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ABSTRAK

I'or161li1iun mengenai "Moftalitas benih ikan lele dumbo
(('l.rrrrr:; llariepinus Burch.) pada tingkat kepadatan berbeda
r l{'r11;irrr t;ystem pengangkutan tertutup" telah dilakukan selama
orr.rnr yrrrr di UPBAT Singasari Banyumas dan Cilacap pada bulan
lrJ,,1 x,111|xl 2000. Rancangan yang digunakan adalah rancangan
rl rrk lr:rrrlkap (RAL) dengan tiga periakuan dan lima r:langan.
l't:111111111111 yang diberikan adalah tingkat kepadatan benih ikan
Itrlo rtrrrnlro yaitu : (A) 100 ekor/L air, (B) 725 ekor/L air dan (C)
It,() ukor/L air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mortalitas
lrrirrrlr rknn lele dumbo pada kepadatan 100 ekor/L sebesar 8%,
[1r,1rrrtlrrl.rifl 125 ekor/L sebesar 70.AYo dan kepadatan 150 ekor/L
rrrr I rrr!lit t 1 1.4o/o.
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PENDA}II'LUAN

Ikan merupakan salah satu jenis dari sekian banyak bahan
makanan hewani yang dibutuhkan manusia, karena di dalamnya
terkandung bermacam-macam z-at yartg penting aftinya bagi
tubuh, antara lain : zat putih telur, vitamin A, vitamin 81 dan

. vitamin 82 (Anonimus, 1989). Lebih lanjut dikatakan pada

umumnya daging ikan mengandung protein lz - z0o/o, lernak

2 - 22o/o, mineral 2.,5 * 4,5% dan berbagai jenis vitamin (Anonimus,

1989). Ikan lele dumbo (ciarias gariepinus Burch.) merupakan
salah satu jenis ikan yang akhir-akhir ini semakin populer di
kalangan masyarakat, karena starus dan keunggulannya. Eegitu
cepat populemya lele dumbo sellngga banyak para petani ikan
yang ingin membudidayakannya secara intensif. Namun demikian,

besamya permintaan sampai sekarang belum dapat terpenuhi
karena tidak seimbangnya antara laju permintaan dengan laju
penyediaan benih. Menurut simanjuntak (1987), ikan lele dumbo
mempunyai banyak segi keunggr,lannya bita dibandingkan
dengan ikan lele lokal, antara lain pertumbuhannya cepat sekali,
karena dalam waktu tiga buiah lele durnbo sudah dapat di
konsumsi. salah satu faktor pembatas dalam budidaya ikan lele
dumbo adalah keterbatasan jumlah benih, karena mortalitas
benih sangat tinggi, bahkan dapat mencapai 50% dari jurniah
telur yang dihasilkan saat pemijahan (Anonimus, 1gg4). Hal ini

vffi
tcnru rrarrqlnt morugikan, oleh karena itu tepatiah anjuran

Ilrilerorl (1f)93) untuk mengusahakan pembenihan ikan dengan

rr:hrrlk rinn l.erknologi maju sehingga dapat diperoleh benih-benih

rrrruurrl ynng tahan penyakit serta mempunyai tingkat per-

trrnrlrrrlrnn dan produktivitas yang tinggi. Penyediaan benih baik

krrslrtrrrr rn{rupun kuantitas yang memadai merupakan salah satu

tsvnt.rl yrurql dapat menentukan keberhasilan usaha' iGberhasilan

lmrrrelitrnrnon sebagian besar tergantung pada mutu benih yang

rllltrlmr, wnlaupun mutu benih baik, tetapi jika perlakuan peng-

errgkrrt.rrrr clari sumbemya ke tempat pemeiiharaan salah, maka

rrrul rr nhrrr) cepat menurLuS.

I'orrgangkutan benih ikan telah dijalankan oleh masyarakat

r,elrrk oclanya usaha pemeliharaan ikan air tawar dan sampai

askarrur(-l[)un rakyat umunnya mempergunakannya, terutama

,lalnrrr yrrngangkutan benih ikan jarak dekat, misalnya antar

r lerriir, rrlltal kecarrtan ataupun daiam usaha penyediaan benih ikan

rurlnr claorah. Peranan pengangkutan semakin besar setalah di

I ,c,r lr rknrr banyak petani ikan yang tidak memproduksi benih ikan

t,Errr lrr r, rrrolainkan membeli dari petani yang khusus memproduksi

lrprrilr l'rrrrgangkutan benih ikan jarak jauh maupunlarat dekat

nrrirul,nhrrrr rantai perdangan yang telah lama dikenal oleh

l,r,xlrlrrun rnaupun pedagang ikan. Sistem pengangkutan dari

rtaelalr produksi hingga pasar yang t'erdekat sampai daerah

L,rltsrrililrn yang terjau]r harus dapat menjamin ikan datang
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sampai di tempat tujuan masih dalam keadaan sehat, sehingga

penyediaan benih dalam kuantitas maupun kualitas yang

memadai lebih tedamin, untuk itu perlu diperhatikan jurrnah

kepadatan ikan yang akan diangkut atau dikirirn, agar benih

ikan tersebut dapat sampai tempat tujuan dalam keadaan sehat

dan segar, sehingga pada saat benih ditebar tidak banyak yang

mati. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini

bernrjuan untuk mengetahui tingkat kematian benih ikan lele

dumbo (C. gariepinus Burch.) pada kepadatan tertentu dengan

sistem pengangkutan tertutup selama enam jam.

BA}IAN DAI\I CARA IGRJA

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

benih ikan lele dumbo dengan ukuran panjang tubuh 3 - 5 cm

sebanyak 1.000 ekor yang diambil dari UPBAT Singasari,

Kabupaten Banyumas. Gas oksigen, sampel air, larutan MnSO4,

larutan H,SO. pekat, larutan NarSrOr, larutan KOH-KI, NaCOr,

amilum dan akuades.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode

eksperimental dengan tiga perlakuan dan masing-masing per-

lakuan diuiang lima kali.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan

Analisis Varian (AMVA) dan untuk mengetahui ada tidaknya
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grcrlndaan antar perlakuan dilanjutkan dengan uji beda nyata

tcrkacil (BNT). Data yang diperoleh secara deskriptif dan hasil

perrganutan terhadap mortalitas ikan lele dumbo disajikan

tlnlarn bentr:} tabel dan grafik. Untuk mengetahui mortalitas

lrenih ikan lele dumbo, menurut Effendi (1997) menggnrnakan

r ruturn aebagai berikut :

Ht
M=-x !00o/o

Ho

Itel.orangan :

M = Morialitas benih ikan lele du:nbo (%)

ljo = I individu benih ikan lele dumbo yang mati pada awal
pengangkutan (ekor)

Ht = Iindividu benih ikan iele durnbo yang mati pada akhir
pengangkutan (ekor)

IIASIL DAI\I PEMBAIIILSAI\I

Hasil peneiitian tentang mortalitas benih ikan lele dumbo

pclelnlr pengangkutan enam jam disajikan secara lengkap pada

'l'alrel 1'.
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Tabel 1. Rata-rata mortalitas benih ikan lele dumbo setelah
pengangkutan 6 j amdengan kepadatan yang berbeda

Perlahuan Ulqngan
E x f/,)I tr m rv v

A 1 3 7 2 1 81.68
B 2 4 3 2 2 IJ 2.6 rc.4
C 3 3 4 2 5 17 3.4 11.4

Keterangan :

A. Kepadatan 100 ekor4irer

B" Kepadatan 125 ekorAiter

C. Kepadatan 150 ekor/liter

Hasil analisis sidik ragarn rata-rata mortalitas benih ikan lele
dumbo pada masing-masing periakuan disajikan pada Taber 2.

Tabel 2. Analisis sidik ragam mortalitas benih ikan lele dumbo
setalah pengangkutan 6 jam

$rrmtre; kerag.amarf db JI( zux I'-hituBg F.rr5Yo

Perlakuan 2 8.133 4.006 4.27' 3.88
Galat 72 11.600 0.996

Tota] 74 19.733

Hasil analisis mor[alitas benih ikan le]e dwnbo setelah
pengangkutan enam jam diperoleh rata-rata, pad.a kepadatan 100
ekor sebesar 8o/o, kepadatan LZS ekor sebesar !0,4o/o dan
kepadatan 150 ekor sebesar L1,40/o. Rata-rata mortalitas benih
ikan lele dumbo seiama penelitian adarah g,9%. Berdasarkan
hasil penelitian tersebut dapat dikatakan semakin tinggi
kepadatan temyata mortaritas semakin tinggi pr:la (Gambar 1).
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t .*rrl,.r 1. Mortalitas benih ikan lele dumbo setelah pengangkut-
arr (,narn jam pada kepadatanyang berbeda

ll.*rrl ,rralisis sidik ragam, diketahui bahwa perlakuan

,rl*rlrrily,u Jrengaruh terhadap mortalitas benih ikan lele

' lr rr r rl x r, lr,l iri diperlihat perlakuan A berbeda terhadap perlakuan
| ' r,::rrl.r11;kr'r perlakuan A tidak berbeda terhadap perlakuan B
, I1111 1rr,1lnkrrrrrr B tidak berbeda terhadap perlakuan A.

llrrrlt*irrkan hasil penelitian (Taber 1), diperoreh persentase

r,,rr.llr.rr lxrnih ikan lele dumbo rata-rata 9,g%. Menurut Hamid

'la' Mrrrrrrrrljo (1980), pengangkutan benih dengan kepadatan

''r" nlt,r/lrr.,r rJalam waktu delapan jam dengan menggmnakan
lr'irrrrr1111 lxrlril.ik diisi dengan oksigen mumi temyata memrnjuk-
E:rr L.lrlnr.f rrnl]an hicJrrn setresa.r 95%- BercJasarkan hal tersebr,t.,
rr11!4 r,rrn rrr,Ir rnortalitas yang didapat sebesar g,g% termasuk
h,;1,1, ;r rtI I 1t(l(lt.
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Pengangkutan ikan hidup pada hakekatnya memaksa me_

nempatkan ikan dalam lingkungan yang baru dan berlainan
dengan tempat asalnya, dan d.iseruai dengan perubahan-per_

ubahan sifat lingkungan aslinya relatif mendadak. perubahan-

perubahan ini cenderung mengancam hidupnya. Menurut sutardjo
dan Machfudz (1986), jika berhasil mengurangi perubahan_
perubahan baik fisik maupun iingkungan, maka akan mem_
perlambat dan memperkecil kematian benih. oleh karena itu
untuk memperoleh benih yang bermutu baik adalah dengan
pengangkutan yang baik, dissnping kualitas induk juga ber-
mutu baik.

Dalam d,nia perikanan kerayakan perairan diperrukan
sebagai lingkungan hidup bagi ikan dan organisme makanan-
nya. Suatu perairan yang mendukung kehidupan organisme_
organisme makanan ikan yang d.iperiukan pada setiap stadium
dalam daur hidup ikan tersebut. untuk dapat mengelola sumber-
daya perikanan dengan baik, salah satu faktor penting yang
perlu ctikendalikan adalah kualitas air. Hasil pengamatan
kuaiitas air selama percobaan disajikan pada Tabel 3.

Tabel3. Hasil pengrkuran sifat f,sika dan kimia air setelah
enam jam pengangkutan

Perlakuan
$gbstrrm Sesudah

Suhu O, CO, pH
foq (ppm) {pnm)

Suhu O, CO, pH
("c) (ppm) (nrrm)

A
B
c

27
27
27

6

6

6

2.2 6-7
2.2 6-7
2.2 6-7

29 5.2 9.2 6.8
31 3.0 17.4 6.s
32 2.8 14.7 6.0
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I'sr rrt.rr l{l kutan dipengan:}ri banyak faktor, diantaranya sifat

ttrrthA rlnrr krrrria air (oksogen terlarut, karbondioksida bebas, pH

,lnrr arrlrtr), kopadatan beni\ dan lama waktu pengangkutan.

llastl ;xrlrgrrkuran suhu air sebelum pengangkutan 2fC dan
prr,lq flklur pongangkutan pada kepadatan 100 ekor per liter
lJrrlrr! nrr rurik menjadi 29oC, pada kepadatan 125 ekor per liter
srrlrrr nn lraik menjadi 310C dan pada kepadatan 150 ekor per

Irt'r Errlrrt nir naik menjadi 32oC. Adanya kenaikan suhu setelah

l'.,nutrrrltkrrtan diduga oleh falruor intemal dan faktor ekstemal.
It'akr,r rrkrrnal, misalnya karena adanya ekresi dari benih ikan,

l,orrrrrrl,rrkan kotoran ikan dan proses respirasi. Ekresi dari ikan
hEttn l)t()!r()s respirasi menyebebkan terjadinya peningkatan COr.

Mr:rrrrrrrt Ryadi (1992) suhu yang tinggi tidak hanya al<an me-
rrgrrrtrrrgi jurnlah oksigen terlarut tetapi juga mengurangr suplai
,kr,rurrn, maka ikan akan kekurangan oksigen dan keracunan
l:( )r, n.rllingga dapat dikatakan bahwa peningkatan suhu akan
lrrr:r1y11l;s5kan kematian benih ikan dalam pengangkutan sistem
lE,lltllll).

llasil pengnrkuran kandungan oksigen terlarut, pada awal

l,ErrLl,ltllJkutan adalah sama yaitu sebesar 6,0 ppm, pada akhir

I'Enllrlngkutan kepadatan benih 100 ekor per liter kandungan
,hr:luon terlarut dallm air ti:rul menjadi 5,2 ppm, pada ke-

I'rrrlat,nn benih 125 ekor per liter kandungan oksigen terlarut
trrun rrronjadi 3,0 ppm sedangkan pada kepadatan benih ikan
ruweri 150 ekor per liter kandungan oksigen terlarut fi,,.rn

30 yurnal Brolocrr(A
Irrnr,ll BIOLOGII(A 31



menjadi 2,8 ppm. Har ini disebabkan oteh perbedaan kepadatan
benih ikan lelel dumbo dalam tiap wadah, semakin tinggi ke-
padatan benih, maka kandungan oksigen terlarut dalam air akan
semakin berkurang, Berkurangrnya kandungan oksigen terlarut
diduga karena jurnrah ikan yang banyak, maka ksnsumsi
oksigen menjadi rebih banyak dignrnakan oleh ikan untuk proses
respirasi untu} menjaga kelangsungan hidupnya. Menurut
Brotowidjoyo er ar., (1ggs), kadar oksigen akan turun bita popurasi

ikan tinggi, karena jurniah ikan yang terraru banyak menyebab-
kan konsumsi oksigen dan suplai oksigen menjadi rendah,
akibatnya ikan akan mati. Lebih lanjut dikatakan oleh Afnanto
(1993)' konsentrasi oksigen terrarut rtihawah 4.0 ppm menyebab-
kan nafsu makan rendah, sehingga pertumbuhan benih akan
lambat.

Hasil pengnrkuran karbondioksida bebas sebelum peng_
angkutan adalah sama yaitu sebesar 2,2 ppm, sedangkan pada
akhir pengangkutan pada kepadatan benih ikan lele dumbo 1oo
ekor per liter air naik menjadi 9,2 ppm, pada kepadatan 125 ekor
per liter air naik menjadi 11,4 ppm dan pada kepadatan benih
ikan 150 ekor per liter air naik menjadi 14,1 ppm. peningkatan
karbondiopksida bebas ini berasal dari respirasi benih ikan atau
dapat juga terjadi karena adanya kotoran ikan. Menu.-ir wardoyo
(1981), kadar karbondioksida bebas 12 ppm akan menyebabkan
tekanan fisiorogis dan dapat menyebabkan "stress" pada ikan.
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Ahrurrrrlusi karbondioksida bebas dalam sistem pengangkutan

t.rltlltrrgr akan menurunkan pH air, pada tingkat karbondioksida

I relrne f.inggi dan pH rendah ikan akan mati akibat kekurangan

ukstunr) dalam darahnya, walaupun jurnlah oksigen dalam air

nrrlntal, oleh karena itu dibutuhkan buffer, misalnya tris-buffer
yarrg lrcrfungsi untuk menstabilkan pH dan menurunkan jurnlah

lrarl'ondioksida bebas dalam air.

llasil pengukuran pH air berkisar antara 6 - 7, baik sebelum

Irtrlrtl,ilrgkutan maupun setelah pengangkutan. pH sebelum

1,r:rrsarrgkutan adalah tujuh dan setelah pengangkutan pada ke-

lrar lrrt.nn 100 ekor per iiter air adalah 6,8, pH pada kepadatan 125

qkor Irer liter air adalah 6,5 dan pH pada kepadatan 150 ekor per

Ittrrr nir adalah 6,0. Menurunnya pH diduga adanya akumr:lasi

karlrondioksida bebas dari proses respirasi ikan, pada tingkat
knr lxurdioksida bebas tinggi dan rendahnya pH daiam kemasan,

thnrr akan mati, karena kadar haemoglobin dalam darah ber-

hrrrnrrg, walauptrn terjadi goncangan pH, hal ini masih dapat di

snlorrg;kan memenuhi persyaratan untuk kehidupan benih ikan
le,ler .1,rr*o,

I(ESqFI]I.AN DA]I SABAN

Bordasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
,l.r.t, disimpulkan bahwa mortalitas benih lele dumbo tertinggi

I'q'ln k(lpadatan 150 ekor per liter sebesar !!,4o/o seteiah enarn

lAlt lxlngangkutan.

1i
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