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RINGKASAN  

HAFIT ARI PRATAMA. Teknik pembenihan ikan gabus (Channa striata) di 
Instalasi Budidaya Air Payau  Prigi, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. 
Dosen Pembimbing  Dr. Ir. Kismiyati, M. Si. 
 

Ikan gabus merupakan ikan yang hidup di perairan tawar dan berkembang 
biak secara liar di perairan umum. Kegiatan pembenihan ikan gabus sangat 
dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan dan kesinambungan ikan di alam. Tujuan 
dari pelaksanaan praktek kerja lapang adalah untuk mengetahui teknik pembenihan 
ikan gabus dan kendala yang dihadapi selama pembenihan. 

Praktek kerja lapang dilaksanakan di Instalasi Budidaya Air Payau Prigi 
yang terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, 
Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Desember 2017 sampai 18 Januari 2018. 
Metode kerja yang digunakan adalah partisipasi aktif dengan melakukan 3 metode 
pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan, 

Teknik pembenihan ikan gabus meliputi kegiatan pemeliharaan induk, 
seleksi induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva hingga benih, 
packing dan pemasaran serta pencegahan hama penyakit. Air yang digunakan 
berasal dari sumur bor tanah dengan kedalaman 140 m. Parameter kualitas air yang 
tercatat selama kegiatan pembenihan ada tiga, meliputi oksigen terlarut berkisar 
3.39-3.64 mg/l, suhu antara 26.27-29.470 C dengan pH antara 6.6-6.9. Pemijahan 
dilakukan secara alami dengan perbandingan induk 1:1 pada bak beton ukuran 
2x1x1 m. Induk yang digunakan berumur minimal 1 tahun dengan berat 200-250 
gram. Jumlah telur yang dihasilkan selama kegiatan pengamatan adalah 6939 butir 
dengan rata-rata nilai Hatching Rate (HR) sebesar 71.5% dan Survival Rate larva 
ikan gabus sebesar 82.55%. Larva ikan gabus tidak membutuhkan pakan tambahan 
pada umur 1-4 hari karena masih mempunyai yolksac sebagai cadangan makanan. 
Pakan yang diberikan pada stadia awal benih berupa Daphnia magna dan nauplii 
Artemia salina. Memasuki umur 2-3 minggu pakan dialihkan ke Tubifex tubifex. 
Hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan adalah ketersediaan pakan 
tambahan yang belum mencukupi dan domestikasi yang masih terus 
dikembangkan. Benih ikan gabus dipasarkan pada ukuran 3cm dengan harga Rp 
350/ekor.   


