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RINGKASAN  

AYU OKTAVIANI PUTRI. Aplikasi Pemberian dan Pengaruh Probiotik 
pada Pembenihan Ikan Koi (Cyprinus carpio) di Pusat Pelatihan Mandiri 
Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Sumber Harapan, Blitar, Jawa Timur. 
Dosen Pembimbing Prof. Dr. Hj. Sri Subekti. Drh., DEA. 

Salah satu kendala dalam kegiatan budidaya adalah adalah penyakit yang 
disebabkan oleh patogen dan kondisi lingkungan perairan. Salah satu metode 
alternatif untuk mengurangi permasalahan tersebut adalah dengan pemberian 
probiotik.  

 Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Pusat Pelatihan Mandiri 
Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Sumber Harapan yang terletak di Desa 
Kemloko, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. 
Kegiatan ini dilaksanakan mulai 15 Januari sampai 26 Februari 2016. Tujuan 
Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan, 
keterampilan serta pengalaman kerja dari suatu kegiatan di bidang perikanan yang 
sesuai dengan program studi, khususnya budidaya perairan. Adapun tujuan lain 
dari Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk mengetahui aplikasi pemberian dan 
pengaruh probiotik pada pembenihan ikan koi (C. carpio) di Pusat Pelatihan 
Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Sumber Harapan Blitar 

      Probiotik yang digunakan oleh P2MKP sumber harapan adalah jenis probiotik 
alami. Probiotik alami ini adalah perbanyakan dari probiofish yang dicampur 
dengan rempah-rempah sebagai bahan penunjang. Tujuan perbanyakan probiotik 
alami ini adalah untuk menekan biaya produksi selain itu pemilik usaha dapat 
memperkirakan sendiri berapa banyak probiotik yang dibutuhkan oleh ikan yang 
dibudidaya. Peranan probiotik dalam budidaya akuakultur adalah menekan 
populasi mikroba yang bersifat merugikan yang berada dalam saluran pencernaan, 
menghasilkan senyawa anti mikroba yang secara langsung akan menekan 
pertumbuhan mikroba patogen dan mencegah terbentuknya koloni mikroba 
merugikan dalam sistem pencernaan ikan, menghasilkan senyawa yang bersifat 
imunostimulan yaitu meningkatkan sistem imun ikan dalam menghadapi serangan 
patogen dengan cara meningkatkan kadar antibodi dan menghasilkan senyawa 
vitamin yang bermanfaat bagi ikan dan secara tidak langsung akan menaikkan 
nilai nutrisi pakan. Pemberian probiotik ke dalam kolam pembenihan memberikan 
efek secara langsung bagi kualitas air. Pemberian probiotik berdampak pada 
penurunan pH yang membuat pH perairan menjadi stabil.  




