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ABSTRAK
Ikan nila merah Larasati (O. nilaticus) dan ikan bandeng (C. chanos Forskal) saat ini mulai banyak
dibudidayakan dengan sistem polikultur yaitu dipelih secara bersamaan, tetapi belum diketahui berapa
kombinasi campurannya. Di Indonesia saat ini masih dipelihara secara monokultur yaitu dipelihara
ecara sendiri, dimana masih banyak mengalami degradasi yang serius antara lain produk perikanan
yang semakin menurun, tingginya mortalitas mencapai 55-95%, disebabkan antara lain adanya
serangan penyakit, bakteri, kurangnya asupan nutrisi pakan, lingkungan kualitas air yang kurang baik.
Sehingga perlu upaya penemuan dan pengembangan teknologi polikultur ikan nila merah dan ikan
bandeng yang baik. Tujuan untuk mengkaji peran teknologi inovatif budidaya polikultur ikan nila merah
Larasati dan ikan bandeng dengan perbedaan kombinasi campuran ikan nila merah Larasati dan ikan
bandeng terhadap pertumbuhan dan kelulushidupannya. Materi dalam penelitian ini adalah ikan nila
merah jenis Larasati dengan bobot awal 1.75±0.029 gr dan nener bandeng 3.27±0.025 gr. Pakan buatan
yang digunakan dengan kandungan protein 35% diperkaya dengan probiotik dengan dosis 175ml/kg
jumlah pakan yang diberikan sebanyak 3% perbiomas perhari. Biofilter system dengan menggunakan
rumput laut Gracillaria sp yang diletakkan di pintu masuk inlet petakan tambak polikultur ikan nila merah
Larasati dan ikan bandeng. Lokasi ditambak milik Bp. Miftahudin ketua Pokdakan Muara Rejeki di kec.
Kandang Panjang, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode
eksperimental yang dilakukan di lapangan, dengan menggunakan Rancangan acak lengkap dengan 4
perlakuan dan 3 ulangan yaitu T1(5N+5B): diberi benih 5 ekor/m 2 ikan nila merah Larasati dan diberi
nener bandeng 5 ekor/m2, T2(5N+10B)=diberi 5 ekor/m2 ikan nila merah Larasati dan diberi 10 ekor/m2
ikan bandeng), T3(10N+5N)=diberi 10 ekor/m2 ikan nila merah Larasati dan diberi 5 ekor/m2 nener
bandeng),T4(10N+10B)=diberi 10 ekor/m 2 ikan nila merah Larasati dan diberi 10 ekor/m 2 nener
bandeng). Data yang diperoleh adalah data pertumbuhan bobot mutlak, kelulushidupan, FCR, dan data
kualitas air (suhu, salinitas, pH, O2, NO2, NH3) Data dianalisis dengan analisis ragam (uji F) dan
deskriptif. Penelitian dilakukan di media pemeliharaan teknologi polikultur seluas ± 1200 m2, dengan
masing-masing petakan penelitian luasnya 100 m2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya
perbedaan kepadatan ikan nila merah Larasati dan ikan bandeng memberikan pengaruh yang sangat
nyata (P<0,01) terhadap pertumbuhan dan kelulushidupan ikan nila merah larasati dan ikan bandeng
secara polikultur. Pertumbuhan bobot mutlak tertinggi pada ikan nila merah Larasati dan ikan bandeng
diperoleh dari perlakuan T4 (ikan nila merah Larasati 125.25±0.06 g), ikan bandeng (185,75±1.027gr)
dan kelulushidupan ikan nila merah Larasati 97.25%±2.25% dan ikan bandeng 95.75±2.85%), FCR
(food Conversion ratio) 1.24 ± 0.05. Hasil produksi ikan nila merah Larasati dan ikan bandeng dengan
teknologi polikultur mampu menunjang program Agromina Kota Pekalongan. Kualitas air masih layak
untuk kehidupan ikan nila merah Larasati dan ikan bandeng.
Kata Kunci: Polikultur, ikan nila merah, ikan bandeng, pertumbuhan, kelulushidupan.
PENDAHULUAN
Polikultur Ikan udang vanamei (Litopenaeus vannamei) dan ikan bandeng (Chanos chanos Forskall)
saat ini sangat dibutuhkan dan merupakan salah satu rekayasa budidaya yang penting dapat
memperbaiki lingkungan dan mempercepat pertumbuhan dan kelulushidupan udang vanamei dan ikan
bandeng. Permasalahan utama antara lain budidaya monokultur udang vanamei atau ikan bandeng
yang dipelihara sendiri di Indonesia mengalami degradasi yang serius antara lain produk perikanan
yang semakin menurun, tingginya mortalitas mencapai 55-95%, kurangnya asupan nutrisi pakan,
lingkungan kualitas air yang kurang baik. Sehingga perlu upaya penemuan dan pengembangan
teknologi polikultur udang vanamei dan ikan bandeng melalui program Agromina Kota Pekalongan.
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Pada saat ini mulai banyak dibudidayakan dengan sistem polikultur yaitu dipelih secara bersamaan,
tetapi belum diketahui berapa kombinasi campurannya. Di Indonesia saat ini masih dipelihara secara
monokultur yaitu dipelihara secara sendiri, dimana masih banyak mengalami degradasi yang serius
antara lain produk perikanan yang semakin menurun, tingginya mortalitas mencapai 55-95%,
disebabkan antara lain adanya serangan penyakit, bakteri, kurangnya asupan nutrisi pakan, lingkungan
kualitas air yang kurang baik. Sehingga perlu upaya penemuan dan pengembangan teknologi polikultur
ikan nila merah dan ikan bandeng yang baik. Tujuan untuk mengkaji peran teknologi inovatif budidaya
polikultur ikan nila merah Larasati dan ikan bandeng dengan perbedaan kombinasi campuran ikan nila
merah Larasati dan ikan bandeng dan interaksinya terhadap pertumbuhan dan kelulushidupannya.
Agrominapolitan di kota pekalongan sangat strategis karena dapat sinergi dengan perikanan, pertanian,
perdagangan, hal ini sesuai dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan total
223 kawasan Minapolitan yang tersebar pada 33 Propinsi (Keputusan Menteri Kelautan No.
32/Men/2010 dan No. 39/Men/2011). Pada saat yang bersamaan, juga telah ditetapkan pedoman umum
Minapolitan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/Men/2011). Pada dasarnya
pelaksanaan program minapolitan meliputi 9 (Sembilan) tahapan sebagai berikut:
1. Penilaian sumber daya dan ekologi (REA)
2. Seleksi kawasan minapolitan
3. Konsultasi para pihak
4. Penetapan dan penataan batas
5. Zonasi
6. Rencana pengelolaan kawasan
7. Implementasi
8. Monitoring sukses dan pembelajaran (lessons learned)
9. Management adaptif
Dengan keluarnya SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39/Men/2011, tahap pelaksanaan program
Minapolitan sudah mencapai langkah ke-empat (penetapan dan penataan batas). Saat ini kita
membutuhkan dua tahap lagi sebelum implementasi program, ialah zonasi dan rencana pengelolaan
kawasan.
Minapolitan ialah proses yang dinamis secara siklik, melibatkan peran multi-sektor secara terintegrasi
untuk mewujudkan kota kecil secara mandiri dengan sektor penggerak ekonomi dari perikanan yang
dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, program minapolitan harus selalu dievaluasi (melalui
monitoring) secara berkala untuk mengukur keberhasilan atau bahkan kegagalan program. Hasil
monitoring selanjutnya digunakan sebagai informasi dasar bagi pengelola dalam memperbaiki atau
memperbaharui program ke depan.
Tujuan untuk mengkaji peran rekayasa teknologi budidaya polikultur udang vanamei dan ikan bandeng
dengan perbedaan kombinasi campuran ikan udang vanamei dan ikan bandeng dan interaksinya
terhadap pertumbuhan dan kelulushidupannya, serts peningkatan produksi dalam menunjang Agromina
polita Ikan nila merah Larasati (O. nilaticus) dan ikan bandeng (C. chanos Forskal).
MATERI DAN METODE
Materi dalam penelitian ini adalah ikan nila merah jenis Larasati dengan bobot awal 1.75±0.029 gr dan
nener bandeng 3.27±0.025 gr. Pakan buatan yang digunakan dengan kandungan protein 35%
diperkaya dengan probiotik dengan dosis 175ml/kg jumlah pakan yang diberikan sebanyak 3%
perbiomas perhari. Biofilter system dengan menggunakan rumput laut Gracillaria sp yang diletakkan di
pintu masuk inlet petakan tambak polikultur ikan nila merah Larasati dan ikan bandeng. Lokasi ditambak
milik Bp. Miftahudin ketua Pokdakan Muara Rejeki di kec. Kandang Panjang, Kota Pekalongan,Jawa
Tengah.
Metode yang digunakan adalah metode eksperimental yang dilakukan di lapangan, dengan
menggunakan Rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan yaitu T1(5N+5B): diberi
benih 5 ekor/m 2 ikan nila merah Larasati dan diberi nener bandeng 5 ekor/m 2, T2(5N+10B)=diberi 5
ekor/m2 ikan nila merah Larasati dan diberi 10 ekor/m 2 ikan bandeng), T3(10N+5N)=diberi 10 ekor/m 2
ikan nila merah Larasati dan diberi 5 ekor/m 2 nener bandeng),T4(10N+10B)=diberi 10 ekor/m 2 ikan nila
merah Larasati dan diberi 10 ekor/m 2 nener bandeng). Data yang diperoleh adalah data pertumbuhan
bobot mutlak, kelulushidupan, FCR, dan data kualitas air (suhu, salinitas, pH,O 2,NO2,NH3) Data
dianalisis dengan analisis ragam (uji F) dan uji Tukey’S untuk mengetahui nilai tengah antar perlakuan.
Penelitian dilakukan di media pemeliharaan teknologi polikultur seluas ± 1200 m2, dengan masingmasing petakan penelitian luasnya 100 m 2. Data yang diperoleh pertumbuhan bobot mutlak,
kelulushidupan, FCR.
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Pertumbuhan
a. pertumbuhan bobot mutlak
Pertumbuhan Mutlak dalam penelitian ini dapat dihitung menggunakan rumus Steffens (1989) sebagai
berikut :
𝑊 = 𝑊𝑡 − 𝑊0
Keterangan :
W
= Pertumbuhan Bobot Mutlak ( g)
W0
= Berat hewan uji pada awal penelitian (g)
Wt
= Berat hewan uji pada akhir penelitian (g)
b. Rasio Konversi Pakan (FCR)
Konversi pakan dapat dihitung dengan rumus Tacon (1987), yaitu :
FCR =

F
(Wt  d )  Wo

Keterangan :
FCR = Food Conversion Ratio ( rasio konversi pakan)
Wt = Berat kepiting pada akhir penelitian (g)
Wo = Berat kepiting pada awal penelitian (g)
F = Jumlah pakan yang dikonsumsi (g)
C. Kelulushidupan
Kelulushidupan (SR) dihitung untuk mengetahui tingkat kematian hewan uji selama penelitian,
kelulushidupan dapat dihitung berdasarkan rumus Effendi (1997) sebagai berikut :
𝑁𝑡
𝑆𝑅 =
𝑥 100 %
𝑁0
Keterangan :
SR
= Kelulushidupan (%)
N0
= Jumlah hewan uji pada awal penelitian (ekor)
Nt
= Jumlah hewan uji pada akhir penelitian (ekor)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan kepadatan ikan nila merah Larasati dan ikan
bandeng memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap pertumbuhan dan kelulushidupan ikan
bandeng dan terjadi interaksi. Pertumbuhan bobot mutlak tertinggi pada ikan nila merah Larasati dan
ikan bandeng diperoleh dari perlakuan T4 (ikan nila merah Larasati 125.24±0.98 g), ikan bandeng
(185.75±0.79 gr) dan kelulushidupan ikan nila merah Larasati 97.25±0.52% dan ikan bandeng
97.25±0.52%), FCR (food Conversion ratio) 1.25±0.01. Hasil produksi ikan nila merah Larasati dan ikan
bandeng dengan teknologi polikultur mampu menunjang program Agromina Kota Pekalongan (Tabel
1).
Tabel 1. Pertumbuhan bobot mutlak. Kelulushidupan, Konversi rasio pada polikultur ikan nila merah
larasati dan ikan bandeng pada program Agromina politan Kota Pekalongan.
Perlakuan*)
T2
(5N+10B)

T1
(5N+5B)
1.

T3
(10N+5B)

T4
(10N+10B)

Pertumbuhan bobot mutlak
nila merah larasati (g)
121.96±0.70c 122.46±0.99b
123.51±1.15b
125.24±0.98a
2. Pertumbuhan bobot mutlak
ikan bandeng (g)
180.97±1.59c 182.29±0.96b
183.52±1.16b
185.75±0.79a
3. Kelulushidupan nila merah
larasati (%)
81.16±1.26c
83.29±1.05b
86.09±2.35 b
97.25±0.52a
4. Kelulushidupan ikan
bandeng (%)
75.99±2.93c
89.65±1.15b
91.92±1.83b
95.75±0.52a
5. FCR ikan nila merah larasati
dan ikan bandeng
3.16±0.06a
2.32±0.13b
1.95±0.09b
1.25±0.01c
Keterangan :
*) T1(5N+5B): diberi benih 5 ekor/m 2 udang vanamei dan nener bandeng 5 ekor/m 2, T2(5N+10B)= 5
ekor/m2 udang vanamei dan 10 ekor/m 2 ikan bandeng), T3(10N+5B)=10 ekor/m2 udang vanamei dan 5
ekor/m2 nener bandeng), T4(10N+10B= 10 ekor/m2 udang vanamei dan 10 ekor/m 2 nener bandeng)
Pada tanda superkrip yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata (P<0.05).
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Hasil analisis ragam menunjukan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) terhadap pertumbuhan bobot
mutlak, Kelulushidupan, Konversi rasio pada polikultur ikan nila merah larasati dan ikan bandeng.
Pertumbuhan bobot mutlak ikan nila merah Larasati
Pertumbuhan bobot mutlak pada ikan nila merah Larasati tertinggi pada T4(10N+10B) yaitu
125.24±0.98 g (Tabel 1). Selanjutnya dari Tabel 1, di analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh yang sangat nyata terhadap pertumbuhan bobot mutlak ikan nila merah Larasati (P<0.01),
dan dengan uji Tukey’S menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuaan T4-T3, T4-T2, T4-T1.
Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan teknologi polikultur ikan bandeng dengan ikan
nila merah Larasati pada kepadatan berbeda berbasis biofilter system mampu menungkatkan
pertumbuhan dan kelulushidupan serta memperbaiki lingkungan budidaya yang ramah lingkungan.
Penerapan rekayasa pakan buatan diperkaya vitamin C yang diperkaya dengan probiotik dan
kandungan protein 35 % serta perbaikan lingkungan memakai biofilter sistem (pada inlet dan outlat
diberi rumput laut Gracillaria sp) mampu memperbaiki lingkungan kualitas air dan memperpercepat
pertumbuhan ikan nila merah Larasati, karena mampu memanfaatkan pakan dengan baik. Hal ini
sesuai dengan pendapat Istiyanto dan Rachmawati (2016) bahwa dengan polikultur ikan bandeng dan
ikan nila merah mampu meningkatkan pertumbuhan dengan baik, karena kedua spesies tersebut tidak
terjadi kompetisi dalam ruang, pakan, serta mampu tumbuh keduanya dengan baik dengan sistem
pakan buatan yang diperkaya dengan vitamin C dan penggunaan biofilter sistem yang baik. Diperkuat
pula pernyataan Huet (1971), Istiyanto et al. (2012) pertumbuhan secara fisik terjadi dengan adanya
perubahan jumlah atau ukuran sel penyusun jaringan tubuh, pertumbuhan secara morfologis terlihat
dari perubahan bentuk tubuh. Pertumbuhan akan terjadi bila kebutuhan energi untuk metabolisme dan
pemeliharaan jaringan tubuh sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan ikan (Hepher, 1988; Yuvaraj et
al. 2015). Dijelaskan pula oleh peneliti lainnya bahwa ikan nila merah Larasati dapat tumbuh dengan
baik apabila diberi pakan yang mengandung protein sesuai dengan kebutuhan tubuhnya baik untuk
energi maupun tumbuhnya, juga pakan yang dikonsumsi udang wind lebih besar dari jumlah yang
dibutuhkan untuk pemeliharaan tubuh dan dimanfaatkan sebagai sumber enersinya (Bautista, 1986;
BPPT, 2007; Djajasewaka,1985; De Silva and Anderson, 1995).
Pertumbuhan Bobot Mutlak Ikan Bandeng
Pertumbuhan bobot mutlak pada sistem budidaya ikan bandeng dan ikan nila merah Larasati dengan
menggunakan teknologi polikultur yang diperlengkapi dengan sistem biologi filtrasi menggunakan
rumput laut pada inlet dan outlet menujukkan pertumbuhan bobot tertinggi pada perlakuan T4
(185.75±0.79a ) (Tabel 1).
Berdasarkan dari Tabel 1 dengan dengan analisis ragam menunjukkan pengaruh yang sangat nyata
terhadap pertumbuhan bobot mutlak ikan bandeng (P<0,01), dengan uji Tukey’s menunjukkan selisih
nilai tengah perlakuaan T4-T3, T4-T2, T4-T1 berbeda nyata(P<0.05). Selanjutnya dari Tabel 1,
menunjukkan pula bahwa dengan sistem budidaya polikultur dengan pertumbuhan bobot mutlak
tertinggi ikan bandeng T4(10N+10 B) adalah 185.75±0.79g dan terendah T1(5N+5B) yaitu 180.97±1.59c
g.
Adanya pengaruh yang nyata ini karena teknologi polikultur dengan memelihara secara bersamaan ikan
bandeng dengan ikan nila merah Larasati dapat tumbuh bersamaan dan tidak terjadi kompetisi dalam
media pemeliharaan di tambak. Tetapi terdapat perbedaan pertumbuhan dengan adanya perbedaan
tingkat kepadatan benih nener dan ikan nila merah Larasati yang ditebar dengan pemeliharaan
polikultur. Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengn peneliti lain pada waktu pemeliharaan yang
sama pertumbuhannya lebih tinggi. Hal ini didukung dengan hasil penelitiaanya Suyono et al. (2010)
yang dipelihara system polikultur ikn bandeng dan udang vanamei serta rumput laut, dihasilkan pada
pertumbuhan bobot mutlak ikan bandeng selama 78 hari mencapai pertumbuhan 150.73 g, tetapi lebih
rendah apabila dibandingkan polikultur yang dipelihara selama 104 hari yaitu 253.034 gr s/d 270.218
gr. Hal ini diperkuat pula oleh penelitiaannya Istiyanto dan Rachmawati (2016), Istiyanto (2001)
mengatakan tumbuhnya ikan bandeng yang dipelihara bersamaan dengan ikan nila merah Larasati
karena mampu tumbuh secara bersamaan dan terjadi sinergisme tumbuh yang sama Hal ini sesuai
pendapat Effendie (1979) menjelaskan bahwa pertumbuhan adalah perubahan ukuran panjang dan
berat dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan secara individu merupakan penambahan jaringan
akibat pembelahan sel secara mitosis yang menyebabkan perubahan dalam ukuran (Effendie, 1979).
Menurut Hepher (1988) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah ransum pakan dan berat ikan,
sedangkan faktor lain adalah faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor eksternal diantaranya adalah
air dan kondisi lingkungan sedangkan faktor internal adalah spesies, jenis kelamin, genetik dan status
fisiologi ikan. Pertumbuhan secara fisik terjadi dengan adanya perubahan jumlah atau ukuran sel
penyusun jaringan tubuh, pertumbuhan secara morfologis terlihat dari perubahan bentuk tubuh.
Pertumbuhan akan terjadi bila kebutuhan energi untuk metabolisme dan pemeliharaan jaringan tubuh
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sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan ikan (Hepher, 1988; Jaspe et al., 2011; Huet, 1971; Miroslav
et al., 2011).
Kelulushidupan ikan nila merah Larasati
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelulushidupan ikan nila merah Larasati tertinggi
pada perlakuan T4 yaitu 97.25±0.52 % (Tabel 1).
Selanjutnya dari Tabel 1 menunjukkan bahwa adanya perbedaan kepadatan pada ikan bandeng dan
ikan nila merah Larasati dengan sistem budidaya polikultur menunjukkan pengaruh yang sangat nyata
terhadap kelulushidupan ikan nila merah Larasati (P<0.01), kemudian di uji Tukey’S menunjukkan
perbedaan yang nyata antar perlakuaan T4-T3, T4-T2, T4-T1.
Hasil analisis ragam yang menunjukkan pengaruh sangat nyata karena adanya penggunaan biofilter
system dengan memasang rumput laut Gracillaria sp di tempatkan di inlet dan out let petakan tambak
pemeliharaan ikan bandeng dan ikan nila merah Larasati dengan polikultur ini dapat memperbaiki
kulalitas air dan dapat eningkatkan kelulushidupan ikan nila merah Larasati (Istiyanto dan Rachmawati,
2016). Ditambahkan pula oleh Istiyanto et al. (2012) kualitas air yang baik pada budidaya polikultur ikan
bandeng dan ikan nila merah larasati dapat meningkat kelulushidupannya mencapai 80-90%, hasil ini
lebih rendah apabila dibandingkan dengan hasil penelitian pada perlakuan T4 (padat tebar 10 ekor ikan
nila merah larasati dan 10 ekor nener bandeng/m 2) dengan hasil kelulushidupan 96.71±0.85%..
Pendapat ini diperkuat pula dengan peneliti lain yang memelihara ikan bandeng dengan udang vanamei
system polikultur oleh Istiyanto (2000, 2009), Suyono et al. (2010) mengemukakan bahwa dengan
menjaga kualitas air media pemeliharaan ikan bandeng dan ikan nila merah Larasati system polikultur
dapat digunakan biofilter system dengan menggunakan rumput laut Gracillaria sp agar kualitas air selalu
baik dan mampu meningkatkan kelulushidupan ikan dan udang mencapai kelulushidupan 80-90%.
Kelulushidupan ikan bandeng
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teknologi polikultur dengan pemeliharaan secara
bersamaan ikan bandeng dengan ikan nila merah Larasati berbasis biofilter system menunjukkan
bahwa kelulushidupan tertinggi pada perlakuan T4 yaitu ikan bandeng 97.25±0.52% (Tabel 1).
Berdasarkan Tabel 1, selanjutnya dianalisis ragam dengan adanya perbedaan kepadatan pada ikan
bandeng dan ikan nila merah Larasati dengan sistem budidaya polikultur menunjukkan pengaruh yang
sangat nyata terhadap kelulushidupan ikan bandeng (P<0.01). Selanjutnya dengan uji Tukey’S
menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuan T4-T3, T4-T2, T4-T1. Hal ini menunjukkan bahwa
pengaruh lingkungan yaitu penggunaan biofilter sistem dengan menempatkan Gracillaria sp di inlet dan
outlet media pemeliharaan polikultur ikan bandeng dan ikan nila merah Larasati mampu memperbaiki
kualitas air, karena rumput laut jenis Gracillaria sp mampu menyerap padatan tersuspensi, limbah
organik, padatan tersuspensi sehingga kualitas airnya menjadi lebih baik dan layak untuk kehidupan
ikan nila merah Larasati maupun ikan bandeng yang dipelihara secara polikultur. Sesuai dengan
pendapat Istiyanto dan Rachmawati (2016), Yuvaraj et al. (2015), Miroslav et al. (2011), Endrawati et
al. (2001), Murachman et al. (2010) mengemukakan bahwa polikultur ikan bandeng dan ikan nila merah
Larasati serta pemberian pakan buatan yang mengandung protein 35% diperkaya dengan mineral dan
vitamin yang baik dapat meningkatkan kelulushidupan dan pertumbuhan ikan bandeng dan udang.
Kelulushidupan yang tinggi pada ikan bandeng karena dipengaruhi secara langkung adanya perbaikan
biofilter system dengan penggunaan rumput laut Gracillaria sp yang mampu menyerap semua padatan
tersuspensi dan limbah bahan organik, sehingga mampu meningkatkan kelulushidupan yang tinggi
(Istiyanto dan Rachmawati, 2016; Kanazawa,1985; Yang and Fitzsimmons, 2002; Xie et al., 2011;
Davis, 2011).
Food Conversion Ratio (FCR)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa food conversion ratio terendah pada perlakuan T4 yaitu FCR (food
Conversion ratio) 1.25±0.01 (Tabel 1).
Berdasarkan analisis ragam dengan adanya perbedaan kepadatan ikan bandeng dan udang vannamei
dengan sistem polikultur berpengaruh sangat nyata terhadap FCR (P<0.01) dan berdasarkan uji tukey
menunjukkan perbedaan yang nyata antar nilai tengah perlakuan T4-T3, T4-T2, T4-T1.
Selanjutnya dengan adanya perbedaan kepadatan pada sistem polikultur ikan bandeng dengan udang
vannamei sehingga adanya perbedaan pula dalam menkonsumsi pakan, sehingga nilai FCRnya juga
berbeda, hal ini terlihat nilai FCR pada perlakuan D lebih rendah 1.22±0.02 artinya lebih efisien pakan
yang diberikan, sehingga dengan memanfaatkan pakan buatan yang diberikan pada perlakuan T4
mampu meningkatkan pertumbuhan lebih baik, artinya dengan menggunakan jumlah pakan yang sama
pada semua perlakuan (T1,T2,T3,T4) maka pada perlakuan T4 pertumbuhannya akan lebih baik/tinggi.
Hal ini sesuai dengan pendapat Istiyanto et al. (2010-2012), Istiyanto dan Rachmawati (2016), Tacon,
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(1987) menyatakan bahwa rasio konversi pakan adalah peran yang sangat penting untuk melihat
apakah pakan yang diberikan mampu meningkatkan pertumbuhan ikan bandeng dan udang dengan
pertumbuhan yang lbih baik atau apakah pakan yang diberikan lebih efisien. Nilai konversi pakan juga
dapat melihat seberapa jauh pakan yang diberikan mampu meningkatkan pertumbuhan dengan lebih
baik/cepat pertumbuhannya. Ada kecenderungan tingkat konversi pakan (FCR) yang lebih rendah (T4
=1.22±0.02c) memberikan bobot mutlak pertumbuhan yang lebih tinggi, yang berarti pakan lebih efisien
diberikan. Hal ini didukung pula dengan pendapat Reksono et al. (2012), Nikolova (2013), Yasin (2013)
menyatakan dengan teknik polikultur ikan dan udang dapat menurunkan nilai konversi pakan karena
lebih efisien penggunaan pakannya, serta kualitas airnya lebih baik, terjadi sinergis yang baik sehingga
nilai FCRnya lebih rendah. Ditambahkan pula oleh efesiensi penggunaan pakan ang baik akan
mempengaruhi nilai FCR lebih rendah, sehingga pakan yang diberikan akan dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk pertumbuhan ikan dan udang (Laxmappa and khrisna, 2015; De Silva and Anderson,
1995; Halver, 1990).
Agromina politan Kota Pekalongan
Dalam upaya meningkatkan produksi ikan nila merah dan ikan bandeng dengan teknologi polikultur
salah satu upaya pemkot kota Pekalongan dengan program Agromina politan.
Industri mitra adalah unit usaha dibidang industri budidaya perikanan terutama udang dan ikan dan
bekerja sama dengan kelompok ekonomi mikro pada kelompok tani Usaha Mikro Kecil dan Menengah
dengan nama Budidaya perikanan ”Pokdakan Muara Rejeki” mempunyai industri Perikanan di kel.
Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara Bp. Miftahudin dengan luas tambak seluruhnya yang
dimilik sebanyak 40 Ha, pada tahun 2009 s/d 2010 produksi ikan bandeng persiklus 8-9 kw/ha/siklus.
Kemudian tahun 2011 naik menjadi 1-1,5 ton. Selanjutnya pada tahun 2012 s/d 2013 produksinya
meningkat menjadi 2-4 ton. Sedangkan produksi ikan bandeng pertahun dua siklus produksi dengan
harga jual Rp. 19.000,-/kg dengan size 3-4 ekor/kg, sehingga nilainya Rp. 38.000.000,- s/d Rp.
76.000.000,-/siklus/ha, sehingga hasil produksi pertahun mencapai 4-8 ton dengan nilai Rp.
76.000.000,- s/d Rp.152.000.000,-/Ha/tahun, apabila luas tambak dapat di dipelihara ikan bandeng
dengan luas tambak 40 ha maka dapat diperoleh penghasilan 200 s/d 400 ton/th/40 ha dengan harga
perkg Rp. 19.000,- nilai Rp. 3.800.000.000,-.s/d Rp. 7.600.000.000,-. Pemasarannya dijual ke
Pemalang dan semarang. Juga memelihara rumput laut dengan produksi 50 ton basah dengan harga
perkg Rp. 400,-/kg nilai Rp. 20.000.000,-/ha/siklus (Pranggono,2014). Selanjutnya dengan adanya
program Hilink ini dapat diterapkan teknologi inovatif pengembangan teknologi budidaya dengan sistem
polikultur udang vanname, bandeng dan rumput laut dengan perbaikan teknologi melalui rekayasa
pakan buatan yang diperkaya dengan probiotik dan penggunaan enzim phytase sehingga pakan buatan
tersebut mudah diserap oleh udang vaname, ikan bandeng sehingga pertumbuhan, kelulushidupan
serta kualitas dan produksinya meningkat 200% s/d 400%, serta pemanfaatan luasan tambak dapat
ditingkatkan menjadi luasan tambak perhektar akan naik 200%, nilainya produksi udang Vanname 2000
kg/ha/siklus size 50 harga per kg Rp. 55.000,- nilai Rp. 110.000.000,- dan ikan bandeng produksi 8000
kg/ha/siklus dengan harga perkg Rp.21.000,size 2-3 ekor/kg nilainya Rp.168.000.000,/siklus/ha.Sedangkan produksi rumput laut 100 ton basah/ha/siklus dengan harga jual basah @Rp.400,nilainya Rp.40.000.000,- /siklus/ha
Kualitas air media pemeliharaan pada teknologi budidaya polikultur
Pemantauan selama penelitian menunjukkan kualitas air yang layak untuk budidaya ikan bandeng dan
udang vannamei dengan system polikultur (Tabel 2), karena menggunakan biofilter system dengan cara
menyaring kualitas air pada inlet dan out let menggunakan rumput laut (Tabel 2).
Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa dengan menggunakan biofilter system pada menejemen
kualitas air media pemeliharaan ikan nila merah larasati dan ikan bandeng dengan system polikultur
menghasilkan kualitas air yang layak untuk pemeliharaan system polikultur, dan ramah lingkungan,
karena menggunakan rumput laut sebagai biofilter yang ditempatkan di inlet dan outlet petakan
pemeliharaan, dan mampu meningkatkan kelulushidupan pada ikan nila merah larasati 97.25±0.52%
dan ikan bandeng 95.75±0.52%. Kualitas air selama penelitian menunjukkan oksigen terlarut (3,25 –
5,75 mg/l),suhu (24,5 –28,25 oC), salinitas (20.5 – 29,5 ppt), ammonia (0.01– 0,17 mg/l). Kandungan
kualitas air tersebut menunjukkan kelayakan untuk pemeliharaan ikan bandeng dan udang vannamei
sesuai dengan pendapat Nurjana (2007), Kanazawa (1985), Kurmaly (1985).
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Tabel 2. Data kualitas air hasil dari adanya penggunaan biofilter system pada polikultur ikan nila merah
larasati dengan ikan bandeng.
Parameter Kualitas Air

Range

Kelayakan (literature)

Oksigen terlarut (mg/l)

3,25 – 5,75

>4 mg/l a,b

Suhu (0C)

24,5 –28,25

26,5 – 35 0C c,d

Salinitas (ppt)

20.5 – 29,5

15 – 30 c,d

pH

7.75 – 8,5

7,5 – 8,7 c,d

Ammonia (mg/l)

0.01– 0,17

<1 mg/l c,d.e

Keterangan :
(Nurjana.2007a, Kanazawa, 1985b, Kurmaly, 1995c, Kanazawa, 1985d, Boyd et al.1982e).

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan kepadatan ikan bandeng dan udang vannamei
pada sistem budidaya polikultur memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap
pertumbuhan dan kelulushidupan ikan bandeng dan udang vannamei, serta mampu mempercepat
pertumbuhan dan kelulushidupan. Pertumbuhan bobot mutlak tertinggi pada perlakuan T4(20 ekor/m 2
udang vannamei dan 20 ekor/m 2 bandeng), yaitu ikan bandeng(188.883±0.55c g) dan udang vannamei
(udang vannamei 25.31±0.46c g),serta kelulushidupan ikan bandeng (93.73±0.39c %) dan udang
vannamei 96.71±0.85c % dan FCR (food Conversion ratio) 1.21 ± 0.07. Kualitas air masih layak untuk
kehidupan udang vanamei dan ikan bandeng.
Saran
Perlu penelitian lanjutan rekayasa teknologi polikultur ikan nila merah larasati dengan udang windu dan
pemberian pakan buatan yang diperkaya dengan vitamin C dan enzim fitase agar dapat meningkat
produksinya.
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