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RINGKASAN  

 

ACHMAD BAGUS BUDI NUGROHO. Teknik Pembesaran Ikan Sidat 

(Anguilla bicolor) pada Kolam Beton di Balai Benih Ikan, Dinas Pertanian 

Blitar, Jawa Timur. Dosen Pembimbing Prof. Moch. Amin 

Alamsjah,Ir.,M.Si.,Ph.D. 

 

Ikan sidat (A. bicolor), merupakan jenis ikan yang laku di pasar 

internasional (Jepang, Hongkong, Jerman, Italia dan beberapa negara lain). Dengan 

demikian ikan ini memiliki potensi sebagai komoditas ekspor. Tubuh sidat 

berbentuk bulat memanjang, sekilas mirip dengan belut. Salah satu karakter/bagian 

tubuh sidat yang membedakannya dari belut adalah keberadaan sirip dada yang 

relatif kecil dan terletak tepat di belakang kepala sehingga mirip seperti daun 

telinga sehingga dinamakan pula belut bertelinga. 

Ikan sidat terdapat beberapa jenis,  di Balai Benih Ikan, Dinas Pertanian 

Kota Blitar ikan sidat yang dibesarkan adalah jenis Anguilla bicolor. Teknik 

pembesaran ikan sidat ini dimulai dari stadia elver hingga sidat ukuran konsumsi, 

elver diperoleh dari sebuah perusahaan di Solo yang bekerjasama dengan BBI kota 

Blitar. 

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk memperoleh 

pengetahuan di lapangan, pengalaman secara langsung dan mengetahui masalah 

yang timbul dalam teknik pembesaran ikan sidat (Anguilla bicolor) di Balai Benih 

Ikan, Dinas Pertanian Kota Blitar. Praktek Kerja Lapang dilaksanakan pada tanggal 

12 Januari hingga 12 Februari 2015 di BBI kota Blitar, Jawa Timur. Metode kerja 

yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengambilan data meliputi data 

primer dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara, partisipasi aktif dan studi pustaka. 

Sumber air yang digunakan pada kegiatan pembesaran ikan sidat ini berasal 

dari sumber air tanah di area BBI kota Blitar. Proses pembesaran dilakukan mulai 

dari persiapan berupa bak fiber, serta kolam beton untuk pembesaran lanjutan. 

Faktor pendukung dari proses pembesaran ikan sidat ini adalah kualitas air yang 

terkontrol, pemberian pakan dan pengendalian hama dan penyakit. 
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SUMMARY 

 

ACHMAD BAGUS BUDI NUGROHO. The Growing Up Techniques  of Eel 

(Anguilla bicolor) on A Concrete Pond in Fish Seed Center, Department of 

Agriculture, Blitar, East Java. Advisor Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Sc., 

Ph.D. 

 

Eel (A. bicolor) a type of fish of wich good selling in the international 

markets (Japan, Hong Kong, Germany, Italy and some other countries). Threfore 

this fish has potential export. Eel-shaped elongated rounded body, at first glance 

like eel. The different between the pectoral fin eel is relatively smaller and is 

located right behind the head so it looks like the ear that is also called eared eels. 

Eel there are several types. Eels wich grown up in Fish Seed Center, 

Department of Agriculture Blitar are Anguilla bicolor types. The growing up 

techniques  of eels are started from elver stadia until eel consumption size, elver  

are obtained from the company in Solo of wich joins with BBI Blitar. 

The purpose of PKL is to get knowledge, experience in the field directly. 

And to know the problems that arise in the growing up techniques  of eel (Anguilla 

bicolor) in Fish Seed Center, Department of Agriculture Blitar. PKL was carried 

out on January 12 until February 12, 2015 in BBI town of Blitar, East Java. The 

method used is descriptive method with primary and secondary data. Data is 

collected by observating, interview, active participation and literature. 

Sources of water used on ell fish hatchery is flown from the reservoir. 

Growing up process is done from the preparation of the fiber pond and concrete 

pond to continued growth. Supporting factor of the growing up techniques  of eel 

are water quality control, feeding and pest and disease control in the growing up 

process. 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Luasnya daerah perairan Indonesia membuat masyarakat banyak 

memanfaatkan sumber daya alam yang dihasilkan oleh perairan. Contohnya ikan, 

udang, rumput laut dan masih banyak lainnya. Sumber daya ikan memiliki beribu 

macam spesies yang dapat tumbuh di perairan Indonesia. Perairan Indonesia dapat 

dibagi menjadi perairan darat, payau dan laut. Spesies yang dihasilkan memiliki 

perbedaan ciri morfologi sampai pada kebiasaan makan. Namun, saat ini komoditas 

perairan yang paling diunggulkan berasal dari perairan tawar. Salah satu cara untuk 

terus mengembangkan hasil perairan tawar yakni melalui kegiatan budidaya (Reay 

dalam Arief, 2010). 

Ikan sidat (A. bicolor), merupakan jenis ikan yang laku di pasar 

internasional (Jepang, Hongkong, Jerman, Italia dan beberapa negara lain). Dengan 

demikian ikan ini memiliki potensi sebagai komoditas ekspor. Tidak seperti halnya 

di negeri lain (Jepang dan negara-negara Eropa), di Indonesia sumberdaya ikan 

Sidat belum banyak dimanfaatkan. Hal ini terlihat dari tingkat pemanfaatan ikan 

sidat secara lokal (dalam negeri) masih sangat rendah, padahal jumlah ikan ini baik 

dalam ukuran benih maupun ukuran konsumsi cukup melimpah. Salah satu 

penyebabnya adalah ikan ini belum banyak dikenal, sehingga kebanyakan 

penduduk Indonesia belum terbiasa untuk mengkonsumsi ikan sidat. Demikian pula 

pemanfaatan ikan untuk tujuan ekspor masih sangat terbatas. Agar sumberdaya ikan 
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sidat yang keberadaannya cukup melimpah ini dapat dimanfaatkan secara optimal, 

maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis. Langkah awal dimulai dengan 

mengenali daerah yang memiliki potensi sumberdaya sidat (benih dan ukuran 

konsumsi) dan dilanjutkan dengan upaya pemanfaatannya baik untuk konsumsi 

lokal maupun untuk tujuan ekspor (Affandi, 2005). 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari praktek kerja lapang ini adalah: 

1. Mengetahui dan memperoleh pengetahuan lapangan tentang teknik 

pembesaran ikan sidat (A. bicolor). 

2. Mempelajari dan mempraktekkan secara langsung teknik pembesaran ikan 

sidat (A. bicolor). 

3. Dapat mengetahui masalah yang timbul dalam teknik pembesaran ikan sidat 

(A. bicolor). 

 

1.3  Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja lapang ini adalah : 

1. Memperoleh pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan kerja 

sertamengetahui permasalahan yang ada dalam teknik pembesaran ikan 

sidat (A. bicolor). 

2. Dapat memadukan antara teori yang diterima dengan kenyataan yang ada di 

lapang tentang teknik pembesaran ikan sidat (A. bicolor), sehingga dapat 

memahami dan mengatasi permasalahan yang timbul di lapangan. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Sidat (Anguilla bicolor) 

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi 

Tubuh sidat berbentuk bulat memanjang, sekilas mirip dengan belut yang 

biasa dijumpai di areal persawahan. Salah satu karakter atau bagian tubuh sidat 

yang membedakannya dari belut adalah keberadaan sirip dada yang relatif kecil dan 

terletak tepat di belakang kepala sehingga mirip seperti daun telinga sehingga 

dinamakan pula belut bertelinga. Bentuk tubuh yang memanjang seperti ular 

memudahkan bagi sidat untuk berenang diantara celah-celah sempit dan lubang di 

dasar perairan (Haryono dkk, 2008). 

Adapun klasifikasi ikan sidat menurut Nelson (1994) sebagai berikut: 

 

Filum  : Vertebrata 

Sub Filum : Craniata 

Super Kelas  : Gnathostomata 

Kelas   : Teleostei 

Sub Kelas  : Actynopterigii 

Ordo   : Anguilliformes 

Sun Ordo  : Anguilloidei 

Famili   : Anguillidae 

Genus   :Anguilla 

Spesies  : Anguilla bicolor 
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Gambar 2.1. Ikan sidat (Anguilla bicolor) (Affandi, 2001) 

Sidat yang dikenal dengan ’unagi’ di Jepang sangat mahal harganya karena 

memiliki kandungan protein 16,4% dan vitamin A yang tinggi sebesar 4700 IU 

(Pratiwi, 1998). 

2.1.2 Reproduksi 

Dalam siklus hidupnya, setelah tumbuh dan berkembang dalam waktu yang 

panjang di perairan tawar, sidat dewasa yang lebih dikenal dengan yellow eel 

berkembang menjadi silver eel (matang gonad) yang akan bermigrasi ke laut untuk 

memijah (Rovara dkk, 2007). 

Sidat termasuk hewan yang bersifat katadromous karena pada ukuran 

anakan sampai dewasa tinggal di perairan tawar namun ketika akan memijah 

beruaya ke laut dalam. Pemijahan diperkirakan berlangsung pada kedalaman 400-

500 meter dengan suhu 16-17℃ dan salinitas 35 ppt. Jumlah telur yang dihasilkan 

(fekunditas) setiap individu betina berkisar antara 7000.000-13.000.000 butir 

dengan diameter telur sekitar 1 mm (Matsui, 1982). 

2.1.3 Habitat dan Tingkah Laku 
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Ikan Sidat termasuk ikan katadromus, yaitu ikan yang dewasa berada di 

hulu sungai atau danau, tetapi bila sudah matang gonad akan beruaya dan memijah 

disana. Memijah di kedalaman laut hingga lebih dari 6.000 m, telur-telur naik ke 

permukaan dan menetas menjadi larva. Larva sidat yang terbawa arus, 

bermetamorfosa menjadi leptocephalus (berbentuk seperti daun), dan terus 

mengarungi samudera menuju ke pantai atau perairan tawar. Setelah mencapai 

pantai dalam kurun waktu satu hingga tiga tahun, sudah berupa glass eel dengan 

tubuh transparan hingga terlihat insang (berwarna merah terang). Di Pelabuhan 

Ratu, glass eel mencapai muara sungai dengan ukuran 45-60 mm (0,15 – 0,2 g), 

sedang di Eropa mencapai ukuran 75-90 mm. Mencapai pantai, glass eel memasuki 

muara sungai dan terus naik dan hidup di hulu-hulu sungai, danau, dan rawa, atau 

tinggal di perairan rawa pasut atau perairan payau (Sasongko dkk, 2007). 

2.1.4 Kebiasaan Makan Ikan Sidat 

Makanan utama larva sidat adalah plankton, sedangkan sidat dewasa adalah 

Tubifex, serangga, moluska, udang dan ikan lain. Ikan sidat juga dapat diberi pakan 

buatan ketika dibudidayakan. Makanan terbaik untuk sidat pada stadia 

preleptochepali adalah telur ikan hiu, dengan makanan ini sidat stadia 

preleptochepali mampu bertahan hidup hingga mencapai stadia leptochepalus. 

Berikut ini adalah bentuk sidat (A. bicolor) dari fase leptocephalus sampai pada 

fase glass eel (Aoyama 2009). 

2.1.5 Siklus Hidup 

Dalam siklus hidupnya, setelah tumbuh dan berkembang dalam waktu yang 

panjang di perairan tawar sidat dewasa yang lebih dikenal yellow eel berkembang 
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menjadi silver eel (matang gonad) dan selanjutnya silver eel akan bermigrasi ke 

perairan laut dalam untuk memijah. Stadia perkembangan ikan sidat Anguillid eel 

umumnya sama, baik tropik maupun yang berada pada daerah empat musim 

(temperate), yaitu stadia leptocephalus, stadia metamorphosis, stadia glass eel atau 

elver, yellow eel dan silver eel (sidat dewasa matang gonad) (Herianti, 2005). 

2.2 Teknik Pembesaran 

2.2.1 Penangkapan di Alam 

Glass eel dapat dikatakan sebagai awal dari seluruh fase kehidupan sidat. 

Dengan teknologi maupun sumberdaya yang ada saat ini, untuk membudidayakan 

indukan sidat agar mampu menghasilkan glass eel di habitat buatan hampir 

dikatakan mustahil. Karena indukan tersebut lebih menyukai habitat alaminya 

untuk bertelur. Karena itu, penyediaan glass eel untuk budidaya masih 

mengandalkan tangkapan dari alam. Pada musim–musim tertentu, glass eel banyak 

bermigrasi ke daerah hilir sungai, untuk daerah Jawa Barat, biasanya glass eel 

bermigrasi dari bulan Oktober hingga Maret (Ruslan, 2013). 

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan sidat adalah 

penangkapan benih sidat dengan berhasil, antara lain tipe daerah seperti diketahui, 

glass eel atau elver berusaha naik ke hulu sungai dari habitat awalnya di Samudera. 

Muara yang disukai mereka untuk masuk ke sungai adalah daerah yang gelombang 

air laut tidak terlalu besar dan arus tidak terlalu kuat, yaitu daerah teluk atau daerah 

yang terlindung. Contoh di muara sungai Cimandiri dan sungai Poso. Selain itu, 

adalah daerah bukan muara sungai namun ada perairan yang punyai akses ke laut 

seperti di Cilacap yaitu Segara Anakan. Lokasi-lokasi ruaya ikan sidat juga banyak 
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terdapat di Sumatera, Sulawesi, dan mungkin di Kalimantan dan Papua (Sasongko 

dkk, 2007). 

2.2.2Kolam Pemeliharaan 
Persiapan kolam merupakan salah satu faktor yang memegang peranan 

penting dalam keberhasilan penggelondongan benih ikan sidat. Haryadi (2003) 

menyatakan bahwa sebelum alat digunakan, terlebih dahulu dibersihkan dari 

kotoran-kotoran dan mikroorganisme yang kemungkinan melekat pada alat tersebut 

dengan merendamnya dalam air yang diberi kaporit ataupun desinfektan lainnya. 

Pembuatan kolam untuk memelihara harus memenuhi berbagai persyaratan. 

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan itu antara yang lain: letak tanah, 

keadaan tanah, luas kolam, bentuk kolam, dalam kolam, pematang, dasar kolam, 

saluran pemasukan air, pintu pengeluaran atau monik, dan penggalian kolam 

(Arisman, 1982). 

 

Ada beberapa jenis kolam dalam budidaya dalam bidang perikanan, yakni : 

a. KolamTerpal 

Sesuai dengan namanya, kolam terpal adalah kolam yang keseluruhan 

bentuknya dari bagian dasar hingga sisa-sisa dindingnya menggunakan bahan 

utama berupa terpal. Selain berbentuk kolam tanah atau kolam tembok, kolam 

terpal juga dapat berbentuk bak, tetapi diperkuat dengan kerangka dari bambu, 

kayu, atau besi. Jika dibandingkan dengan kolam lain (misalnya, kolam tembok), 

kolam terpal lebih praktis, harganya terjangkau, dan dapat dipindahkan karena tidak 

permanen. Sewaktu-waktu, pemilik kolam atau pemilik tanah juga dapat mengalih 
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fungsikan lokasi tersebut. Biaya pembongkaran kolam terpal juga tidak mahal dan 

mudah membongkarnya (Kordi, 2010). 

Berdasarkan peletakannya, kolam terpal terdiri dari : 

1. Kolam terpal di atas permukaan tanah. 

Kolam terpal di atas permukaan tanah adalah kolam yang dibangun atau 

dibuat di atas permukaan tanah tanpa menggali atau melubangi permukaan 

tanahnya. Kolam terpal jenis ini lebih cocok dibangun di lahan yang miskin air, di 

tanah relatif datar, dan di tanah berpasir, tetapi luasnya mencukupi. Konstruksi 

kolam yang dibangun di atas permukaan tanah dapat menggunakan kerangka dari 

bambu, kayu, pipa besi, atau batako atau batu bata (Kordi, 2010). 

 

 

2. Kolam terpal di bawah permukaan tanah 

Kolam terpal di bawah permukaan tanah adalah kolam yang dibangun atau 

dibuat di bawah permukaan tanah, yang dalam pembuatanya harus melubangi atau 

menggali tanah untuk memendam sebagian atau seluruh kolam terpal. Bila kolam 

terpal yang dimasukkan ke dalam hanya sebagian saja maka keliling kolamnya 

harus diberi kerangka dari kayu, bambu, besi, atau 33 batu bata untuk menyangga 

sisi atau tepi kolam. Jika kolam ditanam seluruhnya dalam tanah maka terpal harus 

diikat dengan pasak di sepanjang tepian lubang atau pada ujung terpal dilipat dan 

ditindih dengan batu bata, kayu, atau pot tanaman. Kolam terpal di bawah 

permukaan tanah, selain berfungsi menghemat air agar tidak merembes, juga 
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mencegah berbagai organisme tanah yang melubangi kolam. Suhu air pada kolam 

terpal yang dibangun di bawah permukaan tanah juga lebih stabil (Kordi, 2010). 

b. Kolam Tanah 

Kelebihan kolam tanah dibanding kolam tembok, kolam terpal atau 

akuarium adalah kekayaan hayatinya. Karena tanah yang menjadi dasar kolam 

merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai organisme yang 

menunjang kehidupan ikan. Organisme tersebut bisa bermanfaat juga sebagai pakan 

alami bagi ikan. Terdapat berbagai tipe kolam tanah yang dikenal saat ini. 

Diantaranya kolam tanah dengan tanggul tanah, kolam tanah dengan tanggul 

tembok atau batu, dan kolam tambak air payau. Kolam tanah dengan tanggul tanah 

biasanya digunakan oleh para petani ikan tradisional. Pembuatan kolam tipe ini 

murah dan mudah. Namun pemeliharaannya perlu ketelatenan karena tanggul 

kolam mudah rusak dan bocor. Tanggul tanah juga seringkali dirusak binatang-

binatang yang suka menggali seperti kepiting. Kolam tanah dengan tanggul tembok 

disebut juga kolam semi intensif. Kolam ini lebih awet dan tahan lama. Tanggul 

kolam juga tidak akan rusak diganggu binatang. Kolam seperti ini bisa digunakan 

untuk budidaya ikan lele atau budidaya belut yang dikenal sering membuat lubang 

(Ghufran, 1997). 

c. Kolam Beton atau Semen 

Kolam Semen adalah kolam yang bagian dasar kolam dan pematangnya di 

beton sehingga tidak mudah rusak atau permanen. Kolam semen ini merupakan 

salah satu kolam yang diperuntukkan untuk kegiatan dalam jangka waktu panjang. 

Kolam semen adalah kolam yang bagian dasar kolam dan pematangnya di beton 

http://alamtani.com/budidaya-ikan-lele.html
http://alamtani.com/budidaya-belut.html


 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

PRAKTEK KERJA LAPANG            PEMBESARAN IKAN SIDAT          ACHMAD BAGUS B 

 

sehingga tidak mudah rusak (permanen). Untuk kolam ini umumnya dengan luasan 

100 m², lebar pematang cukup dibuat dengan lebar 30-40 cm dengan ketinggian 1-

1,5 m, dan ketinggian air 60-100 cm. Kolam semen memiliki sebutan kolam solid, 

karena kolam ini secara keseluruhan baik dinding maupun dasar kolam terlapisi 

bahan solid yang kedap air seperti semen, batu cetak, fiber, kaca ataupun logam anti 

karat. Air di dalam kolam ini tidak bersentuhan langsung dengan tanah bebas atau 

bumi (Wahyudi, 2012). 

 

 

 

2.2.3 Teknik Pembesaran 

a. System Budidaya Intensif 

Menurut Reza (2011), Pola pengelolaan usaha budidaya perairan intensif 

banyak diterapkan pada budidaya air tawar dan tambak. Teknologi budidaya 

intensif ditandai dengan petak tambak atau kolam untuk pemeliharaan yang lebih 

kecil. Persiapan lahan untuk pemeliharaan (pengelolaan tanah dan perbaikan wadah 

budidaya) dan penggunaan sarana produksi (kapur, pupuk, dan bahan kimia) 

menjadi sangat mutlak dibutuhkan biota budidaya bergantung sepenuhnya pada 

pakan buatan atau pakan yang diberikan secara teratur, penggunaan sarana 

budidaya untuk mendukung usaha budidaya, seperti pompa dan aerator, produksi 

(hasil panen) sangat tinggi.  

b. Sistem Budidaya Semi Intensif 
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Budidaya semi intensif ditandai dengan padat tebar rendah dan masih 

mengandalkan pakan dilingkungannya (pakan alami). Budidaya ikan semi intensif 

dapat dilakukan di kolam karena biasanya akan menumbuhkan plankton sebagai 

pakan alami untuk ikan. Padat tebar ikan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup ikan. Padat tebar yang rendah merupakan peluang bagi ikan 

untuk mendapatkan pakan lebih banyak tetapi dalam usaha budidaya kurang efisien 

karena ada tempat yang terpakai sehingga tidak optimal. Sebaliknya padat tebar 

yang tinggi membutuhkan pakan lebih banyak yang dapat mempengaruhi kualitas 

air yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup (sintasan). 

Dalam hal ini diperlukan padat tebar yang optimal untuk kegiatan budidaya di 

kolam secara semi intensif, sehingga usaha budidaya akan efisien (Kadarini, 2012). 

c. Sistem Budidaya Ekstensif 

Pengelolaan usaha budidaya perairan sistem ekstensif atau tradisional sangat 

sederhana, dan padat penebaran yang rendah. Padat penebaran yang rendah juga 

diterapkan pada kolam air tawar. Di air tawar, petani ikan menangkap berbagai 

jenis ikan di perairan umum (sungai, danau, waduk, atau rawa-rawa), kemudian 

dipelihara di berbagai wadah pembesaran (kolam, keramba, sangkar, dan lain-lain). 

Biota yang ditebar terdiri atas berbagai jenis dan padat penebaran yang rendah. 

Pertumbuhan ikan bergantung pada kesuburan perairan. Sewaktu-waktu petani 

memberi makanan tambahan berupa sisa-sisa dapur pada ikan peliharannya 

(Omtimo, 2011). 

2.2.4 Penyediaan Air 
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Sumber air untuk pengisian kolam dapat berasal dari saluran air atau sumur 

bor yang dipompa. Berdasarkan penelitian lapang untuk menghasilkan sidat 

sebanyak 20 ton, diperlukan air sebanyak 450    setiap hari. Hal terpenting dari air 

untuk media pemeliharaan sidat ini adalah terbebas dari pencemaran zat beracun 

atau logam berat (Affandy, 2001). 
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2.2.5 Kontrol Kualits Air  

a. Suhu 

Suhu air mempengaruhi suhu tubuh ikan sidat, selanjutnya akan 

mempengaruhi laju metabolisme dan laju pertumbuhan. Jika suhu meningkat maka 

kebutuhan makanan untuk pemeliharaan tubuh meningkat, sehingga ikan lebih aktif 

mendapatkan pakan dalam jumlah yang lebih banyak. Pada pemeliharaan benih 

ikan sidat (A. bicolor) suhu terbaik utuk memacu pertumbuhan adalah 29℃ 

(Suhaeri dan Suitha, 2008). 

b. Oksigen Terlarut 

Faktor pembatas utama dalam budidaya ikan sidat adalah kandungan 

oksigen dalam air kolam. Konsumsi oksigen oleh ikan sidat akan meningkat setelah 

mengkonsumsi pakan, akibat meningkatnya aktivitas fisik dan panas yang 

diproduksi selama proses metabolism (Akbar dan Sudaryanto, 2001). Kandungan 

oksigen minimal yang dapat ditoleransi oleh ikan sidat berkisar antara oksigen 

terarut 3,5 – 5,8 mg / liter (Affandi, 1999). 

c. Derajat Keasaman 

Derajat keasaman (pH) merupakan ekspresi dari konsentrasi ion   . Nilai 

pH bergantung kepada beberapa faktor, yaitu faktor fisik (kekeruhan), kimia (kadar 

CO₂ , salinitas) dan biologis (perombakan bahan organik dan densitas organisme). 

Airnya cenderung netral dengan pH 7,0 – 8,0. Sedangkan air yang mempunyai pH 

di bawah 7,0 kurang cocok untuk memelihara sidat (Affandi, 2001). 

d. Salinitas  

Kesesuaian salinitas sangat berperan dalam proses osmoregulasi tubuh, 

kondisi yang terbaik untuk pertumbuhan ikan adalah pada saat lingkungan air 
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isotonis dengan tubuh ikan. Hal ini sangat menguntungkan karena energi yang 

digunakan untuk osmoregulasi minimal sehingga sebagian besar energi dapat 

dipakai untuk proses pertumbuhan (Suryawan dan Lilik, 2004). Menurut Yulfiperus 

(2010) salinitas yang tepat untuk kehidupan optimal sidat adalah 7 ppm. 

e. Ammonia 

Kandungan ammonia dalam air merupakan faktor pembatas dalam budidaya 

ikan. Ammonia dalam air berasal dari sisa metabolisme ikan, hasil dikomposisi 

feses dan sisa pakan, lebih lanjut dikatakan bahwa ammonia dapat meningkatkan 

penggunaan oksigen pada jaringan, merusak insang, dan menurunkan kemampuan 

darah dalam mengangkut oksigen. Ammonia sangat beracun pada suasana basa dari 

pada suasana asam. Menurut Kordi (2002) kandungan ammonia lebih dari 1 mg / 

liter dapat menurunkan kemampuan sel darah merah ikan untuk mengikat oksigen, 

dengan demikian pada konsentrasi ammonia 20 ppm sebagian ikan sidat yang 

dipelihara mengalami methemoglobinemia dan pada konsentrasi 30 – 40 ppm 

seluruh ikan sidat mengalami methemoglobinemia. 

2.2.6 Pemberian Pakan Pembesaran Ikan Sidat 

Menurut Affandi (1999), pada penggunaan pakan buatan jumlah pakan yang 

diberikan untuk ikan sidat yang berumur dua bulan yaitu sebanyak 3% dari bobot 

biomassa per hari. Menurut Usui (1976), pada usaha budidaya sidat di Jepang 

pakan yang diberikan untuk sidat ukuran larva hingga benih yaitu sebesar 2-5% 

bobot biomassa ikan sidat per hari serta frekuensi pemberian pakan sebanyak dua 

kali sehari. 
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Pada budidaya, ikan sidat biasanya diberikan pakan buatan berbentuk pasta. 

Pakan berbentuk pasta memiliki kelemahan yaitu sering mengendap di dasar kolam 

sehingga tidak termakan (Afrianto dan Liviawaty, 2005). Pakan pasta harus 

ditambahkan bahan dengan bau menyengat untuk meningkatkan nafsu makan ikan. 

Gusrina (2008) menyatakan bahwa pakan buatan biasanya ditambahkan zat 

perangsang (stimulus) agar pakan buatan tersebut mempunyai bau yang sangat 

menyengat sehingga merangsang udang atau ikan laut untuk makan pakan ikan 

tersebut. 

Penggunaan energi pada ikan dipengaruhi oleh jumlah pakan yang 

dikonsumsi. Energi diperoleh dari perombakan ikatan kimia melalui proses reaksi 

oksidasi terhadap komponen pakan, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat menjadi 

senyawa yang lebih sederhana (asam amino, asam lemak, dan glukosa) sehingga 

dapat diserap oleh tubuh untuk digunakan atau disimpan. Evaluasi pemanfaatan 

energi pakan oleh ikan sidat dapat diketahui dari perhitungan retensi protein, retensi 

lemak dan retensi energi. Buwono (2000) menyatakan, bahwa retensi protein 

merupakan gambaran dari banyaknya protein yang diberikan, yang dapat diserap 

atau dimanfaatkan untuk membangun maupun memperbaiki sel-sel tubuh yang 

rusak serta dimanfaatkan tubuh ikan bagi metabolisme sehari-hari. Retensi lemak 

menggambarkan kemampuan ikan menyimpan dan memanfaatkan lemak dalam 

pakan (Agustono dkk, 2007). 

2.2.7 Penyakit pada Ikan Sidat 

Suatu usaha pembenihan ikan yang intensif dengan padat penebaran tinggi, 

dengan penggunaan pakan buatan yang sangat besar dapat mengakibatkan 
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terjadinya suatu masalah. Masalah terbesar yang sering dianggap menjadi 

penghambat budidaya ikan adalah munculnya serangan penyakit. Oleh karena itu 

agar ikan yang dipelihara di dalam wadah pembenihan tidak terserang hama dan 

penyakit harus dilakukan pencegahan. Pencegahan merupakan tindakan yang paling 

efektif dibandingkan dengan pengobatan, sebab pencegahan dilakukan sebelum 

terjadi serangan, baik hama maupun penyakit, sehingga biaya yang dikeluarkan 

tidak terlalu besar (Haeru, 2007). Penyakit yang sering menyerang sidat adalah 

cotton tuft, sindrom fin-rot, dropsy dan bercak merah akibat bakteri Aeromonas 

hydrophylla (Haeru, 2007). 

2.2.8 Pemanenan Ikan Sidat Ukuran Konsumsi 

Panen sidat dilakukan dengan penangkapan secara seksama agar tidak 

merusak kulit. Penangkapan dilakukan sebagai berikut : 

Dua sampai tiga hari sebelum penangkapan sidat  tidak diberi makan. 

Ketika akan ditangkap barulah sidat diberi makan ketika sidat berkumpul 

memperebutkan pakan dapat diciduk dengan sendok berjaring atau kolam 

dikeringkan dan sidat ditampung dalam kantung yang  terbuat dari jaring halus 

sepanjang 3 m yang dikaitkan pada pipa pengeluaran air. Sidat diarahkan masuk ke 

jaring penampungan. Sidat yang berukuran besar (cepat pertumbuhannya) 

dipisahkan dengan sidat yang pertumbuhannya lambat. Pemisahan ini penting 

mengingat kedua jenis ikan ini bersifat kanibal. Sering dijumpai belut atau sidat 

yang besar memakan yang kecil. Sidat dikumpulkan dalam bak penampungan 

berair dangkal yang dilengkapi aerator (Affandi, 2001). 
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2.3 Analisis Usaha 

Analisa usaha dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang digunakan 

untuk menilai kelayakan suatu usaha (Sofyan, 2003). Menurut Adi (2011), analisis 

usaha perikanan budidaya bertujuan untuk mengetahui gambaran secara jelas modal 

atau investasi yang diperlukan untuk operasional suatu usaha kegiatan produksi 

tambak per musim tanam atau dalam satu tahun. Secara garis besar petani atau 

pelaku usaha perikanan dapat mengetahui penerimaan dan keuntungan yang 

diperoleh serta beberapa lama kemungkinan modal investasi tersebut dapat 

dikembalikan. Menurut Tutupary (2010), metode analisis usaha terdiri atas analisis 

pendapatan usaha, analisis revenue cost ratio (R/C), analisis break even point 

(BEP) dan analisis return on investmen (ROI). Menurut Adi (2011), analisa 

ekonomi terdiri dari analisa payback period (PP), break even point (BEP) dan 

analisis revenue cost ratio (R/C). 

 Analisis pendapatan usaha dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Keterangan: 

P = Pendapatan usaha 

TR = Penerimaan total (total revenue) 

TC = Biaya total (total cost) 

Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa jika TR > TC, maka usaha 

dinyatakan mengalami untung. Jika TR = TC, maka usaha berada pada titik 

keseimbangan atau tidak untung dan tidak rugi (titik impas). TR< TC, maka usaha 

dinyatakan mengalami kerugian (Tutupary, 2010). 

P = TR – TC 
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R/C = TR/TC 

 Analisis revenue cost ratio (R/C) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

manfaat yang diperoleh dari kegiatan usaha selama periode tertentu (1 tahun) dapat 

memberikan keuntungan. Berikut perhitungan revenue cost ratio (R/C):  

 

Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa jika R/C > 1 maka usaha 

mengalami keuntungan. Jika R/C = 1 maka usaha dinilai impas (tidak untung dan 

tidak rugi). Namun jika R/C < 1 maka usaha dinyatakan mengalami kerugian 

(Tutupary, 2010). 

Break even point adalah suatu keadaan dimana modal telah kembali semua 

atau pengeluaran sama dengan pendapatan, atau keadaan titik impas yaitu 

merupakan keadaan dimana penerimaan perusahaan (TR) sama dengan biaya yang 

ditanggung (TC), atau TR = TC. Break even point dapat berdasarkan BEP berat 

(Kg) dan BEP harga (Rp). Berikut rumusnya (Kordi, 2010): 

 

Perolehan BEP(Kg) dinyatakan titik impas dapat dicapai jika menghasilkan 

barang sebanyak beberapa kilogram. Perolehan BEP (Rp) dinyatakan titik impas 

jika barang yang dijual sebesar beberapa rupiah.  

Return oninvesment (ROI) adalah nilai keuntungan yang diperoleh dari 

sejumlah modal, dengan rumus sebagai berikut (Indriani dan Suminarsih,2003). 

 

Adi (2011) menyatakan, Benefit Cost Ratio (B/C) adalah perbandingan 

antara total pendapatan selama masa tertentu (besarnya manfaat) dengan modal 

BEP(Kg)=    Total Biaya (TC) 

Harga per unit 

BEP(Rp)=    Total Biaya (TC) 

                    Total Produksi  

ROI  =    Laba Usaha 

                    Modal produksi 
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produksi. Besarnya nilai B/C akan menunjukkan tingkat keuntungan yang dicapai. 

Apabila B/C lebih dari 1,0 (satu), maka usaha yang dijalankan adalah layak untuk 

diusahakan / dapat diteruskan. Rumus untuk mendapatkan nilai B/C adalah:  

 

 

Payback Period adalah suatu metode yang menggambarkan panjangnya 

waktu yang diperlukan agar dana yang dikeluarkan / tertanam dalam suatu investasi 

dapat diperoleh kembali seluruhnya. Metode ini diperlukan untuk dapat menutup 

kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas netto (Adi, 2011). 

  

B/C  =   Hasil Penjualan 

                    Modal produksi 

PP  =  Total Investasi X 1 tahun 

  Keuntungan 

 



 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

PRAKTEK KERJA LAPANG            PEMBESARAN IKAN SIDAT          ACHMAD BAGUS B 

 

III PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Praktek kerja lapang ini dilaksanakan di Balai Benih Ikan, Dinas Pertanian 

Blitar yang terletak di Desa Rembang, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, 

Provinsi Jawa Timur (Lampiran 3). Kegiatan ini dilaksanakan mulai 12 Januari – 

20 Februari 2015. 

3.2 Metode Kerja 

 Metode yang digunakan dalam praktek kerja lapang ini adalah metode 

deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan atau kejadian pada suatu 

daerah tertentu. Suryabrata (1993) mengatakan bahwa metode deskriptif adalah 

metode untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam Praktek Kerja Lapangan ini dapat 

dilakukan dengan mengambil dua data berupa data primer dan data sekunder yang 

yang diperoleh melalui beberapa metode atau cara pengambilan (Azwar, 1998). 

3.3.1 Data Primer 
Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya melalui prosedur dan teknik pengambilan 

data yang berupa interview, observasi, partisipasi aktif maupun memakai instrumen 

pengukuran yang khusus sesuai tujuan (Azwar, 1998). 
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3.3.1.1 Observasi 

  Observasi atau pengamatan secara langsung adalah pengambilan data 

dengan menggunakan indera penglihatan (mata) tanpa ada pertolongan alat standart 

lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 1998). Observasi pada Praktek Kerja Lapang 

ini dilakukan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan 

pembenihan meliputi persiapan alat dan wadah budidaya, persiapan induk, 

pemijahan, pemeliharaan larva dan pemanenan. 

3.3.1.2 Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. 

Percakapan dilakukan oleh 2 pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang mewawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Suprayogo dan Tobroni, 2001). 

Pada Praktek Kerja Lapang ini wawancara akan dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara. Dalam proses wawancara dengan 

menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman 

wawancara yang sangat umum  serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput 

tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan 

yang eksplisit (Patton, 1998). 

3.3.1.3 Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif adalah keterlibatan dalam suatu kegiatan yang dilakukan 

secara langsung di lapangan (Nazir, 1988). Kegiatan yang dilakukan adalah 
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pembesaran ikan Sidatyang diikuti secara langsung mulai dari persiapan alat dan 

wadah budidaya, pemeliharaan dan pemanenan serta kegiatan lainnya yang yang 

berkaitan dengan Praktek Kerja Lapang yang dilakukan. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung dan 

telah dikumpulkan serta dilaporkan oleh orang diluar dari penelitian itu sendiri 

(Azwar, 1998). Data sekunder dapat diperoleh dari studi-studi sebelumnya yang 

dikumpulkan dan di satukan atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain misal 

biro statistika, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Suparmoko, 

1999). Data ini dapat diperoleh dari data dokumentasi, lembaga penelitian, dinas 

perikanan, pustaka-pustaka, laporan-laporan pihak swasta, masyarakat dan pihak 

lain yang berhubungan dengan usaha pembesaran ikan sidat. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kondisi Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.1.1 Lokasi Geografis dan Keadaan Sekitarnya 

Balai Benih Ikan kota Blitar terletak di Jl Trembesi No.13, kelurahan 

Rembang, kecamatan Sanan Wetan, kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Secara 

geografis terletak di Selatan kota Blitar dan berbatasan langsung dengan kabupaten 

Blitar. Di lokasi Berdirinya Balai Benih ikan terdapat sumber mata air artesis yang 

menyokong persediaan air untuk budidaya perikanan, selain sumber air irigasi. 

4.1.2 Sejarah Berdirinya Balai Benih Ikan kota Blitar  

Balai Benih Ikan didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

Blitar dalam penyediaan benih ikan. Keberadaan Balai Benih Ikan juga penting 

dalam pengembangan sektor ekonomi, khususnya perikanan di kota Blitar. Dengan 

adanya Balai Benih Ikan akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh bibit 

ikan berkualitas dan memenuhi standar budidaya perikanan. 

Balai Benih Ikan Rembang kota Blitar berdiri pada tahun 1994 di atas lahan 

bengkok seluas kurang lebih 2 hektar. Saat pertama kali beroperasi, Balai Benih 

Ikan masih berstatus unit kerja menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih 

Ikan pada tahun 2008. 

Saat  perubahan status kelembagaan di tahun yang sama, Balai Benih Ikan 

disatukan pengelolaannya dengan Pusat Informasi Agribisnis Ikan Hias yang 
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berlokasi di jalan dr. Wahidin, kelurahan Kepanjen Lor, kecamatan Kepanjen 

Kidul, kota Blitar. 

Balai Benih Ikan didirikan oleh Pemerintah kota Blitar melalui Dinas 

Perikanan selaku perangkat daerah yang membidangi sektor perikanan. Dengan 

anggaran dari pemerintah pusat (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus Perikanan, 

terwujudlah pembagunan Balai Benih Ikan yang representatif di kota Blitar. 

4.1.3 Operasional Kerja 

 Balai Benih Ikan Rembang kota BLitar beroperasi dengan didukung Sumber 

Daya Manusia yang merupakan Pegawai negeri Sipil dan pegawai tidak tetap di 

lingkungan kota Blitar, dan struktur kelembagaannya dipimpin oleh seorang kepala 

UPTD. Dalam menjalankan fungsi administrasi, kepala UPTD dibantu oleh kepala 

sub bagian tata usaha. 

4.1.4 Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja 

1) Kepala Balai 

Kepala balai memiliki tugas melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi dengan instansi di luar BBI kota Blitar sesuai dengan tugas pokoknya.  

2) Bagian Tata Usaha 

Melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan 

administrasi keuangan, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, barang 

kekayaan milik Negara, dan rumah tangga serta pelaporan. 

a. Sub Bagian Keuangan 
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Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan barang 

kekayaan milik negara serta penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan 

BBI kota Blitar. 

b. Sub Bagian Umum  

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan 

anggaran serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, jabatan fungsional. 

3) Bidang Standardisasi dan Informasi 

Melaksanakan penyiapan berbagai standart meliputi teknik, alat, dan mesin 

pembenihan, pembudidayaan, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengendalian 

lingkungan dan sumber daya induk dan ikan air tawar, serta pengelolaan jaringan 

informasi dan perpustakaan. 

4) Bidang Pelayanan Teknik 

Melaksanakan pelayanan teknis kegiatan pengujian, pengembangan, 

penerapan teknik, dan pemantauan serta pengawasan pembenihan dan 

pembudidayaan ikan air tawar. 

a. Seksi Sarana Lapangan 

Melakukan pengelolaan sarana lapangan kegiatan pengujian, 

pengembangan, penerapan, pemantauan dan pengawasan teknik pembenihan, 

budidaya, alat dan mesin, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengelolaan 

kesehatan ikan, lingkungan, serta sumber daya induk dan benih ikan air tawar. 

b.  Seksi Sarana Laboratorium 
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Melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana laboratorium pengujian 

teknik perbenihan, pembudidayaan, pengendalian lingkungan, serta pengendalian 

hama dan penyakit ikan air tawar. 

5) Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

perekayasaan, pengujian, penerapan, dan bimbingan penerapan standar/sertifikasi 

pembenihan dan pembudidayaan ikan air tawar, pengendalian hama dan penyakit 

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

sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

4.2 Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan kota Blitar 

4.2.1 Sarana Balai Balai Benih Ikan kota Blitar 

1) Wadah 

Dalam menunjang sistem pemeliharaan baik berupa pembenihan ataupun 

pembesaran, wadah adalah satu faktor yang sangat penting. Di Balai Benih Ikan 

kota Blitar pada komoditas ikan hias khususnya ikan koi (Cyprinus carpio), wadah 

yang digunakan dalam kegiatan pembenihan, antara lain: 

a. Wadah pemeliharaan induk 

Wadah pemeliharaan induk koi ada yang berupa bak atau kolam semen. Bak 

serta kolam dilengkapi oleh sistem saluran air masuk dan keluar. Dimensi dari 

wadah berbeda, bentuk bak pemeliharaan induk berbentuk persegi panjang 

berukuran 25 x 15 m. Untuk saluran pemasukan airnya terbuat dari pipa, sedangkan 

untuk saluran pengeluaran berasal dari pipa poly vinyl chloride (PVC). 
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b. Wadah pemijahan 

Wadah yang digunakan untuk wadah pemijahan adalah bak beton. Bak 

beton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 3 x 2 x 1,5 m dan ketinggian air 

0,4 m. Saluran pemasukan dan pengeluaran air berupa pipa. Debit air pada saluran 

pemasukan air saat pengisian bak diperbesar sedangkan pada saat pemijahan debit 

air diperkecil agar induk tidak terganggu. 

c. Wadah penetasan telur/pemeliharaan larva 

Wadah penetasan telur di kolam semen berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran 4x3x1 m. Pada bak penetasan dilengkapi dengan sistem pemasukan dan 

pengeluaran air dengan menggunakan pipa dan pada sistem pamasukan dilengkapi 

dengan kran. Kolam dilengkapi dengan aerasi yang digunakan sebagai suplai 

oksigen. 

d. Wadah pendederan 

Kegiatan pemeliharaan larva di Balai Benih Ikan kota Blitar digunakan 

kolam dengan ukuran yang berbeda. Kolam-kolam tersebut dilengkapi dengan 

saluran pemasukan dan saluran pengeluaran berupa pipa PVC. Pada kolam juga 

terdapat bak pemanenan (kobakan) dengan ukuran 5 x 3 x 1,5 m yang terbuat dari 

semen yang terletak di dasar kolam. Dasar kolam di atas berupa tanah.  

e. Wadah pengendapan 

Wadah pengendapan (reservoir) juga digunakan untuk tempat 

penampungan air yang berasal dari sungai (air gunung) berupa kolam berbentuk 

persegi panjang  yang terdiri atas tiga bagian kolam. Tiap dinding yang merupakan 

sekat antar kolam dibuat berlubang-lubang yang berfungsi sebagai pengendap 
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partikel-partikel berupa tanah, lumpur, sampah, serta batu-batuan, sehingga air 

yang masuk ke dalam reservoar lebih bersih. Dibagian sudut tiap kolam terdapat 

lubang yang berfungsi sebagai saluran pengeluaran. Pada kolam terakhir terdapat 

lubang yang berfungsi untuk mendistribusikan air ke kolam-kolam pemeliharaan 

lainnya yang ada di Balai Benih Ikan kota Blitar. 

2) Pompa 

Pompa yang digunakan BBI kota Blitar memiliki kekuatan bervariasi sesuai 

dengan peruntukannya. Tujuan diadakan pompa ini adalah untuk mengalirkan air 

dari sumber perolehan air menuju kolam yang membutuhkan masing-masing 

sumber air. 

3) Sistem Aerasi 

Oksigen merupakan hal yang sangat penting bagi ikan untuk kelangsungan 

hidup dan untuk menjalankan proses fisiologi tubuhnya. Pada kegiatan pembenihan 

dibutuhkan pasokan oksigen yang cukup. Dalam menunjang kegiatan tersebut, 

oksigen didapat melalui sistem aerasi yang berasal dari Hi-blow. Sistem aerasi 

disalurkan ke wadah-wadah pemeliharaan baik bak pemeliharaan untuk menjaga 

agar kadar oksigen terlarut tetap dan mencukupi kebutuhan pada saat pemeliharaan 

(lebih besar dari 4 ppm). 

Alat yang digunakan dalam penyaluran udara adalah pipa PVC dengan 

ukuran diameter 0,5 inci lalu dihubungkan dengan selang-selang aerasi yang 

langsung ke wadah pemeliharaan dengan dilengkapi kran pengatur debit udara dan 

pada ujung selang dipasang batu aerasi. 

4.2.2 Prasarana Balai Benih Ikan kota Blitar  
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1) Sumber Energi 

Sumber energi listrik yang digunakan sebagai fasilitas dalam seluruh 

kegiatan pada Balai Benih Ikan kota Blitar berasal dari pembangkit listrik negara 

(PLN) dan Genset. 

2) Bangunan Kantor 

Bangunan kantor pada BBI kota Blitar digunakan sebagai ruang kerja staff 

manajerial. Ruangan kantor dilengkapi dengan sarana seperti ruang tamu, kamar 

mandi, computer dan peralatan lainnya. Penerangan dalam ruangan mengunakan 

lampu TL (Tube Light) dan cahaya matahari yang masuk melalui jendela kaca. 

Sirkulasi udara dalam ruangan melalui saluran ventilasi. 

3) Gedung Pertemuan 

Gedung pertemuan digunakan sebagai ruang pertemuan atau rapat bersama 

dengan staff manajerial serta dinas. Ruangan gedung pertemuan ini dilengkapi 

dengan prasarana berupa meja, kursi, LCD, dan kamar mandi.  

 

 

4) Mess/ Asrama 

BBI kota Blitar juga menyediakan mess yang diperuntukkan bagi karyawan 

tetap yang tinggalnya jauh dari lokasi balai, digunakan untuk penginapan bagi 

siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan magang, PKL (Praktek Kerja 

Lapang) maupun penelitian serta diperuntukkan tamu UPT. Kebersihan mess 

diserahkan pada penghuni mess. Ruang mess ini dilengkapi dengan 12 kamar tidur 

dan 3kamar mandi. 
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5) Laboratorium 

Adapun sarana Laboratorium yang dimiliki BBI kota Blitar diantaranya 

adalah laboratorum kesehatan ikan, laboratorium kualitas air, laboratorium pakan 

dan laboratorium karantina ikan. Laboratorium dilengkapi dengan peralatan uji 

kualitas air seperti termometer, pH pen, dan mikroskop. 

6) Gudang Pakan  

BBI kota Blitar menggunakan gudang pakan untuk ruang penyimpanan 

pakan baik pakan pembesaran maupun pakan benih. Gudang pakan dilengkapi 

dengan peralatan pakan, kamar jaga dan kamar mandi. 

7) Transportasi  

Sarana transportasi di BBi kota Blitar dipergunakan untuk transport 

membeli perlengkapan teknis budidaya serta dipergunakan untuk sarana 

transportasi benih, pameran serta pengiriman ikan. Sarana transportasi tersebut 

berupa truk dan motor gerobak. 

8) Sistem Komunikasi dan Informasi  

Sistem komunikasi yang digunakan untuk mendukung dan mempermudah 

setiap aktivitas BBi kota Blitar dengan aktivitas di luar BBi kota Blitar. Sistem 

informasi yang tersedia di BBi kota Blitar adalah telepon, web-site resmi BBi kota 

Blitar, faksimile, e-mail, dan sebagainya. 

9) Prasarana lainnya 

Prasarana lainnya yang mendukung aktivitas BBi kota Blitar adalah 

perpustakaan, pos jaga, rumah karyawan dan mushola. 

4.3 Kegiatan PKL di lokasi 
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4.3.1 Persiapan kolam 

1)  Kolam yang digunakan untuk pembesaran ikan sidat di BBI kota Blitar ada 

dua jenis yaitu bak fiber dengan ukuran 2 x 1 meter untuk pemeliharaan awal 

benih yg berupa glass eel dan kolam beton untuk pembesaran lanjutan. 

Pemeliharaan awal dengan menggunakan bak fiber bertujuan untuk 

mempermudah pembersihan bak secara teratur agar benih ikan sidat tidak 

mudah terserang penyakit, karena pada tahapan jenis elver sangat rentan 

diserang oleh pathogen. Pembesaran lanjutan menggunakan kolam beton relatif 

lebih aman dari berbagai hama dan resiko rusak / kebocoran. Selain itu dari segi 

estetika penggunaan kolam beton jauh lebih rapih dan enak dipandang. 

a) Persiapan Bak fiber  

Bak fiber yang memiliki ukuran 2 x 1 meter. Ketinggian air maksimum 

untuk pemeliharaan benih sekitar 40 cm. Bak fiber berfungsi untuk merawat benih 

ikan sidat dari ukuran 20 cm sebelum nantinya dipindahkan ke kolam beton yang 

berukuran 2,5 x 2,5 m. Jumlah bak fiber di BBi kota Blitar adalah 5 buah. Pada bak 

fiber tersebut dilengkapi dengan filter yang berfungsi untuk menjaga kualitas air 

agar selalu bersih. 

b) Persiapan Kolam Beton / Semen 

Menurut Wahyudi (2012), kolam semen adalah kolam yang bagian dasar 

kolam dan pematangnya di beton sehingga tidak mudah rusak/permanen. Kolam 

semen ini merupakan salah satu kolam yang diperuntukan untuk kegiatan dalam 

jangka waktu panjang 

Kolam semen/beton yang akan dipakai untuk pemeliharaan diberi treatment 

terlebih dahulu dengan melakukan pembersihan dan pengeringan. Treatment 
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tersebut dilakukan sehari sebelum penebaran ikan yang akan di pelihara. Setelah 

persiapan kolam selesai kemudian mempersiapkan filter untuk kolam yang 

bertujuan menjaga kualitas air kolam agar selalu bersih. 

c) Pengisian Air 

Pengisian kolam dilakukan sampai ketinggian air sekitar 60 cm. Ketingian 

air yang digunakan untuk pemeliharaan ikan sidat adalah 50-70 cm untuk ukuran 

kecil dan  70-100 cm untuk ukuran besar (Ikenoue, et al., 2006). hal tersebut 

berbeda dengan pendapat Usui (1994) yang menyatakan bahwa dalam pembesaran 

ikan sidat ketinggian air yang digunakan adalah satu meter. 

Air yang digunakan berasal dari tandon yang terletak didekat kolam 

pembesaran ikan sidat.Sebelum pengisian air, air di treatment terlebih dahulu. 

Treatment yang digunakan adalah menggunakan filter biologi dan filter buatan. 

Filter biologi tersebut berupa batuan apung dan batu arang yang dikemas dalam 

kantong jaring yang diletakkan secara bersusun pada dasar bak filter.  Sedangkan 

filter buatan yang terbuat dari bahan sintetik buatan pabrik. Setelah air kualitasnya 

cukup baik, air siap untuk dimasukkan ke dalam kolam. 

Pergantian air dilakukan setiap hari, yakni dilakukan pada pagi hari sekitar 

pukul 09.00 WIB. Tujuan pergantian air adalah agar kotoran yang mengendap di 

dasar kolam terbuang, sehingga kualitas air tetap terjaga dan terhindar dari 

pathogen. 

4.3.2 Penyediaan Benih Ikan Sidat 

Penyediaan benih merupakan proses awal dari pembesaran ikan sidat. Benih 

yang disediakan adalah benih yang berkualitas. Benih tersebut kemudian dipelihara 
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di dalam bak fiber khusus untuk pemeliharaan benih. Benih tersebut  berupa glass 

ell berukuran 20cm yang didatangkan langsung dari perusahaan di kota Solo yang 

bekerja sama dengan BBI 

a. Penebaran Benih 

Benih yang ditebarkan pada bak fiber ukuran 2x1x1 m
3
 adalah benih yang 

masih berupa elver dengan ukuran 20 cm. Padat tebar setiap bak fiber bisa 

mencapai 200 ekor dengan dengan berat 5 – 10 gram per ekor. Sedangkan untuk 

kolam beton yang berukuran 2,5 x 2,5 meter padat tebar per kolam bisa mencapai 

250 ekor dengan berat 100 gram per ekor. Hal ini tidak sesuai degan pernyataan 

PPKP (2011) yang menyatakan bahwa benih yang ditebar berukurn 50 gram/ekor 

dengan padat tebar 10-15 ekor/m
2
. Benih – benih ini akan dipelihara sampai 

berukuran sekitar 250 gram/ekor selama kurang lebih 8 bulan untuk menjadi ikan 

sidat ukuran konsumsi. 

Pemeliharaan benih pada bak fiber dilakukan sampai didapatkan ukuran 100 

gram yang selanjutnya dipindahkan ke dalam kolam beton. Dalam pemeliharaan 

benih elver pakan yang digunakan adalah pakan yang direkomendasikan dan 

formulasinya dirahasiakan oleh perusahaan. Pakan tersebut berupa tepung pellet. 

Untuk cara pemberian pakan, tepung pellet harus digumpalkan dengan air panas 

agar mudah untuk dicerna oleh ikan. Setelah pemberian pakan dilakukan pergantian 

air dalam jarak waktu dua jam. Pergantian air bertujuan untuk menjaga kualitas air 

agar benih ikan tidak mudah terserang oleh penyakit dan jamur. 

4.3.3 Manajemen Pakan 
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 Pada pembesaran ikan sidat pakan yang digunakan untuk benih hingga ikan 

sidat ukuran konsumsi adalah pakan dengan formula yang sama. Formula pakan 

tersebut sangat berpengaruh terhadap kandungan protein yang ada dalam daging 

ikan sidat yang dibudidayakan. Komposisi formula dari pakan tersebut masih di 

rahasiakan oleh perusahaan, hal tersebut dirahasiakan agar perusahaan lain tidak 

meniru formula pakan yang dibuat oleh perusahaan. 

Menurut Ikenoue et al.(2006) yang menjelaskan bahwa komposisi nutrisi 

standar yang baik untuk ikan sidat dewasa adalah proten lebih dari 45%, lemak 

lebih dari 3% dan abu kurang dari 17%. Dosis pakan yang diberikan pada ikan sidat 

yakni 2 – 6 % dari biomasa hingga ikan sidat berukuran 40 gram dan 1 – 3 % dari 

biomasa bila ikan sidat berukuran lebih dari 40 gram. 

Pakan diberikan dua kali sehari pada jam 08.00 dan 16.00 WIB dengan 

presentase pemberian 35 persen pada pagi hari dan 55 persen pada sore hari. Pakan 

yang diberikan berupa pasta, pasta dibuat dari tepung pellet yang dicampur dengan 

air panas.Air panas berfungsi untuk menggumpalkan tepung pellet menjadi pasta. 

Pernyataan ini tidak sependapat dengan PPKP (2011) yang menganggap 

bahwa sebagai pakan tahapan pembesran ikan sidat pellet merupakan yang terbaik 

yang diberikan, karena pakan dalam bentuk pellet lebih efektif dibandingkan 

dengan pasta. Beberapa keunggulannya antara lain adalah yang terbuang relatif 

lebih mudah penanganannya. 

4.3.4 Sampling pertumbuhan 

Kegiatan pembesaran ikan sidat selama pemeliharaan dilakukan sampling 

setiap satu bulan sekali, hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui 
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penambahan panjang dan berat tubuh sidat. Sampling dilakukan dengan cara 

mengambil 10% sampel  dari jumlah seluruh populasi yang ada dalam satu kolam. 

Sampling dengan mengukur panjang ikan sidat menggunakan roll meter dan 

mengukur berat ikan sidat menggunakan timbangan. Dari sampling tersebut dapat 

diketahui presentase pertumbuhan ikan sidat setiap bulannya.Selain itu sampling 

juga digunakan untuk mengamati ada tidaknya penyakit apada ikan sidat. 

 

4.3.5 Hama dan Penyakit 

Pengamatan dan pengontrolan hama dan penyakit ikan sidat di Balai Benih 

Ikan kota Blitar dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Pengamataan dan 

pengontrolan hama dan penyakit pada ikan sidat dapat dilihat dari tingkah laku 

maupun morfologi ikan. Pengamatan tingkah laku yakni meliputi pergerakan 

renang serta nafsu makan ikan saat diberi pakan. Sedangkan dari segi morfologi 

dapat dilihat ada tidaknya luka atau terdapat kerusakan organ pada tubuh ikan. Hal 

demikian dapat mengindikasikan ada tidaknya penyakit yang menyerang ikan. 

Selain itu jika terdapat gejala ikan yang tidak normal atau diketahui terdapat luka 

pada tubuh ikan sidat maka ikan tersebut segera diperiksa di laboratorium Balai 

Benih Ikan kota Blitar. Dari hasil pemeriksaan laboratorium maka segera diketahui 

penyakit yang menyerang ikan sidat tersebut. Ikan sidat yang terserang penyakit 

segera dilakukan karantina, sehingga penyakit tersebut tidak menyebar dan 

menginfeksi ikan sidat yang lain. 
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Parasit yang pernah menyerang ikan sidat di BBI kota Blitar adalah 

penyakit kapas, penyakit ini menyerang benih dan sidat konsumsi. Gejalanya 

adalah tubuh yang terserang tampak berwarna putih, seperti ditumbuhi benah-

benang halus. Jika serangannya ganas, bagian itu tampak seperti ditempeli kapas. 

Penyakit ini disebabkan oleh jamur Saprolegnia, bentuk seperti benang berwarna 

putih, kadang-kadang agak kecoklatan. Luka akibat gigitan dari sidat lain atau 

benturan dan suhu air yang terlalu dingin dapat menyebabkan penyakit kapas. 

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan menebar benih yang ukurannya 

seragam agar tidak terjadi kanibalisme. Bisa juga dengan mengurangi padat 

penebaran dan menaikkan suhu di tempat itu. 

Sedangkan penyakit yang lain adalah penyakit bercak merah. Gejalanya 

yang ditimbulkan adalah adanya pendarahan atau luka pada bagian kulit dan tubuh 

lainnya. Bila parah, luka itu akan menjadi luka yang berwarna merah. Gejala 

lainnya yaitu busung; bila dibelah, tampak pendarahan pada hati, ginjal, dan limpa. 

Penyebabnya adalah bakteri Aeromonas hydrophylla dan Pseudomonas fluorescens. 

Ikan sidat yang terserang direndam dalam larutan PK 10-20 mg/l selama 12-24 jam, 

dalam larutan Nitrofaran 5-10 mg/l selama 12-24 jam, dalam larutan Oxytetracyclin 

10 mg/l selama 24 jam, atau Imequil 5 mg/l. Selain itu, bisa juga disuntik dengan 

Teramysin 0,05 ml/100 g ikan atau Kanamycin 20-40 mg/kg ikan. Pengobatan lain 

melalui pakan yang dicampur dengan Oxtetracyclin dosis 50 g/kg pakan. Ikan yang 

sudah sembuh masih harus dipisahkan dan dipelihara dulu selama 2 minggu. 

Pencegahan penyakit pada pembesaran ikan sidat yakni dengan cara 

menjaga kualitas air dengan baik, menjaga kebersihan kolam dan alat yang 
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digunakan dalam pembesaran ikan sidat. Menurut Mahasri dan Kismiyati (2011) 

untuk menjaga kualitas air dapat dilakukan dengan cara mengusahakan agar air 

yang keluar masuk di kolam dapat mengalir terus – menerus, sehingga selalu terjadi 

pergantian air dan hal ini harus disertai dengan pemberian pakan yang berkualitas. 

4.3.6 Pengelolaan  Kualitas Air 

Kualitas air merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

suatu budidaya ikan termasuk pembesaran ikan sidat. Dalam pengelolaan kualitas 

air, parameter yang diukur adalah suhu, pH, O2, salinitas, kecerahan dan kandungan 

NH3. 

Ketika kualitas air buruk, ikan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik 

seperti warna ikan menjadi pucat, kandungan oksigen yang rendah dan bahkan 

keracunan yang menyebabkan kematian. Hal ini serupa dengan yang dikatakan 

Mashudi (2006) bahwa kondisi air yang tidak memenuhi syarat merupakan sumber 

penyakit yang paling berbahaya. Rendahnya kualitas air juga berpengaruh terhadap 

tingkat kelangsungan hidup benih (SR). 
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Tabel 4.1. Parameter Kualitas Air  

 

 

 

 

Menurut data diatas, dapat dilihat bahwa keadaan kualitas air kolam 

pembesaran ikan sidat di BBI Kota Blitar termasuk dalam keadaan baik. Hal ini 

sesuai dengan Sarwono (2007) yang menyatakan bahwa temperatur ideal untuk 

pertumbuhan ikan sidat adalah 23 – 30 ℃, namun yang optimal adalah 26 – 28 ℃. 

Menurut Lane (1978), DO minimal untuk pemeliharaan ikan sidat adalah 

2,0 – 2,5 mg/l dan perlu adanya water wheels untuk meningkatkan DO dalam 

kolam pembesaran ikan sidat. pH air yang dapat ditoleransi oleh ikan sidat adalah 

8,0 – 9,2 pada siang hari dan 6,8 – 7,2 pada malam hari, dengan begitu dapat 

dikatakan bahwa DO dan PH yang ada di kolam pembesaran ikan sidat di BBI kota 

Blitar cukup sesuai dengan literatur.  

Kadar NH3 dan NO2  pada kolam pembesaran ikan sidat di BBI kota Blitar 

dalam kondisi yang baik atau kurang baik bagi kelangsungan hidup ikan sidat. 

Mukti dkk, (2010) menyebutkan bahwa NH3 0,6 – 2 mg/l toksik bagi ikan. Nitrit 

dapat bereaksi dengan hemoglobin darah membentuk metahaemoglobin yang tidak 

mampu lagi berfungsi untuk membawa oksigen ke dalam darah ikan. Kadar NO2 

dalam air sebesar 2,5 mg/l selama 24 jam akan menyebabkan level 

metahaemoglobin dalam ikan mencapai 60%. 

4.3.7 Pemanenan 

 

Suhu 

(
o
C) 

pH 

O2 

(mg/l) 

NH3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

Salinitas 

(ppt) 

In 28 8,17 9,7 4,2 41,8 0 

Out 29 8,04 9,6 4,2 41,8 0 
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 Pemanenan ikan sidat pada BBI kota Blitar dilakukan setelah kurang lebih 8 

bulan masa pemeliharaan yakni mencapai berat minimal 300 gram / ekor. Pada BBI 

kota Blitar Survival Rate (SR) ikan sidat mencapai 81,5 %. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Lane (1978) yang mengungkapkan bahwa SR ikan sidat yang dipelihara 

adalah 80 % dengan berat sidat hasil panen delapan ratus kali lipat dari penebaran 

awal.  

SR = Jumlah akhir     x 100% 

         Jumlah awal 

      =  163 x  100 % 

          200   

      =  81,5 %  

 Pemanenan sidat yang dilakuan di BBI kota Blitar dilakukan secara bertahap 

(parsial) tergantung dengan hasil panen. Panen parsial dilakukan dengan cara 

mengambil beberapa ekor ikan sidat yang mencukupi ukuran yang telah ditetapkan 

karena ikan sidat yang dipelihara pertumbuhannya tidak seragam. Ketidak 

seragaman pertumbuhan ikan sidat dapat disebabkan oleh beberapa factor, 

diantaranya adalah faktor genetic dan faktor lingkungan. 

 Proses pemanenan dimulai dengan pengurangan volume air di kolam 

dengan membuka saluran outlet. Pada saluran outlet sudah dipasangi pipa paralon 

yang didesain dengan melubangi pipa untuk saluran air keluar, hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari lepasnya ikan sidat yang akan dipanen, selanjutnya ikan sidat di 

kolam ditangkap dengan menggunakan jaring dan hasil tangkapan dimasukkan 

dalam bak plastik untuk sementara. Ikan hasil tangkapan yang ada di bak plastik 

kmudian disortir ulang menurut berat ikan yang layak untuk dipanen dengan berat 
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minimal 300 gram, selanjutnya ikan dikemas dengan drum plastik dan langsung di 

kirim ke Solo yaitu di perusahaan yang bekerjasama dengan BBI kota Blitar. 

 Yang perlu dilakukan sebelum pemanenan ikan sidat adalah proses 

pemberokan, pemberokan sendiri dilakukan selama seminggu. Ikenoue et al. (2006) 

menyatakan bahwa ikan sidat yang telah dipanen harus ditempatkan pada bak lain 

yang memiliki sirkulasi air baik namun tanpa pemberian makan minimal selama 

satu hari sebelum ikan sidat tersebut dipasarkan. Pemberokan ini bertujuan untuk 

menghilangkan atau membersihkan isi perut dari kotoran agar dalam proses 

pengangkutan tidak mengeluarkan feses terlalu banyak sehingga dapat menurunkan 

kualitas air. 

4.3.8 Masalah yang dihadapi 

 Masalah yang dihadapi pada proses pembesaran ikan sidat di BBI kota 

Blitar antara lain adalah penyediaan benih ikan sidat. Sulitnya penyediaan benih 

dikarenakan ikan sidat masih sulit dipijahkan sendiri dan selama ini benih diperoleh 

dari penangkapan di alam. Selain itu menjadi masalah yang dihadapi pada proses 

pembesaran ikan sidat adalah pertumbuhan ikan sidat yang tidak seragam sehingga 

pemanenan ikan sidat tidak bisa dilakukan secara total. Menurut Winabahari (2012) 

pertumbuhan ikan yang agak lambat dikarenakan belum ditemukannya formulasi 

pakan yang cocok bagi pertumbuhan ikan sidat di Indonesia. 

 Masalah – masalah tersebut dapat diatasi dengan dilaksanakan penelitian, 

pengetahuan dan teknologi dalam pembenihan ikan sidat, sehingga tidak 

mengandalkan benih sidat dari alam. Sedangkan dalam pertumbuhan ikan sidat 
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perlu adanya suplai nutrisi dan tentunya sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan sidat, 

selain itu perlu adanya manajemen kualitas air yang baik dan terkontrol.  

4.3.9 Analisis usaha pembesaran ikan sidat 

Usaha pembesaran ikan sidat merupakan usaha yang memiliki prospek yang 

cukup baik. Pada pembesaran ikan sidat dapat menghasilkan keuntungan sebesar 

Rp 1.012.083,00 setiap satu kali siklus pembesaran. Keuntungan yang diperoleh 

dalam usaha pembesaran sidat muda di bak fiber mencapai 1,45 % dari total biaya 

yang dikeluarkan. 

Dari analisis Break Event Point (BEP) titik impas pembesaran sidat muda di 

bak fiber dicapai pada produksi 6,9356 ekor sedangkan titik impas pembesaran 

sidat muda di bak fiber dicapai pada harga produksi Rp. 69356 per ekor. Analisis 

Pay Back Period 68,52 modal yang dikeluarkan untuk usaha pembesaran sidat 

muda di   bak fiber ini akan kembali dalam waktu 0,109 kali periode pembesaran 

(2,3 tahun = 27 bulan). 

4.4 Prospek usaha 

 Pembesaran ikan sidat memiliki prospek yang cukup besar dalam bidang 

bisnis, selain itu ikan sidat memiliki daging ikan yang lezat dan memiliki nilai gizi 

yang cukup tinggi. Di perusahaan yang bekerja sama dengan BBI kota Blitar ikan 

sidat yang dibesarkan dapat dijual dengan harga mencapai Rp. 300.000 per kilo 

gram ikan ini sangat diminati pasar dunia terutama konsumen oriental seperti 

Jepang, Hongkong, Malaysia, Korea Selatan, China dan Taiwan serta beberapa 

Negara Eropa dan Amerika. Indonesia saat ini baru bisa mengekspor sidat pada 
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kisaran dua ribu ton per tahun. Ekspor sidat sebesar itu masih belum memenuhi 

permintaan pasar luar negri yang jauh lebih besar. Bahkan untuk wilayah Jakara 

saja, permintaan ikan sidat bisa sampai 3 ton perbulan (Mina Bahari, 2012). 
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V SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

1)        Teknik pembesaran ikan sidat (Anguilla bicolor) dapat dilakukan dalam 

beberapa tahapan yaitu penyediaan benih, persiapan bak fiber, persiapan 

kolam, manajemen kualitas air, manajemen pakan, control hama dan penyakit, 

pemanenan hingga pengemasan.induk, persiapan wadah pemijahan, pada 

pembesarn ikan sidat ini perlu manajemen kualitas air yang baik dan 

terkontrol. Pada manajemen kualitas air, perlu pergantian air secara rutin, 

karena harus menyesuaikan habitat ikan sidat. 

2) Dari analisis Break Event Point (BEP) titik impas pembesaran sidat muda di 

bak fiber dicapai pada produksi 6,9356 ekor sedangkan titik impas pembesaran 

sidat muda di bak fiber dicapai pada harga produksi Rp. 69356 per ekor. 

Analisis Pay Back Period 68,52 modal yang dikeluarkan untuk usaha 

pembesaran sidat muda di   bak fiber ini akan kembali dalam waktu 0,109 kali 

periode pembesaran (2,3 tahun = 27 bulan). 

3) Masalah yang dihadapi pada proses pembesaran ikan sidat di BBI kota Blitar 

antara lain adalah penyediaan benih ikan sidat. Sulitnya penyediaan benih 

dikarenakan ikan sidat masih sulit dipijahkan sendiri dan selama ini benih 

diperoleh dari penangkapan di alam. Selain itu menjadi masalah yang dihadapi 

paa proses pembesaran ikan sidat adalah pertumbuhan ikan sidat yang tidak 

seragam sehingga pemanenan ikan sidat tidak bisa dilakukan secara total. 

5.2 Saran 
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Masalah – masalah tersebut dapat diatasi dengan dilaksanakan 

penelitian, pengetahuan dan teknologi dalam pembenihan ikan sidat, sehingga 

tidak mengandalkan benih sidat dari alam. Sedangkan dalam pertumbuhan ikan 

sidat perlu adanya suplai nutrisi yang berkualitas, bernutrisi tinggi dan tentunya 

sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan sidat, selain itu perlu adanya manajemen 

kualitas air yang baik dan terkontrol.  
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Balai Benih Ikan Dinas Pertanian Blitar

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Denah lokasi  Balai Benih Ikan, Dinas Pertanian Blitar 

 

Gambar 1 : Peta Lokasi Balai Benih Ikan, Dinas Pertanian Blitar 
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Lampiran 2. Analisis Usaha Pembesaran Ikan Sidat 

Analisa Usaha  

Usaha pembesaran sidat ini dilakukan pada bak fiber bundar kapasitas 1000 

liter air. Analisa ini berdasarkan pemeliharaan dalam 1 tahun (2 siklus produksi). 

Investasi pembesaran sidat muda ini meliputi pembuatan hatchery, pembelian bak 

fiber bundar, heater, Hiblow, Genset, dan pembelian peralatan perikanan. 

No 

 

Uraian 

 

Volume 

 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total (Rp) 

 

A BIAYA INVESTASI    

1 

Unit Hatchery (15 

Tahun) 

   

– 

Bak Fiber Persegi 

panjang 5 buah 3.000.000 15.000.000 

Jumlah Rp.15.000.000    

2 Peralatan (5 Tahun)    

– Genset 1500 watt 1 buah 6.000.000 6.000.000 

– Hiblow 200 watt 1 buah 4.000.000 4.000.000 

Jumlah Rp. 10.000.000    

3 

Sarana Pendukung (1 

tahun) 

   

– Heater 250 watt 1 buah 300.000 300.000 

– Alat bantu perikanan 1 unit 2.000.000 2.000.000 

Jumlah Rp. 2.300.000    

B ANALISIS USAHA    

1 Biaya Tetap    

– 

Penyusutan Hatchery 

2/180 x Rp. 15.000.000 166.000 

  

– 

Penyusutan peralatan 

2/60 x Rp. 10.000.000 330.000 

  

– 

Penyusutan sarana 

pendukung 2/24 x Rp. 

14.000.000 

1.160.00

0 

  

Jumlah Rp.    1.656.000    

2 Biaya Variabel    

– Benih elver 10kg 1.500.000 15.000.000 

– Pakan KRA 700 kg 16.000 11.200.000 

     

– Garam Kristal 500 kg 2000 1.000.000 

– Obat-obatan 1 paket 500.000 500.000 

– Tenaga kerja x 10 bulan 5 orang 800.000 40.000.000 

Jumlah 47.200.000 x 2 Siklus 

Produksi   Rp. 67.700.000 

Total Biaya = Biaya Tetap + Biaya 

Variabel =   Rp. 69.356.000 
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3 Pendapatan    

– 

Sidat ukuran 

300gr/ekor 

SR 81,5% 

271,67 

ekor 300.000 81.501.000 

Jumlah    Rp. 81.501.000 

 

 

  C.    ANALISIS BIAYA MANFAAT 

     1.    Keuntungan 

                       = Pendapatan – Total Biaya 

                       = Rp. 81.501.000– Rp. 69.356.000 

                       = Rp. 12.145.000 per tahun (Rp. 1.012.083/bulan) 

     2.    Analisa Cash Flow (Arus Tunai) 

                                    = Keuntungan + Penyusutan 

                                    = Rp. 1.012.083 + Rp. 1.656.000 

                                    = Rp. 2.668.083 

     3.    Analisa B/C Ratio (Kelayakan Usaha)    

                                    = Pendapatan : Total Biaya 

                                    = Rp. 81.501.000 : Rp. 69.356.000 

                                    = 1,17 

Artinya, usaha ini layak karena pendapatan yang diperoleh dari  pembesaran sidat 

muda di bak fiber lebih dari 1,17 kali biaya total. 

     4.    Analisa Break Event Point (BEP) 

            a. BEP Produksi                     = Total Biaya : Harga Satuan 

                                                         = 69.356.000: 100.000 

                                                         = 6,9356 ekor 

Artinya, titik impas pembesaran sidat muda di bak fiber dicapai pada produksi 

6,9356 ekor. 

            b. BEP Harga Produksi      = Total Biaya : Total Produksi 

                                                    = 69.356.000: 1000 

                                                    = 69.836 

Artinya, titik impas pembesaran sidat muda di bak fiber dicapai pada harga 

produksi Rp. 69356 per ekor. 

     5.    Analisa Pay Back Period (Waktu Pengembalian Modal) 

                                                 = Total Biaya : Keuntungan 

                                                 = 69.356.000: 1.012.083 

                                                 = 68,52 

Artinya, modal yang dikeluarkan untuk usaha pembesaran sidat muda 

di   bak fiber ini akan kembali dalam waktu 0,109 kali periode pembesaran (2,3 

tahun = 27 bulan) 

     6.    Analisa Return Of Investment (Efisiensi Penggunaan Modal) 

                                           = Keuntungan : Total Biaya x 100% 

                                           = 1.012.083 : 69.356.000 x 100% 

                                           = 1,45 % 

Artinya, keuntungan yang diperoleh dalam usaha pembesaran sidat muda di 

bak fiber mencapai 1,45 % dari total biaya yang dikeluarkan. 
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Lampiran 3. Sarana Penunjang 

              
Kantor BBI kota Blitar    Gudang pakan 

 

      
Truk pengangkut ikan    Motor pengangkut ikan  
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Lampiran 4. Sarana Pembesaran Ikan Sidat 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolam Beton      Bak Fiber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filter       Tandon Air 
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Lampiran 5. Pakan Ikan Sidat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepung Pakan      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garam       Pellet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepung pellet
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Lampiran 6. Peralatan Pendukung 

 

 

            
Timbangan         pH meter 

 

  
DO meter 
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