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RINGKASAN  

FAJAR FIRMANSYAH B R. Manajemen Penanganan Calon Induk Dalam 
Pembenihan Ikan Gabus ( Channa Striata ) Di Instalasi Budidaya Air Payau 
Prigi, Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur. Dosen Pembimbing Dr Laksmi 
Sulmartiwi,S.Pi.,MP. . 
 

Ikan gabus merupakan ikan yang hidup di perairan tawar dan berkembang 

biak secara liar diperairan umum. Kegiatan memejemen penanganan calon induk 

ikan gabus umumnya jarang dilakukan karena perlu waktu yang lama dan pakan 

yang sangat banyak untuk menghasilkan induk di kolam pemeliharaan.Tujuan dari 

pelaksanaan praktek kerja lapang adalah untuk mengetahui menejemen 

penanganan calon induk ikan gabus, hambatan yang dihadapi selama penanganan 

calon induk serta analisis usaha pada penanganan calon induk ikan gabus. 

Praktikum kerja lapang dilaksanakan di Instalasi Budidaya Air Payau Prigi 

yang terletak di desa Tasikmadu, kecamatan Watulimo, kabupaten Trenggalek, 

Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Januari – 20 Februari 2015. Metode kerja 

yang digunakan adalah metode deskriptif.Pengambilan data berupa data primer 

dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan partisipasi 

aktif. 

            Menejemen penanganan calon induk ikan gabus meliputi kegiatan 

persiapan kolam, persiapan air media, seleksi calon induk , pemeliharaan calon 

induk,monitoring kesehatan ikan, panen dan trasportasi calon induk ikan gabus. 

Air  yang digunakan berasal dari sumur bor dengan kedalaman ±125 m yang 

dialirkan dengan menggunakan pompa. Parameter kualitas air selama penanganan 

calon induk meliputi suhu antara 25-300 C dengan pH antara 6-8. Seleksi  calon 

induk ikan dilakukan beberapa tahap proses seleksi yaituseleksi pada umur 4, 6, 8, 

10 dan 12 bulan. Pakantambahan yang diberikan pada ikan gabus berumur  lebih 

dari 6 bulan adalah cacahan daging keong mas dan daun talas sebanyak 3% dari 

biomassa ikan. Penyakit yang biasa menyerang calon induk ikan gabus di IBAP 

Prigi adalah Ichthyphyhirius multifillis, parasit Trichodina sp, dan jamur Saprolegnia sp. 

Hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan adalah belum adanya 

sarana untuk memeriksa penyakit secara mikroskopis sehingga tidak diketahui 

secara pasti penyakit apa yang menginfeksi ikan dan pengobatan penyaikit ikan 
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yang tidak dilakukan secara tuntas. Calon induk ikan gabus dipasarkan pada umur 

8 bulan dengan harga Rp 34.500,00/ekor. Berdasarkan hasil perhitungan, Revenue 

Cost Ratio dari usaha calon induk ikan gabus adalah 1,14 sehingga usaha ini 

diakatakan layak untuk dilanjutkan. 
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SUMMARY 

FAJAR FIRMANSYAH B R. Handling Management of Broodstock 
Candidate in Snakehead  hatcheris (Channa Striata) at Instalasi Budidaya 
Air Payau Prigi, Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur. Academic advisor Dr 
Laksmi Sulmartiwi,S.Pi.,MP. 

 
Snakeheadis one of fish that life in fresh water and breed in fresh water also and 
breed wildly in water.Handling managemen activities of snakeheadbroodstock 
candidate usually needs long time and much feed for produce broodstock in 
maintenance pond.Purpose of this field work practice to know handling 
management of broodstock candidate in snakehead. 

Field work practice was held at Instalasi Budidaya Air Payau Prigi yang 
terletak di desa Tasikmadu, kecamatan Watulimo, kabupaten Trenggalek, Provinsi 
Jawa Timur in 12 Januari – 20 Februari 2015. Working methods used was 
descriptive methods. Datas obtained  were primary and secondary datas by 
observation, interview and active participation. 

Handling management of snakehead broodstock included pond preparaton, 
water media preparation, broodstock candidate selection, maintanace broodstock 
candidacte, fish healthtiness monitoring, harvest and transportation. Water that 
being used from artesian well depth about 125m flowed by pomp.Water quality 
parameters during handling included temperature 25-300C, pH 6-8. Selection was 
done by several selection steps age 4, 6, 8, 10 and 12 month. Additional feed were 
given to snakeheadaged  6monthwere chopped golden snail meat and taro leaves 
as much as 3% from fish biomass. Disease ussualy attack broodstock candidate of 
snakeheadat IBAP Prigi wered Ichthyphyhirius multifillis, parasite Trichodina sp, 
and fungi Saprolegnia sp. Obstacles faced during activities was theres no medium 
to check the disease by mikroskopis yet, so unkown by sure kind of disease that 
infected  the fish and treatment the disease was undone 
surely.Snakeheadbroodstock candidate  being marketed at aged 8 month priced Rp 
34.500,00/fish. Depent on calculation result, Revenue Cost Ratio from this effort 
is 1,14so this bussines worthy to be cultured. 
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KATA PENGANTAR  

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala nikmat dan anugerah yang 

senantiasa tercurahkan, sehingga penulis dapat melaksanakan Praktek Kerja 

Lapang (PKL) tentang Manajemen Penangana Calon Induk Dalam Pembenihan 

Ikan Gabus (Channa striata) di Instalasi budidaya air payau  Prigi Trenggalek 

Jawa Timur sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Penyusunan laporan ini 

berdasarkan pada hasil Praktek Kerja Lapang yang dilaksanakan di Instalasi 

Budidaya Air Payau (IBAP) Prigi yang terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan 

Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Januari 

hingga 20 Februari 2015. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Praktikum Kerja 

Lapang (PKL) ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik 

yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan laporan 

ini.Penulis berharap semoga laporan ini dapat menjadi salah satu referensi dalam 

pengembangan usaha budidaya ikan gabus dan bermanfaat serta memberikan 

informasi bagi semua pihak. 

 

Surabaya,  09 Juni 2015 

 

Penulis   
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan merupakan sumber makanan hewani yang mengandung protein yang 

berkualitas baik dengan kandungan asam amino essensial yang lengkap (Mustafa 

dkk, 2012). Ikan gabus merupakan ikan endemik Indonesia yang hidup di perairan 

tawar seperti rawa, sungai maupun danau, dan berkembang biak secara liar 

diperairan umum (Fadli, 2010) dan bersifat karnivor dan kanibal sehingga dikenal 

sebagai ikan predator. Habitat asli dari ikan ini adalah di daerah rawa dan danau 

serta pemijahan secara alami berlangsung selama musim hujan.Secara biologi, 

ikan gabus masih dapat bertahan di lingkungan perairan yang kurang baik. Pada 

kondisi kekurangan air,  ikan ini masih dapat bertahan hidup karena memiliki alat 

bantu pernafasan sehingga dapat memanfaatkan oksigen bebas di udara untuk 

proses pernafasannya (Muslim, 2007).  

 Khasiat dan kandungan ikan gabus antara lain untuk meningkatkan kadar 

albumin dan daya tahan tubuh, mempercepat proses penyembuhan pasca operasi, 

dan mempercepat penyembuhan luka dalam atau luka bakar (Ulandari, 2011). 

Ikan gabus sangat kaya dengan albumin, jenis protein yang mempercepat 

penyembuhan pasca melahirkan (Mustafa dkk, 2012) dan zat ini juga dapat 

membantu mempercepat pertumbuhan anak dan menambah berat badan seseorang 

yang terserang HIV/ AIDS (ODHA). Dilihat dari kandungan gizinya ikan gabus 

tidak kalah dengan ikan air tawar yang lainnya, seperti ikan mas dan ikan 

bandeng. Keunggulan ikan gabus adalah kandungan proteinnya yang cukup tinggi. 

Menurut Ananda dkk, (2012) dalam Fadli (2010) yaitu selama periode 

1998 – 2008 tangkapan ikan gabus dari perairan umum mengalami kenaikan rata 
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– rata 2,75% per tahun. Sementara itu, produksi budidaya ikan gabus di keramba 

telah mengalami peningkatan dari tahun 2004 hanya sebesar 4.250 ton menjadi 

sebesar 5.535 ton pada tahun 2008. Berdasarkan data statistik, pada tahun 2008 

jumlah tangkapan ikan gabus di perairan umum sebesar 29.842 ton atau turun 

1,5% dibandingkan tahun 2007. Sedangkan nilai produksi ikan gabus dari perairan 

umum tercatat mengalami peningkatan 27,67% pada tahun 2008.  

Penyediaan benih ikan gabus masih mengandalkan hasil pemijahan alami 

yang sifatnya musiaman, sehingga kualitasnya bervariasi, jumlahnya terbatas dan 

tidak tersedia secara berkesinambungan.Calon induk ikan gabus umumnya 

diambil dari alam sebab perlu waktu yang lama dan pakan yang sangat banyak 

untuk menghasilkan induk di kolam.Seleksi calon induk ikan gabus biasanya 

dilakukan seleksi diantara ikan gabus dewasa yang memenuhi standar.Ikan gabus 

yang lolos seleksi adalah ikan gabus yang memiliki badan sehat, tidak cacat, dan 

tidak terinfeksi penyakit.Sebagian besar pasokan ikan gabus yang ada di pasaran 

berasal dari hasil tangkapan dari perairan umum, sehingga kegiatan seleksi induk 

ikan gabus ini sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan 

ikan di alam (Fadli, 2010).Berdasarkan latar belakang tersebut diperlukan praktek 

kerja lapang tentang manajemen penanganan calon induk ikan gabus ( Channa 

striata ). 

 

1.2  Tujuan  

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini adalah : 

1. Mengetahui manajemenpenanganan calon induk ikan gabus di Instalasi 

Budidaya Air Payau Prigi Trenggalek, Jawa Timur 
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2. Mengetahui penanganan calon induk ikan gabus di Instalasi Budidaya Air 

Payau  Prigi Trenggalek, Jawa Timur 

3. Mengetahui analisis usaha pada teknik penangan calon induk ikan gabus 

Di Instalasi Budidaya Air Payau Prigi Trenggalek, Jawa Timur 

1.3 Manfaat  

Manfaat praktek kerja lapang ini adalah : 

1. Mahasiswa mendapat gambaran secara langsung tentang lingkungan 

kerja yang sebenarnya dan mempraktekkan secara langsung segala 

aspek sarana dan prasarana dalam manajemen penangan calon induk 

ikan gabus. 

2. Mahasiswa mengetahui tentangmanajemen penangan calon induk ikan 

gabus di Instalasi Budidaya Air Payau Prigi Trenggalek, Jawa Timur. 

3. Mahasiswa dapat mengetahui permasalahan dan analisis usaha 

manajemen penangan calon induk ikan gabus. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Gabus( Channa striata ) 

2.1.1 Klasifikasi Dan Morfologi Ikan Gabus (Channa striata ) 

 Ikan gabus dikenal dengan banyak namamisalnya aruan, haruan (Melayu 

dan Banjar), kocolan (Betawi); bayong, bogo, licingan, kutuk (Jawa), bale salo 

(Bugis).  

 Klasifikasi ikan gabus  (Channa striata) menurutMustafaet al.,(2012) 

adalah sebagai berikut : 

Kerajaan :  Animalial 
Filum  :  Chordata 
Kelas  :  Actinopterygii 
Sub kelas :   Neopterygii 
Ordo  :  Perciformes 
Famili  :  Channidae 
Genus  :  Channa 
Spesies :  Channastriata 
 
 

 
 

Gambar 2.1. Channa striata 
(Sumber:www.google.co.id/wartapasar_ikan) 

Ikan gabus dapat tumbuh mencapai ukuran 45 cm (Ulandari dkk, 2012) 

dan memiliki kepala berukuran besar dan agak gepeng mirip kepala ular 
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(snakehead).Terdapat sisik–sisik besar diatas kepala.Tubuh berbentuk bulat 

memanjang seperti peluru kendali atau torpedo.Sirip punggung memanjang dan 

sirip ekor membulat di ujungnya.Sisi atas tubuh dari kepala hingga ke ekor 

berwarna gelap, hitam kecoklatan atau kehijauan.Sisi bawah tubuh putih. Sisi 

samping memiliki warna kekuningan (striata) serta memiliki mulut besar dengan 

gigi–gigi besar dan tajam (Jurnalasia, 2013). Bersifat sangat toleran terhadap 

lingkungan karena dapat bertahan hidup pada kondisi perairan yang kering. Dalam 

kondisi kering, ikan ini masih mampu bertahan hidup karena memiliki alat bantu 

pernafasan sehingga dapat memanfaatkan oksigen bebas di udara untuk proses 

pernafasannya (Muslim, 2007).Morfologi ikan gabus terdapat pada gambar 2.1. 

2.1.2  Biologi Ikan Gabus 

Ikan gabus merupakan ikan karnivor (Sasanti dkk, 2012). Hal itu bisa 

dilihat dari sifat kanibalismenya yaitu memakan sesamanya atau dari jenisnya 

sendiri (Muthmainahdkk., 2012). Ikan gabus biasa ditemukan di perairan umum 

sebagai ikan liar.Banyak ditangkap di danau, rawa, sungai, dan saluran-saluran air 

hingga ke sawah-sawah. Di Indonesia, ikan gabus awalnya hanya terdapat di barat 

garis Wallacea (Sumatera, Jawa, dan Kalimantan). Namun dalam perjalanan 

waktu, ikan gabus diintroduksi (dimasukkan) ke wilayah-wilayah Indonesia yang 

lain. Ikan gabus termasuk golongan ikan yang mempunyai alat bantu pernafasan 

(breating organ) (Muslim, 2007). Sama seperti pada ikan lele (Clarias sp), ikan 

betook (Anabas testudineus), ikan sepat (Trichogaster sp) yang tergolong jenis-

jenis ikan labirintchy yang punya alat bantu pernafasan (Muslim, 2007c). Dengan 

adanya alat bantu pernafasan ini, maka ikan gabus mampu memanfaatkan oksigen 

yang ada di atmosfer sebagai sumber gas pernafasan, sehingga ikan gabus mampu 
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mempertahankan hidupnya lebih dari 8 jam tanpa air (Kordi dan M Gufron., 

2010). Tidak tersedianya pakan yang cocok baik kualitas maupun jumlah akan 

menghambat perkembangan organ pernapasan tambahan sehingga meningkatkan 

mortalitas ikan gabus. 

Biasanya ikan gabus menyambar mangsa di permukaan air.lkan gabus 

yang akan menyambar mangsa biasanya berdiam diri di sekitar tanaman air 

(sehingga tidak terlihat oleh mangsanya) dan secara tiba-tiba meluncur dengan 

cepat ke arah mangsanya dan langsung menelannya. Mulutnya yang besar 

memungkinkan untuk menelan mangsa yang cukup besar (Marsi dkk, 2007).Pada 

penelitian Sarowar et al., (2010) dalam Sasanti dkk, (2012) menyatakan bahwa 

induk ikan yang diberi pakan hidup berupa cacing lumbricus sp. Memiliki nilai 

kelangsungan hidup lebih baik dibandingkan ikan gabus yang diberi pakan 

buatan..  

2.1.3 Reproduksi Ikan Gabus  

 Muslim (2005) dalam Muslim (2007)biologi reproduksi ikan gabus yang 

ada di alam dapat memijah sepanjang tahun.Hal ini berdasarkan tingkat 

kematangan gonad (TKG) yang diamati, dimana potensi telur (fekunditas) yang 

terkandung dalam tubuh ikan gabus dengan bobot 100 – 900 gram berkisar antara 

3.144 – 66.015 butir telur. Perubahan ketinggian air (penurunan dan kenaikan) 

dapat memicu dalam perkembangan gonad, ovulasi dan pemijahannya di dalam 

wadah budidaya (Bijaksana, 2012). 

Pada reproduktif aktif ikan gabus betinaakan berubah warna kulitnya yang 

asalnya coklat gelap menjadi lebih gelap keperakkan (Fadli, 2010) dan reproduktif 

aktif ikan gabus jantanwarnanya juga menjadi lebih gelap dari biasanya yang 
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berwarna hitam kecoklatan. Pada musim pemijahan, ikan jantan dan betina 

bekerjasama menyiapkan sarang di antara tumbuhan dekat tepi air.Larva ikan 

gabus berwarna jingga merah bergaris hitam, berenang dalam kelompok yang 

bergerak bersama-sama untuk mencari makanan.Menurut Bijaksana (2006) 

dalamBijaksana (2012) bahwa induk ikan gabus yang tertangkap diawal musim 

kemarau sampai puncak musim kemarau, 75–80% berada pada fase 

perkembangan gonad.Secara alami faktor fisiologis dan lingkungan dijadikan 

pertimbangan sebagai Isyarat penting dalam merangsang pemijahan pada ikan 

gabus (Bijaksana, 2012).Dibeberapa lokasi pemijahan alami ikan gabus terjadi di 

awal musim penghujan sampai pertengahan musim penghujan. Setelah melewati 

kondisi air sangai dan ketinggian air berangsur naik biasanya terjadi pemijahan 

dengan membuat sarang di sekitar tumbuhan air atau di pinggiran perairan yang 

dangkal dan berarus lemah Haniffa et al. (1996) dalam Bijaksana (2012) dan 

dapat memijah dengan umur induk sekitar 9 bulan pada ukuran sekitar 21 cm. 

Diwaduk ikan gabus betina mulai matang kelamin pada ukuran panjang total 18,5 

cm Kartamihardja (1994) dalam Bijaksana (2012) dan pemijahannya dapat 

berlangsung 2–3 kali dalam satu musim pemijahan bahkan masih terjadi 

pemijahan di akhir musim penghujan.Ikan gabus merupakan jenis ikan air tawar 

yang mempunyai fekunditas medium. Di Thailand ikan betina mencapai 

kematangan gonad pada ukuran rata – rata total length 26.45 cm dan berat rata – 

rata 167.4 g dengan fekunditas 10.279 telur/ikan (Amornsakunet al., 2011). 
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2.2 Pembenihan Ikan Gabus 

2.2.1Seleksi Calon Induk Ikan Gabus 

Seleksi calon induk ikan gabus harus memenuhi kriteria kualitasinduk 

yang baik, diantaranya adalah warna mulus dan tidak pucat, badan tampak bersih 

dan mengkilap serta memiliki gerakan yang lincah dan gesit.Ikan gabus yang 

memiliki kriteria tersebut menunjukkan kesehatan fisiknya yang cukup. Calon 

induk ikan gabus harus dipelihara secara terpisah di kolam lain. Muslim 

(2007),menyatakan padat penebaran di kolam pemeliharaan calon induk adalah 

tiga ekor per meter persegi yang terdiri dari dua ekor ikan gabus betina dan satu 

ekor ikan gabus jantan.Dalam kolam pemeliharaan calon induk ikan gabus diberi 

perlakuan yang sedikit berbeda, terutama pada pemberian pakannya.Berikan 

pakan yang mengandung protein lebih tinggi dibanding dengan kolam 

pemeliharaan ikan gabusyang bukan calon induk. Selain itu, pakan hijauan dari 

dedaunan juga harus ditambah agar pertumbuhan calon induk  ikan gabus semakin 

baik. Kualitas air dan kondisi lingkungan juga sangat perpengaruh dalam 

mendapatkan calon induk yang berkualitas untuk menjadi indukan ikan gabus.  

Muslim (2005) dalamMuslim (2007) menerangkan bahwa biologi 

reproduksi ikan gabus yang ada di alam dapat memijah sepanjang tahun.Hal ini, 

menyebabkan keterbatasan ketersediaan calon induk ikan gabus yang berkualitas 

baik. Calon indukan ikan gabus yang baik adalah berasal langsung dari alam 

sebab lebih tahan terhadap hama dan penyakit (Bijaksana, 2012) dan dalam 

penanganan calon induk jantan dan betina harus dipelihara di kolam yang 

berbeda. Pemisaan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pemijahan liar agar 

dapat Mengatur pasangan induk atau calon induk ikan gabus serta proses 
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pematangan gonad berlangsung lebih baik. Selain itu, proses pemisaan 

pemeliharaan induk juga bermanfaat untuk menetapkan waktu pemijahan secara 

teratur.Kelemahan pemeliharaan induk yang dilakukan secara terpisah adalah 

memerlukan kolam pemeliharaan yang lebih banyak. 

2.2.2 Pemberian Pakan  

 Sasanti dkk, (2012) menyatakan pakan buatan untuk ikan–ikan karnivor 

biasanya mengandung protein tinggi karena makanan utama ikan – ikan karnivor 

adalah organisme hidup seperti udang, serangga air, dan ikan.Rasio konversi 

pakan adalah jumlah berat makanan yangdibutuhkan oleh ikan, hanya 10% saja 

yang digunakanuntuk tumbuh atau menambah bobot tubuhnya 

selebihnyadigunakan untuk tenaga atau memang tidak dapat dicerna(Mujiman, 

1984).Schmittows (1992) menyatakan bahwa tinggirendahnya nilai rasio konversi 

pakan dapat dipengaruhioleh beberapa faktor terutama kualitas dan kuantitas 

pakan,spesies ikan, ukuran ikan dan kualitas perairan. 

Pemberian Pakan pada awalnya disesuaikan dengan ukuran calon induk 

yang dimasukkan ke dalam kolam untuk calon induk ikan gabus sebaiknya 

diberikan pelet PF 800(Muslim, 2007b) dan pemberian pakan diberikan sebanyak 

4-5 kali dalam sehari dengan interval 4 jam. Pada proses penanganan calon induk 

ikan dalam pola pemberian pakannya masih membutuhkan pakan alami hewani 

untuk menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Pemberian pakan 

secukupnya dengan selalu mengamati ikan pada waktu makan, hal ini untuk 

mencegah pakan tidak habis yang akhirnya membuat air kolam menjadi cepat 

kotor. 
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2.3 Analisa Usaha 

Analisa usaha dalam usaha perikanan sangat diperlukan, hal ini 

dikarenakan kondisi dari usaha ini yang sangat di pengaruhi oleh alam seperti 

keadaan lingkungan dan musim. Analisa usaha merupakan suatu cara untuk 

mengetahui tingkat kelayakan dari suatu jenis usaha, sehingga dapat diketahui 

tingkat keuntungan, pengembalian investasi, maupun titik impas suatu usaha yang 

akan dilaksanakan. Secara sederhana analisa usaha dalam bidang perikanan dapat 

dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. 

2.3.1 Analisis Laba/Rugi 

keuntungan atau kerugian suatu usaha akan diketahui setelah penerimaan 

hasil penjualan produk dikurangi dengan harga pokok, biaya pemasaran, dan 

biaya umum. Laba ini masih disebut laba kotor. Laba bersih baru didapat setelah 

ditambah pendapatan diluar usaha dikurangi biaya diluar usaha dan pajak 

(Soepranianondodkk., 2013).  

Secara umum nilai keuntungan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Laba  =total penerimaan–total biaya produksi (biaya tetap+biaya variabel) 

 Suatu usaha dikatakan untung apabila nilai penerimaannya lebih besar dari 

total biaya yang dikeluarkannya untuk menghasilkan suatu produk dan dikatakan 

rugi apabila jumlah penerimannya kurang atau lebih kecil dari total biaya produksi 

yang dikeluarkan. Apabila besar antara jumlah penerimaan dan total produksi 

sama, maka usaha tersebut berada pada titik impas. Besarnya nilai laba 

berbanding terbalik dengan total biaya produksi, sehingga untuk memaksilkan 

laba yang diperoleh dapat dilakukan dengan cara meminimalkan total biaya 

produksi yang dikeluarkan. 
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2.3.2 Return Cost Ratio (R/C) 

Return cost ratio adalah perbandingan antara penerimaan penjualan 

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga 

menghasilkan produk. Suatu usaha pembenihan dikatakan menguntungkan apabila 

nilai R/C > 1 dan dikatakan mengalami kerugian jika nili R/C < 1 serta berada 

pada keadaan impas jika nilai R/C = 1. Semakin besar nilai R/C semakin besar 

pula tingkat keuntungannya. 

R/C =  

 

2.3.3 Payback Period (PP) 

Payback period atau periode pengembalian merupakan metode penilaian 

investasi yang menunjukkan berapa lama investasi dapat tertutup kembali dari 

aliran kas bersih.Apabila investasi lebih pendek dari PP maksimum maka usul 

investasi dapat diterima, karena semakin kecil nilai yang dihasilkan maka semakin 

pendek jangka waktu yang dibituhkan untuk mengembalikan modal awal 

sehinggamenunjukkan bahwa keuntungan dari kegiatan usaha tersebut semakin 

besar. 

PP =  

 

2.3.4 Break Event Point (BEP) 

Suatu alat pengukur hasil usaha, dimana pada suatu titik waktu tertentu 

dengan hasil produksi tertentuterdapat keseimbangan antara biaya usaha 

keseluruhan dengan penerimaan usaha dikenal dengan istilah break event point 

Total penerimaan penjualan produk 
Total biaya 

Total investasi x 1 tahun 
keuntungan  
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(BEP). Metode analisa ini digunakan untuk mempelajari hubungan antara biaya 

tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan. Biaya variabel secara 

totalitas akan berubah sesuai dengan volume produksi. Sedangkan pada biaya total 

secara totalitas tidak akan mengalami perubahan meskipun ada perubahan volume 

produksi. Total dari biaya-biaya tersebut adalah biaya total produksi.  
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III  PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

 Kegiatan praktek kerja lapang ini dilaksanakan di Instalasi Budidaya Air 

Payau Prigi, Desa Tasikmadu, Kec.Watulimo, Kab. Trenggalek Provinsi Jawa 

Timur. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari – 20 Februari 

2015. 

3.2  Metode Kerja 

Praktek Kerja Lapang ini akan digunakan metode deskriptif, yaitu metode 

yang menggambarkan atau memaparkan suatu kejadian pada objek tertentu yang 

diteliti secara tepat. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian 

yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan 

keadaan sebenarnya di lapangan (Hair et al., 1995). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

    Data dikumpulkan baik lewat instrument pengumpulan data,observasi, 

maupun lewat data dokumentasi. Menurut sumbernya, data dapat digolongkan 

sebagai data primer dan data sekunder. 

3.3.1 Data Primer 

   Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertamakalinya (Hair et al., 1995). Pengambilan data 

primer ini dapat dilakukan dengan cara pencatatan hasil observasi, partisipasi aktif 

dan wawancara. 
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A. Observasi 

   Observasi adalah cara untuk memperoleh data primer dengan 

pengamatan secara langsung, sehingga memungkinkan untuk melakukan 

pengamatan terhadap obyek secara jelas. Observasi dalam Praktek Kerja Lapang 

ini dilakukan terhadap berbagai hal yang terkait dengan manajemen penanganan 

calon induk ikan gabus dari manajemen pengolahan air, pakan, dan faktor biologis 

ikan gabus. 

B. Wawancara 

  Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan analisa 

dengan cara Tanya –jawab sambil bertatapmuka antara pewawancara dengan 

responden. Wawancara dalam Praktek Kerja Lapang ini dilakukan dengan cara 

tanya jawab dengan petugas balai mengenai kegiatan dan obyek-obyek yang 

bersangkutan selama proses manajemen penanganan calon induk ikan gabus. 

C. Partisipasi Aktif 

  Partisipasi aktif dilakukan dengan mengikuti secara langsung beberapa 

kegiatan yang dilakukan di lapangan berhubungan dengan kegiatan menejemen 

penanganan calon induk ikan gabus dari manajemen pengolahan air, pakan, 

sampai faktor biologis ikan gabus yaitu meliputi (a) persiapan sarana dan 

prasarana, (b) perawatan calon induk, (c) pengontrolan kualitas air, (d) 

pengendalian hama dan penyakit, dan (e)pemberian pakan pada calon induk ikan 

gabus. 
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3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari semua  literature (bukan 

dari responden) sertadokumen– dokumen yang mempunyai relevansi dengan 

tujuan studi ini (Nazir, 2011). Data ini diperoleh dari data dokumentasi, laporan-

laporan dari lembaga, instansi, dan dinas perikanan, pustaka-pustaka, masyarakat, 

dan pihak lain yang berhubungan dengan manajemen penanganan calon induk 

ikan gabus. Data-data tersebut cenderung siap untuk diolah dan dianalisis. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.1.1. Letak Geografis Lokasi PKL 

 Instalasi Budidaya Air Laut Prigi Trenggalek yang merupakan unit 

pelaksanaan teknis (UPT) Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 

yang terletak di daerah kawasan wisata teluk Prigi Desa Tasikmadu Kecamatan 

Watulimo, Kabupaten Trenggalek dengan jarak 49 km kearah tenggara dari kota 

Trenggalek yang berada di ketinggian 2 meter diatas permukaan air laut. Instalasi 

Budidaya Air Payau Prigi Trenggalek di sebelah utara berbatasan langsung 

dengan samudra hindia, disebelah timur dan barat berbatasan dengan pegunungan, 

dan sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Watulimo. Situasi dan kondisi 

daerah sekelilingnya yang dikelilingi oleh pegunungan dengan ketinggian antara 

400 s/d 500 meter diatas permukaan air laut, sehingga situasi dan kondisi yang 

dimiliki akan dipengaruhi oleh tingginya curah hujan dengan kisaran antara 100-

200 ml per bulannya dan suhu udara yang berkisaran antara 20-31 0C. luas areal 

yang menjadi aset di Instalasi Budidaya Air Payau Prigi Trenggalek kurang lebih 

4,8 hektar dengan strukutur tanah liat berpasir. 

4.1.2 Sejarah Berdirinya Instalasi Budidaya Air Payau Prigi 

 Pada tanggal 1 Juli tahun 1980 unit Pengelolaan Perikanan Budidaya Prigi 

Trenggalek berdiri dengan nama Balai Budidaya Udang Galah (BBUG) Prigi 

Trenggalek. Sesuai dengan namanya dengan namanya Balai Budidaya Udang 

Galah Prigi memiliki kegiatan yang terfokus pada komoditas udang galah. Dalam 

perkembangannya dengan semakin banyak komoditas perikanan yang dapat 
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dibudidayakan sehingga kebutuhan akan ikan dan udang juga semakin meningkat 

maka ditambah jenis komoditas perikanan yang dibudidayakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat misalnya ikan gabus (Channa striata), ikan gurame dan 

sidat. Selanjutnya tepatnya pada tahun 2010 Balai Budidaya Udang Galah 

(BBUG) Prigi Trenggalek berganti nama sesuai keputusan Kepala Dinas 

Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur nomor: 061/131/166.01/2010 

tepatnya pada tanggal 1 Juni 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja 

diganti menjadi Unit Pengelola Perikanan Bididaya (UPPB) Prigi (IBAP Prigi, 

2015) dan pada tahun 2015 balai pengelolaan budidaya resmi berganti nama 

menjadi Instalasi Budidaya Air Payau Prigi Trenggalek dibawah Dinas Perikanan 

dan Kelautan Jawa Timur. 

4.1.3. Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja 

Struktur organisasi di Instalasi Budidaya Air Payau Prigi terdiri dari : 

A. Unsur pimpinan yaitu kepala UPT 

B. Unsur pembantu pimpinan yaitu kepala sub bagian tata usaha 

C. Unsur pelaksanaan yang terdiri dari: 

a. Seksi produksi pembenihan ikan dan udang 

i. Sub seksi pembenihan ikan/udang 

ii. Sub seksi budidaya ikan/udang 

b. Seksi pelayanan jasa benih perikanan air tawar dan air payau 

Total staf yang dimiliki oleh IBAP prigi trenggalek adalah 22 staf sampai 

akhir tahun 2014 (IBAP,2015). 

Stuktur organisasi di Instalasi Budidaya Air Laut Prigi Trengalek dapat 

ditunjukan pada skema berikut: 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi di IBAP Prigi Trenggalek 

4.1.4. Tugas dan Fungsi 

 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur : Nomor 121 Tahun 

2008 Tertanggal 25 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksanaan Teknik Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur maka 

Unit Pengelola Perikanan Budidaya Prigi Tenggalek yang selanjutnya 

berkedudukan sebagai Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas 

– tugas yang diberikan oeleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur 

serta melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kegiatan produksi, kajian dan 

penyebaran teknologi pembenihan dan budidaya perikanan, pelayanan pengujian 

secara laboratories kesehatan ikan dan lingkungan serta peningkatan SDM 

pembudidaya dan petugas teknis lapangan melalui kegiatan pelatihan dan 

ketrampilan dalam bidang perikanan. 

 Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana di atas, maka Instalasi 

Budidaya Air Payau Prigi Trenggalek mempunyai fungsi: 

1. Mempunyai rencana dan pelaksanaan kegiatan pembenihan/budidaya 

serta kajian terap teknologi budidaya perikanan. 

KEPALA BALAI 

KEPALA BAGIAN 

TATA USHA 

SEKSI 

PEMBENIHAN 

SEKSI 

LABORATORIUM 

SEKSI 

BUDIDAYA 
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2. Melaksanakan distribusi pembenihan dan bididaya perikanan air tawar 

dan air payau. 

3. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan, pelatihan dan 

penyebaran teknologi pembenihan/budidaya perikanan air tawar dan 

air payau kepada pembudidaya dan petugas teknis lapangan. 

4. Melaksanakan sertifikasi pembenihan dan hasil budidaya perikanan air 

tawar dan air payau. 

5. Melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga. 

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

4.1.5. Visi dan Misi 

 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Unit Pelaksanaan 

Teknis Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, visi dan misi di 

Instalasi Budidaya Air Payau (IBAP) Prigi Trenggalek adalah sebagai berikut: 

A. Visi 

Mewujudkan kegiatan pembenihan dan budidaya perikanan ikan/udang 

yang bertanggung jawab dangan berorientasi serta berwawasan agribisnis 

kemasyarakatan yang aman pangan dan ramah lingkungan. 

B. Misi 

1. Memanfaatkan secara optimal dengan meningkatkan sumber daya manusia 

untuk lebih professional dalam melaksanakan tugas. 

2. Memanfatkan dan mendayagunakan terhadap sarana dan prasarana yang 

ada secara maksimal untuk menunjang peningkatan PAD. 
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3. Meningkatkan produk yang akan dihasilkan baik jumlah dan kualitasnya 

dengan berwawasan pada CPIB/CBIB sehingga produk yang dihasilkan 

akan mampu bersaing di pasaran. 

4. Diversifikasi produk unggulan yang menguntungkan guna peningkatan 

kesejahteraan pembudidaya ikan/udang. 

5. Pembinaan dan penyampaian hasil teknologi kepada petani ikan/udang dari 

hasil uji coba yang telah dilaksanakan. 

4.1.6. Sarana Penanganan Calon Induk 

A. Sumber Air 

 Sumber air tawar yang digunakan dalam budidaya ikan air tawar di IBAP 

Prigi Trenggalek berasal dari sumur bor yang terletak di belakang dinas dan 

mempunyai kedalaman ±125 m. Air dari sumur bor dipompa dan dialirkan melalui 

pipa dan selajutnya disimpan dalam tandon air. Paralon yang digunakan untuk 

mengalirkan air ke dalam tandon mempunyai panjang ± 12 m dengan diameter 

paralon 8 cm. 

B. Kolam Pemeliharaan Calon Induk umur 4, 6, 8, 10 dan 12 bulan 

 Ikan gabus yang akan digunakan sebagai calon induk dipelihara dalam 

kolam beton yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 3x5x3 m3. Calon 

induk ikan gabus yang lolos seleksi akan dipelihara selama 2 bulan di dalam 

kolam pemeliharaan. Kolam pemeliharaan calon induk ikan gabus berfungsi untuk 

proses pemelihara ikan gabus sebelum dijadikan indukan. Kolam pemeliharaan 

calon induk umur 4 bulan berjumlah 2 buah, kolam pemeliharaan calon induk 

umur 6 dan 8 bulan masing-masing berjumlah 1 buah, dan kolam pemeliharaan 

untuk calon induk berumur 10 dan 12 bulan masing-masing berjumlah 2 buah. 
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C . Kolam Karantina 

 Calon induk ikan gabus yang akan dimasukkan dalam kolam pemeliharaan, 

ikan gabus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kolam karantina selama 3 hari 

karena kemungkinan calon induk ikan gabus terserang penyakit. Selain itu, kolam 

karantina juga berfungsi sebagai kolam pengasingan untuk ikan gabus yang 

terserang penyakit. Kolam karantina berukuran 1x3 m dangan kedalaman 1,5 m. 

pada saluran pemasukan digunakan pipa dengan diameter 2 cm yang berjumlah 2 

buah dan pada saluran pembuangan digunakan pipa dengan diameter ± 3 cm. 

D. Akuarium 

 Akuarium diIBAP Prigi berfungsisebagai tempat pemeliharaan ikan gabus 

yang berumur dibawah 4 bulan. Akuarium untuk tempat pemeliharaan ikan gabus 

dibawah umur 4 bulan berjumlah 6 buah, 2 akuarium berukuran 80x60x60 cm, 2 

akuarium berukuran 60 x 40x40 cm dan 2 akuarium dengan ukuran 15x30x20 cm. 

Akuarium pemeliharaan terbuat dari kaca dengan ketebalan ± 1 cm dangan bentuk 

akuarium adalah persegi panjang.  

E. Kolam Pemeliharaan Keong Mas 

 Kolam pakan tambahan yang terdapat di IBAP Prigi berfungsi sebagai 

kolam pemelihara keong mas hasil tangkapan dari sekitar persawahan di sekitar 

dinas IBAP Prigi. Pemeliharaan keong mas pada kolam beton dengan ukuran 

1x2,5x1,5 m2 dan kolam pemeliharaan pakan alami berjumlah satu buah dangan 

bentuk persegi panjang. Kolam pemeliharaan keong mas dapat dilihat pada 

gambar 4.2. 
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Gambar 4.2. Kolam pemeliharaan keong mas 
(Sumber: Dokumentasi pribadi 2015) 

F. Kolam Pematangan Gonad 

Kolam pematangan gonad calon induk ikan gabus pada Instalasi Budidaya 

Air Payau Prigi berjumlah 2 buah. Kolam pematangan gonad calon induk ikan 

gabus (Channa striata) berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1x2,5x1,5 m2. 

Kolam pematangan gonad untuk calon induk ikan gabus ditujukan untuk calon 

induk umur 10 bulan yang akan dijadikan induk ikan gabus. Kolam pematangan 

gonad berjumlah 2 buah yaitu 1 buah untuk calon induk jantan dan 1 buah untuk 

calon induk betina.Tujuan dipisahkannya ikan gabus jantan dan betina tersebut 

adalah untuk menghindari pemijahan liar.Menurut Agus (2003) selama masa 

pemeliharaan, induk ikan jantan danbetina dipelihara dalam akuarium terpisah 

untuk menghindari terjadinyapemijahan liar. 

G. Sistem Aerasi 

 Sistem aerasi merupakan sistem pengatur sirkulasi udara dalam perairan, 

dengan tujuan untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut di dalam air. Aerasi 

juga berfungsi untuk mencegah pengendapan bahan-bahan organik serta 

membantu pelepasan gas beracun seperti NH3 dan H2S (IBAP Prigi, 2012).Sistem 

aerasi di IBAP Prigi digunakan dalam budidaya ikan gabus dari benih sampai 

indukkan. Pada sistem aerasi di IBAP menggunakan 3 buah blower yang memiliki 
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kapasitas ± 9,8 m3/jam dengan penggunaan disesuaikan dengan jumlah kolam 

pemeliharaan calon induk. Pada setiap kolam pemeliharaan ikan gabus disediakan 

selang aerasi dengan panjang 5 m untuk mengalirkan udara dari blower ke dalam 

kolam.Setiap kolam terdapat 5 selang aerasi dengan masing – masing mempunyai 

panjang 1 m. 

H. Tandon Air 

 Tandon air tawar di IBAP Prigi berjumlah 2 buah kolam yang terbuat dari 

beton dengan masing-masing berukuran 3x3x2,5 m2. Tandon air tawar di IBAP 

Prigi berfungsi sebagai tempat treatment air dengan menggunakan kaporit 

sebelum dimasukkan kedalam kolam pemeliharaan.Dosis kaporit yang diberikan 

pada satu kolam ± 10–25 ppm untuk mensucihamakan dari telur–telur parasit dan 

bakteri yang terbawa air masuk kedalam tandon. Hal ini sesuai dengan Riyanti 

dkk, (2010) meyatakan bahwa Ca(OCl)2 yang biasanya dikenal dengan nama 

kaporit merupakan senyawa yang banyak digunakan oleh PDAM dalam 

pengolahan air minum karena senyawa ini dapat membunuh bakteri atau 

organisme. Air yang sudah diberi kaporit harus diendapkan terlebih dahulu selama 

2–3 hari sebelum dipompa menuju tandon kedua. Tandon kedua diberi filter 

dengan ukuran mata jaringnya 1 mm. Air yang digunakan sebagai media hidup 

ikan dialirkan dari tandon ke kolam pemeliharaan menggunakan paralon 

berdiameter 5 cm. Tandon air dibersihkan 6 bulan sekali dari lumpur dan lumut 

yang menempel di dinding kolam. 
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4.1.7 Prasarana di IBAP Prigi 

 Selain fasilitas utama yang telah disebutkan diatas terdapat juga fasilitas 

pendukung yang berfungsi untuk mendukung kelancaran kegiatan budidaya ikan 

dan udang di IBAP Prigi Trenggalek yang meliputi: 

A. Tenaga Listrik 

Sumber energi listrik yang digunakan berasal dari pembangkit listrik negara 

(PLN) dan terdapat sumber listrik tambahan berupa 2 mesin genset yang terdiri  

satu genset berdaya 10 KVA dan satu portable genset berdaya 3000 watt. 

B. Pompa Air 

Pompa yang digunakan di IBAP Prigi Trenggalek terdiri dari berbagai 

macam ukuran sesuai kebutuhan kolam yang terdiri dari 2 mesin pompa air tawar 

dan 2 pompa air asin yang masing-masing berkapasitas 12 m3/menit untuk pompa 

air tawar dan 25 m3/menit untuk air asin. Tujuan penggunaan pompa adalah untuk 

mengalirkan air tawar ke dalam tandon air untuk selanjutnya dialirkan ke dalam 

kolam pemeliharaan ikan/udang. 

C. Bangunan Kantor 

Instalasi Budidaya Air Payau Prigi Trenggalek memiliki satu kantor utama 

yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas dan perijinan serta kebutuhan lainnya. 

Kantor tersebut terdiri dari ruangan kepala IBAP Prigi, ruangan perpustakaan, 

ruang rapat, ruang tamu, toilet, dan pos satuan pengamanan (satpam). 

D. Laboratorium 

IBAP Prigi Trenggalek memiliki satu buah laboratorium yang terletak di 

samping bangunan kantor. Kegiatan utama di laboratorium ini difokuskan pada 

kultur pakan alami. Laboratorium terdidri dari tiga bagian bangunan, yaitu bagian 
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depan terdidri dari ruang tamu dan di bagian belakang terdapat ruang 

laboratorium. 

E. Transportasi 

 Transportasi yang digunakan di IBAP Prigi Trenggalek berupa satu buah 

mobil dinas serta tiga buah sepedah motor. Sarana transportasi ini juga ditunjang 

dengan keadaan jalan yang sudah teraspal. 

F. Sistim Informasi 

 Sistim informasi yang terdapat di IBAP Prigi Trenggalek anatara lain 

telepon yang terdapat dikantor utama serta terdapat fex. Sistim informasi tersebut 

berguna untuk memudahkan menjalin komunikasi dengan pihak luar dan 

penyebaran informasi. 

4.2. Kegiatan Di Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.2.1. Persiapan Kolam Calon Induk Umur 4, 6, 8, 10 dan 12 Bulan 

 Kolam pemeliharaan calon induk dibawah umur 4 bulan dilakukan 

pemeliharaan di dalam akuarium kaca. Akuarium yang akan digunakan harus 

dicuci dengan larutan desinfektan berupa kaporit 50 ppm atau dengan 

menggunakan klorin 100 ppm karena desinfektan tersebut dapat membunuh 

mikroorganisme yang paling berbahaya (Ahmad et al., 2012) dan kemudian 

dibilas hingga bersih untuk selanjutnya dikeringkan selama satu hari. Persiapan 

kolam pemeliharaan calon induk ikan gabus umur 4, 6, 8, 10 dan 12 bulan terbuat 

dari beton. Tahap pertama dalam penanganan calon, kolam terlebih dahulu 

dibersihkan dan disikat pada bagian dinding serta dasar kolam dengan 

menggunakan sabun dan setelah bersih sisa sabun dibilas menggunakan air . 
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 Proses pengapuran kolam pemeliharaan calon induk ikan menggunakan  

jeniskapur tohor (CaCO3). Preses pengapuran kolam dilakukan setelah dinding 

kolam kering. Pengapuran kolam dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

kapur tohor yang langsung ditaburkan ke dalam kolam dengan dosis ± 50 gram per 

1 m2. Proses pengapuran ini dilaksanakan pada musim penghujan karena pada 

musim penghujan dinding kolam sudah basah karena air hujan. Cara kedua adalah  

menggunakan kapur tohor dengan dosis 20–25 gram yang sudah di larutkan 

menggunakan air sebanyak ± 5 liter dan langsung disemprotkan ke dinding kolam 

pemeliharaan dan proses ini dilakukan pada musim kemarau karena pada musim 

kemarau dinding kolam cenderung kering, apabila dilakukan pengapuran tanpa 

diencerkan akan menyebabkan kapur akan sulit menempel di dinding kolam. 

Proses pengapuran dinding kolam pemeliharaan bertujuan untuk mensucihamakan 

dan membasmi penyakit yang masih menempel di dinding kolam pemeliharaan 

dapat mati dan pemberian kapur tohor (CaCO3) juga dapat menetralkan pH 

dinding kolam pemeliharaan. Hal ini juga diterangkan oleh Gusrina (2008) 

menyatakan bahwa pengapuran merupakan salah satu upaya untuk 

mempertahankan kestabilan pH air dan tanah, sekaligus memberantas hama 

penyakit.  

 Proses selanjutnya setelah pengapuran kolam calon induk ikan gabus adalah 

proses pembilasan menggunakan air. Proses pembilasan dinding kolam bertujuan 

untuk menghilangkan sisa kapur tohor yang menempel di dinding kolam agar 

tidak mengganggu pada saat pemeliharaan calon induk ikan gabus. Dinding kolam 

pemeliharaan setelah dilakukan pembilasan menggunakan air sampai sisa kapur 

tohor di dalam kolam terbilas sampai bersih, kolam pemeliharaan siap diisi 
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12 bulan.Pada bagian atas permukaan kolam pemijahan ditutup dengan 

menggunakan waring untuk m

berpotensi sebagai carier

proses persiapan kolam calon induk dapat dilihat pada gambar 4.3.

 

4.2.2  Persiapan Air Media

Air adalah media hidup ikan mempunyai peran yang sangat penting 

terhadap perkembangan dan pertumbuhan ikan. Kualitas air yang kurang baik 

dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ikan yang dipelihara, sehingga 

pengontrolan kualitas air harus dilakukan agar kondisi perairan tetap stabil. Dalam 

proses manajemen pemeliharaan calon induk ikan gabus, parameter yang diukur 

adalah suhu, DO (dissolved oxygen) dan pH. Pengukuran dilakukan setiap hari 

pada pagi dan sore hari

pengukuran satu minggu sekali tepatnya pada hari jumat. Pengukuran suhu 

dilakukan pada pagi, siang dan sore hari. Pengukuran pH dilakukan pada pagi dan 

sore hari karena terbatasnya kertas pH.
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dengan air media untuk memelihara calon induk ikan gabus umur 4, 6, 8, 10 dan 

12 bulan.Pada bagian atas permukaan kolam pemijahan ditutup dengan 

menggunakan waring untuk menghindari masuknya hewan-hewan dari luar yang 

carier penyakit dan menjaga suhu dalam bak konstan. Gambar 

proses persiapan kolam calon induk dapat dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4.3 : Proses persiapan kolam 
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2015) 

Persiapan Air Media 

Air adalah media hidup ikan mempunyai peran yang sangat penting 

terhadap perkembangan dan pertumbuhan ikan. Kualitas air yang kurang baik 

dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ikan yang dipelihara, sehingga 

gontrolan kualitas air harus dilakukan agar kondisi perairan tetap stabil. Dalam 

proses manajemen pemeliharaan calon induk ikan gabus, parameter yang diukur 

adalah suhu, DO (dissolved oxygen) dan pH. Pengukuran dilakukan setiap hari 

pada pagi dan sore hari untuk pH dan suhu, tetapi untuk DO dilakukan 

pengukuran satu minggu sekali tepatnya pada hari jumat. Pengukuran suhu 

dilakukan pada pagi, siang dan sore hari. Pengukuran pH dilakukan pada pagi dan 

sore hari karena terbatasnya kertas pH. 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Fajar Firmansyah B  

dengan air media untuk memelihara calon induk ikan gabus umur 4, 6, 8, 10 dan 

12 bulan.Pada bagian atas permukaan kolam pemijahan ditutup dengan 

hewan dari luar yang 

penyakit dan menjaga suhu dalam bak konstan. Gambar 

proses persiapan kolam calon induk dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

Air adalah media hidup ikan mempunyai peran yang sangat penting 

terhadap perkembangan dan pertumbuhan ikan. Kualitas air yang kurang baik 

dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ikan yang dipelihara, sehingga 

gontrolan kualitas air harus dilakukan agar kondisi perairan tetap stabil. Dalam 

proses manajemen pemeliharaan calon induk ikan gabus, parameter yang diukur 

adalah suhu, DO (dissolved oxygen) dan pH. Pengukuran dilakukan setiap hari 

untuk pH dan suhu, tetapi untuk DO dilakukan 

pengukuran satu minggu sekali tepatnya pada hari jumat. Pengukuran suhu 

dilakukan pada pagi, siang dan sore hari. Pengukuran pH dilakukan pada pagi dan 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Praktek Kerja Lapang           Manajemen Pengamanan...           Fajar Firmansyah B  

Pengelolaan air media di IBAP Prigi Trenggalek Jawa Timur sebelum 

digunakan sebagai media hidup calon induk ikan gabus umur 4 bulan yang akan 

dijadikan induk ikan gabus harus melewati beberapa proses terlebih dahulu. Air 

yang berasal dari sumber air harus disaring terlebih dahulu menggunakan kain 

filter dengan ukuran lubang 3 mm agar kotoran yang berasal dari sumber air tidak 

ikut masuk ke dalam tandon. Setelah dilakukan penyaringan air tersebut diberi 

kaporit dengan dosis 10-25 ppm untuk mensucihamakan dari telur-telur parasit 

dan bakteri.Air di diamkan selama satu hari untuk mengendapkan lumpur dan 

kaporit.Setelah lumpur dan kaporit di dasar tendon mengendap, dilakukan 

penyiponan hingga bersih.Air media yang sudah steril dari organisme dan kotoran 

siap dialirkan ke dalam kolam pemeliharaan. Air media dalam kolam 

pemeliharaan di diamkan selama tiga hari dan diberi aerasi untuk proses 

pertumbuhan plankton sebagai pakan alami. Setelah plankton tumbuh subur di 

kolam pemeliharaan, ikan gabus yang sudah lolos seleksi dapat dimasukkan ke 

dalam kolam pemeliharaan. 

 Kolam untuk pemeliharaan calon induk umur 6 bulan ikan gabus memiliki 

volume 100 m3 dan air untuk media pemeliharaan berasal langsung dari sumber air 

karena jarak kolam pemeliharaan dengan tandon air sangat jauh. Kolam calon 

induk umur 6 bulan tergolong kolam lama yang masih menggunakan sumber air 

secara langsung. Air yang berasal dari sumur bor langsung dialirkan ke dalam 

kolam pemeliharaan dan air media dilakukan pembersihan menggunakan kaporit 

sebanyak 25 ppm untuk membunuh patogen yang terdapat di air media 

pemeliharaan dan selanjutnya air media diendapkan di kolam pemeliharaan selama 

± 1-2 hari terlebih dahulu agar kaporit dan kotoran yang tebawa air dapat 
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mengendap di dasar kolam pemeliharaan. Selama proses klorinisasi, aerasi tetap 

dihidupkan agar air media yang digunakan mengandung oksigen terlarut yang 

cukup tinggi dan mengurangi bau kaporit di air media. Setelah  kaporit dan lumpur 

yang sudah mengendap didasar perairan dilakukan penyiponan hingga bersih dan 

air media dapat digunakan sebagai air median penangan calon induk. Persiapan air 

media dalam kolam pemeliharaan calon induk diisi sampai ketinggian ± 100 cm 

atau sekitar 2 ton air. Kolam pemeliharaan tidak diisi sampai penuh karena 

dikawatirkan ikan gabus dapat melompat keluar dari kolam pemeliharaan sebab 

pada kolam pemeliharaan calon induk ikan gabus umur 6 bulan tidak diberi 

waring. Kisaran kualitas air kolam dapat dilihat dilihat pada tabel 1.  

Tabel 1. Kisaran Kualitas Air Kolam 

Parameter 
Umur ( Bulan) 

4 6 8 10 12 

Suhu (0C) 26 - 30 25 - 30 25 -30 27-30 27 -30 

DO (ppm) 5 7 6 6 5 

pH 6,5 - 8 6,5 - 8 6 - 7,5 6,5 - 8 6,5 - 8 

 Air media yang digunakan dalam pemeliharaan calon induk ikan gabus 

diupayakan stabil dengan suhu berkisar antar 27– 30 0C, DO >5, pH 6,5-8. pH 

optimal yang dibutuhkan dalam pemeliharaan ikan gabus berada pada kisaran 

nilai 7-8, sesuai dengan pendapat Kumar (2008) menyatakan bahwa pH perairan 

antara 7-8, suhu maksimal untuk kehidupannya antara 25-29°Cdan diperkuat oleh 

pendapat Anonim (2002) dalam Fitriliyani (2005) yang menjelaskan bahwa ikan 

gabus dapat hidup di perairan tawar dengan pH 5,5 sampai 7,5. 

 Kualitas air pemeliharaan untuk calon induk umur 8 bulan harus bisa 

dipertahankan dalam kondisi optimal selama proses pemeliharaan ikan gabus. Air 

yang berasal dari tandon air yang mengendung kaporit harus didiamkan dulu 
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selama satu hari agar sisa kaporit dan lumpur yang terbawa oleh air media dapat 

mengendap di dasar kolam. Awal pengisisan kolam pemeliharaan adalah 75% dari 

total volume air kolam. Setelah kaporit mengendap, dilakukan proses penyiponan 

sampai bersih agar tidak ada kaporit dan lumpur yang mengendap di dasar kolam 

pemeliharaan, Setelah penyiponan dilakukan penambahan air dengan prosentase 

penambahan air sebesar 15-30% sampai kolam terisi ¾ bagian. Pada saat 

pergantian air media ikan gabus diusahakan agar tidak terjadi perbedaan interval 

suhu yang cukup jauh (tidak lebih dari 3-5 0C), hal tersebut sesuai dengan SOP di 

IBAP Prigi (2012) yang menyatakan bahwa perbedaan interval suhu air kolam 

tidak lebih dari 5 0C karena dapat membuat ikan gabus stress. Perubahan suhu 

yang sangat drastis dapat menyebabkan imunitas dan nafsu makan ikan gabus 

menurun.Hal ini sesuai dengan pendapat Amornsakun (2011b) bahwa ikan gabus 

stres dan mati karena menurunya nafsu makan. 

 Pengelolaan air di IBAP Prigi Trenggalek sebelum digunakan sebagai air 

media hidup calon induk ikan gabus umur 10 dan 12 bulan yang akan 

dikembangkan menjadi induk berkualitas baik. Air media yang berasal dari tandon 

dialirkan kedalam kolam pemeliharaan menggunakan pipa dengan diameter 3 cm. 

Air tandon yang awalnya sudah diberi perlakuan sterilisasi menggunakan kaporit 

diendapkan di kolam pemeliharaan selama ± 1-2 hari terlebih dahulu agar kaporit  

dan lumpur yang terbawa oleh air media dari tandon ke kolam pemeliharaan dapat 

mengendap di dasar kolam, hal ini sesuai dengan pendapatDidik (2013) bahwa 

pengelolaan air menggunakan kaporit bertujuan untuk proses sterilisasi. Setelah 

kaporit dan lumpur yang terbawa air media sudah mengendap didasar perairan sisa 

kaporit dan lumpur disipon hingga bersih dan siap digunakan sebagai air media 
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penanganan calon induk ikan gabus. Semua proses pengolahan air kolam yang 

akan dibuat media hidup ikan gabus dilakukan di dalam tandon air misalnya proses 

klorinisasi dengan menggunakan kaporit dan proses penyaringan sebelum 

dimasukkan kedalam kolam pemeliharaan, tetapi lain halnya dengan kolam 

pemeliharaan calon induk umur 6 bulan yang air medianya berasal langsung dari 

sumur bor.  

4.2.3 Seleksi Calon Induk  

Standar calon induk ikan gabus yang sehat pada menejemen penanganan 

calon induk di IBAP Prigi pada semua umur tidak jauh berbeda.Ciri-ciri ikan 

gabus yang sehat ditandai dengan ukurannya yang besar, gerakannya ikan aktif, 

nafsu makannya tinggi, kulit bebas dari lumut, kulit bebas dari luka, tidak terdapat 

parasit yang menempel dikulit.Menurut Jurnal Asia (2013) bahwa induk ikan 

gabus yang baik adalah tidak cacat fisik dan terdapat luka pada ikan. Proses 

seleksi calon induk ikan gabus bertujuan untuk meminimalisir kegagalan dalam 

proses menejemen penanganan calon induk ikan gabus. Selain meminimalisir 

kegagalan dalam proses penanganan calon  induk ikan gabus, proses seleksi juga 

bertujuan untuk mendapatkan calon induk yang berkualitas baik. Proses seleksi 

pada calon induk ikan gabus tidak dilakukan seleksi berdasarkan berat karena 

keterbatasan alat untuk menimbang ikan dan jumlah calon induk yang jumlahnya 

sangat minim. 

 Kualitas ikan gabus yang digunakan dalam indukan dapat berpengaruh 

terhadap kualitas benih yang dihasilkan, sehingga sebelum mendapatkan induk 

yang memenuhi standar perlu dilakukan seleksi terlebih dahulu.Induk ikan gabus 

umur 4 bulan harus dilakukan secara sangat hati-hati karena mudah terjadi luka 
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dan stres pada ikan. Seleksi calon induk umur 4 bulan dilakukan dengan bantuan 

bak seleksi benih dengan diameter lubang 3 cm dan proses seleksi calon induk 

umur 6, 8, 10 dan 12 bulan yaitu secara manual dengan menggunakan tangan.  

 Proses seleksi ikan gabus umur 4 bulan dilakukan dengan cara membuka 

saluran pembuangan kolam pemeliharaan yang sebelumnya pada paralon di 

letakkan seser untuk menempung benih yang keluar di saluran pembuangan. 

Benih yang sudah tertampung dalam seser, langsung dilakukan seleksi dengan bak 

seleksi. Ikan gabus yang tidak lolos seleksi akan dikembalikan lagi ke kolam 

pemeliharaan dan akan langsung di jual pada pembudidaya ikan gabus. Ikan gabus 

yang lolos seleksi akan ditempatkan pada kolam pemeliharaan calon induk umur 6 

bulan. 

 Proses seleksi calon induk ikan gabus umur 6, 8, 10 dan 12 bulan dilakukan 

dengan menguras air kolam sampai habis dan selanjutnya dilakukan seleksi secara 

manual. Ikan gabus yang lolos seleksi langsung ditempatkan di kolam 

pemeliharaan dan ikan gabus yang tidak lolos seleksi akan di jual sebagai ikan 

konsumsi. Seleksi calon induk ikan gabus harus hati-hati karena ikan gabus dapat 

menggigit tangan sempai berdarah. Standar calon induk ikan gabus di IBAP Prigi 

menurut SOP tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Standar calon induk di IBAP prigi tahun 2015 

Parameter 
Umur ( Bulan) 

4 6 8 10 12 
Panjang (cm) 6 - 10 15- 18 19-23 24-27 28-31 
Berat (gr) 100-150 180-200 200-250 250-300 300 - 350 
Padat tebar (ekor 
per m2) 55 25 25 15 10 
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 Calon induk umur 4 bulan yang mempunyai panjang 6-10 cm dan berat 

100-150 gram, calon induk umur 8 bulan dengan berat 200-250 gram serta 

panjang 19-23 cm dan calon induk ikan gabus umur 12 bulan yang memiliki berat 

300-350 gram dan panjang 28-31 cm sudah memenuhi standar calon induk ikan 

gabus, hal ini sesuai dengan pendapat Ravindranath (1988) bahwa ikan gabus 

dengan panjang 10 cm memiliki berat 110 gram dan ikan gabus dengan panjang 

20 cm memiliki berat 200 gram. Induk yang memiliki panjang 30 cm memiliki 

panjang 335 untuk ikan jantan dan 325 untuk ikan betina. 

Padat tebar calon induk ikan gabus umur 4 bulan yang memiliki berat 100-

150 gram adalah 55 ekor/m2 dan padat tebar ikan gabus umur 10 bulan dengan 

berat ikan 250-300 gram adalah 15 ekor/m2sudah sesuai dengan kreteria padat 

tebar ikan gabus dalam satu kolam. Hal ini sesuai dengan pendapat Yaakob dan 

Ali (1992) bahwa pada penebaran ikan gabus dengan berat 100 gram/ekor adalah  

50-60 ekor/m3dan pada penebaran ikan dengan berat 300 gram/ekor  adalah 15-

20, ekor/m3. Satu kolam pemeliharaan  dengan ukuran 3x1,5x1,2 m3 berisi 20 

ekor ikan gabus. 

Proses seleksi calon induk ikan gabus di kolam pemeliharaan, dapat 

dilakukan dengan seleksi secara langsung yaitu dengan ditangkap satu per satu 

atau dengan bantuan bak serit. Calon induk ikan gabus yang sudah tertangkap 

langsung dilakukan seleksi. Ikan gabus umur 12 bulan harus mempunyai panjang 

28–31 cm. Calon induk ikan gabus umur 12 bulan tidak dilakukan seleksi 

berdasarkan berat karena ketersediaan calon induk ikan gabus yang sesuai standar 

berat induk ikan gabus yang ideal jumlahnya terbatas. Syarat calon indukan antara 

jantan dan betina berkualitas baik dan tidak dalam satu keturunan, tidak cacat fisik 
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dan ukuran antara ikan gabus jantan dan betina seimbang.Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Muthmainah, dkk (2012) bahwa induk ikan gabus yang akan 

dipijahkan harus memiliki ukuran seragam. 

Ikan yang sudah matang gonad dapat dilihat pada alat genital porenya.Pada 

ikan betina perutnya membesar kearah anus dan alat genitalnya berwarna 

kemerahan dan agak menonjol keluar (gambara) sedangkan pada ikan jantan alat 

genital berwarna merah tetapi tidak menonjol keluar dengan perut yang ramping 

dan memanjang (gambar b). Induk akan siap memijah pada umur kurang lebih 

satu tahun dengan berat mencapai kurang lebih 1 kg/ekor, tidak berbeda jauh 

dengan pendapat Haniffa et al (1996) dalam Bijaksana (2012) menyatakan ikan 

gabus betina mencapai kematangan gonad pada ukuran rata-rata 26,45 cm dan 

berat rata-rata 167,4 gram (Amornsakun et al., 2011b). Seleksi calon induk dapat 

dilihat pada gambar 4.4. 

 

 

 

 

 a    b  
Gambar 4.4. Seleksi Calon Induk, a) Induk betina.b) Induk jantan 

(Sumber :Dokumentasi IBAP, 2012) 

4.2.4 Pemeliharaan Calon Induk 

Calon induk ikan gabus yang digunakan berasal dari hasil budidaya 

terseleksi untuk meminimalisir kegagalan dalam penanganan calon induk ikan dan 

untuk mengurangi penangkapan calon induk ikan gabus di alam. Untuk memenuhi 

kekurangan calon induk hasil budidaya di IBAP Prigi, dinas juga membeli calon 
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induk hasil tangkapan dari alam. Pengadaan calon induk ikan gabus disesuaikan 

dengan kegiatan operasonal pembenihan ikan gabus yang telah disusun dengan 

jumlah kebutuhan induk disesuaikan dengan kapasitas kolam pemeliharaan larva 

ikan gabus yang ada. Calon induk umur 4 bulan yang sudah melewati proses 

seleksi dimasukkan kedalam kolam pemeliharaan. Calon induk ikan gabus yang 

sudah dimasukkan ke dalam kolam pemeliharaan diberi pakan berupa pellet 

butiran kecil berukuran 2 mm dengan dosis pemberian pakan 5 % dari biomassa. 

Pakan pellet ikan gabus adalah hasil produksi dari CP Prima yang memiliki 

komposisi protein 33%, lemak 5%, serat kasar 6%, kadar abu 13% dan kadar air 

13%. Frekuensi pemberian pakan buatan adalah 3 kali sehari karena pada umur 4 

bulan  ikan gabus sangat membutuhkan nurisi yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan calon induk yang lain karena calon induk ikan gabus umur 4 bulan 

membutuhkan banyak energi untuk berkembang (Paray et al., 2013) dan 

membentuk sistem pertahanan tubuh ikan gabus.  

 Perawatan untuk calon induk ikan gabus umur 6, 8 dan 10 bulan tidak 

membutuhkan perawatan yang khusus dan perlakuannya cukup mudah yaitu 

pemberian pakan pellet dilakukan dua kali sehari dengan dosis pemberian pakan 

3% dari biomas ikan gabus. Dilakukan penyiponan selama dua minggu sekali, 

penambahan dan pergantian air dilakukan dua minggu sekali. Calon induk ikan 

gabus diberi tambahan fermentasi rempah-rempah yang dicampurkan ke dalam 

pakan ± 3,75  ml per satu kilogram pakan, pemberian tambahan fermentasi buatan 

sendiri dengan kandungan di dalamnya adalah temulawak, kunyit putih, asam 

jawa, gula merah, dan molase. Dosis pemberian fermentasi rempah-rempah yang 

dicampur ke dalam pakan ±15 ml per satu kilogram pakan dengan dosis pemberian 
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pakan pellet yang dicampur dengan fermentasi rempah-rempah adalah 3% dari 

biomassa. Cara pembuatan fermentasi ini adalah dengan mengambil air hasil 

perasan rempah-rempah yang dicampur dengan 5 ml molase dan di fermentasi 

selama 7 hari. Temulawak dan kunyit putih mengandung kurkumin yang baik 

untuk pencernaan ikan,hal ini sesuai dengan keterangan Kusuma (2012) yang 

menyatakan bahwa temulawak dan kunyit mengandung kurkumin yang baik untuk 

pencernaan. Asam jawa dan gula merah mengandung antioksidan yang berfungsi 

untuk memperkuat imunitas ikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Susila (2009) 

bahwa gula aren atau gula semut mengandung vitamin A, B6 dan folate yang 

berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh, serta menurut Sri, dkk (2014) 

bahwa asam jawa mengandung vitamin C yang berguna untuk aktivitas 

antioksidan. Molase mengandung sumber karbon dan � − 1,2	������ yang 

digunakan sebagai energi bakteri pengurai dalam proses fermentasi rempah, hal ini 

sesuai dengan kusmiati, dkk (2007) bahwa kombinasi molase dan urasil adalah 

suber � 1,2 glukan dan �	1,3	������. Perbedaan pakan pellet yang diberi 

campuran fermentasi rempah-rempah dan tidak diberi terdapat pada warna yang 

asalnya coklat kekuningan menjadi coklat kehitaman dan bau pellet yang asalnya 

sedikit amis menjadi berbau khas fermentasi yaitu berbau kecut karena fermentasi 

alkohol. Calon induk ikan gabus umur 6, 8 dan 10 bulan ini diberi campuran pellet 

dan fermentasi rempah dua minggu sekali. Pemberian tambahan fermentasi 

rempah-rempah kepada calon induk umur 6, 8 dan 10 bulan bertujuan untuk 

meningkatkan nafsu makan calon induk ikan gabus, hal ini sesuai dengan 

pernyataan Kusuma (2012) bahwa temulawak mengandung kurkumin yang dapat 

meningkatkan nafsu makan. 
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  Selama calon induk ikan gabus masih dalam kolam pemeliharan, calon 

induk diberi makan berupa pellet sebagai makanan utama dan diberi pakan 

tambahan seperti cacahan daging keong mas, daun pepaya, dan daun talas. Dosis 

pemberian pakan tambahan berupa cacahan daging keong mas dan daun pepaya 

disesuaikan dengan keadaan yang ada, karena keong mas jumlahnya pada musim 

kemarau sangat sedikit. Frekuensi pemberian pakan buatan/hari sebanyak dua kali 

sehari dan frekuensi pemberian pakan tambahan diberikan dua minggu sekali 

dengan variasi pemberian pakan tambahan antara cacahan daging keong mas dan 

penambahan fermentasi rempah-rempah yang dicampur dengan pellet. Pemberian 

fermantasi rempah-rempah diberikan 2 minggu sekali karena pemberian pakan 

yang dicampur dengan fermentasi rempah-rempah membuat air kolam 

pemeliharaan calon induk cepat sekali keruh dan kotor.Pemberian dosis pakan 

tambahan 3-5% dari biomasa ikan. Menurut Sasanti dan Yulisman (2012) selama 

pemeliharaan jumlah pakan yang diberikan sebesar 3% dari bobot tubuh ikan. 

Data frekuensi pakan untuk calon induk umur 6, 8, 10 dan 12 bulan dapat dilihat 

di tabel 3.  

Tabel 3. Frekuensi pemberian pakan calon induk ikan gabus 

Pakan Minggu - 1 Minggu - 2 Minggu -3 Minggu - 4 

Pellet + + + + 
Fermentasi 
+ pellet + - + - 

Keong Mas - + - + 
Daun 
Pepaya - + - + 

  Ikan akan tumbuh dengan normal jika pertambahan berat sesuai 

denganpertambahan panjang. Ikan gabus yang sehat akan bergerak aktif di dasar 

kolam, tubuh tidak terdapat luka dan jamur, ikan tanggap dengan pakan yang 
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diberikan, dan nafsu makan ikan sangat tinggi kepada pakan yang diberikan. Ikan 

gabus yang sakit akan terlihat diam di dasar kolam pemeliharaan, tidak bergerak 

aktif, tidak tanggap tehadap pakan yang diberikan, warna tubuh ikan menjadi 

hitam pucat dan berbintik – bintik putih atau ditempeli parasit.Pemberian 

beberapa jenis pakan dapat memacu perkembangan gonad ikan gabus yang 

dipelihara di dalam wadah budidaya (Bijaksana, 2011b). Hasil pengukuran calon 

induk ikan gabus dapat dilihat pada tabel 4. 

Table 4. Hasil pengukuran calon induk ikan gabus di IBAP Prigi 

 Rata-rata SR (survival rate) penanganan calon induk gabus di IBAP Prigi 

cukup tnggi yaitu lebih dari 90%. Hal ini didasari dengan pendapat Gaffar, dkk 

(2012) bahwa survival rate ikan gabus pada umur diatas 6 bulan harus lebih dari 

85%. Pada proses penanganan calon induk ikan gabus di IBAP Prigi yang SRnya 

paling kecil pada penanganan calon induk umur 4 bulan yaitu 91,6% sebab calon 

induk umur 4 bulan masih rentan terjadi kematian. Namun, pada faktanya SR calon 

induk umur 4 bulan adalah cukup baik hal ini berdasarkan pendapat Gaffar, dkk 

(2012) menyatakan larva ikan gabus umur 4 bulan adalah 87,6%. Proses seleksi 

yang kurang baik mengakibatkan timbulnya luka pada ikan gabus yang akan 

beakibat infeksi sekunder oleh jamur, parasit dan virus. Ikan gabus umur lebih dari 

6 bulan memiliki SR yang sangat tinggi hingga mencapai 100 %. Hal ini, 

disebabkan karena proses seleksi yang dilakukan secara manual dan hati-hati. Ikan 

gabus umur lebih dari 6 bulan memiliki pertehanan tubuh yang komplek oleh 

Parameter 
Umur ( Bulan) 

4 6 8 10 12 
Panjang (cm) 6 - 10 15- 18 19-23 24-27 28-31 

Berat (gr) 100-150 180-200 200-250 250-300 300 - 350 
SR (%) 91,6 100 92,3 97,5 100 
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karena itu ikan gabus tidak mudah terserang penyakit. Berdasarkan pada 

pengamatan yang dilakukan selama kegiatan PKL, ikan gabus mempunyai feeding 

habityang tidak stabil, tergantung pada jenis pakan, frekuensi pemberian pakan 

dan kualitas air selama pemeliharaan 

4.2.6Monitoring Kesehatan Calon Induk 

 Menurut Sutomo, dkk (2013) bahwa monitoring kesehatan dan lingkungan 

dilakukan secara rutin dan apabila terjadi gejala penyakit serta penurunan kualitas 

air dilakukan tindakan-tindakan berupa pemberian campuran vitamin C sebanyak 

5-7% dari berat ikan yang dicampur langsung kedalam pellet dan pergantian air, 

hal ini sesuai dengan pendapat Mardani (2014) bahwa pemberian vitamin C pada 

ikan sebanyak 7% dari berat ikan. Pengamatan terhadap kesehatan calon induk 

ikan gabus setiap hari dengan cara  memperhatikan gerakan dan bagian tubuh ikan  

yang terdapat luka. Ikan gabus yang sehat akan bergerak aktif di dasar kolam, 

tubuh tidak terdapat luka dan jamur, ikan tanggap dengan pakan yang diberikan, 

dan nafsu makan ikan sangat tinggi kepada pakan yang diberikan. Ikan gabus 

yang sakit akan terlihat diam di dasar kolam pemeliharaan, tidak bergerak aktif, 

tidak tanggap tehadap pakan yang diberikan, warna tubuh ikan menjadi hitam 

pucat dan berbintik – bintik putih atau ditempeli parasit. 

 Pengamatan kesehatan terhadap calon induk ikan gabus umur 4 bulan 

dilakukan setiap hari karena pada umur 4 bulan ikan gabus sangat rentan terserang 

jamur dan penyakit yang dapat mengakibatkan kematian.Cara monitoring calon 

induk ikan gabus umur 6, 8, 10 dan 12 bulan tidak jauh berbada karena tidak 

membutuhkan perawatn khusus. Pengamatan kesehatan untuk calon induk yang 

umur lebih dari 6 bulan dilakukan seminggu sekali karena pada ikan berumur 
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lebih dari 6 bulan, ikan sangat jarang terserang penyakit dan terjadi kematian 

sebab ikan gabus dewasa memiliki sistem pertahanan tubuh yang sangat kompleks 

(Bhat et al., 2014) dan memiliki tingkat adaptasi yang cukup tinggi. 

Penyakit ikan gabus di temukan pada saat praktek kerja lapang di IBAP 

Prigi Trenggalek adalah terserang oleh jamur Saprolegnia sp. Ikan gabus yang 

terserang jamur ini memiliki ciri-ciri nafsu makan yang menurun, terdapat jamur 

yang seperti kapas berwarna putih pada sekeliling luka. Ikan yang terserang jamur 

ini biasanya disebabkan oleh kualitas air yang buruk hal ini sesuai pendapat 

Rokhmani (2014) bahwa jamur Saprolegnia sp berkembang di sekitar luka dan 

didukung kualitas air yang buruk. Cara pencegahan dan pengendalian jamur 

Saprolegnia di IBAP Prigi adalah dengan cara perendaman dengan air laut yang 

langsung diambil dari tendon air laut di IBAP Prigi dan menggunakan malachite 

green oxalate 3 ppm selama 15 menit hal ini sesuai dengan pendapat Rokhmani 

(2014) bahwa pencegahan dari serangan jamur Saprolegniasp  dengan merandam 

ikan dewasa pada larutan malachite green oxalate 2,5-3 ppm selama 30 menit. 

Ikan gabus yang terserang jamur Saprolegnia sp harus dipisah dan ditempatkan 

pada kolam karantina supaya jamur tidak menular secara horizontal ke ikan yang 

sehat. 

Penyakit yang biasanya ditemukan dalam penangana calon induk ikan gabus 

di IBAP Prigi adalah Penyakitwhite spot, penyebabnya adalah protozoa dari jenis 

Ichthyphyhirius multifillis yang menyerang calon induk ikan gabus diatas umur 6 

bulan. Penyakit ikan gabus ini dipicu oleh kualitas air yang buruk, suhu air terlalu 

dingin dan sirkulasi air yang minim. Untuk mencegah agar ikan tidak terkena 

white spot, pertahankan suhu air pada kisaran 28oC dan gunakan air yang 
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berkualitas baik ( Rokhmani, 2003) dan parasit yang sering menyerang ikan gabus 

adalah Trichodina sp. Pada calon induk ikan gabus yang berasal dari tangkapan 

alam di sekitar wilayah IBAP Prigi kebanyakan terinfeksi parasit Trichodina sp.. 

Cara pencegahan calon induk terserang penyakit, calon induk ikan sebelum 

dimasukkan kedalam kolam pemeliharaan ikan diberi perlakuan perendaman 

menggunakan air laut melalui perendaman selama ± 30 detik dan dapat juga 

menggunakan air laut yang lansung diambil dari tendon air asin. IBAP Prigi juga 

menggunakan pencegahan penyakit dengan cara merendam terlebih dahulu ikan 

yang telah lolos proses seleksi dengan larutan metylenblue 3 ppm selama 24 jam 

sebelum calon induk ikan dimasukkan kedalam kolam pemeliharaan. Perendaman 

ini bertujuan untuk mensucihamakan calon induk ikan gabus dari lumut dan parasit 

yang kemungkinan menempel di kulit ikan. Setelah selesai proses prendaman, 

calon induk ikan gabus diangkat menggunakan seser secara hati-hati. Sebelum ikan 

dimasukkan kedalam kolam pemeliharaan, calon induk ikan gabus harus dibilas 

terlebih dahulu menggunakan air tawar.Calon induk yang terinfeksi penyakit yang 

cukup parah dipisahkan dari ikan yang masih sehat, ikan yang sakit dimasukkan 

ke dalam kolam karantina.Monotoring calon induk umur 10 bulan dapat dilihat 

pada gambar 4.5. 

   
Gambar 4.5. Monitoring calon induk umur 10 bulan 

(Sumber: Dokumentasi sendiri 2015)  
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4.2.7. Pemanenan dan Transportasi Calon Induk Ikan Gabus  

A. Pengepakan ( packing) 

 Pengepakan menggunakan kantong plastik yang diisi air tawar sebanyak 2-3 

liter. Plastik yang digunakan dalam proses pengepakan ini adalah plastik PE 

(polyethylene) dengan ukuran 20x35 cm yang dapat diisi ikan sampai bobot 4 kg. 

Setelah ikan gabus dimasukkan kedalam kantong plastik, udara yang ada di dalam 

kantong dibuang seluruhnya dan segera diberi oksigen secukupnya dengan 

perbandingan ½ kadar air dan ½ bagian kadar oksigen. Ujung kantong plastik 

diputar sampai plastik mengembung dan diikat menggunakan karet gelang sekuat 

mungkin agar terhindar dari kebocoran akibat ikatan karet yang terlalu longgar. 

Kantong plastik tersebut dimasukkan kedalam styrofoam dengan jumlah 

disesuaikan dengan besar plastik packing dengan daya tampung styrofoam yang 

akan digunakan. Satu plastik packing berisikan 4 – 5 ekor calon induk ikan 

gabus.Untuk menekan suhu selama pengangkutan digunakan es batu yang 

terbungkus kantong plastik dan diletakkan di antara kantong plastik 

packingselanjutnya segera ditutup menggunakan selotip secukupnya. 

B. Transportasi 

 Transportasi calon induk ikan gabus dilakukan setelah dipacking, kendaraan 

yang akan digunakan sebaiknya dalam kondisi baik. Styrofoam ditumpuk 

disesuaikan dengan kualitas styrofoam dan tetep memperhatikan faktor keamanan 

ikan yang diangkut. Bila menggunakan kendaraan pick up maka styrofoam harus 

ditutupmenggunakan terpal dan diikat menggunakan tali dengan sempurna. 

Didalam styrofoam ditambahkan es batu dengan jumlah berdasarkan perkiraan 

rata-rata 4 buah per styrofoam. Arini.,dkk (2011) menyatakan bahwa es batu 
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digunakan untuk mempertahankan suhu media selama proses transportasi. Es batu 

yangdigunakan sebanyak 15% dari berat air yang diletakkan di luar kantong 

plastik. 

4.2.7. Permasalahan Penanganan Calon Induk Ikan Gabus 

 Permasalahan dalam proses menejemen penangan calon induk ikan gabus di 

IBAP Prigi Trenggalek adalah sebagai berikut:  

1. Harga pakan ikan yang terus melambung menyebabkan berkurangnya 

frekuensi pemberian pakan terhadap calon induk ikan gabus. 

Sedangkan, calon induk ikan gabus harus diberi asupan nutrisi yang 

mencukupi agar dapat menghasilkan kualitas telur yang tinggi. Hal ini, 

telah disiasati dengan pemberian pakan tambahan berupa keong mas 

dan daun papaya. 

2. Belum adanya sarana untuk memeriksa penyakit secara mikroskopis 

sehingga tidak diketahui secara pasti penyakit apa yang menginfeksi 

ikan dan pengobatan penyaikit ikan yang tidak dilakukan secara tuntas. 

3. Masih kurangnya tenaga kerja yang ahli dalam proses budidaya dan 

penenganan calon induk ikan gabus menyebabkan sedikitnya produksi 

benih dan calon induk ikan gabus di Instalasi Budidaya Air Payau Prigi 

Trenggalek. 

4.2.9. Kelayakan Usaha 

Suatu usaha dikatakan layak apabila sudah memenuhi beberapa kriteria 

tertentu. Untuk mengetahui nilai kelayakan suatu usaha maka diperlukan adanya 

analisis usaha yang meliputi nilai laba/rugi, Payback Period(PP), Return Cost 
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Ratio (R/C), dan nilai Break Event Point (BEP). Biaya variabel secara totalitas 

akan berubah sesuai dengan volume produksi. Sedangkan pada biaya total secara 

totalitas tidak akan mengalami perubahan meskipun ada perubahan volume 

produksi. Total dari biaya-biaya tersebut adalah biaya total produksi. Titik impas 

terjadi ketika jumlah penerimaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, 

sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian.  

 Untuk mengetahui kelayakan dari suatu jenis usaha diperlukan analisis 

usaha untuk mengetahui tingkat keuntungan pengembalian investasi atau tintik 

impas suatu usaha, dari data yang diperoleh pada saat kegiatan Praktek Kerja 

Lapang di Instalasi Budidaya Air Payau (IBAP) Prigi Trenggalek bahwa untuk 

melaksanakan usaha managemen penanganan calon induk ikan gabus diperlukan 

biaya investasi sebesar Rp. 56.028.750,00, sedangkan untuk biaya tetap 

dibutuhkan dana sebesar Rp. 2.080.000,00, dan biaya variabel sebesar 

Rp. 1.551.000,00. Dari penghitungan tersebut diperoleh pendapatan sebesar 

Rp.4.140.000,00  untuk satu siklus (12 bulan), dan didapatkan keuntungan sebesar 

Rp. 509.000,00. Titik impas (BEP) menejemen penanganan calon induk ikan 

gabus dicapai pada produksi 105,24 ekor, dan pada harga Rp 34,500,- per ekornya. 

dari analisis usaha tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha menejemen 

penanganan calon induk ikan gabus cukup layak untuk dikembangkan. Rincian 

analisisi usaha dapat dilihat pada lampiran 8. 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari praktek kerja lapang (PKL) yang dilakukan di IBAP Prigi Trenggalek 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Menejemen penanganan calon induk ikan gabus meliputi penanganan 

calon induk dimulai dari persiapan kolam, persiapan air media hidup 

ikan, pemberian pakan dengan dosis 3-5% berat tubuh ikan, seleksi 

calon induk ikan, karantina dan monitoring kesehatan calon induk ikan 

gabus, pemanenan calon induk ikan gabus dilakukan 2 bulan sekali 

dengan cara berkala. 

2. Masalah dari menejemen penangan calon induk adalah Belum adanya 

sarana untuk memeriksa penyakit secara mikroskopis sehingga tidak 

diketahui secara pasti penyakit yang menginfeksi ikan dan pengobatan 

penyaikit ikan yang tidak dilakukan secara tuntas.  

3. Kelayakan usaha dari menejemen penanganan calon induk ikan gabus 

untuk keuntungan yang diperoleh dari satu siklus penanganan calon 

induk adalah Rp. 509.000,- , dangan titik impas (BEP) mencapai pada 

produksi 105 ekor dengah harga Rp 34,500,- per ekornya. Analisis 

usaha menejemen penanganan ikan gabus tersebut cukup layak untuk 

dikembangkan. 
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5.2. Saran 

a. Pada proses pengadaan calon induk ikan gabus harus dangan umur dan 

berat yang sesuai standar agar bisa didapatkan hasil yang optimal. 

Adanya pemeriksaan jenis penyakit dan tingkat kematangan gonad ikan 

gabus untuk memastikan jumlah calon induk yang sesuai. Serta perlu 

peningkatan nilai FCR untuk memenuhi ketersediaan nutrisi yang 

diperlukan oleh calon induk ikan gabus.  

b. Perlu adanya timbangan analitik dan mikroskop pada ruangan 

laboratorium untuk mengukur berat ideal ikan, serta fekunditasnya agar 

dapat dilakukan secara akurat. Perlu diperhatikan pula kualitas dan 

kuantitas bahan pakan untuk memenuhi nutrisi yang sesuai dengan 

kebutuhan pakan calon induk ikan gabus. Serta perlu adanya 

penyediaan buku dan literature pada ruang perpustakaan untuk acuan 

dalam peningkatan kualitas calon induk, induk dan benih ikan gabus. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Peta Lokasi Praktek Kerja Lapang Di Unit Pengelola Perikanan 

Budidaya Prigi Trenggalek, Jawa Timur. 

 

Sumber : wikimapia.org (2015) 
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Lampiran 2. Sarana dan prasarana IBAP Prigi Trenggalek 

 

 

 

 

  

    Hatchery dan R. pemeliharaan Laboratorium  pakan 

Tandon air tawar 1 Tandon air tawar 2 
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lampiran 3. Kegiatan Praktek Kerja Lapang  

 

       Pengukuran suhu 

Seleksi calon induk Pemberian pakan 

    Pengukuran panjang ikan Pengukuran pH 

Pemisahan daging  keong sawah 

sebagai pakan induk 
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Lampiran 4. Sarana dan prasarana penanganan calon induk ikan gabus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5.Pakan tambahan 

Kolam pemeliharaan keong mas Akuarium pemeliharaan ikan 

dibawah umur 4 bulan 

Kolam karantina Kolam pemeliharaan calon induk 

Kolam pematangan gonad Kolam pemeliharaan induk 
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keong mas 

Pakan tambahan daun pepaya 

Fermentasi rempah-rempah 
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Lampiran 6 . Perhitungan Pemberian Pakan Calon Induk Ikan Gabus  

A. Calon Induk Ikan Gabus Umur 4 Bulan 

Jenis pakan    : pellet 

Berat calon induk   : 100 - 150 

Jumlah dosis pakan per hari  : 3 – 5% 

Frekuensi pemberian   : 3 kali sehari 

Pakan tambahan   : - 

Maka jumlah pemberian pakan per hari adalah : 

 = % Pemberian pakan X Berat total biomassa ikan 
    3 
 =  3% x 150 
  3 
 = 2,25 kg 

Jadi jumlah tiap kali pemberian pakan calon induk umur 4 bulan sebanyak 

2,25 kg/hari 

 

B. Calon Induk Ikan Gabus Umur 6 Bulan 

Jenis pakan    : Pellet 

Berat calon induk   : 180 - 200 

Jumlah dosis pakan per hari  : 3 % 

Frekuensi pemberian   : 2 kali sehari 

Pakan tambahan   : - 

Maka jumlah pemberian pakan per hari adalah : 

 = % Pemberian pakan X Berat total biomassa ikan 
    2 
 =  3% x 200 
  2 
 = 3 kg 

Jadi jumlah tiap kali pemberian pakan calon induk umur 6 bulan sebanyak 3 

kg/ hari 

 

C. Calon Induk Ikan Gabus Umur 8 Bulan 
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Jenis pakan    : Pellet 

Berat calon induk   : 200 - 250 

Jumlah dosis pakan per hari  : 3 % 

Frekuensi pemberian   : 2 kali sehari 

Pakan tambahan   : - 

Maka jumlah pemberian pakan per hari adalah : 

 = % Pemberian pakan X Berat total biomassa ikan 
    2 
 =  3% x 250 
  2 
 = 3,75 kg 

Jadi jumlah tiap kali pemberian pakan calon induk umur 8 bulan sebanyak 

3,75kg/ hari 

D. Calon Induk Ikan Gabus Umur 10 Bulan 

Jenis pakan    : Pellet 

Berat calon induk   : 250 - 300 

Jumlah dosis pakan per hari  : 3 % 

Frekuensi pemberian   : 2 kali sehari 

Pakan tambahan   : keong mas, daun papaya dan daun 

talas 

        sebanyak 3 % dari biomas 

Intensitas pemberian pakan t,ambahan: seminggu sekali ( pada hari jumat) 

Maka jumlah pemberian pakan per hari adalah : 

 = % Pemberian pakan X Berat total biomassa ikan 
    2 
 =  3% x 300 
  2 
 = 4,5 kg 

Jadi jumlah tiap kali pemberian pakan calon induk umur 10 bulan 

sebanyak 4,5kg/hari 

E. Calon Induk Ikan Gabus Umur 12 Bulan 

 

Jenis pakan    : Pellet 
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Berat calon induk   : 300 - 350 

Jumlah dosis pakan per hari  : 3 % 

Frekuensi pemberian   : 2 kali sehari 

Pakan tambahan   : keong mas, daun papaya dan daun 

talas 

        sebanyak 3 % dari biomas 

Intensitas pemberian pakan t,ambahan: seminggu sekali ( pada hari jumat) 

Maka jumlah pemberian pakan per hari adalah : 

 = % Pemberian pakan X Berat total biomassa ikan 
    2 
 =  3% x 350 
  2 
 = 5,25 kg 

Jadi jumlah tiap kali pemberian pakan calon induk umur 12 bulan 

sebanyak 5,25kg/ Hari 
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Lampiran 7: Kualitas Air ( Suhu, DO, dan pH) 

 

 

 

 

Tanggal 
Umur 4 Bulan Umur 6 Bulan Umur 8 Bulan Umur 10 Bulan Umur 12 Bulan  

pagi siang sore pagi siang sore pagi siang sore pagi siang sore pagi siang sore 

12 27 29 28 - - 28 28 29 29 27 - - - - - 

13 27 30 29 27 - 29 28 29 28 28 29 29 - - 28 

14 28 - 28 - - 29 27 30 29 28 29 29 - 30 29 

15 27 29 28 28 29 28 28 29 - - 30 29 27 29 28 

16 28 - - 28 30 29 28 30 - 27 29 28 28 - 28 

17 27 29 27 28 - - 27 29 - 28 29 29 - - 28 

18 - 29 29 28 30 30 29 30 29 28 31 29 28 29 29 

19 27 29 28 - - 28 - 30 29 28 29 29 28 30 - 

20 26 27 27 26 28 27 25 27 26 - 27 27 27 - 27 

21 28 29 28 - - 28 27 29 28 28 - 29 28 - - 

22 27 29 28 28 29 29 - 29 28 28 30 29 28 - 28 

23 25 26 - 26 27 27 26 - 27 27 28 - 26 27 28 

24 28 - 28 28 29 29 28 - 29 - 29 29 28 30 29 

25 - 29 29 28 30 30 29 30 29 28 - 29 - 30 30 

26 28 29 29 - - - 28 29 28 28 29 - 28 - - 

27 25 26 26 25 27 26 26 27 27 26 27 27 - 27 27 

28 28 30 - 28 - - 27 30 29 28 29 29 28 - 28 

29 - 29 28 27 29 28 28 - 28 27 29 28 - 30 29 

30 27 29 28 28 30 29 28 29 29 28 29 28 28 29 29 

31 - - - - - - - - - - - - - - - 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - - - - - 

4 27 29 - 28 29 28 - 28 - - - - 28 29 28 

5 26 28 29 26 29 29 25 27 27 26 27 28 - - 28 

6 - 30 28 28 29 28 27 29 28 28 29 29 - - 28 

7 28 - - 28 29 29 28 30 - - - 28 28 28 29 

8 27 29 - - 30 29 28 - 28 28 29 - 27 29 27 

9 27 29 28 - 29 28 27 29 28 28 29 28 - - 28 

10 - 29 - - 29 - - 30 29 28 29 29 27 29 28 

11 28 30 28 28 29 29 28 29 29 29 30 29 28 29 28 

12 29 30 - 28 29 - 27 29 - 28 28 - 27 29 - 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Praktek Kerja Lapang           Manajemen Pengamanan...           Fajar Firmansyah B  

 Calon Induk Umur 4 Bulan 

Parameter 
Hari 

Jumat Senin Senin Jumat 

Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore 

pH 6,5 7 7 8 6,5 7 6,5 6,5 

DO  4 6 5 6 4 5 5 7 

 

 Calon Induk Umur 6 Bulan 

Parameter 
Hari 

Jumat Senin Senin Jumat 

Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore 

pH 6,5 7 7 8 6,5 7 6,5 6,5 

DO  4 6 5 6 4 5 5 7 

 

 Calon Induk Umur 8 Bulan 

Parameter 
Hari 

Jumat Senin Senin Jumat 

Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore 

pH 6,5 7 7 8 6,5 7 6,5 6,5 

DO  4 6 5 6 4 5 5 7 

 Calon Induk Umur 10 Bulan 

Parameter 
Hari 

Jumat Senin Senin Jumat 

Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore 

pH 6,5 7 7 8 6,5 7 6,5 6,5 

DO  4 6 5 6 4 5 5 7 

 Calon Induk Umur 12 Bulan 

Parameter 
Hari 

Jumat Senin Senin Jumat 

Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore Pagi Sore 

pH 6,5 7 7 8 6,5 7 6,5 6,5 

DO  4 6 5 6 4 5 5 7 
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