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ABSTRAK

Ester Upik Susilowati. 2007. PEMANFAATAN BERBAGAI JENIS SILASE 
IKAN TERHADAP PRODUKSI DAN KUALITAS KISTA Artemia franciscana. 
Jurusan Biologi. FMIPA. UNS

Artemia merupakan salah satu pakan alami yang memiliki kandungan 
nutrisi yang tinggi. Artemia diperlukan sebagai pakan dalam budidaya udang dan 
ikan. Secara komersial, Artemia biasa dijual dalam bentuk kista kering. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara berbagai jenis silase ikan 
terhadap produksi dan kualitas kista A. franciscana dan untuk mengetahui silase 
ikan yang paling baik sebagai sumber pakan pada produksi dan kualitas kista A. 
franciscana.

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pakan Alami BBPBAP Jepara 
Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan 5 perlakuan. Perlakuan 
dikelompokkan berdasarkan jenis silase ikan yang diberikan sebagai pakan. 
Berbagai jenis silase tersebut yaitu: silase ikan petek, silase ikan juwi, silase 
viscera ikan dan silase ikan kakap serta bungkil kelapa sebagai kontrol. Parameter 
yang diamati ialah fekunditas induk A. franciscana, diameter kista A. franciscana, 
jumlah kista yang dikeluarkan (produksi kista) induk A. franciscana, persentase 
penetasan kista A. franciscana, kecepatan menetas kista A. franciscana dan 
efisiensi penetasan kista A. franciscana. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Tukey taraf signifikansi 5 %.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian berbagai jenis silase ikan 
sebagai pakan A. franciscana memberikan perbedaan yang signifikan terhadap 
fekunditas induk A. franciscana, diameter kista A. franciscana, produksi kista A. 
franciscana, persentase penetasan kista A. franciscana dan kecepatan menetas 
kista A. franciscana. Silase ikan yang paling baik untuk meningkatkan produksi 
dan kualitas kista A. franciscana adalah silase ikan petek.

Kata kunci: A. franciscana, produksi kista, kualitas kista, silase ikan, bungkil 
kelapa
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ABSTRACT

ESTER UPIK SUSILOWATI. 2007. UTILIZATION OF VARIOUS FISH-
SILAGE FOR  THE PRODUCTION AND QUALITY OF Artemia franciscana 
CYST. FACULTY OF MATHEMATIC AND NATURAL SCIENCES. 
SEBELAS MARET UNIVERSITY.

Artemia is one of naturally live feed that contains high nutrition. Artemia is 
needed as feed in fish and prawn aquaculture. Commercially, Artemia is usually 
sold in dry cysts. The aims of the research were to know the comparation of 
various fish silages for the production and quality of A. franciscana cysts after 
treating it with various of fish silage as an artificial feed and to know the best 
silage as feed for the production and quality of A. franciscana cysts.

This research was conducted in the Live Feed Laboratory BBPBAP in 
Jepara, Central Java. Five treatments were treated in this research, and the 
treatments were grouped based on the kind of fish silage given as feed. The 
various fish silages were Leiognathus sp silage, Sardinella sp silage, fish viscera 
silage and Lutjanus sp silage, and coconut cake as control. Parameters 
investigated were fecundity of female A. franciscana, diameter of A. franciscana, 
number of cysts produced by female A. franciscana (cysts production), hatching 
percentage, hatching rate and hatching efficiency of A. franciscana. The data 
collected were then analyzed using ANOVA and continued with Tukeys test at 
5% significant level.

The result of the analysis indicated that the treatment of various fish silages 
as feed for A. franciscana resulted in significant different for fecundity of female 
A. franciscana, diameter of A. franciscana cysts, production of cysts, hatching 
percentage and hatching rate of A. franciscana. The best fish silage for increasing 
production and quality of A. franciscana cysts was the silage of Leiognathus sp. 

Keyword: A. franciscana, cysts production, quality of cyst, fish silage, coconut 
cake.
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MOTTO

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan 

didikan

( Amsal 1 : 7 )

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, 

demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan 

kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan

(Yeremia 29 : 11)

Kita hidup dengan apa yang kita dapatkan; kita membuat kehidupan dengan apa yang kita 

berikan

(Duane Hulse)

Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan 

kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan 

rencana Allah.

(Roma 8 : 28 )
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KATA PENGANTAR

Budidaya hewan air seperti, ikan dan udang sangat berkaitan erat dengan 

ketersediaan pakan alami. Pakan alami digunakan sebagai sumber energi bagi 

pertumbuhan, kelangsungan hidup dan ketahanan stress beberapa jenis udang 

pada stadium larva. Salah satu pakan alami yang penting adalah Artemia 

franciscana. A. franciscana merupakan pakan alami  yang memiliki nilai gizi 

yang tinggi. Pada umumya, Artemia dijual dalam bentuk kista kering. 

Penelitian mengenai efek pemberian berbagai jenis silase ikan terhadap 

produksi dan kualitas kista A. franciscana belum banyak dilakukan. Oleh karena 

itu, untuk mengetahui perbandingan berbagai jenis silase ikan  terhadap produksi 

dan kualitas kista A. franciscana, maka dilakukan penelitian dengan mengambil 

judul “ Pemanfaatan berbagai jenis silase ikan terhadap produksi dan kualitas kista 

Artemia franciscana”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai perbandingan berbagai jenis silase ikan terhadap produksi dan kualitas 

kista A. franciscana serta jenis silase ikan yang paling baik dalam produksi dan 

kualitas kista. .
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

           Pakan alami memiliki peranan penting dalam pembenihan ikan dan udang. 

Menurut Kanazawa (1997) dan Kontara (1996) dalam Kusumaningtyas (2004), 

pakan alami dijadikan sebagai sumber energi yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan, kelangsungan hidup dan ketahanan stress beberapa jenis udang 

pada stadium post larva. Salah satu jenis pakan alami yang digunakan sebagai 

pakan alami adalah Artemia sp.

Menurut Cholik dan Dulay (1985), keunggulan utama dari Artemia 

dibanding dengan jenis pakan alami lainnya adalah Artemia diperjualbelikan 

dalam dalam bentuk kista (cyst). Di samping itu, nauplius Artemia mempunyai 

kisaran ukuran yang tepat bagi kebanyakan larva ikan dan udang. Sifat-sifat 

lainnya adalah mudah dipelihara, dapat beradaptasi terhadap berbagai kondisi 

lingkungan, dan dapat tumbuh pada kepadatan tinggi.

Artemia dapat disimpan dalam bentuk embrio yang tidak aktif atau kista. 

Kista kering berada dalam kondisi diapause atau anaerobik (Sorgeloos dan 

Kulasekarapandian, 1987). Produksi kista ini hanya dapat terjadi pada kondisi 

salinitas tinggi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Soni (2003), yang 

menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan kista dibutuhkan salinitas antara 

120-140 g.l-1. 
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Budidaya Artemia dikembangkan dengan pemberian pakan alami maupun 

pakan buatan. Pakan alami bagi Artemia berupa detritus organik, mikro alga dan 

bakteri (Sorgeloos dan Kulasekarapandian,1987). Hingga saat ini, pakan buatan 

yang dipergunakan dalam pemeliharaan Artemia sp adalah dengan menggunakan 

bungkil kelapa. Pakan buatan sangat dibutuhkan, mengingat pada salinitas tinggi, 

umumnya pakan alami sangat terbatas jumlah dan jenisnya. 

Mutu kista juga sangat tergantung pada salinitas dan konsumsi nutrien 

yang dimanfaatkan oleh induk (Soni, 2003). Kualitas kista dapat dilihat dari 

kandungan air, efisiensi penetasan, persentase penetassan, kecepatan menetas 

kista dan nilai nutrisinya ( Sorgeloos dan Kulasekarpandian, 1987).

Menurut Rustad (2003), pemanfaatan hasil tangkap ikan untuk konsumsi 

manusia hanya 50-60 %, sisanya menjadi limbah ikan atau disebut by-product. 

Beberapa by-product akuatik telah digunakan sebagai bahan baku tepung ikan 

maupun silase ikan. Hal ini dikarenakan by-product memiliki kandungan protein, 

mineral dan vitamin yang tinggi (Kjos, et.al.,2001). 

Pada penelitian ini, berbagai jenis silase ikan akan digunakan sebagai 

pakan buatan alternatif untuk Artemia. Mengingat selama ini pakan buatan yang 

digunakan adalah bungkil kelapa. Pemanfaatan berbagai jenis silase ikan ini 

diharapkan dapat mengetahui jenis silase ikan yang terbaik sebagai sumber pakan 

pada produksi dan kualitas kista Artemia yang baik. Mengingat secara komersil, 

Artemia dijual dalam bentuk kista.
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B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan antara berbagai jenis silase ikan terhadap produksi 

dan kualitas kista Artemia franciscana?

2. Jenis silase ikan apakah yang paling baik sebagai sumber pakan pada produksi 

dan kualitas kista Artemia franciscana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perbandingan antara berbagai jenis silase ikan terhadap produksi 

dan kualitas kista Artemia franciscana

2. Mengetahui jenis silase ikan yang paling baik sebagai sumber pakan pada 

produksi dan kualitas kista Artemia franciscana

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jenis silase 

ikan terbaik yang dapat digunakan sebagai sumber pakan alternatif pada 

produksi dan kualitas kista Artemia franciscana yang baik.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat silase ikan yang 

dapat digunakan sebagai sumber pakan Artemia franciscana, sehingga dapat 

mengurangi sampah organik yang berasal dari produk ikan.



4

4

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Artemia sp

a. Taksonomi

Penak (1978) dan Dales (1981) menyatakan bahwa Artemia tergolong 

dalam:

Phylla : Arthropoda

Class : Crustaceae

Sub Class : Branchiopoda

Ordo : Anostraca

Famili : Artemidae

Genus : Artemia

Spesies : Artemia franciscana (Cholik dan Dulay, 1985)

b. Morfologi

1). Telur

Telur atau sering juga disebut siste (kista), yaitu telur yang telah 

berkembang lebih lanjut menjadi embrio dan kemudian diselubungi oleh 

sebuah cangkang yang tebal dan kuat. Cangkang ini melindungi embrio 

terhadap pengaruh kekeringan, benturan benda keras sinar ultra violet dan 

mempermudah pengapungan (Mudjiman, 1988). 
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Telur berkembang dalam ovari yang terletak di kedua sisi saluran 

pencernaan. Segera setelah ovocystis matang akan dipindahkan ke uterus 

melalui saluran telur. Telur yang dibuahi umumnya berkembang menjadi free 

swimming nauplius. Dalam kondisi ekstrim ( salinitas tinggi, kandungan 

oksigen rendah atau kekurangan makanan ), kelenjar di dalam uterus akan 

menjadi aktif dan mensekresi cairan yang mengumpul menjadi sekret 

berwarna coklat. Embrio hanya berkembang sampai stadium gastrula yang 

dikelilingi oleh sebuah cangkang tebal atau korion yang disekresikan oleh 

brown shell glands yang terletak di dalam uterus dan menjadi tidak aktif serta 

terdeposit.

Cangkang telur menurut Cholik dan Dulay (1985), secara garis besar 

dibagi dua bagian, yaitu korion yang di bagian luar dan kutikula embrionik di 

bagian dalam. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat lapisan ketiga yang 

dinamakan selaput kutikula luar.

Menurut Mudjiman (1988), korion memiliki ketebalan 6-8 mikrometer. 

Korion masih dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu lapisan yang paling luar 

yang disebut lapisan periferal (terdiri dari selaput luar dan lapisan kortikal), 

dan lapisan alveoler yang berada di bawahnya. Selaput kutikuler luar memiliki 

ketebalan 0,5 mikrometer dan merupakan selaput biologis yang bersusun tiga. 

Kutikula embrionik memiliki ketebalan 1,8 - 2,2 mikrometer, dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu lapisan fibrosom di bagian atas dan selaput kutikuler dalam  

di bawahnya. Selaput ini merupakan selaput penetasan yang membungkus 

embrio. Bagian luar korion banyak mengandung hematin (derivat 
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hemoglobin), yaitu sejenis lipoprotein. Karena hematin itulah maka telurnya 

menjadi berwarna coklat. Hematin berfungsi  untuk melindungi embrio dari 

pengaruh buruk sinar ultra violet.

Diameter sebutir telur berkisar antara 200 - 350 mikrometer (0,2 - 0,3 

mm). Sedangkan berat keringnya sekitar 3, 65 mikrogram, yang terdiri dari 2,9 

mikrogram embrio dan 0,75 mikrogram cangkang.

2). Nauplius

Nauplius merupakan larva yang keluar dari cangkang. Penetasan 

terjadi dalam kurun waktu 24-36 jam pada suhu sekitar 25ºC. Dalam 

perkembangan selanjutnya, nauplius akan mengalami 15 kali perubahan 

bentuk (metamorfosis). Warnanya kemerah-merahan karena masih banyak 

mengandung makanan cadangan. Oleh karena itu nauplius masih belum perlu 

makan. Metamorfosis berlangsung antara 1-3 minggu  atau rata-rata sekitar 2 

minggu (14 hari).

3). Dewasa 

Artemia dewasa bentuknya telah sempurna, dengan ukuran panjang 

sekitar 1 cm dan beratnya 10 mg. Torakopoda yang sudah lengkap sebanyak 

11 pasang. 
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Gambar 1. Morfologi Artemia sp dewasa

A = dewasa jantan; B = dewasa betina

Pada Artemia jantan, antena II berubah menjadi alat penjepit yang 

membesar dan berotot. Fungsinya untuk berpegangan pada waktu menggandol 

pada yang betina menjelang perkawinan. 

Di belakang kaki torakopoda yang jantan terdapat sepasang alat 

kelamin yang dinamakan penis. Sedangkan pada yang betina, terdapat 

sepasang indung telur (ovarium) yang terletak di sebelah kanan dan kiri 

saluran pencernaan. Ovarium menghasilkan telur, yang setelah masak menjadi 

oosit dan akan dikeluarkan dari indung telur melalui saluran telur (oviduk) 

masuk ke kantong telur (uterus) yang tidak berpasangan.
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c. Reproduksi 

Ditinjau dari segi cara perkembangbiakan, dikenal dua jenis Artemia, 

yaitu jenis biseksual dan jenis partenogenetik. Perkembangan biseksual 

dilakukan melalui proses perkawinan antara Artemia jantan dan betina. 

Sedangkan perkembangbiakan secara partenogenesis dilakukan tanpa melalui 

perkawinan.

Menurut Cholik dan Dulay (1985), dalam kehidupan Artemia dikenal 

dua macam reproduksi, yaitu secara ovovivipar, dimana telur yang telah 

dibuahi menetas menjadi nauplius dan kemudian dilepas oleh induknya di 

dalam air. Cara lainnya adalah ovipar yaitu telur yang telah dibuahi yang telah 

mencapai stadia gastrula yang terbungkus dengan kulit luar yang relatif tebal 

dikeluarkan oleh induknya dalam bentuk kista.

Reproduksi secara ovovivipar terjadi pada kadar garam rendah. 

Sedangkan ovipar terjadi pada kadar garam tinggi, yaitu 100-200 g.l-1 dan 

kadar oksigen rendah. Telur Artemia dalam bentuk kista tersebut apabila 

keadaan memungkinkan, misalnya pada salinitas 20-30 g.l-1 akan menetas 

menjadi nauplius yang berukuran sekitar 450-475 mikron . Kemudian setelah 

mengalami ganti kulit selama 15 kali akan tumbuh menjadi Artemia dewasa 

(Sorgeloos, 1979).

Untuk melengkapi daur hidupnya, Artemia memerlukan waktu sekitar 

15 hari. Kecepatan daur hidup ini dipengaruhi oleh macam-macam faktor, 

terutama suhu dan salinitas.
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Gambar 2. Daur Hidup Artemia sp  ( Mudjiman, 1988)

d. Habitat

Sifat ekologi Artemia bervariasi tergantung pada strainnya. Secara 

umum Artemia tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 25 – 30 C. Akan tetapi 

kista Artemia yang kering sangat tahan terhadap suhu yang ekstrim dari -

273C hingga 100C. Artemia banyak ditemukan di danau-danau yang kadar 

garamnya sangat tinggi, sehingga disebut juga Brine Shrimp. Toleransi 

terhadap kadar garam sangat menakjubkan, bahkan dalam siklus hidupnya 

memerlukan kadar garam yang tinggi agar dapat menghasilkan kista. 
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Sedangkan untuk pertumbuhan biomass Artemia yang baik membutuhkan 

kadar garam antara 30 – 50 g.l-1 (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995).

e. Cara makan

Artemia bersifat non selectif filter feeder sehingga apa saja yang masuk 

mulut Artemia seakan-akan menjadi makanannya. Akibatnya kandungan gizi 

Artemia sangat dipengaruhi oleh kualitas makanan yang tersedia pada perairan 

tersebut. Artemia mempunyai kandungan nutrisi berupa protein, lemak, serat, 

abu dan kandungan asam lemak (Susanto,dkk. 2000).

3. Kualitas Kista Artemia sp

Kualitas kista dapat diperkirakan berdasarkan kandungan air, efisiensi 

penetasan, persentase penetasan, kecepatan penetasan dan nilai nutrisinya.

a. Persentase penetasan

Persentase penetasan (Hatching Percentage) adalah suatu nilai (dalam 

%) yang menyatakan jumlah nauplius yang dihasilkan dari penetasan 100 

butir kista. Persentase penetasan dihitung dari perbandingan jumlah nauplius 

yang menetas dengan jumlah kista yang ditetaskan, kemudian dikalikan 

100%. Kista yang bermutu baik, apabila ditetaskan dalam air berkadar garam 

35 g.l-1, persentase penetasannya sekitar 45%. Sedangkan apabila kista 

didekapsulasi, kemudian ditetaskan dalam air berkadar garam 35 g.l-1, 

persentase penetasannya dapat mencapai 58% (Mudjiman, 1988).
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b. Kecepatan menetas kista

Kecepatan penetasan diukur dengan menghitung jumlah kista yang 

menetas dalam jangka waktu penetasan. Jangka waktu penetasan dimulai saat 

nauplius ditetaskan (t0) hingga hampir 90% kista menetas (t90). Jangka waktu 

penetasan t0 sekitar 18 jam, sedangkan untuk t90 sekitar 32 jam (Mudjiman, 

1988).

c. Efisiensi penetasan

Efisiensi penetasan (Hatching Efficiency) adalah suatu ukuran yang 

menyatakan berapa ekor nauplius dapat dihasilkan dalam setiap 1 gram telur. 

Atau dapat juga menyatakan berapa gram telur diperlukan sehingga dapat 

menghasilkan 1 juta nauplius. Efisiensi penetasan dapat dihitung dari 

perbandingan jumlah nauplis yang dihasilkan dengan 1 gram kista, atau juga 

dapat dihitung dari perbandingan berat kista yang dibutuhkan dengan 1 juta 

nauplius. Efisiensi kista yang baik sekitar 4-6 gram untuk menghasilkan 1 juta 

nauplius (Mudjiman, 1988).

3. Silase ikan

Silase ikan merupakan produk cair yang dihasilkan dari ikan utuh atau 

bagian ikan dimana fase cair disebabkan oleh aktifitas enzim di dalam tubuh ikan 

dengan cara penambahan asam. Enzim mengubah protein ikan ke dalam unit yang 

lebih kecil dan mudah larut. Sedangkan asam membantu mempercepat aktifitas 
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enzim dan menghambat kehadiran bakteri pembusuk (Tatterson and Windsor, 

2001).

Pada dasarnya pengolahan silase ikan dapat dilakukan dengan cara yaitu:

a. Pembuatan silase ikan secara kimiawi

Pengolahan silase secara kimiawi mengunakan asam-asam organik 

(asam formiat dan asam propionat) atau asam–asam anorganik (asam sulfat, 

HCl) (Yunizal, 1985). Pada pembuatan silase menggunakan asam, 

penambahan asam baik organik maupun anorganik bertujuan untuk 

menurunkan pH ikan sehingga dapat digunakan untuk menghindari bakteri 

pembusuk ( Kjos, et. al, 2001; Yunizal dan Saleh, 1992), selain itu juga 

berfungsi sebagai pemecah rantai asam amino pada protein yang disebut 

hidrolisa. 

Pembuatan diawali dengan pencacahan dan pelumatan bahan baku 

menjadi bagian-bagian kecil dan selanjutnya dilakukan penyaringan dengan 

ukuran saringan 10 mm, selanjutnya ditambahkan 3,5% asam formiat. Hal 

yang penting adalah dalam pengadukan bahan, sebab dengan pencampuran 

yang tidak merata mengakibatkan pembusukan. Menurut Kompiang dan 

Illyas (1981), keasaman dari campuran bahan harus lebih rendah dari 4 untuk 

menghindari aktifitas bakteri.

b. Pembuatan silase ikan secara biologis

Jatmiko ( 2002 ) mengatakan bahwa pembuatan silase ikan secara 

biologis murni, berarti tidak menggunakan bahan kimia dan disebut dengan 
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fermentasi. Proses ini dilakukan dengan menambahkan mikroorganisme 

tertentu ke dalam potongan ikan pada suhu 30C dan dalam kondisi anaerob. 

Hasil akhir ditandai dengan hancurnya daging dan tulang, sehingga bentuk 

akhir menjadi seperti bubur dan tidak berbau busuk. Produk silase yang 

dibuat secara biologis mengunakan bahan baku segar. Menurut Kjos, et. al 

(2001), proses yang terjadi dikenal dengan fermentasi anaerob.

3. Beberapa ikan yang digunakan sebagai bahan silase ikan

Bahan baku yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan dalam bentuk silase, 

yaitu :

a.  Ikan kakap merah ( Lutjanus sp )

Ikan kakap merah termasuk dalam familia Lutjanidae dengan nama 

ilmiah Lutjanus sp.

Gambar 3. Ikan kakap dewasa

Sebagian besar produksi ikan kakap ( Lutjanus sp ) di Indonesia 

merupakan komoditi ekspor dalam bentuk beku. Bagian tubuh ikan kakap 

merah yang diekspor adalah daging, sedangkan sisanya merupakan limbah 

yang belum banyak dimanfaatkan. Ditinjau dari segi gizi, lambung ikan kakap 
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mempunyai kandungan protein 9,27 % dan lemak 3,79 %. Bertolak dari 

persentase limbah yang dihasilkan dan kandungan gizinya, maka salah satu 

bentuk pemanfaatan yang mungkin adalah sebagai makanan manusia 

(Anonim, 2005).

b. Ikan petek ( Leiognathus sp )

Ikan petek termasuk dalam familia Leiognathidae dengan nama 

ilmiah Leiognathus sp.

Gambar 4. Ikan petek dewasa

Ikan petek merupakan jenis ikan demersial yang potensial secara 

kuantitas maupun kualitas yang dapat dijadikan bahan baku industri. Ikan 

petek sebagai bahan baku industri dapat dimanfaatkan sebagai penyusun 

ransum pakan ternak dan juga dapat diolah menjadi tepung ikan. Berdasarkan 

analisa Balai penelitian dan Pengembangan Industri Semarang, ikan petek 

cukup baik digunakan sebagai bahan penyusun ransum, mengingat 

kandungan nutrisinya tinggi ( Dep. Pertanian, 1999), ikan petek mengandung 

kadar air 9,22 %; kadar abu 24,73 %; kadar protein 54,98 %; kadar lemak 
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4,52 %; kadar serat kasar 0,29 %; Bahan Ekstrak Tiada Nitrogen (BETN) 

6,27 %; kadar Ca 3,29 %; dan kadar P 2,10 %.

c. Ikan juwi ( Sardinella sp )

Ikan juwi termasuk dalam familia Clupeidae dengan nama ilmiah 

Sardinella  sp.

Gambar 5. Ikan juwi  dewasa

Ikan juwi merupakan kelompok ikan demersial, yang banyak 

dimanfaatkan sebagai pakan ikan, khususnya sebagai pakan ikan kerapu. 

Selain itu, ikan juwi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein bagi 

udang renik dalam bentuk silase ikan. 

Ikan juwi mengandung kadar protein yang cukup tinggi dan bermutu 

(40-50 %), serta memiliki kandungan asam lemak essensial, vitamin dan 

mineral. Dari segi ekonomis, ikan juwi sangat efisien dan mudah diperoleh 

(Anonim, 2003).
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d. Viscera ikan

Viscera ikan berupa organ-organ dalam yang ada di dalam tubuh 

ikan. Viscera merupakan produk sisa atau limbah dari hasil perikanan yang 

dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ikan maupun pakan udang 

(Anonim, 2003).

4. .Bungkil Kelapa. 

Bungkil kelapa adalah sisa atau endapan dari pembuatan minyak kelapa. 

Bungkil kelapa ini diperoleh setelah dilakukan pengepresan potongan daging 

kelapa untuk mendapatkan minyak kelapa kasar. Bungkil kelapa  memiliki 

kandungan air 12%, protein antara 16 – 18%, serat antara 14 – 16%, abu sebanyak 

8%, lemak antara  12 – 15% dan asam lemak sebanyak 7 – 9% . Limbah pertanian 

seperti bungkil kelapa yang merupakan bahan organik selain berguna untuk 

makanan juga sebagai pupuk (Anonim, 2004).  

5 .Kualitas air

a. Suhu

Artemia dapat tumbuh dengan baik pada suhu berkisar antara 25 – 30 

C, dan tidak dapat bertahan hidup pada suhu kurang dari 6C atau lebih dari 

35C. berbeda dengan Artemia dewasa, telurnya yang kering dapat bertahan 

pada suhu   -273C dan 100C, tetapi untuk telur yang basah tidak demikian 

halnya (Mudjiman, 1988 ).
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b. Salinitas 

Sidjabat (1972) dalam  Utomo (2004) mengatakan salinitas atau 

kadar garam adalah jumlah (gram) zat-zat yang terlarut dalam 1 kilogram air 

laut, dimana dianggap semua karbonat-karbonat telah diubah menjadi oksida, 

Brom dan Iod diganti Chlor dan semua bahan-bahan organik telah dioksida 

secara sempurna. 

Artemia sp mempunyai kisaran salinitas yang sangat luas yaitu antara     

5 – 150 g.l-1. Pertumbuhan optimal nauplii Artemia sp terjadi pada salinitas 35 

g.l-1. Kisaran salinitas untuk memproduksi nauplii adalah 35 g.l-1, sedangkan 

untuk memproduksi kista antara 93 – 136 g.l-1  (Sorgeloos et.al, 1979). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ansori (1995) membuktikan bahwa produksi 

kista terbaik pada salinitas 129 g.l-1  pada padat penebaran 400 individu /L 

(taraf 99%).

c. Oksigen terlarut

Romimohtarto ( 2004 ) mengatakan bahwa pada stadia nauplii, 

Artemia sp sangat tahan pada tingkat oksigen terlarut yang rendah dan masih 

dapat hidup pada kelarutan oksigen 2 mg/L hingga kurang dari 1 mg/L. 

Menurut Sorgeloos (1979), konsentrasi oksigen yang lebih rendah lebih 

berbahaya bagi nauplii daripada Artemia sp dewasa. Pada saat perkembangan 

larva, eksopodit berubah fungsi menjadi organ pernafasan. Kondisi kelarutan 

oksigen yang rendah dalam perairan, akan mengaktifkan sintesa hemoglobin, 

sehingga Artemia sp akan berwarna merah yang menjadi indikasi reproduksi 
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Artemia sp berubah menjadi ovipar. Menurut Sorgeloos (1979), kelarutan 

oksigen terendah di dalam pemeliharaan Artemia sp tidak boleh kurang dari 

0,06 mg/L dan kista Artemia sp dapat menetas pada konsentrasi oksigen 

sebesar 1 mg/L ( Cholik dan Dulay, 1985).

d. Derajat keasaman (pH)

Nilai pH umumnya rendah bersamaan dengan rendahnya kandungan 

mineral yang ada dimana mineral tersebut sebagai nutrien di dalam siklus 

produksi perairan dan pada umumnya perairan yang alkali adalah lebih 

produktif daripada perairan yang  asam. 

Menurut Sorgeloos dan Kulasekarpandian ( 1987 ), di bawah pH 7 

morfologi Artemia sp dewasa secara umum memburuk dan pertumbuhan 

nauplii menurun, sedangkan pada pH  8 – 8,5  optimal. 

e. Amonia

Di dalam air, amonia terdapat dalam dua bentuk salah satunya yaitu 

NH4+  yang tidak bersifat racun. Keberadaannya di dalam air disebabkan 

oleh adanya kotoran larva udang dan kegiatan jasad renik dalam pembusukan 

bahan organik yang kaya akan nitrogen. Pada kondisi NH4+ di atas 1000 

mg/L tidak terjadi pertumbuhan, sedang ammonia di dalam air media 

sebaiknya kurang dari 10 mg (Vos, J. 1979). 
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B. Kerangka Pemikiran

Artemia sp merupakan salah satu pakan alami terbaik bagi pembenihan 

larva udang dan ikan. Secara komersial, Artemia dipasarkan dalam bentuk kista. 

Mutu kista sangat tergantung dari konsumsi nutrien yang dimanfaatkan oleh 

induk. Penggunaan berbagai jenis silase ikan diharapkan dapat untuk mengetahui 

jenis silase ikan yang paling baik pada produksi dan kualitas kista yang baik.

Gambar 6. Skema Kerangka Pemikiran

Kebutuhan nauplius Artemia meningkat

Produktivitas pembenihan Artemia

Pemberian pakan pada Artemia berupa: silase ikan juwi, silase 
ikan petek, silase viscera ikan dan silase ikan kakap

Produksi &kualitas 
kista Artemia yang baik

Analisis produksi dan kualitas kista :
 Fekunditas induk
 Produksi kista
 Diameter kista
 Persentase penetasan
 Kecepatan menetas kista
 Efisiensi penetasan

Jenis silase 
ikan yang 

paling  baik
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C. HIPOTESIS

Dari latar belakang permasalahan dan tinjauan pustaka di atas, maka 

hipotesis yang dapat dikemukakan adalah pemberian berbagai jenis silase ikan 

sebagai pakan buatan berpengaruh terhadap produksi dan kualitas kista Artemia 

franciscana. Silase ikan yang paling baik untuk meningkatkan produksi dan 

kualitas kista Artemia franciscana adalah silase ikan petek.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2006 di Balai Besar 

Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, Jawa Tengah. Analisis 

proksimat berbagai jenis silase ikan dilakukan di Laboratorium Kimia Jurusan 

Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya Malang.

B. Alat dan Bahan

a. Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan yaitu:

1). Alat untuk penetasan dan pemeliharaan Artemia : wadah penetasan bentuk 

conical volume 1,5 liter dipergunakan sebagai wadah  penetasan kista 

Artemia, wadah pemeliharan volume 2,5 liter dan 20 liter sebanyak 15 

buah sebagai tempat pemeliharaan Artemia,  lampu neon 40 watt sebagai 

sumber cahaya, saringan berukuran 50 µm dan 120 µm, cawan petri, pipet 

volume 1,5 l dan perlengkapan aerasi yang terdiri dari selang aerasi, pipa 

penyalur oksigen, tabung oksigen dan batu aerasi sebagai penyuplai 

oksigen. Corong dan kapas untuk menyaring air garam. Alat untuk 

pembuatan pakan yaitu timbangan, oven, pisau dan penumbuk.
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2). Alat untuk perlakuan dan pengambilan data: jaring kecil untuk menyaring 

Artemia dewasa, Hand pH meter Hana Family untuk mengukur pH , DO 

meter YSI incorporated-Yellosprings model #55/12 FT (SH 00D0683 

AB), untuk mengukur DO dan suhu, refraktometer Atago S/Mill salinity: 

0-100 ppt untuk mengukur salinitas 0-100 ppt, salinometer Boume untuk 

mengukur salinitas 100-500 ppt, mikroskop Olympus model 

CH20BIMF200 untuk mengamati telur dan Artemia instar I, micrometer 

Olympus R 10x OSM 209539, jangka sorong skala 0,1 mm untuk 

mengukur panjang Artemia mulai instar II sampai dewasa, jarum pentul 

untuk membedah ovisac saat pengukuran fekunditas induk, gelas benda 

sebagai tempat preparat, pipet ukur Iwaki Pyrex volume 30 ml, gelas 

beker Iwaki Pyrex volume 250 ml, cawan petri sebagai alat untuk 

mengambil sampel, handcounter Control Company Taiwan sebagai alat 

bantu untuk menghitung jumlah telur yang dikeluarkan, gelas ukur untuk 

mengukur larutan dalam volume tertentu, pipet tetes untuk mengambil 

larutan dalam jumlah sedikit, timbangan analitik untuk menimbang pakan 

dan kemikalia lain yang dibutuhkan. Kamera digital merk M-Pix 5 Mega 

pixel untuk mengambil gambar penelitian.

3). Alat untuk analisis proksimat: mikropipet, pipet ukur, timbangan analitik, 

saringan mysis, sentifuge, oven, evaporator, krus porselen, desikator, 

furnance, tabung Kjeldahl, alat destruksi dan destilasi, tabung reaksi, 

bunsen burner, corong pemisah.
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b. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan yaitu kista Artemia yang diperoleh dari 

produksi tambak di desa Surodadi Jepara, air tawar sebagai pelarut dalam 

pembuatan pakan silase ikan, kaporit untuk dekapsulasi Artemia, larutan 

Natrium tiosulfat untuk menetralkan kaporit, kristal garam sebagai bahan 

untuk pembuatan stock brine water, asam formiat 3% untuk mengasamkan 

ikan dalam pembuatan silase ikan, ikan juwi, ikan petek, viscera ikan, ikan 

kakap untuk bahan pembuatan pakan (silase), bungkil kelapa sebagai  pakan 

kontrol. Untuk pembuatan medium pemeliharaan digunakan air laut yang 

berkadar garam 30 g.l-1 dan stock brine water (200 g.l-1), larutan bouin 

dipakai untuk mematikan Artemia yang akan diamati. Untuk sterilisasi 

digunakan kaporit dan untuk pengukuran amonia digunakan reagen klorin. 

Kemikalia untuk analisis protein dan lemak yaitu H2SO4, 0,5 N HCN, 

indikator PP, larutan NaOH 30%, larutan 0,5 N NaOH, metanol, kloroform, 

larutan 0,8% KCL, Na2O4 anhydrous, benzene dan BF3 metanol.
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C. Cara Kerja

1. Rancangan Percobaan

Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan berupa Rancangan 

Acak Lengkap ( RAL ) dengan 3 ulangan menggunakan 4 macam perlakuan 

dan 1 kontrol, yaitu :

K = 30 mg/liter bungkil kelapa ( kontrol )

A = 30 mg/liter silase ikan juwi 

B = 30 mg/liter silase ikan petek 

C = 30 mg/liter silase viscera ikan  

D = 30 mg/liter silase kakap 

2. Tahap Persiapan

Bak pemeliharaan, bak untuk penetasan kista serta perlengkapan aerasi 

disiapkan. Semua bak dan perlengkapan aerasi dicuci, kemudian disterilisasi 

dengan kaporit. Setelah itu, bak dibilas dengan air tawar dan dikeringkan. 

Setelah bak dan peralatan aerasi dikeringkan, kemudian dilakukan 

pemasangan aerasi. Ujung selang aerasi diberi batu aerasi dan diletakkan di 

tengah ujung kerucut wadah penetasan agar aerasi menyebar sempurna.

3. Persiapan Medium

Media untuk pemeliharaan nauplius Artemia digunakan air laut 

bersalinitas 80 g.l-1 hingga 140 g.l-1. Medium tersebut dibuat dengan 

mencampurkan air laut bersalinitas 30 g.l-1 dari stock brine water dengan 
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salinitas 200 g.l-1. Besarnya volume air laut dan stock brine water diperoleh 

dengan rumus:

21

2211 )(
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keterangan : Sn = salinitas yang diharapkan (g.l-1)

S1 = salinitas air laut salinitas 30 g.l-1(g.l-1)

V1 = volume air laut salinitas 30 g.l-1 (liter)

S2 = salinitas air laut salinitas 200 g.-1(g.l-1)

V2 = volume air laut salinitas 200 g.l-1(liter) (Baert, et. al., 2000)

Campuran air laut dan stock brine water kemudian disaring dengan corong 

dan kapas untuk menghilangkan kotoran. Pengukuran salinitas yang diinginkan 

menggunakan refraktometer dan salinometer.

4.  Penyediaan Pakan

a. Bungkil kelapa

Penyediaan bungkil kelapa sebagai pakan kontrol dibuat dengan 

konsentrasi 30 mg/liter. Bungkil kelapa yang masih kotor dilumatkan hingga 

halus, kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam untuk 

meminimalkan kadar air. Setelah itu, disaring dengan penyaring 50 µm dan 

ditimbang.

b. Silase ikan

Silase ikan dibuat secara kimiawi. Ikan dipotong-potong, kemudian 

dilumatkan dan dilakukan pengenceran dengan perbandingan berat ikan dan 
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akuades 1 : 0,3. Setelah pengenceran, ditambahkan asam formiat 3% 

kemudian disimpan pada suhu 20ºC dan pH dipertahankan 3-4 selama 2-3 

hari. Pembuatan silase dilakukan di tempat yang gelap untuk menghindari 

dari terbentuknya bakteri pembusuk. Silase kemudian disaring dengan 

penyaring 50 µm .

.

4. Hidrasi Kista Artemia sp

Satu gram kista Artemia kering diletakkan dalam wadah berbentuk 

kerucut dengan volume 1 liter yang berisi tawar. Kemudian kista dibiarkan 1-

2 jam dengan aerasi yang tidak terlalu kuat tanpa batu aerasi sampai 

mengalami hidrasi dengan ditandai bentuk kista yang bulat/ spherical. 

5. Dekapsulasi Kista Artemia sp

Kista yang telah terhidrasi dimasukkan ke dalam larutan dekapsulasi 

yang terdiri dari: kaporit dan air laut 30 g.l-1dengan aerasi. Aerasi dilakukan  

agar telur teraduk secara merata hingga telur berubah dari coklat menjadi abu-

abu. Proses dekapsulasi membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Kista disaring 

dengan saringan 120 µm dan dicuci dengan air hingga bau klornya hilang, 

kemudian kista dimasukkan ke dalam larutan Natrium tiosulfat selama 30 detik 

untuk menghilangkan sisa-sisa klor.
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6.Tahap Penetasan Artemia sp

Satu gram kista yang telah di dekapsulasi ditempatkan dalam wadah 

penetasan yang dasarnya berbentuk kerucut dengan volume 1 liter. Air laut 

yang digunakan sebagai medium bersalinitas 30 g.l-1 dengan suhu 25-30ºC dan 

pH sekitar 8-9 selama 24 jam. Selama penetasan dilakukan aerasi yang tidak 

terlalu kuat dan dihentikan selama 15 menit setelah penetasan selesai. Selama 

proses penetasan yang berlangsung sekitar 24-36 jam disinari dengan cahaya 

lampu neon 40 watt untuk membantu proses penetasan.

7.Peningkatan Salinitas Bertingkat

Medium salinitas 80 g.l-1 pada awal pertumbuhan akan ditingkatkan 

sedikit demi sedikit sampai 140 g.l-1. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi 

air medium dan menambahkan air bersalinitas 200 g.l-1 ke dalam medium 

tersebut dengan catatan jumlah air tidak berkurang, sehingga diperoleh salinitas 

yang diinginkan. Peningkatan salinitas dimulai dari 80, 85, 90, 95, 100, 15, 

110, 115, 120, 125, 130, 135, 140. 

8. Tahap pemeliharaan

 Nauplius yang berada di bawah wadah penetasan dipindahkan ke gelas 

beker 10 ml dengan cara disifon. Kemudian dari gelas beker diambil 1 ml 

dengan pipet volume dan dituang ke dalam cawan petri, kemudian ditetesi 

dengan larutan bouin. Setelah nauplius mati, dihitung jumlahnya dalam 1 ml air 

(sebagai sampel). Kemudian nauplii ditebar ke dalam 5 wadah pemeliharaan 
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dengan  volume 20 l dan dilakukan pemeliharaan selama 9 hari dengan 

pemberian pakan silase ikan. Pemberian pakan silase ikan bertujuan untuk 

merangsang pertumbuhan nauplii menjadi Artemia remaja yang siap 

bereproduksi.

9. Tahap Penebaran Nauplius Artemia 

 Untuk memenuhi kebutuhan nauplius Artemia sebanyak 500 N/ liter, 

dilakukan penghitungan secara manual. Digunakan 15 wadah pemeliharaan 

berukuran 2,5 l dan pada setiap wadah ditebarkan nauplius Artemia sebanyak 

1250 ekor. Artemia diambil dari wadah pemeliharaan 20 liter.

10. Pemberian Pakan

Silase ikan diberikan sebanyak 30 mg/liter/hari dan untuk bungkil 

kelapa juga diberikan dalam jumlah yang setara. Pemberian pakan dilakukan 2 

kali dalam sehari, pagi dan sore.

11. Penggantian Air

Penggantian air dilakukan setiap hari. Sistem penggantian dilakukan 

dengan cara membuang air hingga level tertentu (5-10% volume air per hari) 

dan kemudian mengggantinya dengan air baru hingga volume semula. Pada 

saat Artemia masih dalam keadaan instar I, penggantian air dilakukan dengan 

saringan dan gelas beker. Pada saat Artemia telah dewasa, penggantian air 

dilakukan dengan cara disifon. Penyaringan dilakukan pada air media untuk 
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memisahkan sisa kotoran dan sisa Artemia yang mati dari air media, sehingga 

diperoleh air yang lebih bersih.

12. Pengukuran Kualitas Air

Pengukuran kualitas air dilakukan sebelum penebaran nauplius dan 

dilakukan juga selama pemeliharaan setiap pagi:

a. Pengukuran suhu air dan kandungan oksigen terlarut (DO)

Pengukuran suhu dan kandungan oksigen terlarut dalam air 

menggunaan alat DO meter dengan cara memasukkan elektrode ke dalam 

medium pemeliharaan 2 menit hingga ujung sensor terendam. Kemudian 

dilihat nilainya pada layar DO meter.

b.  Pengukuran pH

Pengukuran pH dengan menggunakan alat Hand pH meter ketelitian 

0,1 dengan cara memasukkan sensor ke dalam air medium pemeliharaan. 

Dilakukan di awal, tengah dan akhir perlakuan.

c.  Pengukuran salinitas 

Pengukuran salinitas medium pemeliharaan dengan menggunakan 

refraktometer ketelitian 0,1 g.l-1 dengan cara meneteskan air medium 

pemeliharaan ke dalam kaca refraktometer. Kemudian besarnya salinitas 

dibaca pada skala refraktometer yang terlihat. Medium pemeliharaan 

bersalinitas tinggi diukur dengan salinometer.



30

30

d.  Pengukuran Amonia 

Pengukuran kadar amonia dilakukan pada tengah dan akhir penelitian. 

Pengukuran dilakukan dengan metode spektrofotometri menggunakan reagen 

klorin.

13. Pengukuran Panjang Tubuh Induk Artemia sp

Pengukuran panjang tubuh induk Artemia dilakukan untuk mengetahui 

hubungan panjang tubuh dengan jumlah telur yang dihasilkan induk pada tiap 

perlakuan (Soni dan Sulistyono, 2005). Setelah pemeliharaan selama 13 hari, 

induk Artemia telah memasuki tahap reproduksi, diambil 30 induk pada tiap 

wadah pemeliharaan dengan jaring kecil kemudian ditempatkan pada cawan 

petri. Selanjutnya  Artemia ditetesi dengan larutan bouin dan diukur panjang 

tubuhnya dengan jangka sorong skala 0,1 mm. 

14.  Pengukuran Kelangsungan Hidup ( Survival Rate )

Kelangsungan hidup Artemia sp diukur pada akhir percobaan bertujuan 

untuk mengetahui sintasan Artemia sp dewasa dari masing-masing perlakuan.  

Penghitungannya mengikuti rumus Effendi (1979) sebagai berikut:

Ket. : SR = Survival rate ( Kelangsungan hidup)

Nt = jumlah Artemia  hidup pada akhir penelitian

     No = jumlah Artemia pada awal penelitian

%100x
No

Nt
SR 
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15. Pengukuran produksi kista 

a. Jumlah kista yang berhasil keluar 

Pasangan Artemia pada sub sampel yang telah mengeluarkan kista, 

dilakukan pengambilan telur lalu diletakkan dalam cawan petri. Menurut 

Utomo (2004), produksi kista dievaluasi dengan menghitung banyaknya kista 

yang diproduksi pada masing-masing perlakuan. Penghitungan kista 

dilakukan setelah kista lepas dari kantung telur. Pemanenan kista dilakukan 

dengan menggunakan saringan bertingkat, yaitu saringan pertama digunakan 

untuk menyaring Artemia dewasa, saringan kedua untuk menyaring kista.

b. Penghitungan Fekunditas Induk

Induk Artemia yang telah bereproduksi dan ovariumnya telah 

berwarna coklat kehitaman dibedah dengan jarum pentul. Kemudian dihitung 

jumlah telur dengan menggunakan handcounter terhadap 30 induk pada 

masing-masing perlakuan di bawah mikroskop.

16.  Pengukuran kualitas kista

a.  Pengukuran Diameter Telur

Pengukuran diameter telur Artemia dilakukan dengan mikroskop 

bermikrometer. Dari 30 induk Artemia pada tiap-tiap perlakuan pemberian 

pakan yang berbeda, diambil 10 butir telur secara acak untuk diukur 

diameternya.
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b. Penghitungan Presentase Penetasan ( Hatching Percentage )

Persentase penetasan ( Hatching Percentage ) adalah suatu nilai 

(dalam %) yang menyatakan jumlah nauplius yang dihasilkan dari penetasan 

per 100 butir telur. Presentase jumlah kista yang menetas dihitung dengan 

rumus:

%100x
CN

N
HP


  Ket. HP  =   persentase penetasan 

  N  =   jumlah nauplius yang menetas

  C = jumlah kista yang berisi tapi tidak 

menetas      (Mudjiman, 1988)

Jumlah N dan C diperoleh dengan cara pengambilan sampling. Kista yang 

telah diproduksi terlebih dahulu dihitung jumlahnya. Kemudian ditetaskan 

selama 24 jam, selanjutnya dihitung jumlah kista yang menetas .

c. Penghitungan Kecepatan Menetas Kista

Kista yang telah diproduksi dimasukkan ke dalam wadah penetasan 

yang berisi air garam salinitas 30 g.l-1 dengan kepadatan yang sama dari 

masing-masing perlakuan. Kemudian dilakukan penghitungan kista yang 

sudah menetas setelah 12 jam perendaman, 18 jam perendaman, 24 jam 

perendaman dan 36 jam perendaman (Mudjiman, 1988).

d. Penghitungan Efisiensi Penetasan ( Hatching Efficiency )

Efisiensi penetasan adalah suatu ukuran untuk menyatakan berapa 

ekor nauplius yang dapat dihasilkan oleh setiap 1 gram telur. Selain itu, 
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dapat pula diartikan berapa gram kista yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

I juta nauplii. Penghitungan efisiensi penetasan menggunakan rumus : 

Keterangan: HE = Hatching Efficiency ( Efisiensi Penetasan )

        N  = jumlah nauplius yang dihasilkan (Mudjiman, 1988)

17. Analisis Proksimat Silase Ikan 

a. Penentuan kadar air dengan metode Thermogravimetri 

Sampel ditimbang dengan menggunakan wadah krus porselin yang 

sudah diketahui beratnya (A gram), lalu dipanaskan dalam oven pada suhu 

105 C. setelah 1 jam, sampel dikeluarkan dari oven dan didinginkan dalam 

desikator yang telah diisi silica gel, kemudian setelah dingin sample 

ditimbang beserta wadahnya (misal B gram), kemudian dihitung kadar 

airnya dengan rumus:

    (Sudarmadji, dkk., 1984)

b.  Penentuan kadar abu dengan metode Thermogravimetri 

Sampel ditimbang dengan menggunakan wadah krus porselin yang 

sudah diketahui beratnya (A gram), lalu dipanaskan dalam oven dalam suhu 

105C. Setelah 1 jam, sampel dikeluarkan dari oven dan didinginkan dalam 

desikator yang telah diisi silika gel, kemudian setelah dingin sampel 

gtelur

N
HE

1


%100
)(

% x
lberatsampe

ABlberatsampe
Air
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ditimbang beserta wadahnya (misal B gram ). Selanjutnya, sampel beserta  

wadah dan penutupnya dimasukkan ke dalam furnance pada suhu 600C 

selama 4 jam. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam desikator dan 

ditunggu sampai dingin (suhu ruang). Setelah dingin sampel ditimbang 

dengan wadah  (misal C gram).  Kadar abu dihitung dengan rumus:

(Sudarmadji, dkk., 1984)

c.  Penentuan kadar protein dengan metode Kjeldahl 

Satu gram sampel dimasukkan ke dalam tabung Kjeldahl, lalu 

ditambahkan  15 ml H2SO4 pekat. Selanjutnya dipanaskan dengan 

perangkat destruki. Destruksi dihentikan setelah larutan sampel bewarna 

hijau bening. Setelah tabung Kjeldahl agak dingin, lalu diangkat dan 

dirangkaikan pada perangkat distilasi. Kemudian dilanjutkan dengan 

menyiapkan penampung distilat yang berisi 20 ml larutan HCl 0,5 N dan 5 

tetes indikator PP. Pada tabung Kjeldahl ditambahkan 50 ml akuades dan 

larutan NaOH 30% sampai mencapai suasana basa. Distilasi dilakukan 

dengan memanaskan labu Kjeldahl di atas pemanas listrik. Proses selesai 

setelah distilat tidak bereaksi basa terhadap lakmus. Distilat dititrasi dengan 

larutan NaOH 0,5 N sampai terbentuk warna merah yang stabil. Kadar 

protein dihitung dengan rumus:

%100
)(

% x
lBeratsampe

AC
Abu




%100
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% protein = % Nitrogen x 6,25

6,25 = faktor protein nilainya tergantung dari jenis bahan (Sudarmadji, 

dkk.,1984)

d.  Penentuan kadar lemak dengan ekstraksi dari metode Folch (1957)

Satu gram sampel dimasukkan dalam tabung sentrifuge 50 ml dan 

ditambahkan 4 ml methanol lalu di homogenasi selama 1 menit. Sampel 

ditambahkan 8 ml kloroform dan dihomogenasi selama 2 menit. Setelah itu 

campuran di sentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 4000 rpm, 

supernatan ditampung dalam tabung yang lain dan residu padat 

ditambahkan lagi dengan 8 ml solfent mix ( kloroform methanol (2/1 V/V)) 

dan dihomogenasi selama 3 menit. Setelah supernatan dipisahkan kemudian 

digabung dengan yang pertama. Selanjutnya larutan 0,88 % KCl 

ditambahkan ke dalam supernatan sebanyak ¼ dari total volume (± 3,75 ml) 

dengan menggunakan pipet ukur dan dikocok kuat-kuat, dilanjutkan 

sentrifuge selama 3 menit 4000 rpm, lapisan atas dibuang, lapisan bawah  

dicuci lagi dengan menambahkan larutan methanol-air ( 1/1 V/V) sebanyak 

¼ bagian volume kemudian dikocok kuat-kuat dan disentrifuge selama 3 

menit 4000 rpm. Lapisan atas dibuang, sedangkan lapisan bawah 

dilewatkan ke dalam filter yang berisi Na2SO4 anhydrous dan ditampung 

dengan pearshape-flash yang sudah diketahui beratnya (misal A gram). 

Selanjutnya hasil ekstraksi  diuapkan dengan evaporator sampai volume 0,5 

ml, kemudian dikeringkan dengan semprotan gas nitrogen ke dalam 
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pearshape-flash ± 1 jam. Setelah kering lalu ditimbang ( misal B gram ). 

Kadar lemak dihitung dengan menggunakan rumus:

%100
)(

% x
lBeratsampe

AB
lemak




D.Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Pengamatan produksi kista Artemia meliputi: fekunditas induk dan  

jumlah kista yang dikeluarkan (produksi kista) Pengamatan Kualitas kista 

Artemia meliputi: diameter kista, persentase penetasan, kecepatan menetas 

kista dan efisiensi penetasan kista. Pengamatan data pendukung meliputi: 

panjang induk Artemia dan kelangsungan hidup Artemia. Pengamatan uji 

kualitas air ( salinitas, DO, suhu ) dilakukan setiap hari dan pengamatan 

amonia dilakukan tengah dan akhir perlakuan. Pengukuran pH dilakukan di 

awal, tengah dan akhir penelitian. 

E. Analisis Data

Data dianalisis dengan ANOVA dengan taraf  signifikansi 5% dan apabila 

terdapat beda nyata pada rata-rata dilanjutkan dengan metode Tukey, sedangkan 

uji kualitas air dianalisis secara deskriptif. Dari hasil penghitungan akan dilakukan 

analisa terhadap jumlah kista yang dikeluarkan, persentase penetasan, kecepatan 

menetas kista, efisiensi penetasan, kelangsungan hidup, panjang tubuh, fekunditas 

induk  dan diameter kista.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada pemanfaatan berbagai jenis silase ikan terhadap 

produksi dan kualitas kista Artemia franciscana berupa data analisis berbagai 

jenis silase ikan, fekunditas, diameter kista, panjang induk, produksi kista, 

persentase penetasan, kecepatan menetas kista, berat kista yang selanjutnya 

dilakukan penghitungan efisiensi penetasan, kelangsungan hidup dan kualitas air.

A. Analisis Proksimat Berbagai Jenis Silase Ikan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produksi dan kualitas kista A 

.franciscana setelah pemberian berbagai jenis silase ikan dan mengetahui jenis 

silase terbaik yang dapat meningkatkan produksi dan kualita kista A. franciscana

Tabel 1. Hasil analisis proksimat berbagai jenis silase ikan sebagai pakan A. 

franciscana

Komposisi Silase ikan 
juwi (%)

Silase ikan 
petek (%)

Silase viscera
ikan (%)

Silase ikan 
kakap (%)

Bahan kering
Abu
Protein kasar
Lemak kasar

89,69
8,28
37,13
7,77

81,14
10,79
37,61
5,23

89,66
14,72
22,35
0,73

87,48
5,93*
26,93*
19,66*

*) berdasarkan 100% bahan kering
Sumber: Lab. Kimia Fakultas Peternakan jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak 

Universitas Brawijaya Malang.

Pakan A. franciscana yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai jenis 

silase ikan, meliputi silase ikan juwi, silase ikan petek, silase viscera ikan dan 
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silase ikan kakap. Dari hasil analisis proksimat berbagai jenis silase ikan diketahui 

bahwa silase ikan juwi memiliki kandungan protein 37,13 %, silase petek 37,61 

%, silase viscera 22,35 %, dan silase kakap 26,93 %. Dari penelitian sebelumnya 

kandungan protein bungkil kelapa 20,77 %.

Hasil analisis proksimat berbagai jenis ikan yang digunakan dalam 

penelitian ini (Tabel 1) menunjukkan bahwa berbagai jenis silase ikan 

mengandung kadar protein dan lemak yang berbeda. Kandungan protein yang 

berbeda-beda dari berbagai jenis silase ikan kemungkinan disebabkan karena 

asam amino peyusun protein pada berbagai jenis silase ikan berbeda-beda. 

Menurut Mudjiman (1991), mutu protein dipengaruhi oleh sumber asalnya serta 

kandungan asam aminonya. Kadar protein yang tinggi dari silase ikan petek, 

diduga kandungan asam aminonya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis silase 

ikan lainnya. 

Kandungan asam lemak yang berbeda dipengaruhi oleh kandungan asam-

asam lemak esensial. Asam lemak esensial terdiri dari asam-asam lemak tak 

jenuh, yang terkenal dengan istilah PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid), yaitu 

asam oleat, asam linoleat dan asam linolenat. 

Menurut Lehninger (1994), protein merupakan makromolekul yang paling 

melimpah di dalam sel. Fungsi-fungsi protein antara lain : sebagai alat ekspresi 

genetik dan  memiliki aktivitas katalis (enzim). Selain itu, menurut Tacon (1987), 

protein juga berfungsi sebagai pembentuk hormon, enzim, antibodi dan 

memperbaiki jaringan yang rusak dan membentuk jaringan yang baru.
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B. Fekunditas Induk A. franciscana 

Fekunditas adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh seekor induk. 

Banyaknya telur yang dihasilkan oleh setiap induk mempengaruhi jumlah 

produksi kista yang dihasilkan oleh populasi Artemia. 

Pengamatan terhadap fekunditas dilakukan terhadap induk A. franciscana

yang telah memasuki tahap matang telur. Induk A. franciscana yang ovisac-nya 

telah penuh dengan kista yang berwarna kecoklatan (Gambar 8) dibedah dan 

kelompok yang diberi pakan silase ikan kakap dikeluarkan kistanya. Kista yang 

sudah dikeluarkan, dihitung di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali 

(Gambar 9).

Hasil penghitungan terhadap fekunditas A. franciscana dapat dilihat pada 

Tabel 2 dan selengkapnya disajikan pada Lampiran 3 .

Tabel 2. Rata-rata fekunditas A. franciscana (butir)

Ulangan
Perlakuan

1 2 3
Rata-rata ± SD

Bungkil (K) 23.03 22.80 22.70 22.84 ± 0.17a)

Juwi (A) 65.00 64.97 65.06 65.01 ± 0.05b)

Petek (B) 82.12 83.06 82.24 82.47 ± 0.51c)

Viscera (C) 30.57 31.10 31.33 31.00 ± 0.39d)

Kakap (D) 48.18 48.17 48.37 48.24 ± 0.11e)

Keterangan: angka yang diikuti dengan huruf superscript yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang  nyata ( P < 0,001 )

Dari Tabel 2 di atas dan Gambar 7 di bawah ini, dapat dilihat rata-rata 

fekunditas A. franciscana selama penelitian. 
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Gambar 7. Grafik rata-rata fekunditas A. franciscana

Ket.= K : pakan dengan bungkil kelapa; A : pakan dengan silase ikan juwi; B : 
pakan dengan silase ikan petek; C : pakan dengan silase viscera ikan; D : 
pakan dengan silase ikan kakap

Kemampuan Artemia dalam menghasilkan jumlah telur atau kista sangat 

banyak. Hal ini kemungkinan dikarenakan secara genetis dan juga dipengaruhi 

oleh pakan yang disuplai oleh induk. Secara genetis Artemia mempunyai produksi 

oosit yang sangat banyak dari ovariumnya. Namun dalam perjalanannya melalui 

oviduct, keberhasilan fertilisasi maupun ketahanan hidupnya selama di uterus 

untuk tumbuh menjadi embrio sangat ditentukan oleh kandungan nutrisi yang 

disuplai oleh induk, terutama protein dan lemak.

Mekanisme pembentukan kista yang dihasilkan induk betina Artemia

(Gambar 8) dirangsang oleh kondisi lingkungan yang buruk, terutama salinitas 

yang tinggi dan kandungan oksigen yang rendah. Menurut Utomo (2004 ), pada 

salinitas tinggi dan kadar oksigen yang rendah, induk Artemia sulit melakukan 

respirasi. Salinitas yang tinggi mengakibatkan oksigen dalam media pemeliharaan 

tidak mudah larut sehingga sulit diabsorbsi oleh Artemia. Induk Artemia yang 
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sulit melakukan respirasi berusaha untuk mengikat oksigen, sehingga Artemia 

akan memproduksi hemoglobin dalam hemolimfenya. Adanya hemoglobin 

tersebut akan merangsang sel kelenjar cangkang untuk mengeluarkan sekret 

berupa hematin. Hematin berfungsi melindungi embrio Artemia pada fase gastrula 

terhadap kondisi lingkungan buruk. Maka terbentuklah kista yang berwarna merah 

kecoklatan (Gambar 9).

Gambar 8. Kista dalam ovisac                          Gambar 9. Kista A. franciscana

                 A. franciscana (perbesaran 40X)                    ( perbesaran 40X )     

 Dari hasil analisis proksimat, diketahui bahwa berbagai jenis siase ikan 

memiliki kandungan protein yang berbeda. Selisih kandungan protein inilah yang 

diduga menyebabkan perbedaan yang signifikan pada fekunditas induk A. 

franciscana setelah perlakuan yang berupa pemberian berbagai jenis silase ikan 

sebagai pakan. Pada ikan, faktor penting yang berhubungan dengan kematangan 

gonad, jumlah telur yang diproduksi dan kualitas telur serta larva ikan antaralain: 

protein pakan (Watanabe, 1986 dalam Azwar dkk., 2003), lemak (Mokoginta, 

1992 dalam Azwar dkk., 2003 ) dan vitamin ( Azwar, 2003 ).

Kelompok yang diberi pakan bungkil kelapa mempunyai fekunditas 

terendah (Tabel 2 dan Gambar 7), diduga karena rendahnya kadungan protein 
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yang terkandung dalam bungkil kelapa. Kandungan protein dalam bungkil kelapa 

diduga belum optimal mencukupi kebutuhannya sebagai sumber energi untuk 

metabolisme maupun untuk penyusunan protein tubuhnya. Hal ini mengakibatkan 

pada saat pertumbuhan atau pembentukan gonad menjadi terhambat. Pada saat 

pertumbuhan dan pembentukan gonad terjadi proses pembentukan jaringan secara 

besar-besaran. 

Kelompok yang diberi pakan silase ikan petek mempunyai fekunditas 

tertinggi (Tabel 2 dan Gambar 7) dibandingkan dengan kelompok yang diberi 

pakan silase ikan juwi, silase viscera ikan dan silase ikan kakap, diduga jumlah 

pakan yang diserap oleh A. franciscana mencukupi kebutuhan tubuh untuk 

melakukan metabolisme serta diduga kandungan protein yang tinggi dari silase 

ikan petek mempengaruhi produksi telur yang dihasilkan oleh induk A. 

franciscana. Protein sangat berpengaruh pada reproduksi. Reproduksi A. 

franciscana sangat dipengaruhi oleh jumlah makanan dan kandungan nutrisi yang 

terkandung didalamnya. Nikolsky (1969) dalam Effendie (1979) menambahkan 

bahwa kenaikan fekunditas populasi dapat disebabkan oleh kematangan gonad 

yang lebih awal dari inividu yang tumbuh lebih cepat. Cepatnya kematangan 

gonad serta fekunditas yang tinggi disebabkan oleh kandungan makanan yang 

cukup. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widhiyanto (2006), 

pemberian silase ikan petek dengan konsentrasi 30 mg/l, menunjukkan fekunditas 

yang lebih rendah yaitu 70,2 butir. Fekunditas yang lebih rendah dari hasil 
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penelitian ini diduga disebabkan karena kematangan gonad pada penelitian ini 

lebih cepat. Hal ini menyebabkan fekunditas induk menjadi lebih tinggi.

 Protein yang terdapat dalam silase petek dan silase juwi hampir sama, 

tetapi dari hasil analisa sidik ragam ( Lampiran 3) menunjukkan bahwa fekunditas 

kelompok yang diberi pakan silase ikan juwi berbeda nyata dengan kelompok 

yang diberi pakan silase ikan petek. Hal ini kemungkinan disebabkan karena 

banyaknya populasi A. franciscana yang mati pada saat proses reproduksi, 

sehingga populasi  Artemia menurun. Populasi yang rendah diduga disebabkan 

oleh pakan dalam media berlebihan, sehingga banyak pakan yang mengendap di 

bawah wadah. Sisa pakan akan mengalami dekomposisi yang akan menghasilkan 

amonia. Kadar  amonia inilah yang kemungkinan mengganggu proses reproduksi.

Kelompok yang diberi pakan silase viscera ikan dan kelompok yang diberi 

pakan silase ikan kakap memiliki fekunditas yang lebih rendah jika dibandingkan 

dengan kelompok yang diberi pakan silase ikan petek. Hal ini diduga disebabkan 

karena kandungan protein pada silase viscera ikan ( 22,35 % ) dan silase kakap 

(26,93% ) kurang optimal untuk energi yang dibutuhkan untuk proses reproduksi. 

Ketika proses reproduksi dimulai, kebutuhan akan nutrisi juga semakin besar. 

Individu yang telah dewasa akan membutuhkan energi yang besar untuk 

pematangan gonad. 

C. Diameter Kista A. franciscana

Hasil pengukuran diameter kista dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini. 

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.
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Tabel 3. Rata-rata diameter kista A. franciscana ( mikron )

Ulangan
Perlakuan

1 2 3
Rata-rata ± SD

Bungkil (K) 214,53 214,51 214,54 214,53 ± 0,02a)

Juwi (A) 205,50 205,53 205,52 205,52 ± 0,02b)

Petek (B) 204,35 204,34 205,32 204,34 ± 0,02c)

Viscera (C) 211,31 211,30 211,33 211,31 ± 0,02d)

Kakap (D) 209,26 208,38 208,67 208,67 ± 0,52e)

Keterangan: angka yang diikuti dengan huruf superscript yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata.

Dari tabel di atas dan Gambar 10 di bawah ini dapat dilihat rata-rata 

diameter kista A. franciscana selama penelitian. 

Gambar 10. Grafik rata-rata diameter kista A. franciscana

Ket. = K : pakan dengan bungkil kelapa; A : pakan dengan silase ikan juwi; B : 
pakan dengan silase ikan petek; C : pakan dengan silase viscera ikan; D : 
pakan dengan silase ikan kakap

 Ukuran diameter kista mempengaruhi penetasan embrio A. franciscana.

Ukuran diameter kista yang semakin kecil kemungkinan mempunyai lapisan 

cangkang yang semakin tipis sehingga energi yang dibutuhkan untuk memecah 

cangkang sedikit.

198.00

200.00

202.00

204.00

206.00

208.00

210.00

212.00

214.00

216.00

K A B C D

perlakuan

d
ia

m
e

te
r 

(m
ik

ro
n

)



45

45

Menurut Treece ( 2000 ), diameter kista Artemia sp berkisar antara 200-

300 mikrometer tergantung jenisnya. Dari Tabel 3 dan Gambar 10 menunjukkan 

bahwa rata-rata diameter kista dari kelompok yang diberi pakan silase ikan lebih 

kecil dari kelompok yang diberi pakan bungkil kelapa.  Ukuran diameter kista 

Artemia yang diberi pakan silase ikan petek, silase ikan juwi, silase viscera ikan 

dan silase ikan kakap menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Pada penelitian ini, ukuran diameter kista berbanding terbalik dengan 

fekunditas induk A. franciscana. Uterus A franciscana kemungkinan dapat 

mengalami pemanjangan sebagai bentuk adaptasi awal untuk penyimpanan kista 

walaupun dengan batas-batas tertentu. Setelah batas pemanjangan yang dapat 

dilakukan oleh A. franciscana terlampaui, maka ukuran embrio yang terdapat 

dalam ovisac tidak dapat mencapai ukuran seperti pada induk yang memproduksi 

sedikit kista. 

Ukuran diameter kista A. franciscana dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain: ukuran dari embrio A. franciscana, banyaknya yolk yang ada dalam 

embrio dan ketebalan cangkang yang melindungi embrio. Besar kecilnya yolk 

tergantung dari strain dan pakan. Menurut Harrison ( 1990 ) dan Palacious et al. 

(1998 dan 1999) dalam Gimenez et al. (2001) nutrisi induk berpengaruh pada 

oogenesis, embriogenesis dan kualitas larva. Selain itu ukuran telur juga 

berhubungan dengan makanan, umur induk dan genetik. 

Nutrisi induk akan digunakan dalam reproduksi terutama saat proses 

oogenesis, vitelogenesis dan embriogenesis. Protein merupakan zat yang paling 
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banyak dibutuhkan pada proses tersebut karena proses reproduksi banyak 

dipengaruhi oleh hormon yan termasuk dalam salah satu bentuk protein. 

Pada kelompok yang diberi pakan bungkil kelapa memiliki ukuran 

diameter kista yang paling besar (Tabel 3 dan Gambar 10). Hal ini kemungkinan 

disebabkan karena jumlah telur yang dihasilkan oleh induk relatif sedikit, 

sehingga sekresi hematin dari kelenjar cangkang hanya melindungi sedikit embrio 

saja. Akibatnya embrio terbungkus dengan cangkang yang tebal. 

Kelompok yang diberi pakan silase ikan petek dan kelompok yang diberi 

pakan silase ikan juwi memiliki diameter kista relatif kecil namun keduanya 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan jumlah 

telur yang hasilkan oleh induk banyak. Sekresi hematin dari kelenjar cangkang 

dikeluarkan dalam jumlah sama melindungi embrio yang jumlahnya banyak. 

Akibatnya cangkang yang melindungi embrio tipis sehingga diameter kista kecil. 

D. Panjang Induk A. franciscana

Tujuan dilakukannya pengukuran panjang tubuh induk ialah untuk 

mengetahui hubungan antara pertumbuhan dengan keberhasilan reproduksi induk 

A. franciscana betina.

Hasil pengukuran panjang induk dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. 

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.
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Tabel 4. Rata-rata panjang induk A. franciscana ( mm )

Ulangan
Perlakuan

1 2 3
Rata-rata ± SD

Bungkil (K) 8,56 8,61 8,56 8,58  ± 0,03 a)

Juwi (A) 10,19 10,22 10,20 10,20 ± 0,01 b)

Petek (B) 10,32 10,30 10,32 10,31 ±  0,01c)

Viscera (C) 9,28 9,29 9,26 9,27  ±  0,02d)

Kakap (D) 10,01 9,99 10,03 10,01 ± 0,02 e)

Keterangan: angka yang diikuti dengan huruf superscript yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata.

Dari tabel di atas dan Gambar 11 dapat dilihat grafik rata-rata panjang 

induk  A. franciscana selama penelitian.

Gambar 11. Grafik rata-rata panjang induk A. franciscana

Ket. = K : pakan dengan bungkil kelapa; A : pakan dengan silase ikan juwi; B : 
pakan dengan silase ikan petek; C : pakan dengan silase viscera ikan; D : 
pakan dengan silase ikan kakap
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menunjukkan bahwa nilai tengah antar perlakuan berbeda nyata. Pada penelitian 

ini, semakin panjang induk, fekunditasnya semakin tinggi pula. Hal ini tidak 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Soni dan Sulistyono (2005) bahwa tidak 

terdapat hubungan antara panjang induk  dan jumlah telur serta diameter telur. 

Namun, panjang induk A. franciscana antar perlakuan memiliki selisih yang 

sedikit, sedangkan fekunditas antar perlakuan memiliki selisih yang besar. 

E. Produksi Kista A. franciscana

Hasil pengukuran produksi kista A. franciscana dapat dilihat pada Tabel 5 

di bawah ini. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.

Tabel 5. Rata-rata produksi kista A. franciscana ( butir )

Ulangan
Perlakuan

1 2 3
Rata-rata ± SD

Bungkil (K) 2596 2542 3158 2765.3 ± 341.13 a)

Juwi (A) 6646 7796 7056 7166 ± 582.84 b)

Petek (B) 12556 13132 14890 13526 ± 1215.86  c)

Viscera (C) 3272 4332 3764 3789.33 ± 530.45 a)

Kakap (D) 7002 6738 8494 7411.33 ± 946.86 b)

Keterangan: angka yang diikuti dengan huruf superscript yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata.

Dari tabel di atas, dapat dilihat rata-rata produksi kista A. franciscana

selama penelitian.  Produksi terbanyak adalah pada kelompok yang diberi pakan 

silase ikan petek ( 13526 butir ) diikuti oleh kelompok yang diberi pakan silase 

ikan kakap ( 7411 butir ) kemudian kelompok yang diberi pakan silase ikan juwi 

(7166 butir ) selanjutnya diikuti oleh kelompok yang diberi pakan silase viscera

ikan ( 3789 butir ) dan produksi kista terkecil adalah kelompok yang diberi pakan 

bungkil kelapa  (2765 butir). 
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Pada gambar 12 dapat dilihat grafik rata-rata produksi kista  A. 

franciscana selama penelitian.

Gambar 12. Grafik rata-rata produksi kista A. franciscana

Ket. = K : pakan dengan bungkil kelapa; A : pakan dengan silase ikan juwi; B : 
pakan dengan silase ikan petek; C : pakan dengan silase viscera ikan; D : 
pakan dengan silase ikan kakap

Produksi kista yang dihasilkan  didukung oleh besarnya fekunditas yang

terdapat pada masing-masing perlakuan. Semakin besarnya fekunditas maka 

jumlah kista yang dihasilkan juga semakin besar.

Produksi kista terbanyak terdapat pada kelompok yang diberi pakan silase 

ikan petek (13526 butir). Hal ini diduga karena fekunditas yang lebih besar dari 

perlakuan pemberian pakan silase petek dibandingkan dengan jenis silase ikan 

yang lainnya dan bungkil kelapa. Selain itu juga didukung dengan besarnya 

jumlah populasi yang masih dapat bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang 

ekstrim. Untuk menghasilkan kista, kondisi lingkungan harus berada dalam 

salinitas tinggi dan dalam kadar oksigen terlarut yang rendah. 
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Kelompok yang diberi pakan silase ikan juwi, silase viscera ikan dan 

kelompok yang diberi pakan silase ikan kakap menghasilkan kista yang lebih 

sedikit dibandingkan dengan produksi kista pada kelompok yang diberi pakan 

silase ikan petek. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh fekunditas yang lebih 

kecil dan sedikitnya populasi yang masih bertahan hidup pada saat proses 

reproduksi dimulai. 

Selain itu, rendahnya produksi kista pada kelompok yang diberi pakan 

silase viscera ikan kemungkinan juga disebabkan karena hasil dekomposisi 

viscera ikan memiliki kandungan amonia yang cukup tinggi, sehingga 

menurunkan kualitas air. Kandungan amonia yang tinggi dalam air menyebabkan 

terganggunya proses reproduksi A. franciscana, sehingga mengganggu proses 

produksi kista dalam tubuh induk A. franciscana. 

Selain faktor fekunditas, perbandingan antara jumlah jantan dan betina 

(sex ratio) juga mempengaruhi keberhasilan produksi kista oleh induk A. 

franciscana. 

F. Kecepatan Menetas Kista A. franciscana

Kecepatan penetasan/hatching rate diukur dengan cara menghitung jumlah 

kista yang menetas  pada 4 waktu, yaitu pada 12 jam, 18, jam, 24 jam, dan 36 jam 

setelah peredaman/hidrasi. 

Pada Tabel 6 menunjukkan pada waktu 12 jam setelah hidrasi kelompok 

yang diberi pakan berbagai jenis silase ikan telah menetaskan nauplius sebanyak 2 
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ekor. Sementara hanya pada kelompok yang diberi pakan bungkil kelapa yang 

belum menetaskan nauplius.

 Pada 18 jam setelah hidrasi, pada kelompok yang diberi silase ikan juwi, 

silase ikan petek, silase viscera ikan dan silase ikan kakap langsung menunjukkan 

peningkatan nauplius yang menetas. Namun, pada kelompok yang diberi pakan 

bungkil kelapa hanya 2 ekor nauplius yang menetas. 

Pada waktu 24 jam setelah hidrasi, kelompok yang diberi pakan bungkil 

kelapa masih menunjukkan penetasan nauplius yyang rendah, sedangkan 

kelompok yang diberi pakan berbagai jenis silase ikan masih menunjukkan 

peningkatan yang semakin tinggi. 

Pada waktu 36 jam setelah hidrasi, kelompok yang diberi pakan bungkil 

kelapa menetaskan paling sedikit nauplius (11 ekor) yang berbeda nyata dengan 

semua perlakuan. Sementara jumlah nauplius tertinggi yang berhasil ditetaskan 

terdapat pada kelompok yang diberi pakan silase ikan petek  (95 ekor) dan 

berbeda nyata terhadap semua perlakuan (Lampiran 3).  

Hasil penghitungan rata-rata jumlah nauplius yang menetas pada tahapan 

waktu 12 jam, 18 jam, 24 jam dan 36 jam dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 

13 .
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Tabel 6. Rata-rata kecepatan menetas kista A. franciscana (%)

Ulangan
Perlakuan

1 2 3
Rata-rata ± SD

Bungkil (K) 12 jam
Juwi (A)      12 jam
Petek (B)     12 jam
Viscera (C)  12 jam
Kakap (D)   12 jam

0
2
1
1
2

0
2
2
2
1

1
1
2
1
2

0,33 ±  0,58 a)

1,68 ±  0,58 a)

1,68 ±  0,58 a)

1,68 ±  0,58 a)

1,68 ±  0,58 a)

Bungkil (K) 18 jam
Juwi (A)      18 jam
Petek (B)     18 jam
Viscera (C)  18 jam
Kakap (D)   18 jam

2
18
13
10
12

2
24
16
13
12

2
13
16
20
14

2,00 ± 0,00 a)

18,33 ± 5,51 b)

15,00 ± 1,73 b)

14,33 ± 5,14 b)

12,68 ± 1,15 b)

Bungkil (K) 24 jam
Juwi (A)      24 jam
Petek (B)     24 jam
Viscera (C)  24 jam
Kakap (D)   24 jam

3
41
59
14
68

4
51
43
45
44

3
49
69
30
23

3,33 ± 0,58 a)

47,00 ± 5,29 b)

57,00 ± 13,11 b)

29,68 ± 15,50 a)

45,00 ± 22,52  b)

Bungkil (K) 36 jam
Juwi (A)      36 jam
Petek (B)     36 jam
Viscera (C)  36 jam
Kakap (D)   36 jam

12
82
96
39
76

13
84
94
45
68

8
89
94
38
71

11,00 ± 2,65 a)
85,00 ± 0,61 b)
94,68 ± 1,55 c)
40,68 ± 3,79 d)
71,68 ± 4,04 e)

Keterangan: angka yang diikuti dengan huruf superscript yang berbeda menunjukkan perbedaan 
yang nyata.

Gambar 13. Grafik rata-rata kecepatan menetas kista 12, 18, 24 dan 36 jam

Ket. = K : pakan dengan bungkil kelapa; A : pakan dengan silase ikan juwi; B : 
pakan dengan silase ikan petek; C : pakan dengan silase viscera ikan; D : 
pakan dengan silase ikan kakap
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Pada 12 jam perendaman masih belum banyak kista yang menetas. 

Penetasan kista dipengaruhi oleh kandungan yolk dan pengaruh kondisi 

lingkungan. Tidak banyaknya kista yang menetas kemungkinan disebabkan 

karena  penyerapan air oleh cangkang kista belum sempurna sehingga kista masih 

sulit untuk dipecahkan. 

Pada kelompok yang diberi pakan silase ikan petek, juwi, viscera maupun 

kakap kista juga belum banyak yang menetas. Kemungkinan disebabkan karena 

hidrasi cangkang belum sempurna.

   Gambar 14. Artemia pada fase E1               Gambar 15. Artemia pada fase E2

                         (perbesaran 40X)                                         ( perbesaran 40X)

Gambar 16. Artemia mulai keluar               Gambar 17. Nauplius Artemia yang

                    dari cangkang                                              berenang bebas

                  (perbesaran 40X)                                         ( perbesaran 40X)

Pada 18 jam setelah perendaman, kista yang menetas dari kelompok 

perlakuan mengalami peningkatan. Sebelum menjadi nauplius, terdapat 2 fase 

emergensi / prenauplius, yaitu: emergensi 1 (E1) dan emergensi 2 (E2). Emergensi 
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1 (Gambar 14) terjadi saat nauplius keluar sesaat setelah cangkang pecah dan 

emergensi 2 ( Gambar 15) terjadi saat nauplius masih menggantung pada 

membran penetasan di bawah cangkap. Emergensi 2 sering disebut juga sebagai 

umbrella stage karena bentuknya seperti payung.

Pada 24 jam setelah perendaman, persentase penetasan meningkat. 

Artemia yang berada dalam fase payung, mulai keluar dari cangkang (Gambar 16) 

dan akhirnya keluar sebagai nauplius yang berenang bebas (Gambar 17). Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena embrio sudah berkembang sempurna dan 

didukung hidrasi cangkang yang sempurna sehingga kista lebih mudah menetas. 

Pada durasi 36 jam  perendaman persentase penetasan bertambah terus, 

tetapi tidak begitu maksimal. Hal ini kemungkinan disebabkan karena penetasan 

kista juga dipengaruhi oleh permiabilitas cangkang. Semakin lama waktu 

perendaman, permiabilitas cangkang kista mungkin akan semakin rendah 

sehingga pengambilan air ke dalam kista terhambat. Hal ini menyebabkan embrio 

kekurangan energi dan tidak mampu melakukan metabolisme secara optimal saat 

melakukan pemecahan cangkang. Energi yang dihasilkan diduga berasal dari 

pemecahan glikogen, dimana glikogen disintesis dari perombakan protein, lemak 

dan karbohidrat ( Li et al., 2004 ).

 Pada penelitian ini, kecepatan penetasan pada berbagai tahap (12, 18, 24 

dan 36 jam) yang paling tinggi adalah kelompok yang diberi pakan silase ikan 

petek. Hal ini kemungkinan disebabkan karena silase ikan petek memiliki 

kandungan protein yang cukup untuk menghasilkan energi pada saat pemecahan 

cangkang. 
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G.  Persentase Penetasan  Kista A. franciscana ( Hatching Percentage )

Persentase penetasan merupakan jumlah kista yang berhasil menetas 

menjadi nauplius pada 24  jam setelah perendaman atau hidrasi. Hasil 

penghitungan kista yang menetas setelah 24 jam penetasan dapat dilihat pada 

Tabel 7 di bawah ini. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.

Tabel 7. Rata-rata persentase penetasan kista A. franciscana (%)

Ulangan
Perlakuan

1 2 3
Rata-rata ± SD

Bungkil (K) 3 4 3 3,33 ± 0,58 a)

Juwi (A) 41 51 49 47,00 ± 5,29 b)

Petek (B) 59 43 69 57,00 ± 13,11 b)

Viscera (C) 14 45 30 29,68 ± 15,50 a)

Kakap (D) 68 44 23 45,00 ± 22,52  b)

Keterangan: angka yang diikuti dengan huruf superscript yang sama menunjukkan tidak ada 
perbedaan yang nyata

Dari tabel di atas, dan Gambar 18 dapat dilihat rata-rata persentase 

penetasan kista  A. franciscana selama penelitian.

Gambar 18. Grafik rata-rata persentase penetasan kista A. franciscana

Ket. = K : pakan dengan bungkil kelapa; A : pakan dengan silase ikan juwi; B : 
pakan dengan silase ikan petek; C : pakan dengan silase viscera ikan; D : 
pakan dengan silase ikan kakap
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Penetasan kista sangat dipengaruhi oleh yolk. Yolk mengandung zat-zat 

penting yang dibutuhkan oleh embrio untuk menetas, seperti : gliserol, glikogen 

dan enzim penetasan. Kandungan yolk kemungkinan besar dipengaruhi oleh 

nutrisi yang disuplai oleh induk. Nutrisi yang telah diserap oleh induk akan 

diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Pada organ reproduksi akan digunakan salah 

satunya dalam vitellogenesis. Yolk kista Artemia mengandung lipovitelin yang 

terdiri dari karotenoid ( Nelis et al., 1984 ). 

Kompleks lipovitelin  menurut de Courcelles et al ( 1980 ) terdiri dari 88% 

protein, 8,6% lemak, 3,3% karbohidrat. Komponen-komponen tersebut akan 

diubah menjadi bahan yang berperan dalam penetasan seperti: gliserol, glikogen 

dan enzim penetasan. 

Penetasan terjadi jika terdapat perbedaan tekanan osmotik antara bagian 

luar yaitu lingkungan media penetasan dan bagian dalam kista. Peningkatan 

tekanan di dalam kista disebabkan oleh adanya gliserol. Gliserol dapat disintesis 

dari lemak maupun trehalosa yang terkandung dalam yolk ( Drinkwater and 

Crowe, 1991 ). 

Selain itu, faktor lain yang dibutuhkan embrio untuk menetas adalah 

glikogen. Glikogen diperlukan  sebagai sumber energi untuk memecah cangkang. 

Selain itu, glikogen digunakan oleh embrio supaya dapat keluar dari cangkang 

tanpa kehabisan energi. Sintesis glikogen terjadi dari perombakan protein, 

karbohidrat dan lemak. 
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Penetasan kista juga dipengaruhi oleh enzim penetasan yaitu sistein 

protease. Kista dan larva Artemia terdiri dari sistein protease yang mengandung 

90% aktivitas protease ( Warner, et al., 1995 ). 

Menurut Clegg dan Conte (1980), enzim yang berperan dalam penetasan 

jumlahnya banyak dan diaktifkan oleh Ca2+ serta dihambat oluh Cu2+ dan Fe3+. 

Enzim ini juga disintesis sel kelenjar penetasan (HGCs/Hatching Gland Cells) 

yang dihasilkan pada embrio 5 jam sebelum penetasan dan menghilang 4 jam 

setelah penetasan. HGCs terletak di seluruh tubuh embrio dengan sekresi yang 

bersamaan. Inisiasi sekresi enzim ini diduga dimulai pada bagian kepala embrio 

Artemia. Jumlah sel ini meningkat selama proses perkembangan embrio dan 

mencapai puncak saat penetasan ( Li et al., 2004 ).

Pada kelompok yang diberi pakan silase ikan petek, menunjukkan 

persentase penetasan yang paling tinggi (57 %). Hal ini mungkin disebabkan 

diameter kista yang kecil. Diameter kista yang kecil, kemungkinan lapisan 

cangkang yang melindungi embrio lebih tipis. Sehingga energi yang dibutuhkan 

untuk memecah cangkang lebih kecil dibandingkan dengan energi yang 

dibutuhkan untuk memecah cangkang yang lebih tebal. 

Lipovitelin akan diubah menjadi gliserol, glikogen dan enzim penetasan. 

Besarnya lipovitelin mempengaruhi besarnya glikogen yang dibentuk sebagai 

sumber energi , gliserol dan enzim penetasan yang membantu pemecahan 

cangkang supaya embrio mempunyai energi yang cukup besar untuk memecah 

cangkang dan keluar sebagai nauplius. Karena energi yang dibutuhkan untuk 

penetasan sudah terpenuhi optimal, maka banyak kista yang berhasil menetas dan 
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keluar sebagai nauplius. Selain itu, diduga pemberian pakan silase ikan petek 

dapat meningkatkan jumlah kuning telur dalam kista, sehingga persentase 

penetasan akan meningkat.

Pada kelompok yang diberi pakan silase ikan juwi (47 %) dan kakap (45 

%) persentase penetasan tidak berbeda nyata dengan kelompok yang diberi pakan 

silase ikan petek. Hal ini kemungkinan disebabkan kandungan protein dalam 

silase ikan petek cukup untuk merangsang vitellogenesis secara optimal sehingga 

presentase penetasan juga optimal.

Pada kelompok perlakuan yang diberi pakan bungkil kelapa (11 %) dan 

viscera (29,68 %) ikan memberikan perbedaan yang nyata dengan perlakuan 

silase petek. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kandungan protein pakan 

yang relatif sedikit. Penetasan kista sangat dipengaruhi oleh kandungan yolk, 

dimana kandungan yolk kemungkinan besar dipengaruhi oleh nutrisi yang diserap 

oleh induk. Diduga kandungan protein yang terdapat dalam pakan bungkil kelapa 

maupun viscera ikan kurang optimal untuk merangsang vitellogenesis, sehingga 

penetasan kista terhambat.

H. Efisiensi Penetasan Kista A. franciscana ( Hatching Efficiency )

Efisiensi penetasan didefinisikan sebagai jumlah gram suatu kista yang 

diperlukan untuk menghasilkan satu juta nauplii.  Hasil penghitungan efisiensi 

penetasan dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini. Untuk selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 3.
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Tabel 8. Rata-rata efisiensi penetasan kista A. franciscana (gram/1 juta nauplii)

Ulangan
Perlakuan

1 2 3
Rata-rata ± SD

Bungkil (K) 5 4 6 5,00 ± 1,00 a)

Juwi (A) 4 4 3   3,68  ±  0.58 a)

Petek (B) 3 4 4   3,68  ±  0.58 a)

Viscera (C) 6 5 5 5,33 ± 0,58 a)

Kakap (D) 5 5 4    4,68 ±  0,58 a)

Keterangan: angka yang diikuti dengan huruf superscript yang sama menunjukkan tidak ada 
perbedaan yang nyata

Dari tabel di atas dan gambar 19 dapat dilihat rata-rata efisiensi penetasan 

A. franciscana selama penelitian. 

Gambar 19. Grafik rata-rata efisiensi  penetasan kista A. franciscana

Ket. = K : pakan dengan bungkil kelapa; A : pakan dengan silase ikan juwi; B : 
pakan dengan silase ikan petek; C : pakan dengan silase viscera ikan; D : 
pakan dengan silase ikan kakap

Efisiensi kista yang paling kecil adalah kelompok yang diberi pakan silase 

ikan juwi dan silase ikan petek (3,68 gram/1 juta nauplii). Kemudian diikuti 

kelompok yang diberi pakan silase ikan kakap (4,68 gram/ 1 juta nauplii), 

kelompok yang diberi pakan bungkil kelapa (5 gram/ 1 juta nauplii) dan efisiensi 
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penetasan yang paling besar adalah kelompok yang diberi pakan silase viscera

ikan (5,33 gram/ 1 juta nauplii).

Berat kista per 100 butir dapat digunakan untuk mengetahui berat kista 1 

butir kista. Dari berat 1 butir kista akan dapat diketahui berapa gram kista yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan 1 juta nauplii. Kista yang baik memiliki efisiensi 

penetasan sekiatar 4 - 6 gram untuk menghasilkan 1 juta nauplii. Efisiensi 

penetasan antar perlakuan tidak berbeda nyata, kemungkinan disebabkan berat 

kista antar perlakuan yang hampir sama.

I. Kelangsungan Hidup A. franciscana ( Survival Rate )

Hasil penghitungan kelangsungan hidup dapat dilihat pada Tabel 9 di 

bawah ini. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.

Tabel 9. Rata-rata kelangsungan hidup A. franciscana (%)

Ulangan
Perlakuan

1 2 3
Rata-rata ± SD

Bungkil (K) 18,72 21,6 19,68 20 ± 1,47  a)

Juwi (A) 17,76 17,04 17,04 17,28 ± 0,42  b)

Petek (B) 24,8 23,2 24,48 24,16 ± 0,85  c)

Viscera (C) 15,04 16 13,6 14,88 ± 1,21 b)

Kakap (D) 25,84 23,52 24 24,12 ± 4,58 c)

Keterangan: angka yang diikuti dengan huruf superscript yang sama menunjukkan tidak ada 
perbedaan yang nyata

Dari tabel di atas, dapat dilihat rata-rata kelangsungan hidup A. 

franciscana selama penelitian. Pengamatan terhadap kelangsungan hidup A. 

fransiscana selama penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang diberi pakan 

silase ikan petek (24,16%) memiliki kelangsungan hidup tertinggi, diikuti 

kelompok yang diberi pakan silase ikan kakap (22,64%), kelompok yang diberi 
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pakan bungkil kelapa (20%), kelompok yang diberi pakan silase ikan juwi 

(17,28%) dan kelangsungan hidup terendah pada kelompok yang diberi pakan 

silase viscera ikan (14,88%). 

Pada gambar 20 dapat dilihat grafik rata-rata kelangsungan hidup  A. 

franciscana selama penelitian.

Gambar 20. Grafik rata-rata kelangsungan hidup A. franciscana

Ket. = K : pakan dengan bungkil kelapa; A : pakan dengan silase ikan juwi; B : 
pakan dengan silase ikan petek; C : pakan dengan silase viscera ikan; D : 
pakan dengan silase ikan kakap

Kematian A. franciscana diduga karena rendahnya kualitas air media 

pemeliharaan terutama kandungan oksigen dan amonia. Artemia harus berada 

dalam kondisi rendah oksigen untuk dapat menghasilkan kista. Media 

pemeliharaan dengan kadar oksigen yang rendah merupakan tekanan bagi 

kelangsungan hidup Artemia. Oleh karena itu, banyak Artemia yang mati pada 

akhir perlakuan. Meskipun masih dalam batas aman, namun kandungan amonia 

dalam media yang kecil dapat mengganggu metabolisme Artemia. 
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Parameter-parameter kualitas air seperti DO, pH dan amonia memegang 

peranan penting dalam feeding rate, proses penyerapan nutrisi dari pakan dan laju 

metabolisme. Dengan kualitas air yang buruk akan mengakibatkan rendahnya 

feeding rate sehingga banyak sisa pakan yang terakumulasi dan terdekomposisi 

dalam media pemeliharaan. Akibatnya diperlukan cukup banyak oksigen untuk 

mendekomposisi sisa pakan maupun untuk respirasi. 

Pakan yang diberikan apabila tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh 

Artemia maka akan menurunkan kualitas air. Hal ini ditandai dengan keruhnya air 

media pemeliharaan disertai dengan bau tidak sedap. Akibatnya aktifitas Artemia

menjadi lemah (berenang lambat di permukaan) dan jumlah feses yang terbentuk 

sedikit. Walaupun ada pakan yang yang termakan, energi yang dihasilkan akan 

digunakan untuk mempertahankan dirinya terhadap kondisi lingkungan yang 

buruk. 

Kondisi lingkungan yang buruk menghambat pertumbuhan dan 

metabolisme Artemia. Kondisi lingkungan yang buruk, kemungkinan juga 

disebabkan karena pakan yang tidak termanfaatkan secara maksimal. Hal ini dapat 

diketahui dari hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa air media pemeliharaan 

keruh .

J. Kualitas Air

Hasil pengamatan terhadap parameter air media pemeliharaan A. 

franciscana, dapat dilihat di Tabel 10. Berikut ini kisaran parameter kualitas air 

yang diamati



63

63

Tabel 10. Rata-rata kisaran kualitas air

Perlakuan Suhu (ºC)
Oksigen 
Terlarut 
(mg/L)

Tingkat 
Keasaman 

(pH)
Amonia (mg/L)

Bungkil (K)  25,3 – 27,1 2,03 – 4,60 8,02 – 8,15 0,005 – 0,212
Juwi (A) 25,3 – 27,1 1,81 – 4,59 8,06 – 8,17 0,212 – 0,265
Petek (B) 25,4 - 27,1 1,13 – 4,66 8,09 – 8,15 0,246 – 0,340
Viscera (C) 25,3 – 27,1 1,48 – 4,63 8,08 – 8,09 0,410 – 0,680
Kakap (D) 25,4 – 27,0 2,06 -  4,64 8,03 – 8,12 0,095 – 0,166

25 - 30 ºC 1 - 7 mg/L 7 - 8,5 < 10 mg/L
Pustaka (Vos, J. 

1979)
(Mudjiman, 

1988)
(Vos, J. 1979) (Mudjiman, 

1988)

Berdasarkan pengamatan terhadap kualitas air, menunjukkan bahwa 

nilainya masih berada dalam kisaran yang sesuai dengan pustaka, untuk 

pemeliharaan Artemia sp.

Suhu merupakan salah satu parameter kualitas air yang sangat penting 

karena berpengaruh terhadap pertumbuhan, metabolisme, osmoregulasi dan 

respirasi (Kinne, 1970 dalam Budiman, 2003). Artemia merupakan organisme 

termokonfomer yang berusaha mengatur suhu tubuhnya sesuai dengan suhu 

lingkungan, sehingga suhu dalam media pemeliharaan sangat berpengaruh pada 

suhu tubuhnya. Menurut Treece (2000), toleransi Artemia terhadap suhu yaitu 

antara 15-55 C. Dalam penelitian ini masing-masing perlakuan suhunya berkisar 

25,3-27,1 C yang masih dalam batas toleransi Artemia dan fluktuasi yang terjadi 

tidak begitu drastis. 

Parameter lain yang juga sangat berpengaruh terhadap perubahan sistem 

reproduksi dan pembentukan kista selain salinitas adalah kadar oksigen terlarut 

(DO). Semakin rendah DO, induk Artemia akan mensintesis hemoglobin yang 

dalam hemolimfe akan merangsang sekresi hematin oleh kelenjar cangkang. 
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Kadar DO dalam media pemeliharaan berkisar 1,13-4,66 mg/L. Nilai ini masih 

dalam batas toleransi Artemia untuk dapat tumbuh dan berkembang biak.

PH pada media pemeliharaan menunjukkan angka 8,02-8,17. kisaran 

tersebut masih berada dalam batas toleransi Artemia.

Amonia merupakan hasil perombakan dari sisa pakan maupun feses yang 

kaya akan nitrogen. Hasil akhir penelitian menunjukkan kadar amonia pada 

masing-masing perlakuan masih berada di bawah batas maksimal amonia yang 

masih bisa ditoleransi oleh Artemia. 

Apabila kadar oksigen dalam air rendah, salinitas meningkat dan air 

banyak mengandung bahan organic maka Artemia akan memakan bakteria, 

detritus atau sel-sel hamir. Diduga dengan kondisi lingkungan yang buruk, pakan 

silase ikan tidak banyak termakan oleh Artemia. Sehingga banyak pakan yang 

terbuang dan mengakibatkan penurunan kualitas air media pemeliharaan. Silase 

ikan merupakan bahan pakan yang telah mengalami pemecahan protein dari 

ikatan polipeptida menjadi monopeptida. Apabila silase tersebut tidak langsung 

termakan oleh Artemia, maka monopeptida yang berada di media pemeliharaan 

akan terdegradasi menjadi amonia. Hal inilah yang diduga menyebabkan 

tingginya kadar amonia. Selain itu, pH yang tinggi menyebabkan amonia menjadi 

lebih toksik.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di muka dapat diambil kesimpulan  sebagai berikut :

1. Kelompok perlakuan yang diberi pakan silase ikan petek memberikan 

peningkatan terhadap fekunditas induk, diameter kista dan produksi kista 

secara signifikan dibandingkan dengan kelompok perlakuan yang diberi pakan 

silase ikan juwi, ikan kakap,  viscera ikan dan bungkil kelapa. 

2. Silase ikan yang paling baik untuk peningkatan terhadap produksi dan kualitas 

kista A. franciscana adalah silase ikan petek.

B. SARAN

Dari penelitian ini diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai alternatif pakan buatan lain yang dapat meningkatkan produksi dan 

kualitas kista Artemia serta dilakukan penelitian mengenai kandungan nutrisi 

Artemia.
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Lampiran 1. Gambar-gambar penelitian

        Wadah pemeliharaan berbentuk conical                                Hidrasi kista

      Toples  pemeliharan saat produksi kista                             Dekapsulasi kista
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           Artemia dalam toples                                 Kista  Artemia sesaat sebelum E1

  Berbagai jenis silase ikan dalam botol                             Bungkil kelapa 

          Kista dalam kemasan kaleng                                       Artemia umur 5 hari
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Lampiran 2. Hasil analisis proksimat berbagai jenis silase ikan 
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Lampiran 3. Anova dan Uji Lanjutan Tukey Signifikansi 5%

1. Fekunditas induk A. franciscana

Deskripsi
Fekunditas induk

95% Interval  
Kepercayaan Rata-rataN Rata-rata

Simpanga
n Baku

Standar 
Kesalahan

Batas 
bawah Batas atas

Min. Maks.

bungkil 3 22,8433 ,16921 ,09770 22,4230 23,2637 22,70 23,03
juwi 3 65,0100 ,04583 ,02646 64,8962 65,1238 64,97 65,06
petek 3 82,2967 ,21079 ,12170 81,7730 82,8203 82,12 82,53
viscera 3 31,0000 ,38974 ,22502 30,0318 31,9682 30,57 31,33
kakap 3 48,2400 ,11269 ,06506 47,9601 48,5199 48,17 48,37
Total 15 49,8780 22,53589 5,81874 37,3980 62,3580 22,70 82,53

Tes Homogenitas Variansi

Fekunditas  
Statistik 
Levene

Derajat 
Bebas 1

Derajat 
Bebas 2 Sig.

3,081 4 10 ,068

ANOVA

Fekunditas  
Jml. 

Kuadrat
Derajat 
Bebas

Kuadrat 
Rata-rata F Sig.

Antar Kelompok 7109,648 4 1777,412 37065,450 ,000
Dalam Kelompok ,480 10 ,048
Total 7110,127 14

Subset Homogen

Fekunditas induk A. franciscana
Tukey HSD 

Subset untuk alfa = 0,05perlakuan N
1 2 3 4 5

bungkil 3 22,8433
viscera 3 31,0000
kakap 3 48,2400
juwi 3 65,0100
petek 3 82,2967
Sig. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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2. Diameter Kista A. franciscana

Deskripsi
Diameter Kista A. franciscana

Rata-rata
Simpangan 

Baku
Std. 

Kesalahan
95% Interval 

Kepercayaan Rata-rata Min. Maks.N
Batas 

Bawah
Batas 
Atas

bungkil 3 214,5267 ,01528 ,00882 214,4887 214,5646 214,51 214,54
juwi 3 205,5167 ,01528 ,00882 205,4787 205,5546 205,50 205,53
petek 3 204,3367 ,01528 ,00882 204,2987 204,3746 204,32 204,35
viscera 3 211,3133 ,01528 ,00882 211,2754 211,3513 211,30 211,33
kakap 3 208,3633 ,01528 ,00882 208,3254 208,4013 208,35 208,38
Total 15 208,8113 3,87309 1,00003 206,6665 210,9562 204,32 214,54

Tes Homogenitas Variansi

Diameter Kista A. franciscana
Statistik 
Levene

Derajat 
Bebas 1

Derajat 
Bebas 2 Sig.

,000 4 10 1,000

ANOVA

Diameter Kista A. franciscana
Jml. 

Kuadrat
Derajat 
Bebas

Kuadrat 
Rata-rata F Sig.

Antar Kelompok 210,010 4 52,502 225010,329 ,000
Dalam Kelompok ,002 10 ,000
Total 210,012 14

Subset Homogen 
Diameter Kista A. franciscana

Tukey HSD 
perlakuan N Subset untuk alfa = 0,05

1 2 3 4 5
petek 3 204,3367
juwi 3 205,5167
kakap 3 208,3633
viscera 3 211,3133
bungkil 3 214,5267
Sig. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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3. Panjang Induk A. franciscana

Deskripsi
Panjang Induk A. franciscana

Tes Homogenitas Variansi

Panjang Induk A. franciscana
Statistik 
Levene

Derajat 
Bebas 1

Derajat 
Bebas 2 Sig.

1,209 4 10 ,366

ANOVA

Panjang Induk A. franciscana
Jml. 

Kuadrat
Derajat 
Bebas

Kuadrat 
Rata-rata F Sig.

Antar Kelompok 6,491 4 1,623 4426,018 ,000
Dalam Kelompok ,004 10 ,000
Total 6,495 14

Subset Homogen
P anjang Induk A. franciscana

Tukey HSD 
perlakuan N Subset untuk alfa = 0,05

1 2 3 4 5
bungkil 3 8,5767
viscera 3 9,2767
kakap 3 10,0100
juwi 3 10,2033
petek 3 10,3133
Sig. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

N Rata-rata
Simpangan 

Baku
Std. 

Kesalahan
95% Interval 

Kepercayaan Rata-rata Min. Maks.
Batas 

Bawah
Batas 
Atas

bungkil 3 8,5767 ,02887 ,01667 8,5050 8,6484 8,56 8,61
juwi 3 10,2033 ,01528 ,00882 10,1654 10,2413 10,19 10,22
petek 3 10,3133 ,01155 ,00667 10,2846 10,3420 10,30 10,32
viscera 3 9,2767 ,01528 ,00882 9,2387 9,3146 9,26 9,29
kakap 3 10,0100 ,02000 ,01155 9,9603 10,0597 9,99 10,03
Total 15 9,6760 ,68113 ,17587 9,2988 10,0532 8,56 10,32
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4. Produksi Kista A. franciscana
Deskripsi

Produksi Kista A. franciscana

Tes Homogenitas Variansi

Produksi Kista A. franciscana
Statistik 
Levene

Derajat 
Bebas 1

Derajat 
Bebas 2 Sig.

2,085 4 10 ,158

ANOVA

Produksi Kista A. franciscana

Jml. Kuadrat
Derajat 
Bebas

Kuadrat Rata-
rata F Sig.

Antar Kelompok 213008449,600 4 53252112,400 85,551 ,000
Dalam Kelompok 6224632,000 10 622463,200
Total 219233081,600 14

Subset Homogen

Produksi Kista A. franciscana

Tukey HSD 
Subset untuk alfa = 0,05perlakuan N

1 2 3
bungkil 3 2765,3333
viscera 3 3789,3333
juwi 3 7166,0000
kakap 3 7411,3333
petek 3 13526,0000
Sig. ,535 ,995 1,000

95% Interval 
Kepercayaan Rata-rataN Rata-rata Simpangan 

Baku
Std. 

Kesalahan Batas 
Bawah Batas Atas

Min.
Maks.

bungkil 3 2765,33 341,1295 196,9512 1917,920 3612,7460 2542,00 3158,00
juwi 3 7166,00 582,8379 336,5016 5718,150 8613,8496 6646,00 7796,00
petek 3 13526,00 1215,8602 701,9772 10505,63 16546,364 12556,00 14890,00
viscera 3 3789,33 530,45390 306,2577 2471,613 5107,0539 3272,00 4332,00
kakap 3 7411,33 946,86290 546,6715 5059,195 9763,4711 6738,00 8494,00
Total 15 6931,60 3957,2094 1021,7470 4740,170 9123,0295 2542,00 14890,00
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4. Kecepatan menetas kista A. franciscana

a. Kecepatan menetas kista setelah 12 jam 

Deskripsi

Kecepatan Menetas Kista A. franciscana setelah 12 jam 
95% Interval 

Kepercayaan Rata-
rata

N Rata-rata
Simpangan 

Baku
Std. 

Kesalahan
Batas 

Bawah
Batas 
Atas

Min. Maks.

bungkil 3 ,3333 ,57735 ,33333 -1,1009 1,7676 ,00 1,00
juwi 3 1,6667 ,57735 ,33333 ,2324 3,1009 1,00 2,00
petek 3 1,6667 ,57735 ,33333 ,2324 3,1009 1,00 2,00
viscera 3 1,3333 ,57735 ,33333 -,1009 2,7676 1,00 2,00
kakap 3 1,6667 ,57735 ,33333 ,2324 3,1009 1,00 2,00
Total 15 1,3333 ,72375 ,18687 ,9325 1,7341 ,00 2,00

Tes Homogenitas Variansi

Statistik 
Levene

Derajat 
Bebas 1

Derajat 
Bebas 2 Sig.

,000 4 10 1,000

ANOVA

Jml. 
Kuadrat

Derajat 
Bebas

Kuadrat 
Rata-rata F Sig.

Antar Kelompok 4,000 4 1,000 3,000 ,072
Dalam Kelompok 3,333 10 ,333
Total 7,333 14

Subset Homogen

Tukey HSD 

Subset untuk alfa = 0,05perlakuan N

1
bungkil 3 ,3333
viscera 3 1,3333
juwi 3 1,6667
petek 3 1,6667
kakap 3 1,6667
Sig. ,102
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b. Kecepatan menetas kista A. franciscana setelah 18 jam

Deskripsi
Kecepatan menetas kista stelah 18 jam 

95% Interval 
Kepercayaan Rata-rataN Rata-rata

Simpangan 
Baku

Std. 
Kesalahan

Batas 
Bawah

Batas 
Atas

Min. Maks.

bungkil 3 2,0000 ,00000 ,00000 2,0000 2,0000 2,00 2,00
juwi 3 18,3333 5,50757 3,17980 4,6518 32,0149 13,00 24,00
petek 3 18,3333 6,80686 3,92994 1,4242 35,2425 13,00 26,00
viscera 3 14,3333 5,13160 2,96273 1,5857 27,0809 10,00 20,00
kakap 3 12,6667 1,15470 ,66667 9,7982 15,5351 12,00 14,00
Total 15 13,1333 7,30818 1,88696 9,0862 17,1805 2,00 26,00

Tes Homogenitas Variansi

Kecepatan menetas kista setelah 18 jam 
Statistik 
Levene

Derajat 
Bebas 1

Derajat 
Bebas 2 Sig.

3,317 4 10 ,056

ANOVA

Kecepatan menetas kista setelah 18 jam 
Jml. 

Kuadrat
Derajat 
Bebas

Kuadrat 
Rata-rata F Sig.

Antar Kelompok 539,067 4 134,767 6,458 ,008
Dalam Kelompok 208,667 10 20,867
Total 747,733 14

Subset Homogen
Kecepatan menetas kista setelah 18 jam

Tukey HSD 
Subset untuk alfa = 

0,05perlakuan N
1 2

bungkil 3 2,0000
kakap 3 12,6667 12,6667
viscera 3 14,3333
juwi 3 18,3333
petek 3 18,3333
Sig. ,097 ,574
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c. Kecepatan menetas kista A. franciscana setelah 24 jam

Deskripsi

Kecepatan menetas kista setelah 24 jam 
95% Interval 

Kepercayaan Rata-
rata

N Rata-rata
Simpangan 

Baku
Std. 

Kesalahan
Batas 

Bawah
Batas 
Atas

Min. Maks.

bungkil 3 3,3333 ,57735 ,33333 1,8991 4,7676 3,00 4,00
juwi 3 47,0000 5,29150 3,05505 33,8552 60,1448 41,00 51,00
petek 3 57,0000 13,11488 7,57188 24,4208 89,5792 43,00 69,00
viscera 3 29,6667 15,50269 8,95048 -8,8441 68,1775 14,00 45,00
kakap 3 45,0000 22,51666 13,00000 -10,9345 100,9345 23,00 68,00
Total 15 36,4000 22,58887 5,83242 23,8907 48,9093 3,00 69,00

Tes Homogenitas Variansi

Kecepatan menetas kista setelah 24 jam 
Statistik 
Levene

Derajat 
Bebas 1

Derajat 
Bebas 2 Sig.

1,826 4 10 ,201

ANOVA

Kecepatan menetas kista setelah 24 jam 
Jml. 

Kuadrat
Derajat 
Bebas

Kuadrat 
Rata-rata F Sig.

Antar Kelompok 5248,267 4 1312,067 6,923 ,006
Dalam Kelompok 1895,333 10 189,533
Total 7143,600 14

Subset Homogen

Tukey HSD 
Subset untuk alfa = 

0,05
perlakuan

N
1 2

bungkil 3 3,3333
viscera 3 29,6667 29,6667
kakap 3 45,0000
juwi 3 47,0000
petek 3 57,0000
Sig. ,209 ,184



80

d. Kecepatan menetas kista setelah 36 jam 

Deskripsi

Kecepatan menetas kista setelah 36 jam 
95% Interval 

Kepercayaan Rata-
rataN

Rata-rata Simpangan 
Baku

Std. 
Kesalahan

Batas 
Bawah

Batas 
Atas

Min.
Maks.

bungkil 3 11,0000 2,64575 1,52753 4,4276 17,5724 8,00 13,00
juwi 3 85,0000 3,60555 2,08167 76,0433 93,9567 82,00 89,00
petek 3 94,6667 1,15470 ,66667 91,7982 97,5351 94,00 96,00
viscera 3 40,6667 3,78594 2,18581 31,2619 50,0715 38,00 45,00
kakap 3 71,6667 4,04145 2,33333 61,6271 81,7062 68,00 76,00
Total 15 60,6000 31,97276 8,25533 42,8941 78,3059 8,00 96,00

Tes Homogenitas Variansi

Kecepatan menetas kista setelah 36 jam 
Statistik 
Levene

Derajat 
Bebas 1

Derajat 
Bebas 2 Sig.

1,195 4 10 ,371

ANOVA

Kecepatan menetas setelah 36 jam 
Jml. 

Kuadrat
Derajat 
Bebas

Kuadrat 
Rata-rata F Sig.

Antar Kelompok 14207,600 4 3551,900 341,529 ,000
Dalam Kelompok 104,000 10 10,400
Total 14311,600 14

Subset Homogen
Kecepatan menetas setelah 36 jam

Tukey HSD 
Subset untuk alfa = 0,05perlakuan N

1 2 3 4 5
bungkil 3 11,0000
viscera 3 40,6667
kakap 3 71,6667
juwi 3 85,0000
petek 3 94,6667
Sig. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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6. Persentase penetassan kista A. franciscana

Deskripsi
Persentase penetasan

95% Interval 
Kepercayaan Rata-rataN Rata-rata

Simpangan 
Baku

Std. 
Kesalahan

Batas 
Bawah

Batas 
Atas

Min. Maks.

bungkil 3 3,3333 ,57735 ,33333 1,8991 4,7676 3,00 4,00
juwi 3 47,0000 5,29150 3,05505 33,8552 60,1448 41,00 51,00
petek 3 57,0000 13,11488 7,57188 24,4208 89,5792 43,00 69,00
viscera 3 29,6667 15,50269 8,95048 -8,8441 68,1775 14,00 45,00
kakap 3 45,0000 22,51666 13,00000 -10,9345 100,9345 23,00 68,00
Total 15 36,4000 22,58887 5,83242 23,8907 48,9093 3,00 69,00

Tes Homogenitas Variansi

Persentase penetasan 
Statistik 
Levene

Derajat 
Bebas 1

Derajat 
Bebas 2 Sig.

1,826 4 10 ,201

ANOVA

Persentase penetasan 

Jml. Kuadrat
Derajat 
Bebas

Kuadrat 
Rata-rata F Sig.

Antar Kelompok 5248,267 4 1312,067 6,923 ,006
Dalam Kelompok 1895,333 10 189,533
Total 7143,600 14

Subset Homogen

Tukey HSD 

perlakuan N
Subset untuk alfa = 

0,05
1 2

bungkil 3 3,3333
viscera 3 29,6667 29,6667
kakap 3 45,0000
juwi 3 47,0000
petek 3 57,0000
Sig. ,209 ,184
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7. Efisiensi penetasan kista A. franciscana

Deskripsi
Efisiensi penetasan kista A. franciscana

95% Interval 
Kepercayaan Rata-rataN Rata-rata

Simpangan 
Baku

Std. 
Kesalahan

Batas 
Bawah

Batas 
Atas

Min. Maks.

bungkil 3 5,0000 1,00000 ,57735 2,5159 7,4841 4,00 6,00
juwi 3 3,6667 ,57735 ,33333 2,2324 5,1009 3,00 4,00
petek 3 3,6667 ,57735 ,33333 2,2324 5,1009 3,00 4,00
viscera 3 5,3333 ,57735 ,33333 3,8991 6,7676 5,00 6,00
kakap 3 4,6667 ,57735 ,33333 3,2324 6,1009 4,00 5,00
Total 15 4,4667 ,91548 ,23637 3,9597 4,9736 3,00 6,00

Tes Homogenitas Variansi

Efisiensi penetasan kista A. franciscana
Statistik 
Levene

Derajat 
Bebas 1

Derajat 
Bebas 2 Sig.

,308 4 10 ,866

ANOVA

Efisiensi penetasan kista A. franciscana

Jml. Kuadrat
Derajat 
Bebas

Kuadrat 
Rata-rata F Sig.

Antar Kelompok 7,067 4 1,767 3,786 ,040
Dalam Kelompok 4,667 10 ,467
Total 11,733 14

Subset Homogen

Efisiensi penetasan kista A. franciscana
Tukey HSD 

perlakuan N
Subset untuk alfa 

= 0,05

1
juwi 3 3,6667
petek 3 3,6667
kakap 3 4,6667
bungkil 3 5,0000
viscera 3 5,3333
Sig. ,080
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8. Kelangsungan hidup A. franciscana

Deskrips
Kelangsungan hidup

95% Interval 
Kepercayaan Rata-rataN Rata-rata

Simpangan 
Baku

Std. 
Kesalahan

Batas 
Bawah

Batas 
Atas

Min. Maks.

bungkil 3 20,0000 1,46642 ,84664 16,3572 23,6428 18,72 21,60
juwi 3 17,2800 ,41569 ,24000 16,2474 18,3126 17,04 17,76
petek 3 24,1600 ,84664 ,48881 22,0568 26,2632 23,20 24,80
viscera 3 14,8800 1,20797 ,69742 11,8792 17,8808 13,60 16,00
kakap 3 24,1200 ,66813 ,38575 22,4603 25,7797 23,52 24,84
Total 15 20,0880 3,90470 1,00819 17,9256 22,2504 13,60 24,84

Tes Homogenitas Variansi

Kelangsungan hidup
Statistik 
Levene

Derajat 
Bebas 1

Derajat 
Bebas 2 Sig.

1,272 4 10 ,344

ANOVA

Kelangsungan hidup
Jml. 

Kuadrat
Derajat 
Bebas

Kuadrat 
Rata-rata F Sig.

Antar Kelompok 203,562 4 50,891 51,450 ,000
Dalam Kelompok 9,891 10 ,989
Total 213,453 14

Subset Homogen

Kelangsungan hidup

Tukey HSD 
perlakuan N Subset untuk alfa = 0,05

1 2 3
viscera 3 14,8800
juwi 3 17,2800
bungkil 3 20,0000
kakap 3 24,1200
petek 3 24,1600
Sig. ,084 1,000 1,000
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Lampiran 4. Data Hasil Penelitian

1. Rata-rata fekunditas induk A. fransiscana (butir)

K A B C D

Rep.              1 23.03 65.00 82.12 30.57 48.18

                    2 22.80 64.97 83.06 31.10 48.17

                   3 22.70 65.06 82.24 31.33 48.37

Rata-rata 22.84 65.01 82.47 31.00 48.24

Std. deviasi 0.17 0.05 0.51 0.39 0.11

2. Rata-rata diameter kista yang dihasilkan induk A. fransiscana (mikron)

K A B C D

Rep.        1 214.53 205.50 204.35 211.31 209.26

              2 214.51 205.53 204.34 211.30 208.38

              3 214.54 205.52 204.32 211.33 208.35

Rata-rata 214.53 205.52 204.34 211.31 208.67

Std. deviasi 0.02 0.02 0.02 0.01 0.52

3. Rata-rata produksi kista yang dihasilkan induk A. fransiscana (butir)

K A B C D

Rep.              1 2596.00 6646.00 12556.00 3272.00 7002.00

                     2 2542.00 7498.00 13132.00 4332.00 6738.00

                     3 3158.00 7056.00 14890.00 3764.00 8494.00

Rata-rata 2765.33 7066.67 13526.00 3789.33 7411.33

Std. Deviasi 341.13 426.10 1215.86 530.45 946.86

4. Rata-rata panjang induk A. fransiscana (mm)

K A B C D

Rep.                1 8.56 10.19 10.32 9.28 10.01

                       2 8.61 10.22 10.30 9.29 9.99

                      3 8.56 10.20 10.32 9.26 10.03

Rata-rata 8.58 10.20 10.31 9.27 10.01

Std. deviasi 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02
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5. Rata-rata persentase penetasan kista A. fransiscana

K A B C D

Rep.                1 3.00 41.00 59.00 14.00 68.00

2 4.00 51.00 43.00 45.00 44.00

3 3.00 49.00 69.00 30.00 23.00

Rata-rata 3.33 47.00 57.00 29.67 45.00

Std. Deviasi 0.58 5.29 13.11 15.50 22.52

6. Rata-rata kecepatan menetas kista A. fransiscana

Kecepatan menetas setelah 12 jam

K A B C D

Rep.               1 0.00 2.00 1.00 1.00 2.00

2 0.00 2.00 2.00 2.00 1.00

3 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00

Rata-rata 0.33 1.67 1.67 1.33 1.67

Std. Deviasi 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58

Kecepatan menetas setelah 18 jam

K A B C D

Rep.               1 2.00 18.00 13.00 10.00 12.00

2 2.00 24.00 16.00 13.00 12.00

3 2.00 13.00 16.00 20.00 14.00

Rata-rata 2.00 18.33 15.00 14.33 12.67

Std. Deviasi 0.00 5.51 1.73 5.13 1.15

Kecepatan menetas setelah 24 jam
K A B C D

Rep.                1 3.00 41.00 59.00 14.00 68.00
2 4.00 51.00 43.00 45.00 44.00
3 3.00 49.00 69.00 30.00 23.00

Rata-rata 3.33 47.00 57.00 29.67 45.00
Std. Deviasi 0.58 5.29 13.11 15.50 22.52
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Kecepatan menetas setelah 36 jam

K A B C D

Rep.               1 12.00 82.00 96.00 39.00 76.00

2 13.00 84.00 94.00 45.00 68.00

3 8.00 89.00 94.00 38.00 71.00

Rata-rata 11.00 85.00 94.67 40.67 71.67

Std. Deviasi 2.65 3.61 1.15 3.79 4.04

7. Rata-rata berat kista dan efisiensi penetasan kista A. franciscana

Berat 100 butir kista
K A B C D

Rep.                1 0.0005 0.0004 0.0003 0.0006 0.0005
2 0.0004 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
3 0.0006 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004

Rata-rata 0.0005 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
Std. Deviasi 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001

HE (g/1 juta nauplii)
K A B C D

Rep.                1 5.00 4.00 3.00 6.00 5.00
2 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
3 6.00 3.00 4.00 5.00 4.00

Rata-rata 5.00 3.67 3.67 5.33 4.67
Std. Deviasi 1.00 0.58 0.58 0.58 0.58

8. Rata-rata kelangsungan hidup A. fransiscana (%)

K A B C D

1 18.72 17.76 24.8 15.04 20.4

2 21.6 17.04 23.2 16 23.52

3 19.68 17.04 24.48 13.6 24

Rata-rata 20 17.28 24.16 14.88 22.64

Std. deviasi 1.466424 0.415692 0.84664 1.207974 1.954687
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9. Rata-rata kualitas air

Oksigen Terlarut (DO)

K A B C D

1 3.74 3.54 3.28 3.57 3.67

2 3.50 3.59 3.45 3.37 3.55

3 3.44 3.39 3.55 3.43 3.51

Rata-rata 3.56 3.51 3.43 3.46 3.58

Std. deviasi 0.26 0.29 0.30 0.27 0.26

Suhu

K A B C D

1 26.5 26.4 26.3 26.4 26.4

2 26.4 26.5 26.5 26.4 26.4

3 26.4 26.4 26.5 26.5 26.4

Rata-rata 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4

Std. deviasi 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

pH

K A B C D

1 8.11 8.09 8.10 8.10 8.09

2 8.16 8.08 8.15 8.09 8.01

3 8.10 8.15 8.13 8.07 8.07

Rata-rata 8.12 8.11 8.13 8.09 8.06

Std. deviasi 0.03 0.06 0.03 0.03 0.05

Amonia

K A B C D

1 0.21 0.21 0.25 0.68 0.17

2 0.01 0.27 0.34 0.41 0.10

3 0.11 0.24 0.29 0.55 0.13

Rata-rata 0.15 0.04 0.07 0.19 0.05

Std. deviasi 0.21 0.21 0.25 0.68 0.17
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