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RINGKASAN 

FITRIA AYU KHUSUMANINGSIH. Teknik Budidaya Ikan Nila 

(Oreochromis niloticus) di Balai Benih ikan Puri Mojokerto Desa 

Kebonagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur. 

Prof. Moch. Amin Alamsjah,Ir., M.Si.,Ph.D 

 

 Ikan Nila merupakan salah satu ikan air tawar yang banyak dibudidayakan 

di seluruh pelosok tanah air dan menjadi ikan konsumsi yang cukup populer. Ikan 

nila kini banyak dibudi-dayakan di berbagai daerah karena kemampuan 

adaptasinya bagus di dalam berbagai jenis air. Nila dapat hidup di air tawar, air 

payau dan air laut. 

 Praktek kerja lapang ini dilakasanakan pada tanggal 23 Januari 2017 – 23 

Februari 2017 di Balai Benih Ikan Puri, Mojokerto. Tujuan pelaksanaan praktek 

kerja lapangan adalah mengetahui teknik budidaya ikan nila,mengetahui 

permasalahan yang timbul pada budidaya ikan, dan mendapatkan informasi yang 

lengkap mengenai prospek usaha kegiatan budidaya ikan nila (Oreochromis 

niloticus) di Balai Benih Ikan Puri, Mojokerto. Metode yang digunakan dalam 

praktek kerja lapang ini adalah metode deskriptif dengan pengambilan data 

meliputi data primer dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan 

cara partisipasi aktif, observasi, dan studi pustaka 

 Dalam pelaksanaan praktek kerja lapang, prospek pengembangan 

budidaya ikan nila diperkirakan memiliki peluang yang memberi andil cepatnya 

perkembangan usaha budidaya ikan nila. Beberapa hal yang mendukung 

pentingnya komoditas nila yaitu memiliki resistensi yang relatif tinggi terhadap 

kualitas air dan penyakit, memilliki toleransi yang luas terhadap kondisi 

lingkungan, memiliki kemampuan yang efisien dalam membentuk protein kualitas 

tinggi dari bahan organik, limbah domestik dan pertanian, memiliki kemampuan 

tumbuh yang baik, dan mudah tumbuh dalam sistem budidaya instensif maupun 

semi intensif.   
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SUMMARY 

FITRIA AYU KHUSUMANINGSIH. Tilapia Fish Cultivation Technique at 

Fish Seed Hall Puri Mojokerto Village Kebonagung District Puri Mojokerto 

Regency East Java Province. Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D. 

 

 The Tilapia is one of the freshwater fish that is widely cultivated in all 

corners of the country and become a popular fish consumption. It is now widely 

cultivated in various regions because of its adaptability in many types of water. 

Tilapia can live in fresh water, brackish water and seawater. 

 This field practice held on January 23, 2017 - February 23, 2017 at Fish 

Seed Hall Puri Mojokerto. The purpose of field work practice is to know the 

technique of tilapia fish culture, to know the problems that arise in fish farming, 

and get complete information about the prospect of the business of fish farming 

(Oreochromis niloticus) in Fish Seed Hall Puri Mojokerto. The method used in 

this field work practice is descriptive method with data collection covering 

primary data and secondary data. Data collection is done by active participation, 

observation, and literature study 

 In the implementation of field work practices, the prospect of the 

development of tilapia fish farming is estimated to have an opportunity to 

contribute to the rapid development of tilapia fish farming business. Some of the 

things that support the importance of tilapia are that they have relatively high 

resistance to water quality and disease, have broad tolerance to environmental 

conditions, have an efficient ability to form high quality protein from organic 

materials, domestic and agricultural waste, have good growth ability , and easy to 

grow in intensive and semi intensive cultivation system. 
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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

limpahan rahmat-Nya, sehingga Praktek Kerja Lapang (PKL) tentang Teknik 

Budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus) di Balai Benih ikan Puri Mojokerto 

Desa Kebonagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur. 

Laporan ini disusun berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapang (PKL) yang telah 

dilaksanakan di Balai Benih Ikan Puri, Mojokerto, Jawa Timur pada tanggal 23 

Januari sampai dengan 23 Februari 2017 

 Penulis menyadari bahwa laporan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini 

masih jauh dari sempurna, untuk  itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun  demi  perbaikan  dan  kesempurnaan laporan ini. Penulis berharap 

laporan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dapat bermanfaat dan memberikan 

informasi yang berguna bagi semua pihak. 

  

       Surabaya, 21 Mei 2017 

 

        Penulis 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

  Ikan Nila merupakan salah satu ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di 

seluruh pelosok tanah air dan menjadi ikan konsumsi yang cukup populer. Nama 

nila ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan tahun 1972, diambil dari nama 

spesies ikan ini yaitu niloticus menjadi nila. Sejak nila di introduksi ke Indonesia 

pada tahun 1969, perkembangan budidayanya di masyarakat cukup pesat. 

Sekarang jenis ikan ini sudah dibudidayakan di 32 provinsi di Indonesia 

(Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2006). Produksi nila pada tahun 1996 

tercatat sebesar 25 668 ton dan menjadi 148 249 ton pada tahun 2005. Dengan 

demikian telah terjadi peningkatan sebesar 578% dalam kurun waktu 9 tahun 

(Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2006).  

  Awalnya, konsep pengembangan budidaya ikan nila semata-mata hanya 

terfokus pada cara agar ikan nila bisa diterima masyarakat di negara-negara 

berkembang dengan tujuan meningkatkan gizi masyarakat bertingkatkan ekonomi 

rendah. Kemudian berubah setelah memperoleh perhatian cukup besar dari 

pemerintah dan pemerhati masalah perikanan didunia, terutama berkaitan dengan 

usaha peningkatan gizi masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. 

(Khairuman dan Khairul, 2003). 

  Prospek pengembangan budidaya ikan nila juga diperkirakan memiliki 

peluang yang memberi andil cepatnya perkembangan usaha budidaya ikan nila. 

Salah satu keunggulan dalam kegiatan budidaya ikan nila adalah rendahnya biaya 
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produksi, sehingga tidak mengherankan jika keuntungan yang diperoleh juga 

cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa ikan nila merupakan komoditas penting 

dalam bisnis ikan air tawar dunia. Beberapa hal yang mendukung pentingnya 

komoditas nila adalah memiliki resistensi yang relatif tinggi terhadap kualitas air 

dan penyakit, memilliki toleransi yang luas terhadap kondisi lingkungan, memiliki 

kemampuan yang efisien dalam membentuk protein kualitas tinggi dari bahan 

organik, limbah domestik dan pertanian, memiliki kemampuan tumbuh yang baik, 

dan mudah tumbuh dalam sistem budidaya intensif.  

1.2 Tujuan 

Tujuan dari Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah untuk mengetahui : 

1. Mengetahui teknik budidaya ikan di Balai Benih Ikan Puri Mojokerto. 

2. Mengetahui permasalahan yang timbul pada budidaya ikan nila (Oreochromis 

niloticus) di Balai Benih Ikan Puri Mojokerto. 

3.Mendapatkan informasi yang lengkap mengenai prospek usaha kegiatan 

budidaya ikan nila (Oreochromis niloticus) di Balai Benih Ikan Puri Mojokerto. 

1.3 Manfaat  

 Manfaat dari Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk menambah wawasan 

ilmu pengetahuan, pengalaman dan memperoleh keterampilan serta mendapatkan 

pengalaman kerja secara langsung dalam kegiatan teknik budidaya ikan nila 

(Oreochromis niloticus) di Balai Benih Ikan Puri Mojokerto. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Biologi Ikan Nila (Oreochromis niloticus) 

2.1.1   Klasifikasi dan Morfologi  

Menurut Saanin (1984), Ikan nila (Oreochromis niloticus) mempunyai klasifikasi 

sebagai berikut:  

Kingdom  : Animalia   

Filum  : Chordata  

Subfilum  : Vertebrata  

Kelas   : Osteichtyes  

Subkelas  : Acanthopterygii  

Ordo  : Percomorphi 

Subordo  : Percoidea  

Famili  : Cichlidae  

Genus   : Oreochromis  

Spesies : Oreochromis niloticus 

 

Gambar 1 . Morfologi ikan nila  (Saanin, 1984). 

 Ikan nila (O. niloticus) menurut Saanin (1984), mempunyai ciri-ciri bentuk 

tubuh bulat pipih, punggung lebih tinggi, pada badan dan sirip ekor (caundal fin) 
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ditemukan garis lurus (vertikal). Pada sirip punggung ditemukan garis lurus 

memanjang. Ikan Nila (O. niloticus) dapat hidup diperairan tawar dan mereka 

menggunakan ekor untuk bergerak, sirip perut, sirip dada dan penutup insang 

yang keras untuk mendukung badannya. Nila memiliki lima buah Sirip, yaitu sirip 

punggung (dorsal fin), sirip data (pectoral fin) sirip perut (ventral fin), sirip tiga 

anal (anal fin), dan sirip ekor (caudal fin). Sirip punggungnya memanjang dari 

bagian atas tutup ingsang sampai bagian atas sirip ekor. Terdapat juga sepasang 

sirip dada dan sirip perut yang berukuran kecil dan sirip anus yang hanya satu 

buah berbentuk agak panjang. Sementara itu, jumlah sirip ekornya hanya satu 

buah dengan bentuk bulat. 

2.1.2   Habitat dan Penyebaran  

 Ikan nila merupakan ikan konsumsi yang umum hidup di perairan tawar, 

terkadang ikan nila juga ditemukan hidup di perairan yang agak asin (payau). 

Ikan nila dikenal sebagai ikan yang bersifat euryhaline (dapat hidup pada kisaran 

salinitas yang lebar). Ikan nila mendiami berbagai habitat air tawar, termasuk 

saluran air yang dangkal, kolam, sungai dan danau. Ikan nila dapat menjadi 

masalah sebagai spesies invasif pada habitat perairan hangat, tetapi sebaliknya 

pada daerah beriklim sedang karena ketidakmampuan ikan nila untuk bertahan 

hidup di perairan dingin, yang umumnya bersuhu di bawah 21 ° C (Harrysu, 

2012). 
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2.1.3.   Pakan dan Kebiasaan Makan  

 Pakan yang dimakan ikan berasal alam (disebut pakan alami) dan dari 

buatan manusia (disebut pakan buatan). Dalam praktiknya, pakan alami sudah 

terdapat secara alami dalam perairan kolam tempat pemeliharan ikan. Pakan alami 

sangat bagus diberikan pada ikan yang masih dalam stadia benih. Sedangkan 

pakan buatan diramu dari beberapa bahan baku yang memiliki kandungan nutrisi 

spesifik. Bahan baku diolah secara sederhana atau diolah 7 di pabrik secara masal 

dan menghasilkan pakan buatan berbentuk pellet, tepung, remeh atau crumble dan 

pasta. 

 Menurut Sutisna dan Sutarmanto (1999), Ketersediaan pakan alami 

merupakan faktor pembatas bagi kehidupan benih ikan di kolam. Di dalam unit 

pembenihan, jasad pakan harus dipasok secara kontinyu. Keistimewaan pakan 

alami bila dibandingkan dengan pakan buatan adalah kelebihan pemberian pakan 

alami sampai batas tertentu tidak menyebabkan penurunan kualitas air. Selain 

makanan alami yang tersedia di kolam, diberikan juga makanan tambahan pakan 

(pelet) dengan kandungan protein minimal 25%, dengan frekuensi pemberian 

pakan 2 – 3 kali sehari yaitu : pagi, siang dan sore hari. Jumlah pakan yang 

diberikan 3% dari berat biomas ikan perhari.  

 Kualitas pakan baik secara fisik, kimia dan biologi sangat menentukan 

peforma pakan. Kualitas tersebut antara lain bentuk pakan, respon ikan terhadap 

aroma, rasa dan tekstur pakan sehingga pakan itu bisa diterima oleh ikan, 

kecernaaan, dan ketersediaan nutrien serta energi dalam pakan (Sunarno dan 

widiyati, 2010). Setiap ikan membutuhkan kadar protein yang berbedabeda untuk 
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pertumbuhannya dan dipengaruhi oleh umur/ukuran ikan, namun pada umumnya 

ikan membutuhkan protein sekitar 35 – 50% dalam pakannya. Ikan–ikan 

omnivora seperti ikan nila (O. niloticus) yang berukuran juvenil membutuhkan 

protein 35%.  

 Ketersediaan pakan yang baik bagi pertumbuhan ikan nila harus mampu 

memenuhi kebutuhan nutrisi ikan. Aspek kebutuhan gizi pada ikan sama dengan 

makhluk lain, yang berperan dalam proses fisiologis dan biokimia aktivitas harian, 

mencakup. 

2.2 Teknik Budidaya  

2.2.1 Pembenihan  

Pembenihan adalah segala kegiatan  yang dilakukan dalam pematangan 

gonad, pemijahan dan pembesaran larva hasil penetasan sehingga menghasilkan 

benih yang siap ditebar di kolam, keramba atau ditebar kembali keperairan umum 

(Tubagus,  2014). Pembenihan ikan nila merupakan usaha budidaya yang sangat 

produktif. Meskipun jumlah telurnya relatif sedikit, namun frekuensi pemijahan 

ikan nila cukup sering. Ikan ini bisa dikawinkan setiap bulan, sampai usia 

produktifnya habis. Ikan nila mudah memijah secara alami. Bahkan ikan ini 

gampang sekali memijah secara liar di kolam-kolam budidaya.  
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2.2.2    Pemeliharaan dan Seleksi  

 Pemeliharaan induk/calon calon induk ikan nila (O. niloticus) adalah untuk 

menghasilkan induk ikan nila yang siap memijah, sehingga menghasilkan 

anakan/benih nila yang berkualitas dan jumlah yang banyak. 

 Ciri-ciri   untuk   membedakan   induk   jantan   dan   induk   betina   

menurut (Suyanto 2003) sebagai  berikut:  (a)  Betina;  1)  Terdapat 3 buah lubang  

pada urogenetial yaitu: dubur, lubang pengeluaran telur dan lubang urine 2) Ujung 

sirip berwarna kemerah-merahan pucat tidak jelas 3) Warna perut lebih putih 

4)Warna dagu putih 5) Jika perut distriping tidak mengeluarkan cairan. (b) Jantan; 

1) Pada alat urogenetial terdapat 2 buah lubang yaitu: anus dan lubang sperma 

merangkap lubang urine 2) Ujung sirip berwarna kemerah-merahan terang dan 

jelas 3) Warna perut lebih gelap/kehitam-hitaman 4) Warna dagu kehitam-hitaman 

dan kemerah- merahan 5) Jika perut distriping mengeluarkan cairan. 

2.2.3   Pemijahan  

Ada empat cara untuk memproduksi benih ikan nila jantan yaitu: a) Secara 

manual (dipilih), b) Sistem hibridisasi antarjenis tertentu, c) Merangsang 

perubahan seks dengan hormon, d) Teknik penggunaan hormon seks jantan ada 

dua cara. 

Dalam satu kolam pemijahan, perbandingan antara ikan nila jantan dengan 

ikan nila betina yaitu 1:3. Telur yang telah dibuahi akan dierami oleh induk betina 

dalam mulutnya hingga larva dapat berenang bebas. 
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Menurut Trewavas (1983) dalam Sri Lusia Sutanti (2005), ikan nila yang 

termasuk ke dalam Famili Cichlidae dapat mencapai panjang maksimal 60 cm dan 

berat 4.324 gram. Bentuk badannya pipih, relatif tebal dan kekar. Mata kelihatan 

menonjol dan relatif besar dengan bagian tepi mata berwarna putih. Badan 

berwarna hijau sampai hijau kecokelatan dengan diwarnai oleh biru keunguan. 

Secara morfologi, ikan nila memiliki lima buah sirip, yaitu sirip punggung, sirip 

dada, sirip perut, sirip anal, dan sirip ekor. Pada badan dan seluruh sirip terdapat 

garis-garis vertical yang berwarna hitam, tetapi pada musim berkembangbiak 

terutama pada ikan jantan ujung-ujung siripnya berwarna merah. 

Dalam proses reproduksi, setiap satu pasang induk ikan nila dapat 

menghasilkan 600-1000 ekor atau dapat mencapai 1.500 ekor larva tergantung 

pada ukuran induk. Untuk ikan nila betina yang memiliki berat 800 gram 

menghasilkan larva sebanyak 1.200-1.500 ekor pada setiap kali pemijahan. 

(Khairuman dan Khairul Amri, 2007). 

2.2.4 Pembesaran  

 Pembesaran ikan nila dilakukan pada kolam yang telah dibiarkan selama 5 

hari sebelum ditebar benih. Benih yang ditebar  untuk pembesaran ikan nila 

berukuran + 1,25 g ( panjang 3-5 cm ) dengan ukuran yang seragam dan sehat 

ditandai dengan warna cerah, gerakan yang gesit dan responsif terhadap pakan. 

Untuk target panen ukuran rata-rata 15 g/ekor (+ 1 bulan ), padat penebaran 

sebanyak 20 ekor/m2. Sedangkan untuk terget panen ukuran 500 g/ekor (+ 6 

bulan pemeliharaan), padat penebaran sebanyak 4 ekor/m2. 
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2.2.5     Kualitas Air 

 Ikan nila dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada lingkungan 

perairan dengan alkalinitas rendah atau netral. Ikan nila memiliki toleransi tinggi 

terhadap perubahan lingkungan hidup. Keadaan pH air antara 5 – 11 dapat 

ditoleransi oleh ikan nila, tetapi pH yang optimal untuk pertumbuhan dan  

perkembangbiakkan  ikan  ini  adalah  7- 8.  Ikan nila  masih dapat  tumbuh  

dalam keadaan air asin pada salinitas 0-35 ppt. Suhu air pada kolam pemeliharaan 

ikan nila cenderung stabil. Menurut Allanson et al. (1971), suhu yang dapat 

ditoleransi oleh ikan nila berkisar 25 - 30°C. Kisaran konsentrasi oksigen yang 

lebih aman dalam budidaya perairan antara 5 - 7 mg/l. 

2.2.6   Hama dan Penyakit  

 Masalah penyakit dapat merupakan kendala utama karena dapat 

merugikan usaha budidaya seperti penurunan produksi, penurunan kualitas air dan 

bahkan kematian total. Penyakit dapat disebabkan oleh beberapa jenis patogen 

seperti, virus, parasit, jamus dan bakteri, beberapa jenis bakteri yang umum 

menyerang ikan air tawar seperti Aeromonas sp, dan Streptococcus sp, (Post, 

1987; Austin dan Austin 1993).  

 Penyakit ikan muncul akibat ketidak serasian antara ikan sebagai inang 

patogen (mikro organisme penyebab penyakit) serta lingkungan (Post, 1987). 

Salah satu penyakit yang menjadi masalah dalam budidaya ikan adalah penyakit 

mikosis (Irianto, 2004; Kordi & Ghufran, 2004), terutama dalam budidaya ikan 
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nila adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jamur yang menyerang ikan 

nila yaitu Saprolegnia, Aspergillus niger, Aspergillus sp. dan Aspergillus terreus. 

2.3Pemanenan dan Pemasaran 

2.3.1 Pemanenan 

  Ikan nila dapat dipanen pada umur 3–4 bulan. Pada umur tersebut 

bobotnya sudah mencapai 100 gr/ekor. Jika pasar menghendaki ikan yang 

berbobot 250 gr/ekor, maka panen dapat dilakukan pada umur 6 bulan (Cahyono 

Bambang, 2000). Pada budidaya ikan nila, ukuran tebar ikan 20 gr/ekor dan lama 

pemeliharaan 4 bulan diperoleh berat ikan saat panen 300 gr/ekor. Waktu panen 

yang baik adalah pada pagi hari atau sore hari karena keadaan suhu rendah yang 

dapat menurunkan aktivitas metabolisme tubuh dan gerak ikan.  

2.3.2 Pemasaran 

 Pasar pada usaha budidaya ikan nila yang dimaksudkan adalah pasar 

reseller, yaitu suatu pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang 

melakukan penju-alan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. 

Secara teknis, pemasaran ikan nila lebih ditekankan pada strategi bauran 

pemasaran hal ini dilakukan karena luasnya kegiatan pemasaran.  

 Penentuan lokasi dan distribusi serta sarana dan prasarana pendukung 

menjadi sangat penting, karena agar pelanggan mudah menjangkau setiap lokasi 

yang ada serta mendistribusikan barang atau jasa. Usaha budidaya  ikan nila, 

http://hendrisubowo.blogspot.com/2013/02/cara-pemeliharaan-ikan-gurami.html
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saluran distribusinya adalah dari produsen/ petani ikan ke pengepul, agen, 

kemudian resto-ran dan yang terakhir kepada konsumen akhir. 

 Daerah pemasaran untuk ikan nila masih sedikit sekali untuk meraih pasar 

lokal. Untuk ikan gurami daerah pemasarannya meliputi wilayah Surabaya dan 

Jakarta. Sedangkan pemasaran ikan nila meli-puti wilayah Pasuruan dan Solo. 

2.4 Analisa Kelayakan Usaha 

Usaha perikanan yang dilakukan oleh seorang pengusaha harus menghasilkan 

keuntungan yang berkelanjutan.Keuntungan tersebut dapat diketahui melalui 

analisis usaha dalam satu tahun produksi. Analisis usaha merupakan cara untuk 

mengetahui tingkat kelayakan dari satu jenis usaha yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keuntungan, pengembalian investasi maupun titik impas 

usaha. Usaha budidaya ikan perlu memiliki analisis usaha dalam bentuk 

perencanaan bisnis. Rencana bisnis adalah dokumen komprehensif yang 

membantu pengusaha dalam menganalisis pasar dan pengembangan strategi bisnis 

(Agustono, 2011). 

Perhitungan analisis usaha budidaya ikan nila dilakukan dengan metode 

analisis usaha.Metode analisa usaha tersebut meliputimetode analisis 

laba/rugi,Benefit Cost of Ratio (BCR),Payback Period (PP), Break Event Point 

(BEP), dan Analisa Cash Flow.  
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2.4.1 Analisis Laba/Rugi  

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besaran laba/rugi dari usaha setiap 

tahunnya.Menurut Munawir (2010:26) keuntungan merupakan selisih antara total 

penerimaan dan total biaya produksi. Bila biaya pendapatan lebih besar dari biaya 

produksi disebut kondisi laba. 

Rumus : 

Keterangan : 

N : Keuntungan  

TR : Total Revenue  

TC : Total Cost  

2.4.2 Benefit Cost of Ratio (BCR)  

Menurut Prasetya (2012) BCR adalah rasio antara jumlah nilai present arus 

tunai masuk dan jumlah nilai present arus tunai keluar. Ada tiga kemungkinan 

yaitu B/C > 1, B/C = 1, B/C < 1. Usaha yang layak memiliki B/C > 1. 

Rumus : 

 

Keterangan:  

B/C Rasio > 1 berarti usaha tersebut layak  

B/C Rasio < berarti usaha tersebut tidak layak  

B/C Rasio = 1 berarti usaha tersebut impas (BEP) 

 

N = TR – TC 

Nilai Sekarang Aliran Kas Masuk Bersih 

B/CR =   Nilai Sekarang Investasi 
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2.4.3 Payback Periode (PP)  

Suatu metode yang menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan 

agar dana yang dikeluarkan/tertanam dalam suatu investasi dapat diperoleh 

kembali seluruhnya. Semakin kecil nilai PP semakin cepat masa pengembalian 

modal (Husnan, 2000). 

Rumus :   

 

Keterangan : 

NI = Net Income (pendapatan bersih)  

I = Investasi  

2.4.4 Break Event Point (BEP)  

Analisa Break Event Point atau titik impas adalah cara mengetahui volume 

penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita rugi juga belum 

memperoleh keuntungan. Menurut Marhaeni (2009) rumus matematisnya dapat 

dituliskan seperti berikut : 

Rumus: 

 

BEP   = 

 

 

BiayaTetap 

 1 

Biaya Variable 

Biaya Penjualan 

PP = (I/NI) X periode 
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2.4.5Analisis Cash Flow  

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui posisi keluar masuknya kas 

sehingga memudahkan bagi pengambilan masuknya kas sehingga memudahkan 

bagi pengambil keputusan dalam merencanakan kegiatan (Tulasi, 2002). 
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III   PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANG 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Praktek Kerja Lapang ini telah dilaksanakan di Balai Benih Ikan Puri, 

Desa kebonagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2017 sampai 23 Febuari 2017.  

3.2 Metode Kerja 

Metode kerja yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah 

metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2011). Penggunaan 

metode penelitian deskriptif bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan current status subjek yang diteliti (Songadji 

dan Sopiah, 2010). Menurut (Nazir, 2011), tujuan metode penelitian untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. 

3.3    Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada kegitan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini 

menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. 
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3.3.1    Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa 

opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap 

suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data yang 

diperoleh lebih akurat, tetapi memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih 

besar (Songadji dan Sopiah, 2010). Pengambilan data primer dalam Praktek Kerja 

Lapang ini dilakukan dengan cara pencatatan hasil observasi, wawancara, dan 

partisipasi aktif. 

A. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata (Songadji dan 

Sopiah, 2010). Observasi dalam Praktek Kerja Lapang ini dilakukan terhadap 

berbagai hal yang berhubungan dengan Teknik Budidaya Ikan Nila (Oreochromis 

niloticus) di Balai Benih Ikan Puri, Desa Kebonagung, Kecamatan Puri, 

Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur. 

 

B. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu data subyek yang dapat diperoleh 

melalui lisan (verbal) dengan menyertakan opini atau pendapat dari sumber data 

(Songadji dan Sopiah, 2010). Wawancara dilakukan dengan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau 
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informan (Songadji dan Sopiah, 2010). Wawancara dilakukan dengan cara tanya 

jawab mengenai sejarah berdirinya Balai Benih Ikan Puri, Desa Kebonagung, 

Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur. 

Struktur organisasi, sarana dan prasarana, Teknik Budidaya Nila 

(Oreochromis niloticus) di Balai Benih Ikan Puri, Desa Kebonagung, Kecamatan 

Puri, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur. 

C. Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif dilakukan dengan cara mengikuti semua kegiatan secara 

langsung di lapangan (Nazir, 1999). Kegiatan yang dilakukan berhubungan 

dengan Teknik Budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus) di Balai Benih Ikan 

Puri, Desa Kebonagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa 

Timur. 

3.3.2 Data Sekunder 

Menurut Songadji dan Sopiah (2010), bahwa data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya 

berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data sekunder 

dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data 

internal adalah data dokumen akuntasi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat dan 

disimpan dalam suatu organisasi. Data eksternal adalah data sekunder yang pada 
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umumnya disusun oleh suatu instansi selain peneliti dari organisasi yang 

bersangkutan, misal dari data studi literatur, pustaka yang menunjang, dan pihak 

lain yang berhubungan dengan teknik budidaya ikan Nila (Oreochromis niloticus). 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Keadaan Umum di BBI ( Balai Benih Perikanan ) Mojokerto 

 Pada tahun 1960 Balai Benih Ikan (BBI) Puri Mojokerto didirikan atas 

prakarsa dari Instansi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto 

Provinsi Jawa Timur, terletak di Desa Kebonanggung, Kecamatan Puri, 

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tugas dan peran BBI PURI mojokerto yaitu 

memberikan sebagai sumber penghasilan benih ikan, sebagai sarana pembinaan 

dan transfer teknologi serta sumber pendapatan asli daerah (PAD). 

 Berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur No. 37 tanggal 2 Desember 1960. 

Model Balai Benih Ikan Puri (BBI PURI) Mojokerto dalam melaksakan tugas 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 

Mojokerto dan dalam pelaksaannya dibawah koordinasi para kepala Sub Dinas 

atau bagiannya. 

 Pada tanggal 22 april 2016 dilakukan pembangunan dan rehabilitasi rumah 

karyawan (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan). Dengan volume 1 unit dengan 

manfaat meningkatkan produktivitas perikanan budidaya sedangkan untuk waktu 

pelaksanaan rehabilitasi rumah karyawan selama 90 hari kalender sehingga selesai 

pada tanggal 11 juli 2016 dilakukan pembangunan labotarium kesehatan ikan dan 

lingkungan dan juga dilakukan pembangunan dan rehabilitasi kolam (DAK 

Bidang Kelautan dan Perikanan). Dengan volume 1 unit, pembangunan 

labotarium kesehatan ikan dan lingkungan berfungsi untuk meningkatkan kualitas 
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kesehatan ikan dan menghabiskan kolam biaya sebesar Rp. 255.055.000. 

sedangkan untuk rehabilitasi kolam ikan jantan, kolam ikan betina dan kolam ikan 

pemilahan dengan volume 15 unit dapat diharapkan bermanfaat untuk 

meningkatkan produktivitas perikanan budidaya dan menghabiskan biaya sebesar 

Rp. 1.595.755.000. pembangunan labotarium dan rehabilitas kolam selesai selama 

120 hari kalender atau selesai pada tanggal 7 november 2016. Pelaksaan 

pembangunan tersebut oleh CV Mega Jaya, CV Mas Mitra Mandiri dan CV. Urat 

Jati. 

 Kemampuan Balai Benih Ikan (BBI) Puri Mojokerto dalam memenuhi 

kebutuhan benih ikan yang semakin meningkat belum semua nya tercukupi 

menginggat sarana dan prasarana yang kurang memadai. Disamping itu, hanya 

seberapa jenis ikan tertentu saja yang bisa di produksi secara maksimal 

dikarenakan menyusaikan dengan kondisi kolam dan sumber air yang tersedia. 

 Untuk mengantisipasi kebutuhan benih ikan yang semakin meningkat 

perlu diupayakan rehabilitasi sarana dan prasarana agar dapat berfungsi secara 

optimal sedangkan untuk menjamin tersedianya benih ikan yang memenuhi syarat 

atau benih unggul perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan mutu benih 

melalui pengadaan indukan yang unggul. 
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4.1.1  Sejarah Berdirinya 

4.1.2 Letak dan Geografis 

Lokasi Praktek Kerja Lapang dilaksanakan di Balai Benih Ikan (BBI) Puri 

Mojokerto terletak di jalan Raya Kebonangung. Desa kebonagung, Kecamatan 

Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dengan luas tanah21.480m2 Denah lokasi 

(BBI) Puri Mojokerto dengan koordinat 7°32’34.07S-112°27’54.74”T dapat di 

lihat pada lampiran 1 dengan batasan wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Kecamatan Mojoanyar 

Sebelah Timur  : Kecamatan Bangsal  

Sebelah Selatan : Kecamatan Dlanggu 

Sebelah Barat     : Kecamatan Puri 

Wilayah Balai Benih Ikan (BBI) Puri Mojokerto Sebelah Utara berbatasan 

dengan Kecamatan Mojoanyar, Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan 

Dlangu, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Puri, Sebelah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Bangsal. Balai Benih Ikan (BBI) Puri Mojokerto 

terletak ketinggian 200m di atas permukaan air laut dengan kisaran suhu tahunan 

antara 24-30°C dan tingkat kesamaan berkisar antara 6-7. Balai Benih Ikan (BBI) 

Puri Mojokerto berbatasan dengan area persawahan, rumah penduduk, dan 

sungai.Disekitar lokasi (BBI) Puri Mojokerto terdapatsaluran irigrasi (sungai) 

yang merupakan sumber air di lokasi Balai Benih Ikan (BBI) Puri Mojokerto 

selain air sumur (Monografi Balai Benih ikan (BBI) Puri Mojokerto, 2017). 
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4.1.3 Visi dan Misi 

 Visi Balai Benih Ikan (BBI) di Mojokerto adalah sebagai bentuk sarana 

anggota kelompok untuk meningkatkan taraf hidup dengan sifat kemandirian 

dalam usaha budidaya ikan dan udang serta menuju persaingan dunia usaha yang 

sehat. 

Misi Balai Benih ikan (BBI) di Mojokerto adalah senantiasa setiap saat 

meningkatkan kualitas anggota yang bertujuan meningkatkan produktifitas dan 

kualitas produksi perikanan. 

4.1.4 Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja BBI Puri Mojokerto 

 Pembagian tugas dan kegiatan di (BBI) Balai Benih Ikan Puri Mojokerto 

adalah sebagai berikut :  

1) Pimpinan Balai Benih Ikan (BBI) Puri Mojokerto  

 Pimpinan Balai Benih Ikan (BBI) Puri Mojokerto bertugas memimpin, 

merencanakan, dan mengkoordinasi semua kegiatan yang ada di Balai Benih Ikan 

(BBI) Puri Mojokerto ; memantau pelaksanaan kegiatan usaha pembenihan, 

budidaya, dan permasalahan yang dihadapi dalam budidaya. Selain itu Pimpinan 

Balai Benih Ikan (BBI) Puri Mojokerto bertugas melaporkan semua kegiatan yang 

telah dilakukan di BBI Puri Mojokerto. 
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2) Administrasi Umum  

Administrasi umum di Balai Benih Ikan (BBI) Puri Mojokerto bertugas 

untuk mengurus administrasi kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan 

segala kebutuhan yang berkaitan dengan sistem administrasi. 

3) Administrasi Keuangan  

Administrasi keuangan di Balai Benih Ikan (BBI) Puri Mojokerto bertugas 

untuk mencatat segala kebutuhan keuangan yang dibutuhkan dalam kegiatan 

produksi di Balai Benih Ikan (BBI) Puri Mojokerto baik keuangan masuk dan 

keluar.  

4) Produksi Benih  

Produksi benih di Balai Benih Ikan (BBI) Puri Mojokerto bertugas untuk 

memproduksi benih unggul dan berkualitas baik yang nantinya akan dibutuhkan 

oleh pembudidaya ikan baik digunakan untuk kalangan sendiri maupun dijual 

dipasaran.  

5) Pembudidaya Ikan  

Tugas dari pembudidaya ikan di Balai Benih Ikan (BBI) Puri Mojokerto 

adalah membudidaya ikan dari benih yang diproduksi sendiri sampai mencapai 

ukuran konsumsi yang kemudian dijual dipasar untuk mengetahui dan memantau 

harga beli masyarakat terhadap produk perikanan. Susunan struktur organisasi 

Balai Benih Ikan (BBI) Puri Mojokerto. 
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4.2 Sarana dan Prasarana Budidaya 

 Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi keberhasilan suatu budidaya.Sarana adalah seluruh komponen 

yang berhubungan langsung dengan aspek teknis budidaya dan harus selalu 

ada.Prasarana merupakan faktor pelengkap atau pendukung faktor teknis budidaya 

yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha sehingga kegiatan 

budidaya dapat berjalan dengan lancar. 

4.2.1 Sarana Budidaya 

a. Sumber Air 

 Sumber air yang digunakan pada kegiatan budidaya ikan nila di BBI ( 

Balai Benih Ikan ) di Mojokerto berasal dari sungai.Sumber pemasukan air kolam 

yang digunakan secara garis besar berasal dari air sungai yang dialirkan langsung 

ke kolam budidaya melalui saluran air secara gravitasi. Debit air yang baik untuk 

mengaliri kolam antara 5-15 liter/detik/ha dan mengalir sepanjang tahun (Widiyati 

dan Prihadi, 1988) 

b. Kolam Pemijahan 

Kolam Pemijahan ikan nila pada BBI ( Balai Benih Ikan) memiliki kolam 

pemijahanberukuran 5 x 10 m2 dan kedalaman 40-60 cm. Kolam yang digunakan 

di BBI ( Balai Benih Perikanan ) Mojokerto yang memiliki 7 buah kolam buat 

pemijahan, pendederan, indukan, dan pembesaran. 
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c. Kolam Pendederan 

 Kolam Pendederan ikan nila pada BBI ( Balai Benih Ikan) memiliki kolam 

pembenihan berukuran  berukuran 5 x 10 m2 dan kedalaman 30-50 cm serta 

berupa kolam beton. 

d. Kolam Pembesaran.  

 Kolam Pembesaran ikan nila pada BBI ( Balai Benih Ikan ) Mojokerto 

memiliki kolam pembesaran berukuran bervariasi ada ukuran 20 x 10 m2 

ketinggian lebih dari 1 m. Kolam yang digunakan buat pembesaran  ikan nila di 

Balai Benih Ikan Puri ada 1 kolam yang digunakan. 

e. Kolam Indukan. 

 Kolam indukan ikan nila pada BBI ( Balai Benih Ikan ) Mojokerto 

memiliki kolam indukan berukuran berukuran 6 x 10 m2 dan kedalaman 40-70 cm 

serta berupa kolam beton.  

4.2.2 Prasarana Budidaya 

a. Bangunan Kantor 

Bangunan kantor pada Balai Benih IkanPuri, Mojokerto 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 Ligh) dan cahaya matahari yang 

masuk melalui jendela kaca.Sirkulasi udara dalam ruangan melalui saluran 

ventilasi. 
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b. Gedung Pertemuan/ TC (Training Centre) 

Gudang pertemuan digunakan sebagai ruang pertemuan atau rapat bersama 

dengan staff manajerial serta dinas. Ruangan gedung pertemuan dilengkapi 

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

pertemuan dapat dilihat di lampiran 3 pada gambar 

c. Mess / Asrama 

Balai Benih Ikan Puri, Mojokerto 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 dan untuk tamu. 

Kebersihan mess diserahkan pada penghuni mess. Ruang mess dilengkapi dengan 

kamar tidur,dan kamar mandi.Penerangan dalam ruangan mengunakan lampu TL 

(Tube Ligh) dan cahaya matahari yang masuk melalui jendela kaca.Sirkulasi udara 

dalam ruangan melalui saluran ventilasi.Gambar ruangan mess dapat dilihat di 

lampiran 3 pada gambar  

d. Laboratorium 

Laboratorium di Balai Benih Ikan Puri, Mojokerto terdapat bangunan 

laboratorium tetapi alat-alat nya belum ada karena labotarium masih baru 

dibangun.Penerangan dalam ruangan mengunakan lampu TL (Tube Ligh) dan 

cahaya matahari yang masuk melalui jendela kaca.Sirkulasi udara dalam ruangan 

melalui saluran ventilasi. 
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e. Transportasi 

Transportasi yang digunakan pada Balai Benih Ikan Puriberupa kendaraan 

roda dua dan mobil. 

f. Akses Jalan 

 Jalan yang dilalui untuk menuju lokasi di (BBI) Balai Benih Ikan Puri 

Mojokerto  sangat memadai karena jalannya sudah berupa paving. 

g. Komunikasi 

 Alat komunikasi yang digunakan para pegawai di (BBI) Balai Benih Ikan 

Puri Mojokerto adalah telepon genggam yang sering di gunakan buat alat 

komunikasi. 

h. Tenaga Listrik 

 Sistem pengadaan listrik besumber dari PLN yang berpusat di (BBI) Balai 

Benih Ikan Puri Mojokerto dengan tegangan sebesar 9000 VA dan apabila terjadi 

pemadaman lampu maka listrik bersumber dari genset yang diletakkan di dalam 

gubuk tambak. 

4.2.3 Komoditas yang dibudidayakan di Balai Benih Ikan (BBI) Puri. 

Mojokerto. Jawa Timur 

 Ikan Lele Sangkuriang  (Clarias gariepinus var. sangkuriang) 

 Ikan Nila    (Oreochromis niloticus) 

 Ikan Patin Siam   (Pangasius hypophthalmus) 
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 Ikan Mas    (Cyprinus carpio) 

4.3 Kegiatan Teknik Budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus)  

4.3.1 Persiapan Kolam 

Persiapan Kolam pada kolam budidaya ikan membutuhkan waktu selama 

1 minggu 10 hari sebelum diisi benih .Kolam permanen merupakan kolam yang 

dibangun dengan menggunakan bahan bangunan batu bata, pasir, dan semen. 

Dengan demikian, pematang kolam pada kolam permanen berupa bahan 

bangunan. Kolam permanen/ beton bagus dan banyak digunakan dalam budidaya 

ikan nila. Selain itu, kolam beton juga awet, dan mudah dibersihkan. Tidak ada 

aturan dalam ukuran dan bentuknya.Bisa digunakan untuk hampir pada semua 

ukuran ikan, baik yang kecil maupun besar. Larva pun sering dipelihara dalam 

kolam semen. Untuk ikan ukuran kecil biasa digunakan pada pemijahan missal 

(Priono dkk . 2012). 

 Kelebihan kolam permanen yaitu kolam memiliki kekuatan yang mampu 

bertahan lama sehingga dapat digunakan sampai bertahun-tahun (puluhan tahun), 

menghemat tenaga untuk perawatan kolam, tidak ada kebocoran kolam, kalaupun 

ada kebocoran, sangat minimal, perawatan kolam lebih mudah, ikan yang 

dipelihara tidak bisa keluar dari kolam karena ikan tidak mampu melubangi 

pematang dari bahan bangunan, kolam permanen dapat mencegah linsang atau 

berang-berang masuk ke kolam, kalaupun dapat masuk ke kolam, linsang atau 

berang-berang tidak akan dapat keluar lagi dari dalam kolam sehingga 

memudahkan peternak dalam menangkapnya. 
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Konstruksi dasar kolam permanen dilengkapi dengan bak yaitu disebut 

dengan istilah kobakan berbentuk persegi panjang dengan luas sekitar 0,5 sampai 

1,5% dari luas kolam, dan tingginya 50-70 cm. dibuat dekat outlet kolam, dengan 

fungsi utamanya adalah sebagai tempat berkumpulnya induk dan larva pada saat 

pemanenan. Saluran dasar kolam (kemalir) dibuat dari inlet hingga ke kobakan 

yang berfungsi untuk memudahkan induk dan larva dapat berkumpul dalam 

kobakan pada saat panen. 

Langkah-langkah dilakukan dalam persiapan kolam pada ikan nila yaitu  

pengeringan dasar kolam, pengeringan harus dilakukan karena berfungsi 

menghilangkan senyawa beracun serta membasmi  hama  dan  penyakit 

ikan, juga untuk memperbaiki pematang  yang  longsor  dengan  cara  

menambal dengan tanah bagian  berlubang,  serta perbaikan pintu  pemasukan dan 

pengeluaran air jika ada yang tidak berfungsi misalnya saringan yang rusak atau 

koyak, untuk mencegah ikan liar masuk ke dalam kolam,  mengikuti arus air,  

seperti ikan gabus, belut dan sebagainya. 

 Pada tahap selanjutnya yaitu pengapuran, digunakan kapur dolomit 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas dasar kolam. Kapur yang digunakan di 

kolam berfungsi untuk meningkatkan kesadahan dan alkalinitas air membentuk 

sistem penyangga (buffer) yang kuat, meningkatkan pH, desinfektan, 

mempercepat dekomposisi bahan organik, mengendapkan besi, menambah 

ketersediaan unsur P, dan merangsang pertumbuhan plankton serta benthos 

(Chanratchakool, 1995). Takaran yang dianjurkan 250 gr/m2– 500gr/m2 luas 
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kolam. Untuk kolam seluas 100 m2 , dosis kapur yang disebar 25000 gr – 50.000 

gr atau 25 – 50 kg. Biarkan selama 5 sampai 7 hari. 

Tahap terakhir adalah pemupukan, dilakukan untuk menumbuhkan makanan 

alami yang sangat dibutuhkan, baik oleh benih maupun induk di kemudian hari. 

Sangat  dianjurkan  pupuk  berupa  kotoran  unggas yang sudah menjadi tanah. 

Dengan takaran 250 gr/m2– 500 gr/m2 ; pupuk disebar merata di dasar kolam lalu 

dibiarkan selama 7 hari. Kemudian dilakukan pengisian air, setelah persiapan 

selesai masukkan air kedalamnya hingga ketinggian 10 cm dan biarkan selama 

beberapa hari agar makanan alami tumbuh. Kemudian, pemasukan air ditambah 

lagisampai mencapai ketinggian 100 cm. 

 Pada kolam pemijahan, dasar kolam dibuat miring ke arah pengurasan dan 

dilakukan pengolahan, pembuatan kemalir, pemupukan dan pengapuran.Kegiatan 

ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana dasar kolam berlumpur untuk 

pembuatan sarang dan meningkatkan kesuburannya agar cukup tersedia pakan 

alami untuk konsumsi induk dan larva hasil pemijahan. 

4.3.2 Pembenihan 

a. Seleksi induk 

 Tahapan awal dalam kegiatan pembenihan ikan adalah melakukan seleksi 

calon induk yang akan dipijahkan. Menurut Gustiano et. al. (2008), kegiatan 

pemuliaan yang saat ini sedang berkembang pesat di lndonesia adalah kegiatan 

seleksi individu dan seleksi famili, yang bertujuan untuk memperbaiki sifat 

fenotip individu.Perbaikan sifat ini mengarah pada perbaikan pertumbuhan. 
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 Cara seleksi induk yang dilakukan di BBI Puri , antara lain adalah dengan 

mengamati adanya abnormalitas dan asimetri pada tubuh calon induk. Menurut 

Wilkins ef a/ (1995), keadaan tersebut dapat diketahui dengan adanya perbedaan 

bentuk, ukuran, jumlah dan ciri-ciri morfologi yang lain pada organ tubuh 

berpasangan, antara organ bagian kiri dan bagian kanan. 

Tabel 1.Seleksi induk ikan nila jantan dan betina 

No Jantan Betina 

1.  Warna tubuh lebih cerah Warna tubuh lebih gelap 

2. Bentuk kelamin berupa tonjolan 

dan agak meruncing 

Bentuk kelamin tidak menonjol dan 

berbentuk bulat 

3.  Warna pada sirip ekor 

didominasi warna merah 

Warna pada sirip ekor berwarna hitam 

4. Memiliki satu lubang kelamin 

yang berfungsi untuk 

mengeluarkan sperma dan 

urine. 

Memiliki dua lubang kelamin yaitu 

untuk mengeluarkan telur dan untuk 

mengeluarkan urine. 

(Sumber : Judantari, 2008) 

b. Pemijahan  

 Proses pemijahan ikan nila dilakukan secara tradisional/ alami yang dapat 

dilakukan di dasar kolam. Hal ini sesuai bahwa pada saat pemijahan, induk jantan 

ikan nila akan membuat suatu lingkaran di dasar kolam atau sarang kemudian 
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mengundang betina datang dan melakukan pemijahan secara masal (Brotoadji, 

2011). 

Ikan nila mulai memijah pada umur 4 bulan atau berat sekitar 300 gram. 

Perbandingan ikan jantan dan betina yaitu 1 : 3. Proses pemijahan membutuhkan 

waktu ± 1 - 2 bulan hingga ikan nila mampu menghasilkan larva. Proses 

pemijahan berawal dari ikan betina yang mengeluarkan telur dan kemudian ikan 

jantan menyemprotkan spermanya sehingga terjadi pembuahan. Dalam waktu 2 

minggu induk betina mampu menghasilkan telur. Telur yang berhasil dibuahi 

dimasukkan dalam mulut induk betina dan dierami (karena ikan nila memiliki 

sifat mouth breeding), kemudian menetas setelah 5 – 6 hari.Setelah telur menetas 

dan menjadi larva, induk nila membutuhkan waktu 2 minggu untuk 

memeliharanya. Setelah 2 minggu pemeliharaan larva yang dihasilkan akan 

dimuntahkan oleh induk betina.           

c. Pemeliharaan larva 

Pengambilan larva ikan nila dilakukan pada minggu ke 3 dengan 

menggunakan waring selama 3-4 hari.Setelah ditangkap larva dipindahkan ke 

dalam ember dan ditampung dalam hapa halus yang dipasang di kolam tersebut. 

Saat itu juga larva harus ditebar di kolam pendederan (Arie, 2000). 

4.3.3 Pendederan 

a. Seleksi Benih 

Pendederan merupakan kelanjutan pemeliharaan ikan nila dari hasil 

pembenihan untuk mencapai ukuran tertentu untuk dibesarkan. Tujuan dari 
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pendederan ini adalah untuk memperoleh ikan nila yang mempunyai ukuran 

seragam, baik panjang dan berat dan memberikan kesempatan ikan  nila 

mendapatkan makanan sehingga pertumbuhan juga seragam (Khairuman dan 

Amri, 2007). 

Benih yang telah berumur 7 - 8 hari dengan ukuran 1 - 1,5 cm ditebar di 

kolam pendederan. Penebaran benih ikan sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari 

pada saat suhu rendah (Marlisa, 2016). Benih yang belum berumur kurang dari 

satu bulan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan yang mendadak. Oleh 

karena itu, benih sebelum ditebar dilakukan penyesuaian lingkungan barunya 

(aklimatisasi). Proses aklimatisasi dilakukan agar suhu air menjadi sama. 

Biasanya larva ikan nila dipelihara dalam kolam pendederan selama 1 bulan, pada 

umur tersebut benih ikan sudah mencapai ukuran 3 – 5 cm. 

b. Pertumbuhan  

 Pertumbuhan yang terjadi pada ikan nila dapat diketahui dengan cara 

mengukur berat tubuh ikan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui petumbuhan ikan 

nila selama pemeliharaan. Berdasarkan data sekunder yang didapat dari Balai, 

perhitungan laju pertumbuhan spesifik pada ikan nila yaitu 0,7%.  

4.3.4 Pembesaran 

a. Seleksi Benih 

 Pembesaran benih yang berasal dari BBI Puri sendiri. Benih yang akan 

dipelihara sebaiknya diseleksi terlebih dahulu agar ukuran benih seragam. Akan 
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tetapi, pada lokasi Praktek Kerja Lapang seleksi benih tidak dilakukan, sehingga 

benih yang dipelihara mempunya ukuran yang tidak seragam. 

b. Penebaran Benih 

 Penebaran benih dilakukan setelah proses aklimatisasi agar ikan tidak 

mengalami stress yang dapat mengakibatkan kematian.  

Kegiatan pembesaran digunakan untuk menghasilkan nila ukuran 

konsumsi atau ukuran pasar. Nila yang diperjualbelikan sebagai ikan konsumsi 

ukurannya mulai dari 200 g/ekor - 1.000 g/ekor. Benih nila yang dibutuhkan 

untuk pembesaran sebaiknya telah berukuran 8-12 cm. Kedalaman air untuk 

pembesaran 80-100 cm. nila diberi pelet sebesar 4-2 % biomass ikan dan 

diberikan 3-5 kali sehari.Dengan menebar benih ukuran 8-12 cm selama 4 bulan 

pemeliharaan dapat mencapai 400-600 g/ekor. 

c. Pertumbuhan  

 Pertumbuhan yang terjadi pada ikan nila dapat diketahui dengan cara 

mengukur berat tubuh ikan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui petumbuhan ikan 

nila selama pemeliharaan. Berdasarakan data sekunder yang didapat dari Balai , 

perhitungan laju pertumbuhan spesifik ikan nila yaitu 5,7% 

4.3.5 Pakan 

 Pakan yang diberikan pada lokasi praktek kerja lapang adalah pakan 

buatan berupa pellet. Pakan yang baik memiliki komposisi zat gizi yang lengkap 

seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral (Cahyono, 2001).Pakan 
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menjadi unsur terpenting dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

ikan. Biaya pakan pada suatu proses budidaya mencapai 60-70 % dari biaya 

produksi (Sahwan 2004).  

Pemberian pakan pada kolam pemijahan, pendederan, indukan dan pembesaran 

ikan nila pada BBI Puri diberikan sebanyak 2x dalam 1 hari yaitu pada pagi hari 

jam 07.00 wib dan pada sore hari pukul 16.00 wib. Ikan Nila dewasa ataupun 

induk pada umumnya mencari makanan di tempat yang dalam jenis makanan 

yang disukai ikan dewasa adalah  fitoplankton, seperti algae berfilamen,tumbuh-

tumbuhan air, dan organisme renik yang melayang-layang dalam air (Rukmana, 

1997). 

Selama pendederan, benih ikan mendapatkan makanan alami dan juga diberi 

pakan tambahan berupa pelet yang telah dihaluskan. Pakan yang diberikan harus 

lebih kecil dari bukkan mulut larva dan jumlah pakan. Menurut Sutisna dan 

Sutarmanto (1999), ketersediaan pakan alami merupakan faktor pembatas bagi 

kehidupan benih ikan di kolam.Di dalam unit pembenihan, jasad pakan harus 

dipasok secara kontinyu. Keistimewaan pakan alami bila dibandingkan dengan 

pakan buatan adalah kelebihan pakan alami sampai batas tertentu tidak 

menyebabkan penurunan kualitas air. 

Jumlah pakan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan.Jumlah pakan yang 

diberikan 3% dari berat biomas ikan perhari (Ditjenkanbud, 2008). Bila pakan 

yang diberikan kurang dari yang di butuhkan kemungkinan yang terjadi adalah 

pakan tersebut hanya digunakan hanya untuk memprtahankan kondisi tubuh saja 
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sedangkan bila berlebihan ikan tidak akan menghabiskannya, sehingga terjadi 

pembusukan sisa pakan. Menurut Admadja dkk (1985) pemberian pakan perhari 

adalah 2-5% dari bobot ikan yang dipelihara. Perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran . 

 

FCR = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 (𝑔)

(𝑊𝑡+𝐷)−𝑊𝑜
 

Keterangan : 

FCR = Rasio konversi pakan 

Wo = Berat hewan uji penelitian (g) 

Wt = Berat hewan uji akhir penelitian (g) 

D   = Bobot Total Ikan yang mati 

Tabel 2. Data tingkat efisiensi penggunaan pakan 

FCR HASIL 

Pendederan 0,8 

Pembesaran 0,3 

 

4.3.6 Manajemen Kualitas Air 

Air sebagai media hidup ikan harus memiliki sifat yang cocok bagi 

kehidupan ikan, karena kualitas air dapat memberikan pengaruh terhadap 
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pertumbuhan mahluk-mahluk hidup di air (Djatmika, 1986). Kualitas dan sumber 

air yang tersedia harus menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi 

budidaya, karena intensitas pemeliharaan ikan nila tergantung pada tempat 

pemeliharaan dan air yang tersedia (Prihatman, 2000). Kualitas air yang diukur 

pada lokasi Praktek Kerja Lapang, antara lain : suhu, oksigen terlarut, pH, 

salinitas, kecerahan, dan ammonia. 

Tabel 3. Kualitas air pada kolam pemijahan, indukan, pendederan dan pembesaran 

ikan nila 

Kolam Pemijahan 

Parameter Pagi Sore 

Suhu ( ) 30 31 

pH 8 8 

DO (mg/l) 6 6 

Salinitas 0 0 

Amonia 
0 0 

Kecerahan (cm) 
27 28 
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Kolam Indukan  

Parameter Pagi Sore 

Suhu ( ) 29 30 

pH 8 8 

DO (mg/l) 6 6 

Salinitas 0 0 

Amonia 
0 0 

Kecerahan (cm) 
25 26 

 

Kolam Pendederan 

Parameter Pagi Sore 

Suhu ( ) 29 30 

pH 8 8 

DO (mg/l) 6 6 

Salinitas 0 0 

Amonia 
0 0 

Kecerahan (cm) 
45 43 
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Kolam Pembesaran 

Parameter Pagi Sore 

Suhu ( ) 30 30 

pH 8 8 

DO (mg/l) 6 6 

Salinitas 0 0 

Amonia 0 0 

Kecerahan (cm) 26 24 

a. Suhu 

 Suhu merupakan factor fisik yang penting, yang mempunyai pengaruh 

besar terhadap pertukaran zat (metabolism) dari makhluk hidup, terutama 

organime perairan (Mukti dkk., 2004). 

Pengukuran suhu dilakukan setiap pagi hari dan sore hari selama 4 minggu 

dengan menggunakan termometer.Suhu pada kolam pemijahan, indukan, 

pendederan dan pembesaran ikan nila didapatkan rata-rata berkisar antara 29 – 30 

. Hal ini berarti suhu air pada kolam pemeliharaan ikan nila cenderung stabil. 

Menurut Allanson et al. (1971), suhu yang dapat ditoleransi oleh ikan nila 

berkisar 25 - 30°C.  

Perubahan suhu mendadak dapat menyebabkan ikan mengalami stress. Hal 

ini biasa terjadi terutama pada saat memasukkan ikan baru ke dalam kolam, 
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dimana usaha penyesuaian suhu tidak dilakukan dengan baik atau pada saat 

menambahkan air baru yang memiliki suhu tidak sama.Penurunan suhu secara 

perlahan jarang menimbulkan terjadinya stress pada ikan, meskipun demikian 

suhu hendaknya dikembalikan ke kondisi semula secara perlahan-lahan dalam 

waktu satu jam atau lebih. Pertumbuhan ikan nila biasanya akan terganggu jika 

suhu habitatnya lebih rendah dari 14 oC atau pada suhu tinggi 38 0C. Ikan nila 

akan mengalami kematian pada suhu 6 oC atau 42 oC (Arie, 2000). 

b. Derajat keasaman (pH) 

 Pengecekan pH pada kolam pemijahan, indukan, pendederan dan 

pembesaran ikan nila dilakukan sebanyak dua kali yaitu saat pagi dan sore hari 

selama 4 minggu dengan menggunakan alat pH paper.Cara pengukuran pH yaitu 

pH paper dimasukkan ke dalam air, tunggu beberapa saat dan cocok kan dengan  

Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan rata-rata pH yaitu 8. 

 Nilai pH merupakan indikator tingkat keasaman suatu perairan.Beberapa 

faktor yang mempengaruhi pH perairan diantaranya aktivitas fotosintesis, suhu, 

dan terdapatnya anion dan kation. Menurut Sherif (2009), kisaran pH untuk 

pertumbuhan optimalnya terjadi pada pH 7-8, sedangkan pH untuk habitat ikan 

nila antara 6-8,5. Pengaruh pH perairan dapat terjadi pada kelangsungan hidup 

dan pertumbuhan ikan.Tinggi rendahnya pH di luar kisaran toleransi ikan 

menyebabkan rendahnya bobot akhir dan pada nilai pH ekstrim bisa mengganggu 

ikan (Hepher dan Pruginin, 1981). 
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c. Oksigen Terlarut (DO) 

 Kandungan oksigen terlarut merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi ketersediaan nutrient dalam perairan. Oksigen terlarut merupakan 

makronutrien yang diperlukan oleh tanaman (tanaman air) dalam jumlah banyak 

(Mukti dkk., 2004). Pengecekan kadar DO dilakukan setiap dua kali seminggu 

menggunakan DO test kit.Dari hasil yang didapatkan rata-rata DO pada kolam 

pemeliharaan yaitu 6 mg/l.. .  

Menurut Wedemeyer (1996) bahwa batas aman dibutuhkan untuk 

memenuhi peningkatan sementara laju konsumsi oksigen yang berkaitan dengan 

aktivitas renang, proses makan yang berlebihan dan peningkatan karbondioksida 

Kisaran konsentrasi oksigen yang lebih aman dalam budidaya perairan antara 5 - 7 

mg/l. Penurunan konsentrasi oksigen terlarut hingga di bawah 5 mg/l dapat 

menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi, pertumbuhan, dan kematian 

organisme budidaya. 

d.Amonia 

 Pengukuran kadar amonia pada kolam pemeliharaan ikan nila setiap dua 

kali seminggu dengan menggunakan NH3 testkit yang berlangsung selama 4 

minggu.  

 Amonia (NH3) dieksresikan oleh banyak organisme akuatik dan terus 

diproduksi sebagai hasil dari dekomposisi ekskresi dari organisme mati.Persentase 

amonia (NH3) meningkat dengan meningkatnya nilai pH dan suhu perairan.Selain 

terdapat dalam bentuk gas, amonia (NH3) membentuk kompleks dengan beberapa 
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ion logam.Amonia (NH3) juga dapat terserap ke dalam bahanbahan tersuspensi 

dan koloid sehingga mengendap di dasar perairan. Hilangnya amonia (NH3) ke 

atmosfer juga dapat ditingkatkan oleh kecepatan angin dan suhu.Konsentrasi 

amonia dipengaruhi oleh pH, suhu air, salinitas, konsentrasi oksigen,dan 

konsentrasi natrium serta kesadahan (Wedemeyer, 1997). 

 Nilai amonia (NH3) terukur pada perairan relatif rendah berada pada 

kisaran 0,003 mg/l hingga 0,018 mg/l. Sawyer dan McCarty (1978) 

mengemukakan bahwa kadar amonia (NH3) pada perairan tawar sebaiknya tidak 

lebih dari 0,02 mg/l. Jika kadar amonia (NH3) lebih dari 0,02 mg/l, perairan 

bersifat toksik bagi beberapa jenis ikan 

e. Salinitas 

Salinitas merupakan kadar garam yang terkandung dalam suatu perairan 

yang mengandung zat yang terurai menjadi zat-zat lain oleh bakteri laut yang 

dimanfaatkan oleh tumbuhan laut untuk fotosintesis (Romimoharto dan Juwana, 

2001). Pengukuran kadar salinitas pada kolam pemeliharaan ikan nila 

menggunakan refraktometer selama empat minggu sekali.  

 Kadar salinitas selama pengukuran 4 minggu didapatkan hasil yaitu 0,2 -

0,4 ppt. Hal ini sesuai dengan pernyataan Guner et al. (2005) dalam Ath-thar dan 

Gustiono, (2010), bahwa salinitas yang sesuai dengan kemampuan sistem 

osmoregulasi ikan dapat meningkatkan pertumbuhan dan masih dalam batas 

toleransi ikan nila untuk tumbuh dan bertahan hidup. 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

43 

PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK BUDIDAYA  FITRIA AYU 

f. Kecerahan 

 Pengukuran tingkat kecerahan dilakukan setiap hari dalam 4 minggu 

menggunakan secchi disk. Berdasarkan hasil yang didapatkan rata-rata yaitu 24 -

45 cm. Kekeruhan pada kolam diduga disebabkan oleh fitoplankton karena 

terlihat dari air yang berwarna hijau muda. 

 Menurut Kordi dan Tancung (2007), kekeruhan yang baik adalah 

kekeruhan yang disebabkan oleh jasad-jasad renik atau plankton. Adapun tingkat 

kecerahan yang baik untuk kehidupan ikan adalah 30 - 40 cm yang di ukur dengan 

menggunakan secchi disk. Apabila kedalaman kurang dari 25 cm, maka 

pergantian air harus cepat dilakukan sebelum fitoplankton mati berurutan yang 

diikuti penurunan oksigen terlarut secara drastis. 

4.3.7 Pengendalian Hama Penyakit 

 Sumber – sumber infeksi penyakit pada ikan nila umumnya disebabkan 

oleh lima hal yaitu parasit, lingkungan yang mengandung toksin, lingkungan 

dengan goyangan suhu tinggi, makanan yang tidak sesuai dan kondisi pathogen 

karena kelainan-kelainan dari tubuhnya (DR. K.F. Vaas dalam Kusumah H, 

1976). Menurut Gargas, (1995) organisme patogen tersebut diantaranya adalah 

endoparasit dan ektoparasit. Arnott et al. (2000) menyatakan bahwa, umumnya 

parasit pada ikan adalah golongan Crustacea, cacing (trematoda, nematoda, dan 

cestoda), dan protozoa. Parasit ini menginfeksi sirip, sisik, operkulum dan insang 

ikan. 
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 Dalam pengamatan hama dan penyakit pada ikan nila, dilakukan 

pemeriksaan ektoparasit yaitu dengan cara mengamati tanda-tanda luar pada 

permukaan tubuh, insang, sirip, dan operkulum ikan untuk menentukan 

keberadaan parasit pada ikan tersebut.  Berdasarkan hasil pengamatan ektoparasit 

pada ikan nila, tidak ditemukan adanya parasit. 

4.4  Pemanenan dan Pemasaran 

a. Pemanenan 

Kegiatan pemanenan benih ikan dilakukan pada pagi atau sore hari.Dalam 

pemanenan benih di BBI Puri dilakukan secara sebagian atau panen selektif. 

Panen sebagian atau selektif ini dilakukan tanpa pengeringan kolam, ikan yang 

akan di panen dipilih dengan ukuran tertentu. Pemanenan dilakukan dengan 

menggunakan waring yang atasnya telah ditaburi umpan.(Fatimah, 2010). 

SR ikan nila pada kolam pendederan dan kolam pemebesaran yaitu 100%. 

Hasil panen benih ikan nila terdiri dari berbagai ukuran diantaranya berukuran 2 – 

3 cm. Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan pemanenan benih ikan nila 

yaitu pengurasan kolam, air inlet dialirkan, pemasangan saringan di outlet, 

menyerok benih dimulai dari outlet menuju inlet, mengangkut benih ke bangsal 

pemberokan, membersihkan benih dari kotoran dan grading berdasarkan ukuran. 

 Prosedur yang dilakukan yaitu panen benih ikan nila dilakukan pada pagi 

hari yaitu pukul 06.00 – 07.00 WIB kemudian memasang saringan pada pipa 

outlet, mengurangi air di kolam pendederan secara perlahan hingga ketinggian air 

di depan pintu pengeluaran air sekitar 30 cm, menyeser benih dengan 
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menggunakan saring, menampung benih dalam bak plastik yang telah diisi air 1/3 

bagian, mengangkut benih ikan di bak plastik menuju bangsal pemberokan, 

meletakkan benih ikan ke dalam bak pemberokan secara perlahan, membersihkan 

kotoran yang terbawa bersama benih, melakukan grading berdasarkan ukuran 

benih yang sama, menempatkan benih pada bangsal benih sesuai dengan ukuran 

grading. 

b. Pemasaran 

Pemasaran yang dilakukan di Balai Benih Ikan (BBI) Mojokerto bersifat 

pasif artinya pembeli datang sendiri untuk membeli ikan tersebut atau yang sering 

disebut pedagang pengumpul. Pembeli biasanya adalah petani ikan yang berasal 

dari daerah Pacet, Gresik, Sidoarjo, Gempol,Jombang, Surabaya dan masyarakat 

sekitar.  

Terdapat beberapa tahap dalam pengemasan benih yaitu ,Menghitung 

jumlah benih, memasukkan benih ke dalam kantong plastic, memasukkan oksigen 

ke dalam plastik, kemudian mengikat dengan karet. 

 Ketentuan kepadatan ikan dalam kantong plastik berdasarkan ukuran dan 

lama pengangkutan sebagai berikut : (Dengan lama pengangkutan 6 – 8 jam). 

 

Tabel 4. Ketentuan kepadatan ikan dalam kantong plastik 

Ukuran ikan (cm) Kepadatan (ekor) 

1 – 3 

3 – 5 

1000 – 1500 

750 – 1000 
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4.5 Hambatan dan Kemungkinan Pengembangan Usaha 

4.5.1 Hambatan yang Dihadapi  

 Pada Balai Benih Ikan Puri terdapat beberapa hambatan yang dihadapi 

yaitu debet air yang berasal dari saluran semakin berkurang semakin berkurang 

terutama pada musim kemarau, saluran pemasukan dan pengeluaran air 

kondisinya kurang  memadai, peremaian induk yang kurang produktif dan 

peralatan pemebenihan, tenaga kerja/ operator kurang dan faktor musim.  

 Pada puncak musim penghujan (bulan Januari – Februari) dan puncak 

musim kemarau (bulan Juli - Agustus), produksi benih ikan biasanya turun.Hal ini 

dikarenakan pada bulan-bulan tersebut suhu lingkungan menjadi ekstrim sehingga 

tingkat metabolisme ikan menurun dan produksi telur dari induk ikan nila 

berkurang. 

4.5.2 Kemungkinan Pengembangan Usaha 

Pembenihan ikan nila merupakan yang paling sering dicari oleh pembeli di 

Balai Benih Ikan (BBI) Mojokerto. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pembeli 

yang memesan benih ikan nila yang berkualitas. Sampai saat ini, Balai Benih Ikan 

(BBI) Mojokerto merupakan pusat benih ikan nila di Jawa timur dengan jumlah 

pembeli yang tidak pernah berkurang dan terpercaya dalam kualitas sehingga 

pengembangan usaha pembenihan nila masih sangat lebar. 
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4.6  Analisis Kelayakan Usaha 

 Analisis usaha dalam budidaya ikan nila (O. niloticus) di BBI Puri, 

Mojokerto bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha tersebut dengan 

menghitung keuntungan, tingkat keuntungan, Revenue Cost Ratio(R/C), Break 

Even Point dan Payback Period. Penentuan besarnya volume penjualan yang 

harus dicapai untuk mendapat titik impas meliputi biaya tetap, biaya variabel, 

biaya total, pendapatan total, keuntungan dan kerugian. Perhitungan analisis usaha 

dapat dilihat pada lampiran 9. 

 Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh pendapatan per tahun 

sebesar Rp 125.000.000 serta Revenue Cost Ratio(R/C) adalah sebesar 2.1. R/C 

didapatkan dari total pendapatan dibagi total biaya operasional. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Karim (2005) yang menyatakan bahwa sebuah usaha dikatakan 

layak apabila nilai R/C lebih besar daripada 1.  Semakin tinggi nilai R/C nya 

maka tingkat keuntungan suatu usaha juga akan semakin tinggi. Analisis untuk 

mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha mencapai titik 

impas yaitu tidak untung dan tidak rugidisebut Break Even Point(BEP). BEP 

produksi sebesar 24.615 ekor dan BEP harga sebesar Rp 2.350 berarti titik impas 

usaha terjadi saat volume produksi dan pendapatan mencapai nilai 

tersebut.Menurut Adi (2011) payback period adalah lama waktu yang diperlukan 

agar biaya investasi yang dikeluarkan dapat diperoleh kembali seluruhnya.Jangka 

waktupengembalian modal usaha budidaya ikan nila adalah 5,83berarti modal 

yang diinvestasikan dalam suatu usahaakan kembali setelah 5 tahun 8 bulan. 

Keuntungan atau laba per tahun dalam usaha budidaya ikan niladi BBI Puri adalah 
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sebesar Rp 67.153.300. Keuntungan didapat dari total pendapatan dikurangi 

dengan total biaya operasional. 
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V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Teknik budidaya ikan nila meliputi kegiatan persiapan kolam, 

pembenihan, pendederan, pembesaran, manajemen pakan, monitoring 

kualitas air, hama dan penyakit, pemanenan, pemasaran, analisis usaha, 

hambatan serta kemungkinan pengembangan usaha. 

2. Hambatan yang terdapat dalam teknik budidaya ikan nila (Oreochromis  

niloticus) di BBI Puri, Mojokerto adalah penanganan penyakit pada ikan 

nila dan faktor musim yang menyebabkan produksi benih ikan nila 

menurun. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan beberapa hambatan yang ditemui selama Praktek Kerja 

Lapang, sebaiknya dilakukan penanganan dalam produksi benih.  

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK BUDIDAYA  FITRIA AYU 

DAFTAR PUSTAKA 

Allanson, B.R., Bok, A., and Van Wyk, N.I. 1971. The Influence of Exposure to 

 Low Temperature on Tilapia mossambica Peters (Cichlidae). II. Changes 

 in serum osmolarity, sodium, and chloride ion concentrations. Journal of 

 Fish Biology 3:181-185. 

 

Amri, K. dan Khairuman, 2003. Budidaya Ikan Nila Secara Intensif. Agromedia 

 Pustaka, Depok. 75 hlm. 

 

Arie, U. 2000. Pembenihan dan Pembesaran Ikan Nila Gift. Penebar Swadaya. 

 Jakarta 

 

Arnott, S.A., I. Barber, and F.A. Huntingford. 2000. Parasit eassociated growth 

 enhancement in a fish-cestode system. Proc. Roy. Soc. B. 267:657-663. 

 

Ath-thar F.H.M, dan Gustiano R., 2010. Performa Ikan Nila Best Dalam Media 

 Salinitas.[Jurnal]. Balai Riset Perikanan Budidaya Perairan Air Tawar. 

 Bogor. 

 

Austin B, Austin DA. 1993. Bacterial fish Pathogens. In Disease in Farmed and 

 wild fish, Ellis Horwood Ltd, Publisher, Chichester, England. 

 

Brotoadji, S. 2011. 21 Hari Pembibitan Lele, Gurami, Nila. Araska. Yogyakarta. 

 

Cahyono, Tri Bambang. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. 

 

Cahyono, B. 2001. Budi Daya Ikan di Perairan Umum. Kanisius. Yogyakarta 

 

Chanratchakool, P., Turnbull, J.F., Smith, S.F., Limsuwan,C. 1995. Health 

 management in Shrimp Ponds. 2nd Edition. Bangkok: Aquatic Animal 

 Health Research Insitute. Dept. of Fisheries. Kasetsart University Campus.  

 

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DKP, 2006. Kebijakan Pengelolaan 

 Sumberdaya Ikan Dalam Rangka Pengelolaan Perikanan Yang 

 Bertanggung Jawab Sebagai Upaya Penanggulangan Konflik Nelayan. 

 Makalah Seminar, Makassar. Gillett, R., 2001. Revising Fisheries 

 Legislation in Indonesia : Fisheries Management, FAO-Indonesia 

 Technical Cooperation Programme. Rome-Jakarta. 

 

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. 2008.Cara Pembenihan Ikan yang Baik.

 Direktorat Jenderal Perikanan. Jakarta 

 

Djatmika, 1986.Usaha Perikanan Air Deras. Simplek .Jakarta 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

51 

PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK BUDIDAYA  FITRIA AYU 

Effendi, I. 2004. Pengantar Akuakultur. Penebar Swadaya. Jakarta.  

El-Sherif, M.S. and A.M.I. El-Feky. 2009. Performance of nile tilapia

 (Oreochromis niloticus) fingerlings. II. Influence of different water 

 temperature. Int. J. Agric. Biol. 11:301-305 

 

Fatimah, D. E. 2010. Meraup Untung Besar Dari Budidaya Ikan Nila. Lyly 

 Publisher. Yogyakarta 

 

Gargas, J. 1995. Internal Parasites Of Fish: Cestodes, Digeneans and Nematodes. 

 FAMA, Australia 

 

Gustiano, R., Otong Taenal, A., E. Nugroho. 2008. Perbaikan Pertumbuhan lkan 

 Nila (Oreochromis niloticus) dengan Seleksi Famili. Media 

 Akuakultur,3(2):98-106. 

 

Hadiroseyani, Y., Hariyadi, P., dan Nuryati, S. 2006. Inventarisasi Parasit Lele 

 Dumbo (Clarias sp.) di Daerah Bogor. Akuakultur Indonesia. Departemen 

 Budidaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut 

 Pertanian Bogor, Bogor 

 

Hepher, B., dan Pruginin, Y. 1981. Commercial Fish Farming with Special 

 Reference to Fish Culture in Israel. John Willey and Sons, New York. 

 

Jangkaru, Z.2004. Pembesaran Ikan Air Tawar di Berbagai Lingkungan 

Pemeliharaan. Penebar Swadaya. Jakarta. 96 hal 

 

Judantari, Sri.,Khairuman dan Amri, Khairu;. 2008. Nila Arwana Prospek Bisnis 

dan Teknik Budidaya Nila Unggul. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 

 

Khairuman dan K. Amri. 2007. Budidaya Ikan Nila Secara Intensif. Agromedia 

Pustaka. Jakarta.  89 hal. 

 

Kordi, K. M. Ghufran. 2004. Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan. Cetakan 

Per ama. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

 

Kordi, K. M. Ghufran. 2007. Pengelolaan Kualitas Air. PT Rineka Cipta, Jakarta 

 

Marlisa.2016. Untung Melimpah dari Beternak Ikan Nila. Air Publising. Jawa 

Barat. 

 

Mukti, A. T., M. Ariefdan W. Hastuti. 2004. Diktat KuliahDasar-Dasar 

Akuakultur. Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Airlangga. 

Surabaya. 112 hal. 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

52 

PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK BUDIDAYA  FITRIA AYU 

Moh., Nazir, 1999, Metode Penelitian, Cetakan Ketiga, Jakarta, Ghalia 

Indonesia.Post G. 1987. Textbook of Fish Health. T. FH. Publicasion 

Inc, New York. 

Moh.,Nazir, 2011. Metode Penelitian. Cetakan 6. Bogor: Penerbit Ghalia 

Indonesia 

 

Prabowo, Wisnu. 2007. Pengaruh Dosis Bacitracine Methyledisalisilat (BMD) 

Dalama Egg Stimulant yang Dicampur Dengan Pakan Komersil 

Terhadap Produktivitas Ikan Lele Sangkuriang  Clarias sp. IPB: Bogor 

 

Prihatman, K., 2000. Budidaya Ikan Patin (Pangasius pangasius) : 

Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. 

 

Priono, Bambang dan Satyani, Darti.2012. Penggunaan Berbagai Wadah Untuk 

Pembudidayaan Ikan Hias Air Tawar.Balai Penelitian dan 

Pengembangan Budidaya Ikan Hias. Media Akuakultur Volume 7 Nomor 

1 Tahun 2012. 

 

Rukmana, R. 1997. Ikan Nila, Budidaya dan Prospek Agribisnis. Yogyakarta : 

Kanisius 

 

Romimoharto, K. dan S. Juwana. 2001. Biologi Laut. Djambatan. Jakarta. Hal 19-

21 

 

Saanin. 1984. Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan. Bina Rupa Aksara.Jakarta. 

 

Sahwan F. 2004. Pakan Ikan Ekonomi dan Udang: Formulasi, Pembuatan, Analisa 

 Ekonomi. Penebar Swadaya, Jakarta. 

 

Sawyer, C.N. and McCarty, P.L. 1978.Chemistry for Environmental Engineering.

 Third edition. McGraw-Hill Book Company, Tokyo 

 

Sutisna, D.H dan R. Sutarmanto. 1979. Pembenihan Ikan Air Tawar. Kasinius. 

 Jakarta. 

 

Suyanto, Rachmatun. 2003. Nila. Jakarta: Penebar Swadaya 

 

Songadji, E.M. dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis 

dalam Penelitian. ANDI. Yogyakarta.hal. 1 – 100. 

 

Trewavas E., 1983. Tilapiine species of the genera Sarotherodon, Oreochromis 

 and Danakilia. London: British Museum (Natural History) Publications No 

878 p 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

53 

PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK BUDIDAYA  FITRIA AYU 

Tubagus,Y. 2014. Strategi Pengembangan Pembenihan Ikan Patin Siam 

(Pangasius hypopthalmus) di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. 

Jurnal Manajemen Perikanan dan Kelautan. 1(1): 12-20 

 

Widiyati , A dan M. T. D, Sunarno. 2010. Dampak Penggunan Pakan Buatan 

 Terhadap Keberlanjutan Perikanan Budidaya di Perairan Waduk . Badan 

 research kelautan dan perikanan. Bogor. 

 

Wikins, N.P., E. Gosling, A. Curatolo, A. Linnane, C. Jordan and H.p. Courney.

 19gS. Fluctuating asymmetry in Atlantic Salmon, European Trout and 

 their hybrids, including triploids. Aquaculture . 1 37 :77 -85. 

 

Wedemeyer, G.A. 1997. Effects of Rearing Conditions on The Health and

 Physiological Quality of Fish in Intensive Culture. In Fish Stress and

 Health in Aquaculture.Vol. 62 (eds. G. K. Iwama, A. D. Pickering, J. P.

 Sumpter and C. B. Schreck), pp. 35-71. Cambridge: Cambridge University

 Press. 

 

Yulianty Adipu, Hengky Sinjal dan Juliaan Watung . 2011.Ratio Pengenceran 

 Sperma Terhadap Motilitas Spermatozoa, Fertilitas dan Daya Tetas Ikan 

 Lele (Clarias sp.) .Unsrat . Manado 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

54 

PRAKTEK KERJA LAPANG  TEKNIK BUDIDAYA  FITRIA AYU 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Peta Lokasi Rencana Praktek Kerja Lapang di Balai Benih Ikan Puri, 

Desa Kebonagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Propinsi 

Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : www.googlemaps.com diakses 22 Desember 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.googlemaps.com/
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Lampiran 2.Struktur organisasi Balai Benih Ikan Puri, Mojokerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAKSANA URUSAN 

PRODUKSI BENIH 

MUKTAR 

NIP. 196408031986021004 

KEPALA BBI 

KOMARI, SP 

NIP. 196404171986031020 

PELAKSANA URUSAN 

ADMINISTRASI 

SUDARMAJI 

NIP. 196803101994031006 

PELAKSANA URUSAN 

DISTRIBUSI 

IMAM SUNARYO 

NIP. 196404121986031027 
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Lampiran 3. Alat dan Bahan 

 

 

Termometer 

 

 

Secchi disk 

 

 

pH paper 

 

Refraktometer 

 

 

Pemeriksaan ektoparasit dan 

endoparasit 

 

 

 

Mikroskop 
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Amonia 

testkit 

 

DO testkit 
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Lampiran 4. Sarana dan Prasarana di BBI Puri, Mojokerto 

 

 

Kolam pemijahan ikan nila 

 

 

Kolam indukan ikan nila 

 

 

Kolam pendederan ikan nila 

  

 

Kolam pembesaran ikan nila 

 

 

Ruang kantor 

 

 

Ruang Aula/ Pertemuan 
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Kendaraan roda dua dan keadaan roda 

empat 

 

Alat komunikasi 

 

Akses Jalan Paving 

 

Pakan 
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Lampiran 5. Kegiatan Praktek Kerja Lapang 

 

 

 

Induk Betina ikan nila 

 

 

Induk jantan ikan nila 

 

 

Benih Ikan nila pengambilan 

pertama 

 

 

Benih Ikan nila pengambilan kedua 
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Betina Ikan Nila 

 

 

Jantan Ikan Nila 

 

 

 

 

 

 

Panjang Betina Ikan Nila 

 

 

 

 

 

 

Panjang Jantan Ikan Nila 

 

 

 

 

 

 

 

Berat Betina Ikan Nila 

 

      

 

 

 

 

 

Berat Jantan Ikan Nila 

 

Packing ikan nila 
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Lampiran 6. Perhitungan Pertumbuhan, laju pertumbuhan dan tingkat 

kelangsungan hidup ikan nila 

A. Pendederan 

P  = Wt - Wo 

 = 4, 65 – 1,25 

 = 3,4 cm 

 

  SGR = 
ln(Wt) −ln (Wo)

𝑡
 x 100% 

   = 
0,337−0,125

30
 x 100% 

   = 0,7 % 

 

 SR  =  
𝑁𝑡

𝑁𝑜
 x 100% 

  

  =
200

200
 𝑥 100% 

 

  = 100 % 

 

B. Pembesaran 

 P  = Wt - Wo 

  = 17,6 - 11 

  = 6,6 cm 

 

 SGR = 
ln(Wt) −ln (Wo)

𝑡
 x 100% 

  = 
2,97−−1,25

30
 x 100% 

  = 5,7 % 

 

 SR  =  
𝑁𝑡

𝑁𝑜
 x 100% 

  

  =
100

100
 𝑥 100% 

 

  = 100 % 
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Lampiran7.Perhitungan Rasio Konversi Pakan Ikan Nila 

 

A. Pendederan 

 

FCR = 
Jumlah pakan yang diberikan (kg)

(Wt+D)−Wo
 

 = 
0,3

(0,5 + 0)−0,125
 

 

 = 0,8 

 

B. Pembesaran 

 

FCR = 
Jumlah pakan yang diberikan (kg)

(Wt+D)−Wo
 

 

  = 
0,7

(3,2 + 0)−1
 

   

  = 0,3 
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Lampiran 8. Perhitungan Analisa Usaha 

A. Pembenihan. 

1)      Modal Sarana Pemijahan 

Kolam Rp. 200.000 

Induk Nila 400, 

@ekor20.000 

Rp. 800.000 

Alat perikanan ( ember, 

jaring, dll) 

Rp. 500.000 

Total Rp. 1.500.000 

 

2)      Biaya Operational           

Pakan buatan per siklus 

1 kali pemijahan 

Rp. 840.000 

Tenaga kerjatiga orang x 

per siklus 1 bulan 

@750.000 

Rp. 2.250.000 

Obat-obatan dan 

keperluan lain 

Rp.2.500.000 

Total Rp.5.590.000 

 

Total Pengeluaran =Modal Sarana Pembenihan + Biaya Operational 

   = Rp. 1.500.000 + Rp. 5.590.000 

   = Rp. 7.090.000 
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3) Perhitungan harga jual benih 

Jumlah induk betina x produksi x Harga jual benih (ukuran 3- 5 = Rp60  

= 100x100x60 

= 60.000 x 30 

= Rp.1.800.000 

4) Perhitunganpendapatan 

Pendapatan – Total pengeluaran = Rp.12.000.000 – Rp. 7.090.000 = Rp. 

4.910.000 

5) Break Event Point (BEP) yaitu kembali modal dalam satuan harga perekor 

Total Modal dibagi Total Produksi( 1paket = 150.000  x 75%(SR) = 112.500  

ekor= 4.910.000 / 60.000 = Rp.82 / ekor (Kembali modal pada harga 

benih Rp. 82 / ekor dari Rp.200 /ekor) 

6)  BEP. Kembali modal dalam satuan produksi benih 

 Total Modal dibagi Harga Jual Benih @ekor Rp.200 = 4.910.000 / 200 = 24.550 

(Kembali modal pada 22.500 ekor benih dari 60.000) 

7)  Revenue Cost Ratio (R/C ratio) Perbandingan pendapatan dan pengeluaran. 

Pendapatan dibagi Pengeluaran = 12.000.000 / 4.910.000 = 2.4 

B. Pembesaran 

1)      Modal Sarana Pembesaran 
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Kolam 1000 meter persegi selama 

empat bulan 

Rp. 1.200.000 

Benih nila 8.000 ekor/ ( ukuran 5 7)  Rp. 1.200.000 

Alat perikanan : seser, ember,  Rp. 300.000 

Total Rp. 2.700.000 

 

 

2)      Biaya Operational          

Pakan buatan  (1:3) 4 bulan (1 siklus) 

8000 x 0,75 = 6.000 (1kg: 4 ekor = 

1,5 ton x 1,3 = 1,95)  1950 kg x 6.000 

=11.700.000 

1500 x 17.000 = 25.500.000 

Rp.  25.500.000 

Tenaga kerja satu orang Rp. 2.000.000 

Obat-obatan dan keperluan lain Rp.100.000 

Total Rp.27.600.000 

 

Total Pengeluaran =Modal SaranaPembesaran + Biaya Operational 

   = Rp. 2.700.000+ Rp. 27.600.000 

   = Rp. 30.300.000 

3) Pendapatan 

Pendapatan  = Total Produksi x Harga Jual 

  = 10.000 kg x  Rp 15.000/kg 

  = Rp.150.000.000 

4) Perhitungan Keuntungan 
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Net Profit = Pendapatan – Total pengeluaran 

  = Rp.150.000.000 –  Rp. 30.300.000 

  = Rp. 119.700.000 

  

5) Break Event Point (BEP). Kembali modal dalam satuan harga perekor sebagai

 berikut: 

Dalam satuan harga    = Total Modal dibagi Total Produksi dalam kg 

   =68.700.000 / 10.000 

   = 6870 

   = Rp.6870 / kg (Kembali modal pada harga nila Rp. 6870 /           

kg dari Rp.15.000 /kg) 

6) BEP. Kembali modal dalam satuan produksi 

Total Modal dibagi Harga Jual nila /kg Rp.15.000= 

 = 68.700.000 / 15.000 

 = 4580 (Kembali modal pada 4580 kg nila  dari 10.000kg) 

7) Revenue Cost Ratio (R/C ratio) Perbandingan pendapatan dan pengeluaran. 

Pendapatan dibagi Pengeluaran= 150.000.000 / 68.000 = 2.1 

Nilai R/C ratio sebesar 2.1 menunjukan usaha pembesaran nila sangat 

menguntungkan jika dilakukan. Dari setiap Rp.1 modal yang dikeluarkan, 

menghasilkan pendapatan sebesarRp 2.1 
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Lampiran 9. Data Kualitas Air Ikan Nila 

Kolam Pemijahan 
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Kolam Indukan 
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Kolam Pendederan 
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Kolam Pembesaran  
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