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RINGKASAN

AMRULLAH RIZKIAWAN, Teknik Pembesaran Ikan Nila Salin
(Oreochromis niloticus) dengan Menggunakan Karamba Jaring Apung (KJA)
di PT. Nuansa Ayu Karamba Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, DKI
JAKARTA.
Dosen Pembimbing Dr. Adriana Monica Sahidu, Ir., M.Kes

Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan konsumsi yang bernilai

ekonomis tinggi dan merupakan komoditas ekspor dalam sektor perikanan.

Pengembangan ikan nila salin di samping dapat menghidupkan kembali industri

perikanan air payau, juga mengakselerasi produksi perikanan untuk konsumsi

dalam negeri. Ikan nila salin mempunyai kemampuan menyesuaikan diri pada

perairan yang bersalinitas tinggi.

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah untuk

mengetahui teknik pembesaran ikan nila salin dan untuk mengetahui faktor-faktor

yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembesaran ikan nila salin di PT. Nuansa

Ayu Karamba Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, DKI JAKARTA. PKL

dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2016 hingga 14 Februari 2016. Metode

kerja yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara melakukan

pengamatan langsung, sehingga didapatkan data primer dan data sekunder.

Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, partisipasi aktif

dan studi pustaka.

Pembesaran ikan nila salin dimulai dari persiapan karamba jaring apung

yang terdiri dari pencucian jaring dan pemberat jaring, pemasangan jaring dan

waring. Penebaran benih ikan nila salin dengan cara aklimatisasi untuk

menyamakan kondisi lingkungan pemeliharaan agar ikan tidak stress saat ditebar.

Penebaran dilakukan pada pagi atau sore hari di keramba jaring apung aquatec

berukuran 4 x 4 x 3m3 dengan total benih yang ditebar sebanyak 600 ekor

berukuran berat 20-40 gram dan ukuran panjang 14-17 cm. Pemberian pakan

dilakukan secara terkontrol minimal 3 kali sehari pada pagi, siang dan sore hari

hari. Kontrol kualitas air dilakukan setiap 3 hari sekali dengan parameter yang
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diukur adalah suhu, oksigen terlarut, salinitas, dan pH. Manajemen kesehatan

pada pembesaran ikan nila salin dilakukan dengan meminimalisir pemberian

pakan yang berlebihan, penggantian jaring dan waring setiap 2 kali sebulan, serta

perendaman benih ikan nila salin menggunakan air tawar yang dicampurkan

probiotik albajine setiap 2 minggu sekali.

Prospek usaha budidaya ikan nila salin cukup baik dengan keuntungan

usaha Rp. 21.130.000 dalam sekali panen sehingga usaha pembesaran ikan nila ini

layak untuk diteruskan.


