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ABSTRAK 

Permasalahan yang ditangani dari program hilink ini adalah edukasi dalam pemasyakatan teknologi 

polikultur ikan nila salin, ikan bandeng dan rumput laut pada tambak yang terkena abrasi dalam 

menunjang pengembangan wisata laut di Kota Pekalongan.Kegiatan ini melibatkan kerjasama 

Perguruan tinggi Universitas Diponegoro dengan Universitas Pekalongan, bersinergi dan bekerjasa 

pula dengan Pemda Kota Pekalongan dan mitra kelompok ekonomi mikro pada kelompok tani Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah dengan nama ” Budidaya perikanan ”Pokdakan Muara Rejeki”.Tujuan 

penelitian adalah untuk meningkatkan produksi ikan nila salin , ikan bandeng dan rumput laut dengan 

menggunakan teknologi polikutur serta melakukan edukasi ke mitra sebagai obyek wisata laut yang 

menarik dan meningkatkan pendapatan asli daerah.Metode penelitian dengan rancangan acak lengkap 

dan eksplorasi dengan perlakuan. Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan 

menggunakan Rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan yaitu T1(5N+5B+RL 25): 

diberi benih 5 ekor/m2 udang vanamei dan  diberi nener bandeng 5 ekor/m2, T2(5V+10B+RL 25)=diberi 

5 ekor/m2 udang vanamei dan diberi 10 ekor/m2 ikan bandeng), T3(10V+5B+RL 25)=diberi 10 ekor/m2 

udang vanamei  dan diberi 5 ekor/m2 nener bandeng),T4(10V+10B+RL 25)=diberi 10 ekor/m2 udang 

vanamei dan diberi 10 ekor/m2 nener bandeng), selanjutnya ke empat perlakuan tersebut di pelihara 

bersamaan dengan rumput laut pada jarak tanam yang sama yaitu jenis Gracillaria sp dengan bobot 

150 g/ikat dengan jarak tanam 25 cm secara long line ditempatkan disekeliling petakan tambak. 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 dengan masing-masing petakan penelitian 

luasnya 100 m2, Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan kepadatan udang vanamei 

dan ikan bandeng dan jarak tanam rumput laut yang sama memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap pertumbuhan dan kelulushidupan udang vanamei dan ikan bandeng serta rumput 

laut. Pertumbuhan bobot mutlak tertinggi pada udang vanamei dan ikan bandeng diperoleh dari 

perlakuan T4 (udang vanamei 28.25±0.22c g g), ikan bandeng (187.29±1.025 g), rumput laut (2921,26 

g) dan kelulushidupan udang vanamei 97.78%±2.19% dan ikan bandeng 95.25±2.89%, rumput laut 

Gracillaria sp 99.33 %, FCR (food Conversion ratio) 1.19 ± 0.05. Hasil produksi udang vanamei dan 

ikan bandeng dengan teknologi polikultur menghasilkan produksi yang tinggi sehingga mampu 

menunjang program Agromina Kota Pekalongan. 

Kata kunci: MODEL SIMBUSAMAN AGROMINA,udang Vanname, ikan bandeng,rumput laut. 

PENDAHULUAN 

Permasalahan yang ditangani dari program hilink ini adalah edukasi dalam pemasyakatan teknologi 
polikultur ikan nila salin, ikan bandeng dan rumput laut pada tambak yang terkena abrasi dalam 
menunjang pengembangan wisata laut di Kota Pekalongan.Kegiatan ini melibatkan kerjasama 
Perguruan tinggi Universitas Diponegoro dengan Universitas Pekalongan, bersinergi dan bekerjasa 
pula dengan Pemda Kota Pekalongan dan mitra kelompok ekonomi mikro pada kelompok tani Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah dengan nama ” Budidaya perikanan ”Pokdakan Muara Rejeki”.Tujuan 
penelitian adalah untuk meningkatkan produksi ikan nila salin , ikan bandeng dan rumput laut dengan 
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menggunakan teknologi polikutur serta melakukan edukasi ke mitra sebagai obyek wisata laut yang 
menarik dan meningkatkan pendapatan asli daerah. teknologi polikultur udang vanamei dan ikan 
bandeng dan rumput laut sangat diperlukan untuk menigkatkan pertumbuhan dan produksi udang 
windu dan ikan bandeng. Kondisi saat ini mortalitas udang vanamei dan ikan bandeng yang dipelihara 
secara polikultur mortalitasnya tinggi mencapai 80 s/d 90%. Kondisi saat ini sangat penting adanya 
temuan penelitian yang berkaitan dengan tambak yang terkena abrasi laut sehingga tambak 
terbengkelai (bero) tidak dimanfaatkan. Salah satunya adalah penerapan teknologi polikutur yang 
berbasis pen kultur untuk mengatasi bencana tambak yang terkena abrasi. Kota pekalongan sebagian 
dari wilayah tambaknya terkena abrasi laut sehingga tidak dapat dmanfaatkan untuk budidaya ikan 
bandeng dan udang vanamei. 

Kota Pekalongan yang terletak di Propinsi Jawa Tengan, dimana Jawa Tengah sangat potensial untuk 
pengembangan produk udang vanamei,  bandeng dan rumput laut dengan sistem budidaya polikultur, 
karena mempunyai sumber air tawar dan air laut yang baik, lahan tambak budidaya, tambak bero dan 
lahan yang belum diolah untuk budidaya ikan bandeng dan rumput laut (Gracylaria sp), masih terbuka 
luas. Hal ini sesuai dengan informasi data dasar Jawa Tengah dalam angka (2004) pada Sub Sektor 
Perikanan meliputi kegiatan usaha Perikanan Laut dan Perikanan Darat. Pada Kegiatan Perikanan 
Darat Produksi yang dihasilkan dari kegiatan Perikanan tersebut pada tahun 2003 di Jawa tengah 
mencapai 339 ribu ton dengan nilainya turun sekitar 15,83 persen dan 18,16 persen, Produksi 
perikanan yang ada didominasi oleh Perikanan laut sebesar 236,24 ribu ton (sekitar 74 persen dari total 
produksi Perikanan) dengan nilai 0,77 triliun rupiah. 

Teknologi Polikultur Ikan udang vanamei (Litopenaeus vannamei) dan rumput laut saat ini sangat 
dibutuhkan untuk percepatan produksi perikanan budidaya. Tetapi hasilnya masih kurang memuaskan 
karena masih, tingginya mortalitas mencapai 55-95%, kurangnya asupan nutrisi pakan, lingkungan 
kualitas air yang kurang baik. Sehingga perlu upaya penemuan dan inovasi teknologi polikultur udang 
vanamei dan ikan bandeng dengan pengkayaan pakan dengan probiotik. Tujuan untuk mengkaji peran 
inovasi teknologi budidaya polikultur udang vanamei dan ikan bandeng dengan perbedaan kombinasi 
campuran ikan udang vanamei dan ikan bandeng dan penggunaan dosis probiotik yang efektif terhadap 
pertumbuhan dan kelulushidupannya, serta peningkatan produksi dalam menunjang Agromina politan 
Kota Pekalongan. 

MATERI DAN METODE 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan menggunakan Rancangan acak 
lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan yaitu T1(5N+5B+RL 25): diberi benih 5 ekor/m2 udang 
vanamei dan  diberi nener bandeng 5 ekor/m2, T2(5V+10B+RL 25)=diberi 5 ekor/m2 udang vanamei 
dan diberi 10 ekor/m2 ikan bandeng), T3(10V+5B+RL 25)=diberi 10 ekor/m2 udang vanamei  dan diberi 
5 ekor/m2 nener bandeng),T4(10V+10B+RL 25)=diberi 10 ekor/m2 udang vanamei dan diberi 10 
ekor/m2 nener bandeng), selanjutnya ke empat perlakuan tersebut di pelihara bersamaan dengan 
rumput laut pada jarak tanam yang sama yaitu jenis Gracillaria sp dengan bobot 150 g/ikat dengan 
jarak tanam 25 cm secara long line ditempatkan disekeliling petakan tambak. 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 dengan masing-masing petakan penelitian luasnya 100 m2, 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan kepadatan udang vanamei dan ikan bandeng 
dan jarak tanam rumput laut yang sama memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
pertumbuhan dan kelulushidupan udang vanamei dan ikan bandeng serta rumput laut. Pertumbuhan 
bobot mutlak tertinggi pada udang vanamei dan ikan bandeng diperoleh dari perlakuan T4 (udang 
vanamei 28.25±0.22c g g), ikan bandeng (187.29±1.025 g) , rumput laut (2921,26 g) dan kelulushidupan 
udang vanamei 97.78%±2.19% dan ikan bandeng  95.25±2.89%, rumput laut Gracillaria sp 99.33 %, 
FCR (food Conversion ratio) 1.19 ± 0.05. Hasil produksi udang vanamei dan ikan bandeng dengan 
teknologi polikultur menghasilkan produksi yang tinggi sehingga mampu menunjang program Agromina 
Kota Pekalongan (Tabel.1). 
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Tabel 1. Hasil Pertumbuhan bobot mutlak. Kelulushidupan, Konversi rasio pada polikultur udang 
vanamei dan ikan bandeng dan rumput laut.  

    Perlakuan*)     

 T1 T2 T3 T4 

  
(5V+5B+
25 RL) 

(5V+10B+25
RL)         

(10V+5B+25
RL) 

(10V+10B+25
RL) 

1.Pertumbuhan bobot mutlak udang 
Vanamei   (g) 

21.29±0.
34c 25.27±1.07b 27.75±0.83b 28.25±0.22c 

2. Pertumbuhan bobot mutlak ikan 
bandeng (g) 

179.75±1
.8c 

182.25±2.24
b 

186.28±2.45
b 

187.29±1.025
a  

3. Pertumbuhan bobot mutlak rumput 
laut (g) 2786,75a 2897,25b 2917,29b 2921,26a 

3. Kelulushidupan udang vanamei (%) 85.27±2.
95c 90.75±1.23b 95.29±1.07b 

97.78%±2.19
a 

4. Kelulushidupan ikan bandeng (%) 
75.25±1.

75c 89.50±2.21b 92.25±3.75b 95.25±2.89a 

5. Kelulushidupan rumput laut 
Gracillaria sp (%) 90.25 93.75 95.25 99.33 
5. FCR ikan bandeng dan udang 
vanamei 

3.56±0.0
5b 2.23±0.17b 1.25±0.07b 1.19 ± 0.05a 

Keterangan: 

T1(5N+5B+RL 25): diberi benih 5 ekor/m2 udang vanamei dan  diberi nener bandeng 5 ekor/m2, 
T2(5V+10B+RL 25)=diberi 5 ekor/m2 udang vanamei dan diberi 10 ekor/m2 ikan bandeng), 
T3(10V+5B+RL 25)=diberi 10 ekor/m2 udang vanamei  dan diberi 5 ekor/m2 nener 
bandeng),T4(10V+10B+RL 25)=diberi 10 ekor/m2 udang vanamei dan diberi 10 ekor/m2 nener 
bandeng), selanjutnya ke empat perlakuan tersebut di pelihara bersamaan dengan rumput laut pada 
jarak tanam yang sama yaitu jenis Gracillaria sp dengan bobot 150 g/ikat. Pada tanda superkrip yang 
sama menunjukkan tidak berbeda nyata (P<0.05). 

Pertumbuhan bobot mutlak udang Vanamei 

Berdasarkan hasil penelitan yang dianalisis keragamannya (uji F), menunjukan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0.01) terhadap pertumbuhan bobot mutlak, Kelulushidupan, Konversi rasio pakan pada 
polikultur udang vanamei dan ikan bandeng dan rumput laut, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh 
pakan yang diberi pakan buatan dengan kandungan protein 35% menunjukkan pengaruh yang sangat 
nyata, sedangkan berdasarkan uji Tukey’S menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. Pertumbuhan 
bobot mutlak pada udang vannamei tertinggi pada T4 (udang vanamei 28.25±0.22c g), (Tabel.1). 
Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) terhadap 
Pertumbuhan bobot mutlak pada udang vannamei. 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat nyata terhadap 
pertumbuhan bobot mutlak udang vannamei (P<0.01), dan dengan uji Tukey’S menunjukkan 
perbedaan yang nyata antar perlakuaan T4-T3, T4-T2, T4-T1. Adanya selisih perbedaan antar 
perlakuan nilai tengah ini menunjukkan bahwa adanya penerapan teknologi polikultur udang vanamei 
dan ikan bandeng pada kepadatan berbeda berbasis pengkayaan probiotik mampu menungkatkan 
pertumbuhan serta memperbaiki lingkungan budidaya yang ramah lingkungan. Penerapan rekayasa 
pakan buatan diperkaya probiotik dosis 10 ml/liter pakan buatan probiotik (sifat positip) disemprotkan 
pada pakan buatan (kandungan protein 40%) untuk meningkatkan daya cernak untuk meningkatkan 
kualitas dan produksi udang vanamei dan ikan bandeng, disemprotkan pada pakan dengan kandungan 
protein 35 % serta perbaikan lingkungan memakai biofilter sistem (pada inlet dan outlat diberi rumput 
laut Gracillaria sp) dengan jarak tanam antar untaian rumput laut, mampu memperbaiki lingkungan 
kualitas air dan memperpercepat pertumbuhan udang vannamei, karena mampu memanfaatkan pakan 
dengan  baik.  Hal ini sesuai dengan pendapat Istiyanto dan Rachmawati (2016) bahwa dengan 
polikultur udang dan ikan bandeng mampu meningkatkan pertumbuhan dengan baik, karena kedua 
spesies tersebut tidak terjadi kompetisi dalam ruang, pakan, serta mampu tumbuh keduanya dengan 
baik dengan pemberian probiotik bateri probiotik seperti Lactobacillus sp, Bacillus sp yang tumbuh, 
sistem pakan buatan yang diperkaya dengan probiotik mampu membantu digesti pakan dan menyerap 
nutrisi pakan lebih efisien serta adanya peran rumput laut secara sinergis berperan sebagai biofilter 
sistem yang baik.     
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Hal ini diperkuat pula pendapat 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, bertambahnya sel dan jaringan, serta bobot. 
Pertumbuhan akan terjadi bila kebutuhan energi untuk metabolisme dan pemeliharaan jaringan tubuh 
sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan ikan (Hepher, 1988, Yuvaraj et al.2015).  

Pertumbuhan bobot mutlak ikan bandeng 

Rekayasa budidaya polikultur udang vanamei dan ikan bandeng pada program Agromina politan ini 
sangat penting dengan mengamati pertumbuhan bobot mutlak ikan bandeng yang diperlengkapi 
dengan biofilter sistem menggunakan rumput laut pada inlet dan out let menunjukkan pertumbuhan 
bobot mutlak tertinggi ikan bandeng pada perlakuan T4  (187.29±1.0g) (Tabel.1),  

Kemudian dari Tabel.1, selanjutnya dilakukan 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  (187.29±1.0g ) (Tabel.1). 

Berdasarkan analisis ragam menunjukkan pengaruh yang sangat nyata ini karena teknologi polikultur 
dengan memelihara secara bersamaan udang vanamei dan ikan bandeng dapat tumbuh bersamaan 
dan tidak terjadi kompetisi dalam media pemeliharaan di tambak. Tetapi terdapat perbedaan 
pertumbuhan dengan adanya perbedaan tingkat kepadatan benih udang vannamei dan nener bandeng 
yang ditebar dengan pemeliharaan polikultur. Pertumbuhan yang baik ini karena pakan buatan yang 
diperkaya dengan probiotik yang cara pemberiaannya disemprotkan pada pakan mampu meningatkan 
pertumbuhan dengan baik. 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 udang vanamei dan ikan bandeng dihasilkan 
pada pertumbuhan bobot mutlak ikan bandeng selama 96 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 udang vannamei karena 
mampu tumbuh secara bersamaan dan terjadi sinergisme tumbuh yang sama.  

Pertumbuhan bobot mutlak rumput laut 

Berdasarkan hasil penelitan yang dianalisis keragamannya (uji F), menunjukan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0.01) terhadap pertumbuhan bobot mutlak, 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 rumput laut jenis Gracillaria sp T4  (187.29±1.0 g ) (Tabel.1). 

Selanjutnya dari adanya perbedaan pertumbuhan dengan perbedaan tingkat kepadatan benih udang 
vannamei dan nener bandeng dan rumput laut yang ditebar dengan pemeliharaan polikultur. 
Pertumbuhan yang baik ini karena pakan buatan yang dengan kandungan nutrisi yang baik pada pakan 
yang diberikan  yaitu kandungan protein 35% sehinga akan mempercepat pertumbuhan dengan baik. 
Hal ini  menunjukkan bahwa dibandingkan dengn peneliti lain pada waktu pemeliharaan yang sama 
pertumbuhannya lebih tinggi. 

Kelulushidupan udang vannamei  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelulushidupan udang vannamei tertinggi pada 
perlakuan T4  yaitu 97.78%±2.19a (Tabel 1). 

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) 
terhadap kelulushidupan udang vanamei. Selanjutnya dari Tabel .1 menunjukkan bahwa adanya 
perbedaan kepadatan pada ikan bandeng dan udang vannamei dan rumput laut dengan sistem 
budidaya polikultur menunjukkan pengaruh yang sangat nyata terhadap kelulushidupan udang 
vannamei (P<0.01), kemudian di uji Tukey’S menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuaan T4-
T3, T4-T2, T4-T1.  
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Adanya pengaruh yang sangat nyata karena adanya penggunaan pakan buatan yang mengandung 
nutrisi pakan yang tinggi sesuai dengan kebutuhannya serta peran rumput laut sebagai biofilter system 
dengan memasang rumput laut Gracillaria sp disekeliling pen kultur pada pemeliharaan ikan bandeng 
dan udang vannamei dengan polikultur ini dapat memperbaiki kualitas air dan dapat meningkatkan 
kelulushidupan udang vannamei (Istiyanto dan Rachmawati, 2016).Ditambahkan pula oleh Istiyanto et 
al.(2012)  kualitas air yang baik pada budidaya polikultur ikan bandeng dan udang vanamei dapat 
meningkat kelulushidupannya mencapai 80-90%,  hasil ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan 
hasil penelitian pada perlakuan T4(padat tebar 20 ekor ikan bandeng dan 20 ekor nener bandeng/m2  ) 
dengan hasil  kelulushidupan 96.71±0.85c%.Pendapat ini diperkuat pula dengan peneliti lain yang 
memelihara ikan bandeng dengan udang vanamei system polikultur oleh Istiyanto (2000,2009). 

Kelulushidupan ikan bandeng  

Kemudian dari hasil penelitian dengan menggunakan teknologi polikultur dengan pemeliharaan secara 
bersamaan ikan bandeng dengan udang vannamei berbasis pakan buatan yang diperkaya dengan 
probiotik dan peran rumput laut sebagai biofilter system menunjukkan bahwa kelulushidupan tertinggi 
pada perlakuan T4 yaitu  ikan bandeng   95.25±2.89a % (Tabel 1).  

Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji pada Tabel.1, dengan analisis ragam adanya perbedaan 
kepadatan pada ikan bandeng dan udang vannamei serta rumput laut 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 perlakuaan T4-T3, 
T4-T2, T4-T1.Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan yaitu penggunaan biofilter sistem 
dengan menempatkan Gracillaria sp di inlet adan out let media pemeliharaan polikultur ikan bandeng 
dan udang vannamei dan rumput laut 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 udang vannamei maupun ikan bandeng 
yang dipelihara secara polikultur. Sesuai dengan pendapat Istiyanto dan Rachmawati (2016), Yuvaraj 
et al (2015), Mroslav et al (2011), Endrawati et al.(2001), Murachman et al (2010) mengemukakan 
bahwa polikultur ikan bandeng dan udang vannamei serta rumput laut serta pemberian pakan buatan 
yang mengandung protein 35% yang baik dapat meningkatkan kelulushidupan dan pertumbuhan ikan 
bandeng dan udang. Kelulushidupan yang tinggi pada ikan bandeng karena dipengaruhi secara 
langsung 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). 

Kelulushidupan rumput laut 

Kemudian dari hasil penelitian dengan menggunakan teknologi polikultur dengan pemeliharaan secara 
bersamaan ikan bandeng dengan udang vannamei berbasis pakan buatan yang diperkaya dengan 
probiotik dan peran rumput laut sebagai biofilter system menunjukkan bahwa kelulushidupan tertinggi 
pada perlakuan T4 yaitu rumput laut yaitu 99.33% (Tabel 1).  

Selanjutnya dari hasil penelitian yang tersaji pada Tabel.1, dengan analisis ragam adanya perbedaan 
kepadatan pada ikan bandeng dan udang vannamei serta rumput laut dengan sistem budidaya 
polikultur menunjukkan pengaruh yang sangat nyata terhadap kelulushidupan rumput laut  
(P<0.01).Selanjutnya dengan uji Tukey’S menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuaan T4-T3, 
T4-T2, T4-T1.Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan yaitu penggunaan Gracillaria sp pada 
pemeliharaan polikultur ikan bandeng dan udang vannamei dan rumput laut 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 

Food Conversion Ratio (FCR) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa food conversion ratio terendah pada perlakuan T4 yaitu FCR (food 
Conversion ratio) yaitu 1.19 ± 0.05a a (Tabel.1). Hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0.01) terhadaprasio konversi pakan (FCR) pada udang vanamei dan ikan bandeng. 

Selanjutnya dari hasil analisis ragam dengan adanya perbedaan kepadatan dan udang vannamei dan 
ikan bandeng dengan sistem polikultur berpengaruh sangat nyata terhadap FCR (P<0.01) dan 
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berdasarkan uji tukey menunjukkan perbedaan yang nyata antar nilai tengah perlakuan T4-T3, T4-T2, 
T4-T1. 

Kemudian dengan adanya perbedaan kepadatan pada sistem polikultur udang vannamei dan ikan  
bandeng, sehingga akan mempengaruhi perbedaan dalam menkonsumsi pakan, yang menyebabkan 
nilai FCRnya juga berbeda,  hal ini terlihat nilai FCR pada perlakuan T4 lebih rendah 1.19 ± 0.05a   
artinya lebih efisien pakan yang diberikan, sehingga dengan memanfaatkan pakan buatan yang 
diberikan pada perlakuan T3,T2,T1.      

Hal ini sesuai dengan pendapat Istiyanto et al.(2010-2012), Istiyanto dan Rachmawati (2016), Tacon, 
(1987) menyatakan bahwa rasio konversi pakan adalah peran yang sangat penting untuk melihat 
apakah pakan yang diberikan mampu meningkatkan pertumbuhan udang vanamei dan ikan bandeng 
dengan pertumbuhan yang lebih baik atau apakah pakan  diberikan lebih efisien.  Nilai konversi pakan 
juga dapat melihat seberapa jauh pakan yang diberikan mampu meningkatkan pertumbuhan dengan 
lebih baik/cepat pertumbuhannya.  

Kualitas air media pemeliharaan pada teknologi budidaya polikultur 

Pemantauan selama penelitian menunjukkan kualitas air yang layak untuk budidaya ikan bandeng dan 
udang vannamei dan rumput laut dengan system polikultur (Tabel.2), karena menggunakan biofilter 
system dengan cara menyaring kualitas air pada inlet dan out let menggunakan rumput laut (Tabel.2). 

Tabel 2. Data kualitas air  hasil dari adanya penggunaan biofilter system 

Parameter Kualitas Air Range Worthiness (literature) 

Oksigen terlarut (mg/l) 4,75 – 6,87 >4 mg/l a,b 

Suhue (0C) 24,3 – 29,5 26,5 – 35 0C c,d 

Salinitas (ppt) 20.5 – 28,5 15 – 30 c,d 

pH 7.5 – 8,5 7,5 – 8,7 c,d 

Ammonia (mg/l) 0.01– 0,12 <1 mg/l c,d.e  

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

Berdasarkan Tabel.2, menunjukkan bahwa dengan menggunakan biofilter system pada menejemen 
kualitas air media pemeliharaan ikan bandeng dan udang vannamei serta rumput laut system polikultur 
menghasilkan kualitas air yang layak untuk pemeliharaan system polikultur, dan ramah lingkungan, 
karena menggunakan rumput laut sebagai biofilter (Tabel 2) menunjukkan kelayakan untuk 
pemeliharaan ikan bandeng dan udang vannamei sesuai dengan pendapat Nurjana, (2007), Kanazawa 
(1985), Kurmaly (1985).  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan kepadatan udang vanamei dan ikan bandeng 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap pertumbuhan dan kelulushidupan udang 
vanamei dan ikan bandeng. Pertumbuhan bobot mutlak tertinggi pada udang vanamei dan ikan 
bandeng diperoleh dari perlakuan T4 (udang vanamei 26.75±0.03 g), ikan bandeng (188.15±1.028gr) 
dan kelulushidupan udang vanamei 97.25%±2.25% dan ikan bandeng 95.75±2.85%), FCR (food 
Conversion ratio) 1.22 ± 0.09. Hasil kualitas dan produksi udang vanamei dan ikan bandeng dengan 
teknologi polikultur mampu menunjang program Agromina Kota Pekalongan. Kualitas air masih layak 
untuk kehidupan udang vanamei dan ikan bandeng. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya bahwa adanya perbedaan kepadatan 
udang vanamei dan ikan bandeng dan jarak tanam rumput laut yang sama memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01) terhadap pertumbuhan dan kelulushidupan udang vanamei dan ikan bandeng 
serta rumput laut. Pertumbuhan bobot mutlak tertinggi pada udang vanamei dan ikan bandeng 
diperoleh dari perlakuan T4 (udang vanamei 28.25±0.22c g g), ikan bandeng (187.29±1.025 g), rumput 
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laut (2921,26 g) dan kelulushidupan udang vanamei 97.78%±2.19% dan ikan bandeng 95.25±2.89%, 
rumput laut Gracillaria sp 99.33 %, FCR (food Conversion ratio) 1.19 ± 0.05. Hasil produksi udang 
vanamei dan ikan bandeng dengan teknologi polikultur menghasilkan produksi yang tinggi sehingga 
mampu menunjang program Agromina Kota Pekalongan 
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