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RINGKASAN 

FARHAN IDRIS, Teknik Kultur Pakan Alami Chlorella sp. Skala Massal di 

Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Budidaya Laut Situbondo, Jawa Timur. 

Dosen Pembimbing Boedi Setya Rahardja, Ir., MP 

Mikroalga atau ganggang adalah organisme perairan yang lebih dikenal 

dengan fitoplankton (alga laut bersel tunggal) salah satunya Chlorella sp.. Chlorella 

sp. merupakan salah satu pakan alami bagi zooplankton dan larva kerapu. Adanya 

pakan alami mikroalga Chlorella sp. juga dapat meminimalisir jumlah biaya produksi 

dalam budidaya ikan karena pakan yang digunakan merupakan pakan yang berharga 

murah dan memiliki tingkat kendungan protein yang tinggi sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada ikan tersebut. 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis 

Pengembangan Budidaya Laut Situbondo, Jawa Timur pada tanggal 23 Januari 

sampai 23 Februari 2017. Metode kerja yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang 

adalah metode deskriptif dengan cara melakukan pengamatan langsung, sehingga 

didapatkan data primer dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara dan studi pustaka. 

Hasil Praktek Kerja Lapang yang dilakukan yakni, teknik kultur Chlorella sp. 

yang dimulai dari persiapan bak. Sebelum memasukkan Chlorella ke bak dilakukan 

pembersihan kolam, pengisian air, aerasi yang dilakukan selama 24 jam. Setelah itu 

plankton dapat dimasukkan ke dalam bak dan dilakukan pada pagi hari untuk 

mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Selanjutnya dilakukan pemupukan dengan 

pupuk Urea, TSP dan ZA dengan dosis 200gr/l, 100 gr/l, dan 60 gr/l. Manajemen 

kualitas air, sumber air yang digunakan pada bak kultur pakan alami berasal dari air 

laut langsung. Parameter kualitas air diukur setiap hari  pada pagi hari yaitu suhu, pH, 

Salinitas. Suhu optimum untuk Chlorella sp. antara 25-300 C, pH 4,5–9,3 dan 

salinitas 25-35‰. Pencegahan kontaminasi Chlorella sp. dilakukan dengan 

pemberian klorin pada alat dan bahan yang akan diggunakan. Pemanenan dilakukan 

dengan dua acara yaitu, yang pertama diendapkan dan yang kedua dipanen dalam 

bentuk cair.  
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