar, kultur pada media cair 

testube dan erlenmeyer (100 ml, 250 ml, dan 500 ml) seperti Gambar 4.2. Setelah 

dilakukan kegiatan kultur pada ruang laboratorium murni I dilanjutkan kegiatan 

kultur pada ruang laboratorium murni II menggunakan aerasi yang meliputi 

kegiatan kultur erlenmeyer 1000 ml, bottle glass, dan carboy. Kegiatan kultur 
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pada skala laboratorium dapat menghasilkan produk berupa bibit  pada media agar 

dan bibit cair.   

       

(a)     (b) 

Gambar 4.2 Kultur testube (a) dan erlenmeyer (b) 

 

4.2.1 Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan pada kegiatan kultur Nitzschia sp. skala 

Laboratorium disajikan pada Lampiran 4. Bahan yang digunakan pada kegiatan 

kultur Nitzschia sp. skala laboratorium yaitu : bibit inokulan Nitzschia sp. sebagai 

starter kultur untuk kultur carboy, bactor agar digunakan untuk bahan media agar 

sebanyak 1,5 gram/ml ,air laut dengan salinitas 33-34 ppt sebagai media kultur 

Nitzschia sp., aquades sebagai media untuk mengencerkan bahan-bahan pupuk 

dan sebagai penambahan air laut pada kultur tanpa aerasi, air tawar digunakan 

untuk membilas dan membersihkan wadah atau peralatan, pupuk diatom,silikat 

dan vitamin sebagai sumber nutrisi sel Nitzschia sp., larutan HCl sebanyak 50 ml 

digunakan untuk menghilangkan sisa sisa kotoran pada petridisk, testube, dan 

erlenmeyer, kaporit digunakan untuk sterilisasi peralatan, wadah dan media kultur 

carboy, Na Thiosulfate sebagai untuk menetralkan media yang telah dikaporit, dan 

Chlorine Test sebagai indikator untuk mengetahui kesterilan media kultur. Na 
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Thiosulfate, Chlorine Test, silikat, kaporit dan pupuk diatom dapat dilihat pada 

Lampiran 5.  

4.2.2 Pembuatan Pupuk Diatom, Silikat dan Vitamin 

  Kegiatan kultur Nitzschia sp. skala laboratorium membutuhkan media 

kultur yang sesuai untuk pertumbuhannya. Medium air laut mengandung nutrien 

yang lengkap sebagai medium tumbuh karena memiliki sumber nutrisi berupa 

makronutrien (N, P, K, S, Na, Si, Ca) dan mikronutrien (Fe, Zn, Mn, Cu, Mg, Mo, 

B). Unsur N, P dan S berfungsi dalam pembentukan protein, K berfungsi dalam 

metabolisme karbohidrat, Fe dan Na berfungsi dalam pembentukan klorofil 

sedangkan Ca dan Si berfungsi dalam pembentukan dinding sel. Selain media air 

laut yang mengandung unsur lengkap sebagai media tumbuh, dalam kultur 

Nitzschia sp. juga dapat ditambahkan pupuk sebagai penambahan kandungan 

dalam media kultur. Penambahan pupuk dalam medium dapat meningkatkan 

pertumbuhan mikroalga 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan kultur mikroalga 

tanpa penambahan pupuk (Naughton dalam Pujiono, 2013).  

Pupuk yang telah distandarkan pada kegiatan kultur fitoplankton di 

Laboratorium Pakan Alami BPBAP Situbondo adalah pupuk walne sebagai pupuk 

alga hijau dan alga hijau biru, pupuk diatom dan silikat sebagai pupuk alga coklat 

dan alga merah. Nitzschia sp. termasuk dalam alga coklat, maka jenis pupuk yang 

digunakan adalah pupuk diatom. Komposisi dan dosis pupuk diatom distandarkan 

Laboratorium Pakan Alami Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) 

Situbondo didasarkan pada rekomendasi Walne PR (1970) dalam Culture 

Collection Of Allgae and Protozoa (2002) yang disajikan pada Tabel 4.2.  
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Tabel 4.2 Komposisi Pupuk Diatom dan Silikat Skala Laboratorium 

No. Komposisi Ukuran 

1. KNO3 75 gr 

2. Na2HPO4 5 gr 

3. Na2EDTA 5 gr 

4. FeCl3 3,15 gr 

5. Silikat 30 gr 

Sumber : SOP BPBAP Situbondo, 2014 

Untuk pupuk diatom, semua bahan pupuk seperti KNO3, Na2HPO4, FeCl3, 

Na2EDTA dilarutkan kedalam aquades 1 liter  yang sudah di autoclave. Pada saat 

proses pencampuran, larutan harus diaduk hingga homogen. Setelah bahan-bahan 

pupuk tersebut larut kemudian di autoclave kembali dengan waktu 30 menit 

dengan suhu 121
0
C bertekanan 1 atm  yang bertujuan untuk lebih mensetrilkan 

media sehingga dapat membunuh mikroorganisme yang tidak dinginkan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Isnansetyo dan Kurniastuty (1995), bahwa sterilisasi 

basah pada media kultur dapat dilakukan dengan autocalve. Dosis penggunaan 

diatom 1 ml/L media kultur.  

 Pembuatan silikat menggunakan air tawar sebanyak 1000 ml yang direbus 

hingga mendidih, kemudian memasukkan silikat 30 gr sambil diaduk sampai 

homogen. Setelah itu autoclave dengan suhu 121
0
C selama 30 menit. Pemakaian 

1 ml/L air media kultur. 

Nitzschia sp. memerlukan mikronutrien organik berupa vitamin untuk 

menunjang pertumbuhan antara lain cobalamin (B12) dan thiamin (B1). Vitamin 

B12 merupakan komponen utama untuk mempercepat pertumbuhan (Taw, 1990: 

Becker, 1995; dalam Widianingsih dkk.,. 2008). Pembuatan vitamin yang 
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dilakukan dengan menimbang bahan menggunakan neraca analitik dengan 

komposisi Vit B12 5 mg dan Vit B1 100 mg, bahan-bahan ini kemudian dilarutkan 

ke dalam botol erlenmeyer berisi aquades 1 liter yang telah di autoclave. 

Kemudian larutan vitamin tersebut di dinginkan dan dicampur satu dengan yang 

lain dalam suatu wadah hingga homogen selanjutnya disimpan didalam kulkas 

untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan dan tidak perlu di autoclave. Dosis 

penggunaan vitamin adalah 1 ml/L media kultur. Hal tersebut sesuai dengan 

Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) bahwa stok pupuk cair untuk skala 

laboratorium biasanya dibuat dengan peggunaan 1 ml/l.  

4.2.3 Sterilisasi Alat  

 Sterilisasi merupakan salah satu usaha untuk membunuh mikroorganisme 

yang tidak diinginkan dengan tujuan agar kegiatan tidak mengalami kegagalan 

kultur karena adanya kontaminasi. Kebersihan peralatan laboratium, baik yang 

berupa peralatan gelas atau non gelas seperti gelas ukur, botol erlenmeyer, pipet 

tetes, tabung reaksi, bottle glass dan carboy merupakan bagian yang sangat 

mendasar dalam kegiatan laboratorium dan merupakan elemen penting dalam 

program jaminan mutu. Bahan yang digunakan untuk sterilisasi adalah alkohol, 

kaporit, air tawar dan sabun cair (Soemarjati, 2012). 

Secara umum sterilisasi alat untuk kultur pakan alami di laboratorium 

pakan alami BPBAP Situbondo dilakukan dengan tiga tahap, yaitu pencucian 

dengan sabun, pembilasan dengan larutan HCl, dan proses autoclave. Pencucian 

alat dapat dilakukan dengan menggunakan sabun pencuci dan deterjen. Sabun 

pencuci atau deterjen tersebut dilarutkan dalam air sampai terbentuk busa. 
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Kemudian dengan menggunakan sikat dan spon alat-alat laboratorium gelas dan 

non gelas di bersihkan sehingga noda pada alat-alat laboratorium tersebut hilang. 

Setelah noda hilang kemudian alat-alat laboratorium tersebut dibilas 

menggunakan air tawar dan dijemur hingga kering. 

 Selanjutnya yaitu pembilasan dengan larutan asam klorida (HCl). Asam 

klorida merupakan senyawa kimia yang tersusun dari unsur hidrogen dan klorin. 

Asam klorida termasuk salah satu cairan kimia yang sangat korosif dan berbau 

menyengat dan HCl termasuk bahan kimia berbahaya. Pembilasan dengan asam 

klorida dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan sisa-sisa bau pada alat 

laboratorium. Pembilasan ini dilakukan dengan cara melarutkan asam klorida 

pada larutan aquades sebanyak satu liter. Larutan tersebut diaduk hingga 

homogen. Setelah homogen larutan tersebut dituangkan ke dalam alat-alat 

laboratorium yang hendak disterilkan dan kemudian dikeringkan. Alat–alat yang 

sudah kering kemudian dibungkus dengan aluminium foil. Setelah itu, peralatan 

diatur rapi didalam oven, kemudian oven diatur dengan suhu 100 ºC selama 15 

menit.  

 Sterilisasi yang dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau 

(BPBAP) Situbondo terdiri dari sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Sterilisasi 

untuk peralatan yang terbuat dari gelas seperti tabung reaksi, erlenmeyer dan 

petridisk disterilisasi dengan menggunakan oven. Sterilisasi ini termasuk dalam 

sterilisasi kering karena tanpa menggunakan air dalam proses sterilisasinya 

(Bangun dkk., 2015). 
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 Sterilisasi basah di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) 

Situbondo digunakan untuk sterilisasi media air yang dimasukkan kedalam 

erlenmeyer berukuran 1 liter dengan ditutup aluminium foil dan plastik. 

Kemudian sterilisasi dilanjutkan dengan memasukkan kedalam autoclave. 

Sterilisasi basah dengan autoclave selama 15 menit dengan suhu 121 ºC tekanan 1 

atm. Sterilisasi basah dengan autoclave menggunakan uap air panas, sedangkan 

sterilisasi kering dengan oven menggunakan temperatur tinggi (Gabriel, 1996). 

  

(a)                                      (b) 

 Gambar 4.3 Oven a) dan Autoclave (b)  

Perhitungan waktu sterilisasi autoclave dimulai ketika suhu di dalam 

autoclave mencapai 121
0
C. Jika objek yang disterilisasi cukup tebal atau banyak, 

transfer panas pada bagian dalam autoclavee akan melambat, sehingga terjadi 

perpanjangan waktu pemanasan total untuk memastikan bahwa semua objek 

bersuhu 121
0
C untuk waktu 10-15 menit. Perpanjangan waktu juga dibutuhkan 

ketika cairan bervolume besar akan diautoclave karena volume yang besar 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai suhu sterilisasi.  

Pada kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini kultur Nitzschia  sp. skala 

laboratorium menggunakan bottle glass volume 5 liter dan carboy volume 10 liter. 
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Adapun langkah-langkah untuk mensterilkan carboy dan bottle glass yaitu carboy 

volume 10 liter, bottle glass 5 liter dan selang aerasi disterilkan dengan 

mencucinya menggunakan air tawar, dan disabun. Kemudian dibilas dengan air 

tawar dan dikeringkan. Kesempurnaan pembilasan dengan air tawar pada 

peralatan kultur dan kemampuan menjaga faktor lingkungan merupakan hal yang 

harus diperhatikan selama kultur Nitzschia sp. agar kendala yang dihadapi selama 

kultur dapat teratasi. 

4.2.4 Sterilisasi Media Kultur  

 Media kultur Nitzschia  sp. adalah air laut yang berasal dari tandon air laut 

BPBAP Situbondo yang sudah difilter menggunakan filter fisik. Filter fisik 

merupakan penyarikan bertingkat yang susunanya terdiri dari batu kali, ijuk, 

kerikil, bungkusan arang, dan pasir kwarsa. Meskipun sudah difilter, media yang 

akan digunakan untuk kultur murni Nitzschia sp. harus disterilisasi guna 

membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu 

pertumbuhan Nitzschia  sp.  

Air laut yang akan digunakan pada kegiatan kultur skala laboratorium 

pada media kultur agar, kultur erlenmeyer (100 ml, 250 ml, 500 ml, dan 1000 ml) 

disaring terlebih dahulu menggunakan filter bag 5µm kemudian disaring lagi 

menngunakan kapas yang diletakkan dalam corong kemudian ditutup 

menggunakan alumunium foil dan disterilkan menggunakan autoclave selama 30 

menit pada suhu 121
0
C dan tekanan 1 atm selama 15 menit. 

Sterilisasi media kultur bottle glass dilakukan dengan merebus air laut 

hingga mendidih, tujuannya adalah untuk membunuh protozoa, bakteri, dan jamur 
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yang terdapat pada air laut. Setelah mendidih, air harus segera dituangkan ke 

dalam bottle glass dan ditutup menggunakan plastik yang bertujuan agar bottle 

glass dan plastik steril. 

Media kultur carboy disaring menggunakan Purefilter UV 1µ dan 

ditampung pada bak penampung di laboratorium murni II, kemudian disterilisasi 

menggunakan larutan kaporit 10 ppm dan Na Tiosulfate sebanyak 5 ml. Tunggu 

selama 5 menit, media kultur di uji menggunakan Clorine test  untuk mengetahui 

media air laut yang digunakan sudah steril atau tidak, dilakukan dengan 

meneteskan Corine Test dengan cara mengambil sampel air dengan tabung reaksi. 

Kemudian teteskan  Chlorine test  sebanyak 1 tetes hingga warna air laut menjadi 

bening. Warna bening ini menunjukkan bahwa media telah steril dan siap untuk 

digunakan sebagai media kultur. 

4.2.5 Kultur Starter ke dalam Media Kultur  

 Starter Nitzschia sp. yang digunakan pada Nitzschia sp. bottle glass 

berasal dari kultur Nitzschia sp. skala erlenmeyer volume 250 ml. Untuk skala 

carboy berasal dari kultur skala bottle glass (Gambar 4.4). Starter skala bottle 

glass tersebut diperiksa terlebih dahulu dengan menggunakan mikroskop dan 

dicek apakah mengalami kontaminasi atau tidak. Selanjutnya starter kultur 

Nitzschia  sp. pada bottle glass tersebut dimasukkan ke gelas ukur sebanyak 250 

ml dan dituangkan ke dalam bottle glass sebanyak 2 liter air media yang diberi 

aerasi. Untuk starter kultur pada carboy dimasukkan sebanyak 600 liter ke dalam 

bak fibber yang berisi 5 liter air laut dan telah diberi aerasi. Rostini (2007) 

menyebutkan bahwa aerasi yang diberikan bertujuan untuk suplay O2 dan 
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membantu penguapan gas-gas yang tidak berguna. Aerasi diberikan terus 

menerus, mulai dari penebaran bibit (inokulasi) sampai kegiatan kultur selesai. 

 
Gambar 4.4 Kultur pada Bottle glass 

 Selain itu, aerasi menyebabkan turbulensi dan sirkulasi media kultur yang 

penting sekali untuk mempertahankan temperatur agar tetap homogen sehingga 

aerasi sangat dibutuhkan selama kultur. Pengadukan sangat penting dilakukan 

yang bertujuan untuk mencegah pengendapan sel, agar nutrien dapat tersebar 

sehingga mikroalga dalam kultur mendapatkan nutrien yang sama, mencegah 

stratifikasi suhu, dan meningkatkan pertukaran gas dari udara ke medium (Taw, 

1990 dalam Rostini, 2007). 

4.2.6 Pemupukan Media Kultur 

 Pupuk yang digunakan untuk kultur Nitzschia sp. skala bottle glass dan 

carboy adalah pupuk Pro Analysis yang terdiri dari pupuk diatom, silikat dan 

vitamin. Dosis untuk pupuk diatom, silikat dan vitamin masing-masing sebanyak 

2 ml untuk bottle glass dan 5 ml untuk carboy. Pemupukan dilakukan dengan cara 

menuangkan pupuk ke media kultur Nitzschia sp. skala bottle glass 2 liter dan 

carboy 5 liter. Pupuk digunakan untuk memperkaya kandungan nutrien yang 

sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan Nitzschia sp., selain itu dosis dan cara 

pemberian pupuk harus tepat agar efektifitas pemupukan maksimal. 
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4.3 Teknik Kultur Nitzschia  sp. Skala Intermediet (Semi Massal) 

Kultur murni Nitzschia sp. pada skala intermediet merupakan kegiatan kultur 

lanjutan dari skala laboratorium. Kegiatan kultur murni Nitzschia sp. pada skala 

intermediet dilakukan pada wadah yang memiliki volume yang lebih besar dari 

skala laboratorium yaitu 500 liter dan 1000 liter. 

Selain volume yang lebih besar, penggunaan pupuk juga berbeda yaitu 

menggunakan pupuk Technical Growth (TG). Kegiatan kultur murni Nitzschia sp. 

pada skala intermediet dilakukan pada ruangan semi outdoor menggunakan atap 

dari fiber (transparan) sehingga memudahkan masuknya cahaya yang menjadi 

sumber fotosintesis. Kegiatan kultur murni Nitzschia sp. pada skala intermediet 

dapat menghasilkan variasi produk yang lebih banyak dari pada skala 

laboratorium yaitu bibit cair, konsentrat (endapan) dan tepung Nitzschia sp. 

4.3.1 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada kegiatan kultur Nitzschia sp. skala intermediet 

disajikan pada Lampiran 6. Bahan yang digunakan pada kegiatan kultur Nitzschia 

sp. skala intermediet yaitu : bibit inokulan Nitzschia  sp. sebagai starter kultur 

untuk kultur skala intermediet, air laut dengan salinitas 33-34 ppt sebagai media 

kultur Nitzschia sp., air tawar digunakan untuk membilas dan membersihkan 

wadah atau peralatan, pupuk TG sebagai sumber nutrisi sel Nitzschia sp., Na 

Thiosulfate sebagai untuk menetralkan media yang telah dikaporit, dan Chlorine 

Test sebagai indikator untuk mengetahui kesterilan media kultur. Na Thiosulfate, 

Chlorine Test, silikat, kaporit dan pupuk diatom dapat dilihat pada Lampiran 5.  
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4.3.2 Pembuatan Pupuk dan Vitamin 

 Pupuk yang distandarkan Laboratorium Pakan Alami BPBAP dalam 

kegiatan kultur Nitzschia sp. skala intermediet berbeda dengan pupuk yang 

digunakan dalam kultur skala laboratorium. Kultur skala intermediet 

menggunakan pupuk Technical Growth yang terdiri dari pupuk diatom dan silikat. 

Pupuk diatom harus disertai dengan pembuatan silikat karena silikat merupakan 

campuran dari pupuk diatom yang wajib diberikan. Silikat diberikan untuk 

memenuhi kebutuhan mineral dalam pertumbuhannya. Silikat diberikan pada jenis 

diatom untuk pembentukan dinding sel. Hal ini sesuai dengan peryataan Lavens 

dan Sorgeloos (1995), bahwa silikat khusus diberikan pada kultur fitoplankton 

jenis diatom dan merupakan komponen penting bagi pembentukan dinding sel 

eksternal.  

 Komposisi dan dosis pupuk diatom distandarkan Laboratorium Pakan 

Alami Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo didasarkan pada 

rekomendasi Walne PR (1970) dalam  Culture Collection Of Allgae and Protozoa 

(2002) yang disajikan pada Tabel 4.3.  

Tabel 4.3 Komposisi Pupuk Diatom dan Silikat Skala Intermediet 

No. Komposisi Ukuran 

1. KNO3 750 gr 

2. Na2HPO4 50 gr 

3. Na2EDTA 50 gr 

4. FeCl3 3,15 gr 

5. Silikat 150 gr 

Sumber: SOP BBAP Situbondo, 2014 

Cara pembuatan pupuk skala intermediet yaitu mengisi panci dengan air 

tawar sebanyak 10 liter dan direbus hingga mendidih. Perebusan air bertujuan 
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untuk memudahkan pelarut bahan-bahan pupuk dan mensterilkan air. Setelah air 

mendidih, kemudian bahan dimasukkan dengan satu persatu sambil diaduk 

menggunakan bahan pengaduk kaca hingga homogen. Pupuk yang sudah jadi 

dibiarkan dingin dan disimpan di dalam jeringen, masa penyimpanan pupuk skala 

intermediet adalah selama 2 minggu pada suhu 27-28
0
C. Dosis penggunaan pupuk 

TG pada kultur murni Nitzschia sp. skala intermediet adalah 1 ml/l media kultur. 

Proses selanjutnya adalah pembuatan silikat dengan menggunakan air 

tawar sebanyak 5 liter direbus hingga mendidih, kemudian masukkan silikat dan 

diaduk hingga homogen. Larutan silikat yang sudah dingin masukkan ke dalam 

jerigen dan ditutup agar tidak terjadi kontaminasi. Dosis penggunaan silikat pada 

kultur murni Nitzschia sp. skala intermediet adalah 1 ml/l media kultur. 

4.3.3 Sterilisasi Alat 

Sterilisasi wadah dan peralatan kultur murni Nitzschia sp. skala 

intermediet dengan cara pencucian menggunakan sabun dan disikat sampai bersih 

kemudian dibilas menggunakan air tawar. Bak fibber yang sudah di cuci 

kemudian disiram laruatan kaporit secara merata pada dinding dan dasar bak dan 

dibiarkan selama 24 jam, selanjutnya dibilas menggunakan air tawar dan 

dikeringkan. Setelah kering, bak fibber siap diisi air laut dan digunakan untuk 

kultur Nitzschia sp. 

4.3.4 Sterilisasi Media Kultur 

Sterilisasi Media kultur murni Nitzschia sp. skala intermediet dengan 

menggunakan kaporit 10 ppm. Kaporit sebelumya dilarutkan ke dalam air tawar 

kemudian diaduk hingga homogen dan ditunggu 10-15 menit hingga kaporit 
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mengendap yang diambil adalah airnya saja agar kaporit tidak mengotori dasar 

wadah dan dapat menimbulkan residu.  

Air laut  yang akan digunakan untuk media kultur sebelumnya disaring 

dulu menggunakan filter bag, setelah bak fibber terisi air laut kemudian 

ditambahkan larutan kaporit sebanyak 150 ml untuk 300 liter air laut 

menggunakan saringan kemudian di aerasi kaut selama 12-24 jam. Pengaerasian 

bertujuan untuk pengadukan kaporit pada media kultur dan penguapan gas 

chlorine yang terkandung di dalam kaporit. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Ismantara (2009) bahwa klorinisasi merupakan salah satu usaha mensuci hamakan 

segala aspek yang akan digunakan budidaya dengan menggunakan bahan kimia 

chlorine.   

Setelah 12-24 jam dilakukan uji kandungan chlorine menggunakan 

chlorine test. Pengujian dengan cara mengambil sampel air media kultur yang 

telah dikaporit sebanyak 5-10 ml menggunakan tabung reaksi, kemudian di tetesi 

chlorine test sebanyak 1 tetes. Apabila masih mengandung chlorine maka air akan 

mengalami perubahan warna menjadi kuning, sedangkan air yang tidak 

mengandung chlorine tidak mengalami perubahan warna (bening). Media kultur 

yang masih mengandung chloriene dinetralkan menggunakan Na Thiosulfat 5 

ppm sebanyak 50 ml atau setengah dari dosis kaporit dan diaerasi kuat agar 

clorine dalam air hilang seluruhnya (BPBAP, 2014). Hal ini sesuai dengan sesuai 

pernyataan Isnansetyo dan Kusniastuty (1995), air laut yang akan digunakan 

sebelumnya disaring, lalu disterilkan dengan klorin 60 mg/l dan dinetralisasi 

dengan larutan Natrium Thiosulfat 20 mg/l untuk menghilangkan sisa klorin 
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dalam air laut hingga bau klorin hilang. Media kultur yang sudah netral siap 

digunakan.  

4.3.5 Kultur Starter ke dalam Media Kultur  

Starter yang digunakan untuk kultur Nitzschia sp. skala  intermediet 

berasal dari kultur Nitzschia sp. skala carboy. Pertama-pertama starter dari kultur 

Nitzschia sp. skala carboy 3 liter diambil dari laboratorium dan dimatikan 

aerasinya. Selanjutnya starter tersebut ditambahkan ke dalam bak fibber yang 

telah berisi air sebanyak 300 ml dan diberi aerasi (Gambar 4.5). Aerasi yang 

diberikan bertujuan untuk suplay O2 dan membantu penguapan gas-gas yang tidak 

berguna. Aerasi diberikan terus menerus, mulai penebaran bibit (inokulasi) hingga 

kegiatan kultur selesai. 

 
Gambar 4. 5 Starter pada Media Kultur Intermediet 

4.3.6 Pemupukan Media Kultur  

Pupuk yang digunakan pada kultur Nitzschia sp. pada skala intermediet 

adalah pupuk Technical Growth yang terdiri dari pupuk diatom dan silikat. Dosis 

untuk pupuk diatom dan silikat masing-masing sebanyak 300 ml. Pemupukan 
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dilakukan dengan cara menuangkan pupuk ke media kultur Nitzschia sp. skala 

intemediet dengan menggunakan gelas ukur yang dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6 Pemupukan pada Kultur Diatom dan Penambahan Silikat  

4.4 Monitoring Pertumbuhan  

Selama masa pemeliharaan atau inkubasi Nitzschia sp., perlu dilakukan 

monitoring pertumbuhan sel Nitzschia sp. Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) 

memaparkan bahwa laju pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel dalam 

periode tertentu. Pertumbuhan ditandai dengan bertambah besarnya ukuran sel 

digunakan secara luas untuk mengetahui pertumbuhan Nitzschia  sp. dalam kultur 

pakan alami. Pertumbuhan fitoplankton ditandai dengan pertambahan kepadatan 

fitoplankton yang dikultur (Pramudya, 2008). 

Monitoring pertumbuhan dilakukan dengan menghitung kepadatan sel 

Nitzschia sp. setiap hari selama masa pemeliharaan atau inkubasi untuk 

mengetahui pertambahan jumlah, volume dan ukuran sel. Penghitungan kepadatan 

menggunakan Haemocytometer dibawah mikroskop binokuler dengan 

pembesaran 10 kali. 
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Haemocytometer adalah sebuah alat berupa alat berupa lempengan kaca 

tebal berbentuk persegi panjang dan pada bagian tengahnya terdapat lengkungan 

tau celah yang berbentuk “H” yang memisahkan 2 buah kotak bergaris. Kotak 

bergaris yang terdapat pada Haemocytometer berbentuk bujur sangkar dengan sisi 

1 mm. Apabila ditutup, diketahui ke dalamnya 0,1 mm sehingga volume kotaknya 

adalah 0,1 mm
3 

tau 0,0001 ml. Prosedur perhitungan kepadatan sel Nitzschia sp. 

menggunakan Haemocytometer dapat dilihat pada Lampiran 7. 

4.4.1 Pertumbuhan Kepadatan Nitzschia  sp. pada Skala Laboratorium 

Dalam menghitung kepadatan Nitzschia sp. skala laboratorium menggunakan 

dua media yaitu Bottle glass dan carboy. Kepadatan kultur Bottle glass dapat 

dilihat pada Lampiran 8 dan kultur carboy dapat dilihat pada Lampiran 9. 

 
Gambar 4.7 Grafik Pertumbuhan Nitzschia  sp. pada Bottle glass 

 Gambar 4.7 menunjukkan bahwa pertumbuhan Nitzschia sp. sesuai dengan 

pola pertumbuhan fitoplankton yang normal. Menurut Daume dan Ryan (2004), 

fase istirahat diatom terjadi hari ke 1-2 setelah inokulasi. Fase adaptasi terjadi 

pada hari ke-0 hingga hari ke-2. Pada hari ke-3 sampai hari ke-6 terjadi 
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peningkatan kepadatan yang sangat pesat (fase eksponensial). Fase stasioner 

terjadi pada hari ke-7, yang pada fase ini Nitzschia sp. mengalami kestabilan dan 

tidak ada penambahan jumlah populasi mikroalga (Fadillah, 2000). Fase stasioner 

terjadi akibat keterbatasan intensitas cahaya yang mampu diserap oleh mikroalga. 

Jumlah energi cahaya yang mampu diserap melalui fotosintesis berkaitan dengan 

konsentrasi sel yang semakin melimpah hingga akhir fase log. Setelah konsentrasi 

sel mencapai maksimal, jumlah biomassa tetap sampai nutrisi dalam medium dan 

inhibitor menjadi faktor pembatas (Lee dan Shen, 2004). Sedangkan pada hari ke-

8 terjadi penurunan kepadatan sel Nitzschia  sp. atau deklinasi. Berdasarkan grafik 

tersebut dapat disimpulkan bahwa puncak pertumbuhan Nitzschia  sp. terjadi pada 

hari ke-6 dengan kepadatan mencapai 5.260.000 sel/ml. Hal ini dikarenakan 

nutrisi yang dibutuhkan Nitzschia sp. pada media kultur masih tersedia. 

Kepadatan yang terus meningkat menyebabkan menurunnya nutrisi yang tersedia 

pada media kultur yang mengakibatkan turunnya pertumbuhan sel Nitzschia sp., 

maka perlu dipindahkan pada media kultur dengan volume yang lebih besar atau 

pemupukan ulang pada media kultur bottle glass yang baru.  

 
Gambar 4.8 Grafik Pertumbuhan Nitzschia  sp. pada Carboy 
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 Gambar 4.8 menunjukkan pertumbuhan Nitzschia  sp. kultur pada carboy 

tidak mengalami fase lag namun langsung mengalami peningkatan kepadatan 

yaitu pada hari ke-1 hingga hari ke-6 (fase eksponensial). Fase stasioner terjadi 

pada hari ke-7, yang pada fase ini Nitzschia  sp. mengalami kestabilan. Kepadatan 

pada hari ke-8 hingga hari ke-9 mengalami penurunan. Berdasarkan grafik 

tersebut dapat disimpulkan bahwa puncak pertumbuhan Nitzschia  sp. terjadi pada 

hari ke-6 dengan kepadatan 2.740.000 sel/ml. Pertumbuhan sel dalam kultur dapat 

ditandai dengan bertambah besarnya ukuran sel dan bertambah banyaknya jumlah 

sel (Effendie,1997).  

 Pertumbuhan yang semakin meningkat akan menyebabkan adanya 

persaingan antar sel dalam memperoleh nutrisi sedangkan ketersedian nutrisi 

setiap hari mengalami penurunan, oleh karena itu harus dilakukan pembaharuan 

dengan menrunkan bibit pada beberapa media kultur carboy baru sebagai stok 

atau dengan melanjutkan kultur pada wadah dengan volume yang lebih besar. 

Menurut Fogg (1965) dalam Isnansetyo (1995), penurunan perkembangan 

populasi alga kultur pada media yang terbatas disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu kompetisi dan kandungan nutrien media yang semakin menurun.   

 Dari awal kultur hingga hari ke-9 Nitzschia sp. tidak mengalami 

perubahan suhu dan salinitas sama halnya yang terjadi pada kultur skala bottle 

glass dikarenakan ruangan pemeliharaan atau inkubasi sudah terkontrol. Sapta 

Anjar (2002) dalam Balai Budidaya Lampung (2002) menyatakan bahwa 

kepadatan optimal fitoplankton dipengaruhi oleh waktu kultur tergantung dari 

jenis fitoplanktonnya, kepadatan awal tebar inokulan dan kondisi lingkungan.   
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4.4.2 Pertumbuhan Kepadatan Nitzschia  sp. pada Skala Intermediet 

 Kepadatan Nitzschia  sp. skala intermediet dapat dilihat pada Lampiran 10 

dan Gambar 4.9. Pola pertumbuhan pada kultur skala intermediet Nitzschia  sp. 

menunjukkan bahwa pertumbuhan Nitzschia  sp. sesuai dengan pola pertumbuhan 

fitoplankton yang normal. Fase adaptasi terjadi pada hari ke-0 hingga hari ke-2. 

Pada hari ke-3 sampai hari ke-6 terjadi peningkatan kepadatan yang sangat pesat 

(fase eksponensial). Fase stasioner terjadi pada hari ke-7, yang pada fase ini 

Nitzschia sp. mengalami kestabilan. Sedangkan pada hari ke-8 hingga hari ke-9 

terjadi penurunan kepadatan sel Nitzschia sp. atau deklinasi. Selanjutnya fase 

kematian terjadi pada hari ke-10. Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan 

bahwa puncak pertumbuhan Nitzschia sp. terjadi pada hari ke-6 dengan kepadatan 

mencapai 1.349.000 sel/ml. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan kultur mikroalga 

pada skala laboratorium umumnya mencapai masa panen pada hari ke 7–10 

(Widianingsih, 2012). 

 
Gambar 4.9 Grafik Pertumbuhan Nitzschia sp. pada Skala Intermediet 

 Kultur akan dikatakan berhasil bila permukaan substrat telah ditumbuhi 

fitoplankton dan ini akan terjadi bila air media kultur bening atau tidak 
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terkontaminasi oleh fitoplankton melayang, petakan subtrat benar (terkena cahaya 

matahari) dan bebas dari zooplankton dan cacing (Balai Budidaya Lampung, 

2002). Pertumbuhan yang semakin meningkat akan menyebabkan adanya 

persaingan antar sel dalam memperoleh nutrisi sedangkan ketersedian nutrisi 

setiap hari mengalami penurunan. Fase kematian terjadi karena faktor cuaca dan 

keadaan semi outdoor di Laboratorium Pakan Alami BPBAP Situbondo yang 

tidak memungkinkan untuk melakukan kultur intermediet. Menurut Isnansetyo 

(1995), fase kematian terjadi karena kondisi media kultur yang tidak stabil, 

keterbatasan ruang dan kurangnya jumlah nutrien yang tersedia dalam media 

kultur. Hal tersebut menyebabkan pembelahan sel menjadi terhambat sehingga 

nutrien yang telah digunakan oleh sel sebelumnya tidak dapat menunjang sel 

untuk melakukan pembelahan. 

4.5 Kualitas Air 

 Kulitas air merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

organisme akuatik. Keberhasilan kegiatan kultur murni Nitzschia sp. dipengaruhi 

oleh kualitas air, maka dalam kegiatan kultur perlu dilakukan pengukuran 

parameter kualitas air meliputi suhu, salinitas dan pH. 

4.5.1 Suhu 

 Suhu merupakan suatu bentuk perubahan energi dari sinar matahari yang 

mnajadi panas. Suhu air mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap proses 

pertukaran zat atau metabolisme perairan (Effendi, 2000). 

 Berdasarkan hasil pengukuran suhu setiap hari pada skala laboratorium 

menunjukan kisaran suhu 25
0
C  dan skala intermediet  27-30

0
C. Suhu media pada 
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kegiatan kultur Nitzschia sp. di Laboratorium Pakan Alami BPBAP Situbondo 

merupakan suhu yang dapat ditoleransi oleh Nitzschia sp. dan dapat hidup 

dominan pada kisaran suhu 21-28
0
C. 

4.5.2 Salinitas
 

 Salinitas merupakan nilai yang menunjukkan jumlah garam-garam terlarut 

dalam satuan volume air (Fajrin, 2012). Salinitas berpengaruh terhadap organisme 

air dalam mempertahankan tekanan osmotik lingkungannya. Kebanyakan alga 

memperhatikan terjadinya hambatan proses fotosintesis setelah dipindahkan pada 

medium dengan salinitas yang lebih tinggi atau tekanan osmotik yang lebih tinggi. 

Pengukuran salinitas menggunakan refaktometer. 

 Nitzschia sp. tumbuh dengan kondisi salinitas optimal antara 28-35 ppt 

(Djarijah,1995). Berdasarkan hasil pengukuran salinitas pada skala laboratorium 

meenunjukkan 34 ppt dan skala intermediet 27-32 ppt. Hal ini menunjukkan 

bahwa Nitzschia sp. tidak toleransi dengan salinitas dibawah 27 ppt. 

 Salinitas berhubungan dengan suhu, disaat suhu meningkat salinitas juga 

mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pada suhu tinggi kadar air pada air 

laut mengalami penguapan sehingga menyebabkan garam yang terdapat pada 

media kultur mengkristal. Adanya kristal garam karena tekanan osmotik dan 

panas pada saat perebusan memisahkan uap air dan kadar garam. 

4.5.3 Nilai pH 

  pH merupakan faktor pembatas fitoplankton yakni apabila pH berada pada 

ambang batas normalnya maka kecepatan tumbuh dari fitoplankton akan 

menurun. pH secara langsung berhubungan dengan kelarutan CO2 dan mineral 
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dalam media kultur (Angka dkk, 1976). pH pada kultur Nitzschia sp. berkisar 

antara pH 8-8,5 (Balai Budidaya Lampung, 2002). 

4.6 Teknik Pemanenan 

Teknik pemanenan dilakukan adalah dengan pemanenan total. Pemanenan 

Nitzschia sp. skala laboratorium di Laboratorium Pakan Alami BPBAP Situbondo 

dilakukan dengan memindahkan kultur Nitzschia sp. dari wadah testube ke wadah 

erlenmeyer, kemudian dari wadah erlenmeyer di pindah ke bottle glass. Terakhir 

kultur Nitzschia sp. di pindah ke wadah carboy dengan volume 10 liter, kegiatan 

kultur dilanjutkan ke skala intermediet. Teknik pemanenan skala intermediet 

dilakukan dengan memindah atau memecah Nitzschia sp. dari bak fibber satu ke 

bak fibber lainnya menggunakan pompa celup.  

Pemanenan Nitzschia sp. dilakukan pada saat puncak petumbuhannya atau 

sudah berumur tua yaitu pada hari ke-5 sampai ke-7, karena pada saat itu 

pertumbuhan mencapai kepadatan maksimal. Selain, menurut Cahyaningsih 

(2013) tujuan pemanenan pada umur tua juga untuk menghilangkan pupuk yang 

ada di dalamnya, karena media phytoplankton yang masih muda atau kandungan 

pupuk di media tinggi bila digunakan sebagai pakan larva maka akan 

membahayakan kehidupan atau meracuni. 

4.7 Hambatan dan Upaya 

Kegiatan kultur murni Nitzschia sp. tentunya tidak mudah dan seringkali 

menemui banyak kendala. Kendala yang sering kali muncul adalah adanya 

kontaminasi pada media kultur. Sumber kontaminasi (kontaminan) dapat berasal 

dari bahan kimia (ketidakseimbangan nutrien dan residu chlorin), biologi (bakteri, 
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jamur dan protozoa), tempat, peralatan kultur dan media air serta sistem pusat 

aerasi. 

Kontaminasi protozoa adan diminimalisir atau dihilangkan dengan cara 

mencuci dan mensterilisasi semua perlatan, bahan dan media kultur yang akan 

digunakan. Apabila dalam masa inkubasi terdapat kontaminasi penanggulangan 

dengan cara memberikan kaporit 1 ppm ke dalam media kultur. Pemberian kaporit 

bertujuan untuk membunuh protozoa dan fitoplankton yang kualitasnya rendah 

sehingga yang hidup adalah fitoplankton yang benar-benar bagus. 

Kebersihan merupakan faktor utama untuk mencegah dan menimimalisir 

kontaminasi. Upaya yang dapat dilakukan adalah sterilisasi pada wadah, 

peralatan, media kultur, dan pupuk. Tata letak ruang kultur monospesies pada satu 

ruang untuk menghindari masuknya spesies lain dalam medi kultur Nitzschia sp., 

perlunya perbaikan saran dan prasarana di laboratorium yang mendukung 

kegiatan kultur murni dan sistem pusat aerasi perlu ditambahkan filter. Peraturan 

mengenai kebersihan juga harus dipatuhi oleh seluruh pegawai, misalnya setelah 

melakukan kultur fitoplankton satu spesies langsung mencuci tangan dan 

membersihkan diri agar tidak terkena spesies lain. Bagi para pengunjung 

laboratorium juga harus memperhatikan kebersihan dengan cara mencuci tangan 

menggunakan sabun dan penyemprotan alkohol sebelum masuk ke dalam 

laboratorium. 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan  

 Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja 

Lapang (PKL) yang dilaksanakan di Laboratorium Pakan Alami Balai 

Perikanan Budidaya Air Payu (BPBAP) Situbondo adalah sebagai berikut : 

1. Kultur murni Nitzschia sp. yang dilakukan di BPBAP Situbondo 

dilakukan secara bertingkat dari skala laboratorium kemudian ke skala 

intermediet. Teknik yang diterapkan meliputi kegiatan pembuatan 

pupuk dan vitamin, sterilisasi alat, sterilisasi media, kultur starter ke 

dalam media kultur dan pemupukan media kultur.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses teknik kultur 

fitoplankton Nitzschia sp. adalah media kultur yang bebas dari 

kontaminasi, waktu kultur, kepadatan awal tebar tinggi, kondisi 

lingkungan seperti kuantitas cahaya matahari dan musim. 

1.2 Saran  

 Bagi praktisi budidaya, penerapan sistem biosecurity secara 

maksimal perlu diperhatikan utnuk mencegah adanya kontaminasi pada 

media kultur. Kultur murni Nitzschia sp. pada skala intermediet lebih 

mudah dilakukan dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan skala 

laboratorium karena investasi pada skala intermediet lebih rendah dan 

produk yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan skala 

laboratorium. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Peta Lokasi BPBAP Situbondo, Jawa Timur 

 
(Sumber : Google Map, diakses pada Desember 2015) 

Skala 1 : 200.000 cm 
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Lampiran 2. Tabel Pegawai BPBAP Situbondo Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

dan Golongan Sampai Akhir Desember 2014. 

 

Tingkat Pendidikan 

Pegawai Negeri Sipil 
Tenaga 

Kerja 

Jumlah 

SDM Gol  

I 

Gol  

II 

Gol 

III 

Gol 

IV 

CPNS 

K-2 

DOKTOR S-3        

   Biologi - - - 1 - - 1 

MAGISTER S-2        

   Biologi - - 2 2 - - 4 

 Manajemen - - - 2 - - 2 

 Akuakultur - - 3 3 - - 6 

 Pemanfaatan 

Sumber Daya 

Perikanan 

- - - 1 - - 1 

SARJANA S-1         

 Perikanan - - 24 3 1 3 31 

 Biologi - - - 1 - - 1 

 Pertanian - - 3 - - - 3 

 Ekonomi - - 3 - - 1 4 

 Kedokteran     

Hewan 

- - 1 - - - 1 

 Hukum - - 3 - - 1 4 

 Teknik Kimia - - 1 - - - 1 

 Administrasi 

Negara 

- - 1 - - 1 2 

DIPLOMA 4 (D4)        

 Budidaya 

Perikanan 

- - 4 - - - 4 

DIPLOMA 3 (D3)        

 Perikanan - 6 2 - - 3 11 

 Kimia - - 1 - - - 1 

 Peralatan 

Mesin 

- 1 - - - 1 2 

 Akutansi - 1 - - - - 1 

 Informatika - - - - - 1 1 

 

SEKOLAH 

LANJUTAN 

       

 SMA - 2 3 - 6 8 19 

 SUPM - 3 1 - 1 - 5 

 SPMA - - 1 - - - 1 
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 SFMA - - 1 - - - 1 

 STM-Bangunan - - 1 - 1 2 4 

 STM-Mesin - 1 1 - 4 2 8 

 STM-Listrik - - - - - 3 3 

 SMEA - - 1 - 3 1 5 

 SMK - 1 - - - 3 4 

SLTP 1 - -  - 3 4 8 

SEKOLAH DASAR        

 SD 1 - - - - 9 10 

JUMLAH 2 15 57 13 19 43 149 
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Lampiran 3. Gambar Sarana dan Prasarana Laboratorium Kultur Murni di BPBAP 

Situbondo : Ruang kultur murni I (a), Ruang kultur murni II (b), Bak 

Konikel ukuran volume 500 liter (c), petridisk (d), bottle glass (e),  

 

        

(a)    (b)            (c) 

   

        

                     (d)           (e) 
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Lampiran 4. Tabel Alat yang digunakan pada kegiatan kultur Nitzschia sp. Skala 

Laboratorium 

Alat Spesifikasi Jumlah Satuan Fungsi 

Petridisk D=6 cm t=2 cm 1 Unit Wadah media agar 

Test Tube 
Volume 50 ml 

Volume 100 ml 

1 

2 

Unit 

Unit 

Wadah kultur media cair 

Wadah kultur media cair 

Erlenmeyer 
Volume 500 ml 

Volime 1000 ml 

2 

4 

Unit 

Unit 

Wadah kultur media cair 

Wadah kultur media cair 

Bottle Glass Volume 3500 ml 1 Unit Wadah kultur media cair 

Carboy Volume 10 liter 1 - Wadah kultur media cair 

Jarum ose - 1 Unit 

Menggoreskan koloni 

Nitzschia sp. pada 

media agar 

Pipet ukur 10 ml 2 Unit 

Mengambil larutan 

pupuk walne dan 

vitamin 

Beaker glass 
500 ml dan 1000 

ml 
1 Unit 

Mengukur volume 

pupuk walne, mengukur 

volume Nitzschia sp. 

Bunsen - 1 Unit Sterilisasi jarum ose 

Autoclave Pressure Unit 1 Unit 

Sterilisasi air laut, 

larutan agar dan larutan 

pupuk 

Stericell - 1 Unit 

Sterilisasi peralatan 

kultur murni yang 

berbahan kaca 

Panci Volume 5 liter 1 Unit 

Wadah sterilisasi air laut 

pada kultur bottle glass 

dan wadah pembuatan 

pupuk walne grade 

Technical Growth 

Kompor gas 

 
- 1 Unit 

Memanaskan air laut 

yang akan direbus 

sebagai media kultur 

bottle glass 

Gas elpiji 12 kg 1 Unit 

Memanaskan air laut 

yang akan direbus 

sebagai media kultur 

bottle glass 

Kompor 

listrik 
- 1 Unit 

Pembuatan pupuk walne 

grade Pro Analyse dan 

Vitamin 

Batang 

pengaduk 

kaca 

Panjang 30 cm 2 Unit 

Mengaduk larutan agar, 

pupuk walne, vitamin, 

natrium thiosulfat dan 
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kaporit 

Allumunium 

foil 

Ketebalan 300 

mm 
Rol Unit 

Menutup erlenmeyer 

dan testube pada saat 

sterilisasi 

Lampu neon 

Tubelight 10 watt 

 

Tubelight 36 watt 

2 

 

1 

Unit 

 

Unit 

Sumber cahaya bagi 

pertumbuhan sel 

Nitzschia sp. 

Selang aerasi - 4 Meter Penyalur suplay CO2 

Batu aerasi - 8 Unit Penyalur suplay CO2 

Filter Bag 5 µ 1 Unit Alat penyaring air laut 

Corong Diameter 15 cm 2 Unit 

Alat untuk meletakkan 

kapas sebagai penyaring 

air laut 

Gayung Volume 1 liter 1 Unit 
Alat untuk 

memindahkan air 

Plastik - - - 
Untuk menutup bottle 

glass 

Karet - - - 
Untuk menutup bottle 

glass 
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Lampiran 5. Gambar Bahan digunakan Kultur Nitzschia sp. : vitamin dan pupuk 

walne (a), silikat (b), Na Thiosulfat (c), Kaporit (d), Diatom (e), 

Chlorine test (f) 

 

            

  (a)      (b)        (c) 

 

            

  (d)   (e)        (f) 
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Lampiran 6. Tabel Alat yang digunakan pada Kegiatan Kultur Nitzschia sp. Skala 

Intermediet 

Alat  Spesifikasi Jumlah Satuan Fungsi  

Bak fiber  500 liter 1 Unit Wadah media kultur 

Beaker Glass  1000 ml 1 Unit 
Mengambil vitamin dan 

larutan pupuk Walne 

Batu aerasi dan 

pemberat aerasi  
- 6 Unit Penyalur suplay CO2 

Selang aerasi - 10 Meter Penyalur suplay CO2 

Blower 1½ PK 1 Unit Suplay CO2 

Atap transparan Fiber - - 
Memudahkan masuknya 

cahaya   

Test tube  10 ml - - Wadah sampel clorine test 

Filter bag 5 µ - - Sebagai penyaring iar laut 

Jerigen 20 liter 1 Unit 
Sebagai wadah stock 

pupuk walne 

Timbangan  500 gram 1 Unit 
Untuk menimbang bahan 

pupuk 

Panci  5 liter 1 Unit Untuk membuat pupuk 

Kompor  Gas 1 Unit Untuk membuat pupuk 

Bantang 

Pengaduk kaca 
-  1 Unit 

Untuk mengaduk bahan 

agar homogen 

Kain asahi  -  5 Unit 
Untuk meniriskan 

Nitzschia sp. 
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Lampiran 7. Prosedur perhitungan kepadatan sel Nitzschia sp. menggunakan 

Haemocytometer adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan mikroskop, Haemocytometer, handcounter, pipet tetes, cover 

glass wadah sampel, formalin, aquades dan tissue. 

2. Mengambil air media kultur menggunakan wadah sampel. 

3. Membersihkan Haemocytometer dan cover glass menngunakan aquades 

kemudian dikeringkan menggunakan tissue. 

4. Memasang cover glass kemudian sampel dimasukkan ke bagian tengah 

Haemocytometer dengan pipet tetes. 

5. Sampel diamati dibawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali dan hitung 

kepadatan menggunakan handcounter. 

6. Mencatat dan menghitung hasil yang tercacat di handcounter 

menggunakan rumus : 

Jumlah  
sel

ml
=  

jumlah sel dalam 4 kotak

jumlah kotak (4)
x104 
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Lampiran 8. Tabel Kepadatan Nitzschia sp. Skala Bottle Glass 

Hari Tanggal 
Suhu 

(
0
C) 

Salinitas 

(ppt) 

Kepadatan 

(sel/ml) 

1. 20 Januari 2016 25 34 405.000 

2.  21 Januari 2016 25 34 875.000 

3. 22 Januari 2016 25 34 1.625.000 

4. 23 Januari 2016 25 34 4.070.000 

5. 24 Januari 2016 25 34 4.475.000 

6. 25 Januari 2016 25 34 5.260.000 

7. 26 Januari 2016  25 34 5.032.500 

8. 27 Januari 2016 25 34 4.217.000 

9. 28 Januari 2016 25 34 3.760.000 

10.  29 Januari 2016 25 34 2.002.500 

11. 30 Januari 2016 25 34 1.955.000 

12. 31 Januari 2016 25 34 917.500 
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Lampiran 9. Tabel Kepadatan Nitzschia sp. pada Carboy 

Hari Tanggal 
Suhu 

(
0
C) 

Salinitas 

(ppt) 

Kepadatan 

(sel/ml) 

1. 27 Januari 2016 25 34 572.500 

2.  28 Januari 2016 25 34 740.000 

3. 29 Januari 2016 25 34 1.450.000 

4. 30 Januari 2016 25 34 1.782.500 

5.  31 Januari 2016 25 34 1.930.000 

6.  01 Februari 2016 25 34 2.740.000 

7. 02 Februari 2016 25 34 2.677.500 

8. 03 Februari 2016 25 34 1.907.500 

9. 04 Februari 2016 25 34 1.147.500 
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Lampiran 10. Tabel Kepadatan Nitzschia sp. Skala Intermediet (semimassal) 

Hari Tanggal 
Suhu 

(
0
C) 

Salinitas 

(ppt) 
pH 

Kepadatan 

(sel/ml) 

1. 02 Februari 2016 28 32 8,2 51.000 

2.  03 Februari 2016 29 32 8,2 272.000 

3. 04 Februari 2016 27 32 8,2 410.000 

4. 05 Februari 2016 27 31 8,2 830.500 

5.  06 Februari 2016 27 31 8,2 1.200.000 

6. 07 Februari 2016 27 31 8,2 1.349.000 

7 08 Februari 2016 27 30 8,2 1.280.000 

8. 09 Februari 2016 28 27 8,2 905.000 

9. 10 Februari 2016 28 30 8,2 505.000 

10. 11 Februari 2016 30 32 8,2 0 
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