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Jenis ikan mas Bobot akhir Jumlah alel Heterozigositas Polimorfisme 

Populasi sintetis 46,6±19,2 17,40 0,31 0,87 

Rajadanu 28,8±16,4 6,00 0,10 0,74 

Sutisna 40,0±20,6 8,40 0,08 0,84 

Majalaya 37,6±19,2 5,80 0,14 0,73 

Wildan 42,6±19,7 8,80 0,20 0,84 

Sinyonya 29,3±14,0 6,60 0,10 0,76 
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MENGENAL POPULASI SINTETIS IKAN MAS DARI SUKAMANDI

Didik Ariyanto

Penelitian

Tabel 1. Performa fenotipik (bobot akhir) dan genotipik 
(keragaman genetik) populasi sintetis ikan mas 
dibanding populasi pembentuknya.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa bobot individu 
rata-rata populasi  s intet is  pada akhir  masa 
pemeliharaan mencapai 46,6 g/ekor, sedangkan 
populasi pembentuknya baru mencapai ukuran 28,8-
42,6 g/ekor. Hasil ini menunjukkan bahwa benih 
populasi sintetis mempunyai pertumbuhan 9,4-61,8 % 
lebih cepat dibanding populasi pembentuknya. 
Perbaikan laju pertumbuhan populasi sintetis ikan ini 
diduga terkait langsung dengan tingkat keragaman 
populasi sintetis yang lebih lebar dibanding populasi 
pembentuknya. Hal ini dapat dilihat pada parameter 
jumlah rata-rata alel setiap lokus pada populasi sintetis 
sebanyak 17,4 lebih tinggi dibanding populasi 
pembentuknya yang berkisar antara 5,8-8,8. Selain itu 
tingkat heterozigositas populasi sintetis sebesar 0,31 
j u ga  j a u h  l e b i h  t i n g g i  d i b a n d i n g  p o p u l a s i 
pembentuknya sebesar 0,08-0,2. Hasil sementara ini 
mengindikasikan bahwa populasi dengan tingkat 
keragaman genetik lebih lebar mempunyai penampilan 
fenotipik yang lebih baik dibandingkan populasi 
dengan tingkat keragaman genetik yang sempit.

Penutup
Pembentukan populasi sintetis ikan mas berhasil 

meningkatkan nilai  keragaman genetik serta 
memperbaiki penampilan fenotipik, terutama pada 
karakter pertumbuhan sehingga bobot akhir yang 
diperoleh relative lebih tinggi. Hal ini memberikan 
harapan baik terhadap kegiatan pemuliaan ikan mas 
untuk tujuan budidaya di Indonesia.

Pembentukan Populasi Sintetis Ikan Mas
Populasi sintetis adalah populasi buatan yang tidak 

memungkinkan ditemukan di alam secara alami. 
Populasi sintetis ikan mas yang dibuat di Balai Riset 
Pemuliaan Ikan Sukamandi merupakan populasi 
campuran (blended) antara strain Majalaya, Rajadanu, 
Sinyonya, Sutisna dan Wildan. Pencampuran kelima 
strain ikan mas tersebut dilakukan dengan pembuahan 
buatan. Sebanyak tiga ekor jantan dan tiga ekor betina 
dari masing-masing strain di-stripping untuk diambil 
sperma dan telurnya. Telur hasil stripping kelima strain 
selanjutnya difertilisasi menggunakan sperma hasil 
stripping dari kelima strain tersebut. Benih hasil 
pemijahan tersebut selanjutnya dipelihara sesuai 
dengan SOP pemeliharaan ikan mas.

Evaluasi perbaikan genetik ikan mas melalui 
pembentukan populasi sintetis dilakukan pada dua 
aspek, yaitu fenotipik (bobot akhir pemeliharaan) dan 
genotipik (keragaman genetik). Pada aspek fenotipik, 
bobot akhir ikan mas populasi sintetis relatif lebih baik 
dibanding ikan mas pembentuknya. Sedangkan pada 
aspek genotipiknya, nilai parameter-parameter 
keragaman genetik populasi sintetis juga relatif lebih 
baik dibandingkan populasi-populasi pembentuknya 
(Tabel 1)

Pendahuluan
Ikan mas merupakan salah satu ikan budidaya air 

tawar yang sudah cukup lama dikenal di Indonesia. 
Jawa Barat merupakan salah satu sentra penghasil ikan 
mas terbesar, selain Sumatera Utara, Sumatera Barat, 
Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Ikan mas 
yang dibudidayakan di sentra-sentra produksi tersebut 
antara lain ikan mas Majalaya, Rajadanu, Sinyonya dan 
beberapa jenis lainnya yang tidak terlalu banyak.

Dalam satu-dua dekade terakhir, pertumbuhan ikan 
mas dirasakan mulai mengalami penurunan. Fakta di 
lapangan menunjukkan bahwa periode pemeliharaan 
ikan mas hingga mencapai ukuran konsumsi (sekitar 
200-300 g/ekor) semakin panjang, dari 2-3 bulan 
menjad i  3 -4  bu lan .  Sa lah  satu  faktor  yang 
menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ikan mas 
adalah penurunan kualitas benih karena kesalahan 
pengelolaan induk oleh pembenih. Kesalahan tersebut 
menyebabkan penurunan tingkat keragaman genetik 
yang berdampak buruk bagi pertumbuhan ikan mas. 
Dalam rangka memperbaiki kualitas benih ikan mas, 
upaya meningkatkan nilai keragaman genetik populasi 
ikan mas perlu segera dilakukan.



4             Buletin Penelitian Pemuliaan Ikan, Volume 9 No 1, 2020                                 

Penelitian

KERAGAAN FREKUENSI VENTILASI DAN pH DARAH IKAN MAS SINTETIK 
PADA KONDISI AMONIA TINGGI

Yogi Himawan, Suharyanto, Didik Ariyanto, Flandrianto SP

Pendahuluan 
Penanggulangan kematian massal ikan mas akibat 

cekaman lingkungan terutama amonia yang tinggi, 
melalui penggunaan ikan mas sintetik unggul tahan 
amonia, merupakan langkah relatif aman karena tidak 
merubah struktur dan komposisi biologis lingkungan 
budidaya. Salah satu langkah pembentukan ikan mas 
tahan kondisi amonia tinggi adalah melalui mekanisme 
uji tantang pada populasi ikan mas dan pengamatan 
parameter fenotipik dan secara molekuler terkait 
ekspresi gen ketahanan terhadap stres akibat high 
environmental ammoni (HEA).  Frekuensi ventilasi dan 
pH darah merupakan dua dari beberapa parameter 
yang berkaitan dengan respon ikan terhadap amonia 
tinggi.  

Frekuensi ventilasi umumnya digunakan sebagai 
indikator respons stres pada ikan. Pada ikan mas, 
frekuensi ventilasi insang diukur dengan menghitung 
seberapa banyak operkulum terbuka dalam waktu satu 
menit. Salah satu parameter kondisi stres ikan akibat 
lingkungan adalah perubahan pH darah. Perubahan 
biokimiawi darah yang termasuk ke dalam respons 
sekunder stres antara lain adalah perubahan nilai pH 
darah.

Bahan dan Metode
Evaluasi toleransi ikan mas sintetik terhadap 

amonia tinggi dilakukan melalui penambahan larutan 
NH Cl sebesar 200 ppm ke dalam media pengujian dan 4

sebagai kontrol tanpa penambahan larutan NH Cl. Uji 4

toleransi terhadap amonia tinggi diawali dengan tahap 
aklimatisasi masing-masing sebanyak 30 ekor benih 
ikan mas populasi sintetik berukuran bobot 18.32±3.29 
g/ekor dimasukkan ke dalam lima buah akuarium 
berukuran 60cmx40cmx40cm volume air 30 liter 
dengan dissolved oxygen (DO) dipertahankan pada 
level >2 ppm melalui penambahan aerasi. Setelah masa 
aklimatisasi selama empat hari, selanjutnya  dilakukan 
peningkatan kandungan amonia tinggi dalam media 
pemeliharaan. Uji tantang dilakukan selama 12 jam. 
Mekanisme pelaksanaan uji frekuensi ventilasi 
dilakukan dengan menghitung jumlah operkulum yang 
terbuka dan menutup selama satu menit. Pengamatan 
dilakukan pada ikan mas populasi sintetik sebanyak tiga 
ekor sebagai ulangan. Pengukuran pH darah dilakukan 
dengan menggunakan pH meter yang dicelupkan pada 
sampel darah.

Hasil dan Pembahasan
Hasil pengamatan frekuensi ventilasi ikan mas 

populasi sintetik pada uji tantang amonia tinggi

menunjukkan pada kondisi ikan yang kuat terhadap 
cekaman ternyata relatif lebih tinggi dibanding pada 
ikan yang pingsan dan kontrol (Gambar 1). 

Gambar 1. Frekuensi ventilasi ikan mas populasi 
sintetik pada uji tantang amonia tinggi

Populasi ikan mas tanpa penambahan amonia tinggi 
atau kontrol memiliki rata-rata frekuensi ventilasi 
sebesar 32.00±7.00 yang relatif lebih rendah 
dibandingkan dengan populasi ikan mas populasi 
sintetik kelompok pingsan dan kuat, yakni masing-
masing sebesar 33.33±9.50 dan 34.00±10.54.  Hasil 
analisis dari data uji tantang pada ketiga kelompok 
kondisi ikan mas populasi sintetik menunjukkan 
amonia tinggi tidak berpengaruh terhadap frekuensi 
ventilasi (p>0.05).

Ikan mas populasi sintetik pada kelompok pingsan 
memiliki frekuensi ventilasi relatif lebih tinggi 
dibanding kelompok kontrol, hal tersebut diduga 
karena terjadi mekanisme reaksi untuk meningkatkan 
asupan oksigen dan ekskresi amonia dari tubuh ikan 
untuk mempertahankan hidup. Ikan memiliki refleks 
yang dapat berkembang dengan baik untuk mengatur 
fungsi dari respirasi dalam menghadapi perubahan 
lingkungan, khususnya ketika terjadi perubahan level 
pada tiga gas terkait respirasi yakni oksigen, 
karbondioksida, dan amonia. Ikan mas populasi sintetik 
kelompok kuat memiliki frekuensi ventilasi paling tinggi 
dibanding kelompok pingsan dan kontrol. Hal tersebut 
diduga karena pada kelompok ikan mas kuat memiliki 
energi dan kemampuan lebih besar untuk menjalankan 
mekanisme pengambilan oksigen serta ekskresi 
amonia lebih cepat dan mempertahankan transportasi 
oksigen dalam darah. Pada ikan rainbow trout, 
meningkatnya frekuensi ventilasi operkulum pada 
kondisi amonia tinggi dapat disebabkan oleh 
peningkatan kebutuhan oksigen pada jaringan akibat 
terganggunya metabolisme sel sehingga terjadi 
perubahan volume ventilasi dan jumlah oksigen yang 



KESIMPULAN 
Frekuensi ventilasi populasi ikan mas populasi 

sintetik kelompok kuat sebesar 34.00±10.54 
bukaan/menit dan pH darah 7.15±0.16. 

Perubahan biokimiawi darah yang termasuk ke 
dalam respons stres yang dialami ikan menimbulkan 
perubahan respons fisiologis, seperti perubahan nilai 
pH darah. Ikan menghabiskan cadangan energi tubuh 
yang tersimpan dalam bentuk glikogen di mana 
pemecahannya  ter jad i  secara  anaerob  dan 
menyebabkan produksi asam laktat meningkat serta 
lepasnya C0  ke dalam darah sehingga pH darah 2

menjadi turun dan menyebabkan asidosis. Nilai pH 
darah yang semakin rendah menunjukkan tingkat sres 
yang semakin tinggi. Dalam kondisi stres akibat amonia 
tinggi, darah ikan diduga akan mengalami peningkatan 

+
konsentrasi H  atau penurunan pH yang disebut efek 

+Bohr. Terjadinya peningkatan konsentrasi H  pada 
darah ikan menyebabkan terjadinya penurunan pH dan 
menurunkan afinitas oksigen yang dikenal dengan efek 
Bohr yang menyebabkan darah akan melepaskan 
oksigen pada tingkat jaringan. Efek Bohr juga berperan 
dalam memodifikasi afinitas oksigen hemoglobin, 
meningkatkan saturasi pada insang dan memfasilitasi 
pelepasan oksigen pada jaringan terutama ketika 
jaringan otot rangka melepaskan asam laktat.

Penelitian
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Gambar 1. Frekuensi ventilasi ikan mas populasi 
sintetik pada uji tantang amonia tinggi

Pengamatan pH darah ikan mas populasi sintetik 
pada uji tantang amonia tinggi menunjukkan ikan mas 
kontrol mencapai nilai rata-rata 7.45±0.08, sedangkan 
ikan mas pingsan dan kuat masing-masing sebesar 
7.04±0.05 dan 7.15±0.16. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa amonia tinggi menunjukkan perbedaan 
(p<0.05) pada pH darah ikan mas populasi sintetik 
kontrol, pingsan, dan kuat.  

Hematologi sering digunakan untuk mendeteksi 
perubahan fisiologis yang disebabkan oleh stres 
lingkungan dan juga berhubungan dengan status 
kesehatan ikan. Nilai hematologi sangat berhubungan 
dengan kondisi patologis, terutama untuk memperoleh 
gambaran kondisi kesehatan ikan dalam keadaaan 
sehat atau sakit.

dapat diekstraksi dari air. Sebagian ikan berventilasi 
terus-menerus  untuk memenuhi  kebutuhan 
metabolisme oksigen, ekskresi karbon dioksida dan 
amonia  yang dapat  menginduks i  ter jadinya 
hiperventilasi pada ikan rainbow trout. Amonia dapat 
menyebabkan hiperventilasi meskipun tidak terjadi 
gangguan status oksigen pada arteri, dan karena 
efeknya yang toksik maka amonia juga harus terus 
dikeluarkan ikan melalui insang. Karena amonia sangat 
beracun bagi ikan, maka aktivitas hiperventilasi 
dilakukan sebagai mekanisme untuk memfasilitasi 
penghilangan amonia itu sendiri. Secara umum, 
ventilasi dianggap memadai untuk mempertahankan 
ekskresi amonia dalam sebagian besar kondisi karena 
laju ekskresi amonia jauh lebih rendah daripada tingkat 
serapan O  atau ekskresi CO . Hiperventilasi merupakan 2 2

mekanisme untuk memfasilitasi ekskresi amonia lebih 
cepat.

Kondisi pH darah ikan mas populasi sintetik pada uji 
tantang amonia tinggi menunjukkan ikan mas 
kelompok kuat menunjukkan nilai pH relatif lebih 
rendah dibanding ikan mas kontrol dan kondisi pingsan 
(Gambar 2).
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Rita FebriantI, Sularto, dan Nurdiansyah

Pendahuluan 
Ikan gurami Bima memiliki beberapa keunggulan, 

yaitu: pertumbuhannya relatif lebih cepat dan dapat 
hidup dalam kondisi kepadatan yang tinggi. Salah satu 
penghambat dalam sistem budidaya ikan gurami 
adalah serangan penyakit,yang disebabkan oleh 
bakteri. Penyakit A. hydrophila, mulai dikenal di 
Indonesia sejak tahun 1980.  Selain menyerang ikan 
gurami, bakteri A. hydrophila juga menerang ikan 
budidaya air tawar lainnya seperti pada ikan lele 
(Clarias sp), ikan) dan ikan gabus (Ophicephalus 
striatus).  Bakteri A. hydrophila sangat berpengaruh 
dalam budidaya ikan air tawar dan sering menimbulkan 
wabah penyakit dengan tingkat kematian yang  tinggi 
(80 – 100 %) dalam waktu yang singkat (1 – 2 minggu). 
Wabah penyakit tersebut selalu timbul secara berkala 
dan kerugian yang diakibatkannya sangat besar 
(Nitimulyo et al., 1997).  

Bakteri A. hydrophila termasuk bakteri gram 
negatif,berbentuk batang pendek, bersifat aerob dan 
fakultatif anaerob, tidak berspora, motil mempunyai 
satu flagel, hidup pada kisaran suhu 25-30 C (Post, 
1983). Serangan bakteri ini dapat mengakibatkan 
gejala penyakit hemorhagi septicaemia  yang 
mempunyai ciri luka di permukaan tubuh, insang, ulcer, 
abses, eksopthalmia dan perut gembung (Austin dan 
Austin, 1993). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi 
pengaruh infeksi bakteri A.hydrophila pada ikan gurami 
Bima.

Metode
Penelitian ini dilakukan di Balai Riset Pemuliaan Ikan 

(BRPI) Sukamandi. Ikan uji yang digunakan adalah ikan 
gurami Bima dengan ukuran 10–15 gram/ekor. Populasi 
ikan uji tersebut berasal dari hasil pemijahan secara 
terkontrol di unit perkolaman BRPI Sukamandi. 
Berdasarkan hasil diagnosa secara bakteriologis, 
populasi ikan uji bersifat “specific pathogen free (SPF)” 
terhadap bakteri A.hydrophila.

Isolat bakteri A. hydrophila yang digunakan adalah 
isolat bakteri A. hydrophila yang merupakan koleksi 
Biological Culture Collection (BCC) Laboratorium 
Kesehatan Ikan BPPBAT Bogor. Sebelum digunakan 
sebagai patogen uji, terlebih dahulu isolat bakteri 
tersebut dipulihkan potensinya melalui uji Postulat 
Koch terhadap populasi ikan gurami SPF. Uji Postulat 
Koch dilakukan sebanyak dua kali. Biakan bakteri yang 
ditumbuhkan pada media Tripticase Soy Broth (TSB) 
ditambah gliserol, dan disimpan dalam deep freezer 
(suhu -20°C), ditumbuhkan kembali pada media TSB. 

Selanjutnya, prosedur Postulat Kohn dilakukan dengan 
menyuntikan 0,1 mL inokulum ke ikan gurami uji secara 
intramuscular (IM). Reisolasi dilakukan terhadap 
individu ikan gurami yang menunjukkan gejala klinis. 
Satu ose bakteri murni dihitung menggunakan metoda  
Total Plate Count (TPC), diperoleh jumlah bakteri 

9sebanyak 3,6×10 koloni/mL. Aklimatisasi dilakukan 
dalam bak fiber glass selama 14 hari. Setelah seluruh 
ikan uji menunjukkan kondisi normal (tingkah laku, 
respon, dan status kesehatan), dilakukan plotting 
sesuai dengan rancangan penelitian. Rancangan terdiri 
dari dua perlakuan, yaitu perlakuan kontrol, dan 

6perlakuan penyuntikan dosis 10  CFU/mL. Setelah itu, 
bakteri siap disuntikkan ke ikan gurami. Dosis kontrol 
digunakan phosphate buffered saline (PBS) sebanyak 
0,1 ml/ekor. Masing-masing perlakuan dilakukan 
dengan tiga kali ulangan. Setiap perlakuan terdiri dari 
20 ekor ikan tiap akuarium.

Akuarium yang digunakan berukuran 60×40×40 cm, 
berisi air 60L. Pemberian pakan dilakukan secara 
adlibitum sebanyak 3 kali/hari (pagi, siang dan sore). 
Jenis pakan yang digunakan adalah pakan komersial 
(pellet apung) dengan kadar protein kasar sebesar ± 
30%. Pengamatan terhadap gejala klinis ikan gurami 
dilakukan setiap hari selama 14 (empat belas) hari 
(Taukhid et al., (2016).

Hasil dan Pembahasan 
Uji Postulat Kohn menunjukkan ikan gurami yang 

akan digunakan untuk uji tantang bebas dari bakteri 
A.hydrophila. Ikan bebas dari patogen ditandai dengan 
hasil dari isolasi di media TSA tidak tumbuh bakteri. 
Selain itu juga ketika aklimatisasi, tingkah laku dan 
respon ikan terhadap pakan dalam kondisi baik. Oleh 
karena itu, benih ikan gurami dapat digunakan untuk uji 
tantang. 

Setelah diinjeksi dengan bakteri A.hydrophila, ikan 
gurami menunjukkan gejala klinis. Gejala klinis dapat 
dilihat pada Gambar 1. Ikan pada perlakuan kontrol 
tidak menunjukkan adanya gejala klinis selama 

6penelitian. Dosis 10  CFU/mL mulai terjadi gejala klinis 
pada jam ke- delapan. Gejala klinisnya ditandai dengan 
luka di sekujur badan dan berenang melayang. Lama 
kelamaan ikan lemah berenang di dasar. Rata-rata 

6mengalami kematian pada jam ke Ssembilan. Dosis 10  
CFU/mL memiliki akumulasi persen kematian sebesar 
49,15%.

Munculnya bercak-bercak putih pada tubuh ikan, 
m u ku s  d i  s e l u r u h  t u b u h  b e r ku ra n g ,  p e r u t 
mengembung bengkak  dan berwarna  put ih 

UJI TANTANG BAKTERI AEROMONAS HYDROPHILA 
PADA IKAN GURAMI BIMA 
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Gambar 1. Gejala Klinis Ikan gurami hibrida yang terinfeksi 
Bakteri A.hydrophila:  ((a) Borok ; b) Sirip geripis; 
c) berenang di dasar; d) luka dan pucat di tubuh 
ikan.

Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan ikan gurami 

mengalami gejala klinis setelah diinfeksi bakteri 
6A.hydrophila. Dosis 10  CFU/mL mulai terjadi gejala 

klinis pada jam ke- delapan, ditandai dengan luka di 
sekujur badan, berenang melayang dan lama kelamaan 
ikan lemah berenang di dasar. Rata-rata ikan gurami 

6
mengalami kematian pada jam ke Sembilan. Dosis 10  
CFU/mL memiliki akumulasi persen kematian sebesar 
49,15% .

kekuningan. Sirip dada memutih dan terdapat bercak-
bercak merah. Sirip punggung geripis, daerah bekas 
suntikan luka, mengembung dan terdapat borok 
(Gambar 1a). Gejala internal yang timbul akibat infeksi 
A.hydrophila antara lain adanya cairan kuning di rongga 
perut, ginjal berwarna merah pucat dan lembek, hati 
merah kecoklatan, jantung, insang, usus pucat, 
lambung mengembung berisi air. Gejala klinis 
morfologi pada ikan gurami meliputi sirip ekor geripis, 
peradangan dibekas suntikan, dan warna kulit pucat 
(Gambar 1 b). Perubahan pola renang yang muncul 
setelah ikan terinfeksi A.hydrophila yaitu ikan 
cenderung agresif dengan sirip punggung yang 
mengembang atau berenang lemah di dasar akuarium 
(Gambar 1c). Perubahan warna tubuh menjadi pucat 
merupakan gejala awal setelah diinjeksi (Gambar 1d).

Ucapan Terimasi Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim 

peneliti dan teknisi komoditas ikan gurami sehingga 
penelitian dapat terlaksana.

Daftar Pustaka
Austin B, Austin DA. 1993. Bacterial Fish Pathogens. Disease 

In Farmed and Wild Fish. Second Edition New York.
Hardi , E.H., 2011. Kandidat Vaksin Potensial Streptococcus 

agalactiae untuk Pencegahan Penyakit Streptococcosis 
pada Ikan Nila (Oreochromis niloticus). Disertasi, 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Bogor: Institut 
Pertanian Bogor.182 hlm.

Mulia,  D.S.,  2003.    Pengaruh  Vaksin Debris Sel Aeromonas 
hydrophila Dengan         Kombinasi         Cara Vaksinasi   
dan  Booster   terhadap Respon      Imun     dan     
Tingkat Perlindungan   Relatif   pada   Lele Dumbo      
(Clarias       gariepinus Burchell).   Tesis. PPs  Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta.   Tidak dipublikasi.

Nitimulyo. K.H., Triyanto, & S.Hartati,1997.       Uji   
Antigenisitas    dan Efikasi    Aeromonas    

hydrophila pada     Lele     Dumbo     (Clarias gariepinus).     
Jurnal    Perikanan UGM (GMU J.Fish.Sci.),  1 (2): 9– 16

Olga  & Fatmawati,  2008.    Penyediaan Ikan    Gabus    
(Channa    striata) Bebas     Aeromonas     hydrophila 
melalui Vaksinasi. Laporan Hibah Research   Grant.      
Program   I- MHERE  B.1  Batch  II  UNLAM. Fakultas     
Perikanan     UNLAM. Banjarbaru.

Post G. 1983. Texbook of Fish Health. New Jersey. TFH 
Publication Inc, Neptune. P. 288 pp

Supriyadi,        H.,        H.Mangunwiryo, Maryono    &    
J.Effendi,    1995. Pencegahan    Penyakit    
Bakterial Pada  Ikan  Gurami  dengan  cara 
vaksinasi.         Jurnal    Penelitian Perikanan  
Indonesia,  1(4):  28  –35)

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

BRPI MEMASUKI ZONA BRPI MEMASUKI ZONA BRPI MEMASUKI ZONA 



Kadar DO 

(mg/L) 

Waktu 

(menit) 

Hasil pengamatan 

1,0 - 0,5 307 Setelah 30 menit air 
permukaan mulai berbuih, 

kondisi ikan masih normal 

0,5 - 0,4 30 kondisi ikan masih normal 
0,4 - 0,3 17 kondisi ikan masih normal 
0,3 - 0,2 203 kondisi ikan masih normal 

0,2 - 0,1 51 kondisi ikan masih normal 

0,1 - 0,0 13 kondisi ikan masih normal 

 

Gambar 1. Prosedur uji tantang kadar oksigen terlarut 
mencapai 0,0 mg/L pada benih ikan gurami 
hibrida unggul BIMA

Hasil Uji Toleransi Oksigen Terlarut (DO)
Hasil pengujian ketahanan benih ikan gurami BIMA 

disajikan pada Tabel 1.  

PENDAHULUAN
Oksigen merupakan unsur utama dalam proses 

metabolisme sel dalam tubuh hewan aerobik. Fluktuasi 
kelarutan oksigen dalam air akan mempengaruhi proses 
metabolisme dan pada taraf kekurangan oksigen yang 
akut dapat menyebabkan perubahan fisologi dalam 
tubuh sampai taraf yang merugikan. 

I k a n  g u r a m i  t e r m a s u k  d a l a m  g o l o n g a n 
Anabantoidei, yaitu ikan yang memiliki organ labirin 
yang berfungsi untuk mengambil oksigen langsung dari 
udara di atas permukaan air. Hal ini menyebabkan ikan 
gurami mampu bertahan hidup di perairan yang miskin 
oksigen terlarut. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi 
toleransi ikan gurami hibrida unggul BIMA pada media 
pemeliharaan dengan kandungan oksigen terlarut 
rendah. 

Metode Pengujian Toleransi Oksigen Terlarut
Pengujian toleransi benih ikan gurami hibrida unggul 

BIMA terhadap kadar oksigen terlarut dilakukan melalui 
uji tantang dengan perendaman dalam air tanpa aerasi. 
Pengujian tersebut dilakukan sampai kadar oksigen 
terlarut dalam media uji tantang mencapai angka 0,0 
mg/L. Pengecekan nilai oksigen terlarut dilakukan 
dengan menggunakan alat WQC (water quality 
checker). Benih ikan gurami BIMA yang digunakan 
dalam uji tantang ini berukuran panjang standar rata-
rata 7,61±0,97 cm dan bobot rata-rata 13,23±4,66 g. 
Jumlah ikan yang diujikan sebanyak 200 ekor yang 
dimasukkan ke dalam wadah uji tantang berupa baskom 
plastik dengan volume air 13 L. Secara skematis, 
prosedur uji tantang disajikan pada Gambar 1. 

Tabel 1. Toleransi benih ikan gurami hibrida unggul BIMA 
dalam air media berkadar oksigen terlarut rendah.

Hasil uji tantang kadar oksigen terlarut mencapai 
angka 0,0 mg/L dengan kepadatan 200 ekor  pada suhu 
air 29 – 30ᴼC menunjukkan tidak terjadi kematian ikan 
uji. Pada akhir uji tantang kadar oksigen terlarut yang 
dilakukan selama 10 jam 07 menit ini diperoleh 
sintasan benih sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan 
bahwa ikan gurami hibrida unggul BIMA memiliki 
ketahanan yang tinggi terhadap kadar oksigen terlarut 
yang rendah. Hal ini karena ikan gurami memiliki alat 
tambahan pernafasan berupa labirin yang mampu 
mengambil oksigen langsung dari udara (Gambar 2.).

Labirin ikan gurami terbentuk pada umur 27 hari 
setelah penetasan. Pada umur 55 hari terbentuk 
lempengan kedua dan terus bertambah hingga 
membentuk struktur yang berlipat-lipat. Struktur 
labirin berupa kartilago yang memiliki banyak 
pembuluh darah yang diselubungi lapisan sel 
epithelium berlapis (Yuda, 2013). Ikan yang memiliki 
labirin akan tetap mengalami kematian apabila tidak 
bisa mengambil oksigen langsung dari udara bebas 
dikarenakan tertutupnya permukaan air.

Gambar 2. Kondisi ikan gurami BIMA yang diuji tantang pada 
kadar oksigen terlarut mencapai 0,0 mg/L
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Kesimpulan
Udang galah GIMacro II generasi keempat (G4) 

memiliki performa lebih unggul pada fase pembenihan 
dibandingkan udang galah Siratu, yang diindikasikan 
dengan kelangsungan hidup yang secara nyata lebih 
tinggi.

sebagian besar populasi larva pada kedua populasi 
telah mencapai stadia PL dan pada hari ke-30 semua 
larva telah bermetamorfosa menjadi  PL (Gambar 1). 

Gambar 2. Indeks stadia larva (LSI) udang galah GIMacro II 
terseleksi G4 dan Siratu selama 30 hari 
pemeliharaan.

Indikator utama keberhasilan kegiatan pembenihan 
udang galah adalah jumlah benih yang dihasilkan atau 
tingkat kelangsungan hidup (Valenti et al., 2010).  
Kelangsungan hidup larva udang galah GIMacro II G4 
sebesar 59,93 ± 16,51 % sangat nyata lebih tinggi dari 
kelangsungan hidup larva udang galah Siratu, yakni 
sebesar 30,80 ± 5,72 % (Gambar 2).  Hal ini diduga 
karena tingkat toleransi strain GImacro terhadap 
penurunan kualitas air, khususnya nitrit lebih tinggi 
dibandingkan strain Siratu. Konsentrasi rata-rata nitrit 
pada media pemeliharaan mencapai 1 mg/L setelah 15 
hari pemeliharaan, yang ditengarai menjadi penyebab 
menurunnya populasi larva Siratu. Pengujian lebih 
lanjut mengenai toleransi kedua strain udang galah 
tersebut terhadap beberapa stressor lingkungan akan 
dilakukan untuk lebih memastikan kelayakan hasil 
seleksi udang galah GIMacro II sebagai kandidat strain 
yang layak dirilis.

Pendahuluan
Benih unggul merupakan salah satu kunci utama 

dalam peningkatan produktivitas kegiatan budidaya 
udang galah. Upaya pemenuhan benih udang galah 
unggul telah dilakukan melalui serangkaian kegiatan 
pemuliaan.  Seleksi individu secara simultan pada 
karakter pertumbuhan dan kematangan gonad guna 
memperoleh udang galah dengan pertumbuhan lebih 
cepat dan matang gonad lebih lambat telah dilakukan 
pada empat generasi.  Respons seleksi akumulatif 
sebesar 30% pada karakter pertumbuhan telah 
diperoleh sehingga diperlukan sejumlah pengujian 
untuk memastikan keunggulan kandidat strain unggul 
tersebut. Evaluasi dan uji banding udang galah GI 
Macro II hasil seleksi generasi keempat (G4) terhadap 
strain udang galah Siratu pada fase larva, benih (pasca 
larva/ PL dan tokolan), dan udang galah dewasa 
(pembesaran) telah dilakukan. Artikel ini merupakan 
gambaran performa pertumbuhan dan kelangsungan 
hidup larva kedua populasi tersebut pada fase 
pembenihan.

Bahan dan Metode
Dua puluh ekor induk udang galah betina yang 

mengerami telur berwarna kecoklatan dari populasi GI 
Macro II generasi keempat dan populasi Siratu dipilih 
dan didesinfeksi dengan merendam dalam larutan 
klorin dosis 250 mg/L selama 60 detik.  Tiap induk 
dipindahkan ke corong penetasan dan diamati setiap 
hari untuk memastikan larva telah dihasilkan.  Larva 
didesinfeksi dengan merendam dalam larutan klorin 
dosis 250 mg/L selama 30 detik.  Larva dipelihara 
dengan menggunakan metode air jernih (clear water 
system) menggunakan wadah berbentuk corong 
dengan volume 60 L.  Larva dipelihara dengan 
kepadatan 50 ekor/L.  Selama pemeliharaan larva 
diberi  pakan naupli Artemia dan pakan buatan (egg 
custard).  Penyiponan dilakukan mulai hari kesepuluh, 
setelah larva diberi pakan buatan.  Penggantian air 
sebanyak 30% volume dilakukan setiap tiga hari pasca 
pemberian pakan buatan. Pengamatan stadia 
perkembangan larva (larvae stage index, LSI) dilakukan 
setiap tiga hari dengan mengacu pada Brown et al. 
(2010).  Panen PL dilakukan pada hari ke-30 ketika lebih 
dari 80% larva telah mencapai stadia pasca larva (PL).

Perkembangan dan kelangsungan hidup larva
Perkembangan larva yang ditunjukkan dengan nilai 

LSI tidak menunjukkan perbedaan nyata antara 
populasi larva udang galah GIMacro terseleksi G4 
dengan populasi udang galah Siratu. Pada hari ke-27

KEUNGGULAN UDANG GALAH GI MACRO II SELEKSI G4 
TERHADAP STRAIN SIRATU PADA FASE PEMBENIHAN

Ikhsan Khasani dan Dede Sukarta



Tempat  Parameter Perlakuan   

Pemeliharaan Kontrol Probiotik  
  PT (mm) 36,9 ± 6,98   44,8 ± 8,88   

 PS (mm) 21,5 ± 4,51   26,0 ± 5,33   

Kolam BB (g) 0,45 ± 0,25   0,82 ± 0,57   

 KH (%) 56,2 67,14  
     

 PT (mm) 37,36 ± 7,36   42,06 ± 8,65   

 PS (mm) 22,06 ± 4,93   24,9 ± 5,38   

Waring BB (g) 0,46 ± 0,03   0,68 ± 0,06   

 KH (%) 63,01 ± 4,67   59,0 ± 5,15   
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Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten di 
propinsi Jawa Barat yang memiliki sumber daya 
perikanan sangat menjanjikan, bahkan dinyatakan oleh 
Ibu Rita Setiawati selaku Kabid Perikanan Pemda 
Tasikmalaya, kabupaten di wilayah selatan Jawa Barat 
tersebut menempati urutan atas dalam produksi 
perikanan budidaya di Jawa Barat.   Salah satu 
kecamatan yang memiliki sumber daya air melimpah 
dan menjadi sentra produksi perikanan adalah 
Kecamatan Cisayong, sehingga potensial juga untuk 
pengembangan udang galah.

Udang galah telah dikembangkan di Kecamatan 
Cisayong pada tahun 2003 dengan mendatangkan 
benih dari  unit pembenihan udang galah di Pamarican 
Ciamis (Endang Firdaus, ketua kelompok pembudidaya 
udang “Biotirta', Komunikasi personal). Berkat 
kegigihan beliau, Biotirta pernah meraih juara I untuk 
nominasi kelompok pembudidaya ikan tingkat propinsi 
Jawa Barat .  Melihat potensi besar tersebut maka 
kelompok penelitian udang galah Balai Riset Pemuliaan 
Ikan (BRPI) Sukamandi menetapkan kelompok 
pembudidaya udang galah “Biotirta” yang berlokasi di 
desa Cisayong, Kecamatan Cisayong kabupaten 
Tasikmalaya sebagai mitra dalam program “Riset dan 
Pengembangan Udang Galah GIMacro I I”  di 
masyarakat. Produksi benih udang galah unggul, GI 
M a c ro  I I ,  d i h a ra p ka n  d a p at  m e n i n g kat ka n 
produktivitas budidaya udang galah di kelompok 
pembudidaya Biotirta khususnya dan masyarakat 
pembudidaya di daerah Tasikmalaya pada umumnya.

Tepatnya tanggal 25 April 2020, dalam suasana 
“Pandemi Covid-19” sebanyak 100.000 ekor benih 
udang galah ukuran panjang badan 1-1,5 cm 
(pascalarva, PL) telah ditebar di dua kolam pendederan 
di “Biotirta”. Upaya peningkatan produksi tokolan 
(benih udang galah ukuran 5-7 cm) melalui aplikasi 
prob iot ik  dengan  kompos is i  utama bakter i 
Lactobacillus sp. diharapkan akan lebih meningkatkan 
produksi dan menggiatkan segmen usaha pendederan 
dan pembesaran udang galah, khususnya untuk 
anggota Biotirta. Pemberian probiotik dengan 
komposisi utama bakteri Lactobacillus sp. pada pakan 
sebanyak 3 g/Kg pakan digunakan sebagai perlakuan 
dengan kontrol pakan tanpa probiotik.  Pakan yang 
digunakan adalah pakan udang dengan kandungan 
protein 38%. Pakan diberikan dengan jumlah 20% pada 
minggu Ipertama dan kedua, selanjutnya diturunkan 
hingga 10% pada dua minggu akhir pemeliharaan. 
Pemeliharaan dilakukan di dua buah kolam ukuran 500 

2 2
m  dengan kepadatan awal 90 ekor/m  dan delapan 

hapa ukuran 1 m x 2 m x 1 m dengan kepadatan 500 
2ekor/ m . Waring ditempatkan di kolam sesuai 

perlakuan.
Setelah melewati 60 hari masa pemeliharaan di 

kolam pendederan, benur udang telah tumbuh 
menjadi tokolan dengan performa sehat dengan 
karapas cerah (Gambar 1).  Meskipun suhu di 
lingkungan pengujian relatif rendah, dengan kisaran 

o
22-28 C udang galah GI Macro II mampu tubuh dengan 
kelangsungan hidup cukup tinggi. Kelangsungan hidup 
benih selama pemeliharaan sebesar 56-67% dengan 
ukuran panjang total rata-rata 36,9 – 44,8 mm dan 
bobot rata-rata 0,45 – 0,82 g.  Benih udang galah yang 
diberi perlakuan probiotik tumbuh lebih cepat 
dibandingkan benih pada kontrol. Kelangsungan hidup 
dan capaian ukuran benih pada akhir pemeliharaan 
ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Panjang total (PT), panjang standar (PS), Bobot 
badan (BB) dan kelangsungan hidup (KH) benih 
udang galah selama 60 hari pendederan

Gambar 1. Kolam uji dan Tokolan udang galah yang dihasilkan

Keberhasilan tahap pertama kegiatan budidaya 
udang galah tersebut semakin membuka harapan 
untuk mewujudkan “desa inovasi udang galah di 
Kabupaten Tasikmaya”.  Dukungan pihak Balai Riset 
Pemuliaan Ikan, Dinas Pangan, Pertanian dan 
Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, keseriusan ketua 
kelompok dan anggota Biotirta menjadi energi 
tersendiri  bagi t im Udang Galah BRPI untuk 
melanjutkan kegiatan ke sektor pembesaran.  Potensi 
sumber daya air yang melimpah juga sangat 
memungkinkan untuk dilakukan pengembangan 
budidaya udang galah di lahan padi (Ugadi). 

Ikhsan Khasani, A. Ali Akbar dan Dede Sukarta

PRODUKSI TOKOLAN UDANG GALAH GI MACRO II 
DI PEMBUDIDAYA “BIOTIRTA” TASIKMALAYA
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Pendahuluan
Ikan lele Afrika (Clarias gariepinus) merupakan 

spesies ikan lele yang telah beberapa kali diintroduksi 
untuk keperluan budidaya di Indonesia (Iswanto, 
2019). Namun demikian, performa budidaya ikan lele 
Afrika hasil introduksi tersebut telah mengalami 
penurunan, sehingga diperlukan upaya pemuliaan 
untuk menghasilkan strain baru yang unggul. Salah satu 
strain ikan lele Afrika unggul hasil pemuliaan tersebut 
adalah ikan lele Mutiara yang dirilis berdasarkan 
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 
77/KEPMEN-KP/2015. Ikan lele Mutiara dihasilkan oleh 
Balai Penelitian Pemuliaan Ikan (BPPI) Sukamandi 
melalui seleksi individu selama tiga generasi pada 
karakter pertumbuhan. Selain memiliki keunggulan 
pertumbuhan, ikan lele Mutiara juga memiliki 
keunggulan efisiensi pakan, ketahanan penyakit, 
toleransi lingkungan, toleransi stres dan keseragaman 
ukuran (BPPI, 2014; Marnis et al., 2014; Iswanto et al., 
2015). 

Beberapa proses pemijahan induk ikan lele Mutiara 
selain menghasilkan benih berwarna normal juga 
dapat menghasilkan benih albino (albinisme). Hasil 
karakterisasi warna benih pada beberapa kali proses 
pemijahan dari sekitar 20-60 pasang induk ikan lele 
Mutiara di BPPI Sukamandi selama tahun 2014 
menunjukkan bahwa jumlah benih albino rata-rata 
hanya 0,21% dari keseluruhan benih (BPPI, 2014). 
Namun demikian, besarnya tingkat albinisme pada 
setiap proses pemijahan induk ikan lele Mutiara 
tersebut belum diketahui,  karena larva dari 
keseluruhan pasangan induk tersebut sudah dipelihara 
secara komunal (dicampur) sejak menetas. Oleh karena 
itu, sejak tahun 2017 dilakukan pengamatan untuk 
mengetahui tingkat albinisme dari pemijahan 
terkontrol induk-induk ikan lele Mutiara, sehingga 
dapat diketahui besarnya persentase pemijahan yang 
dapat menghasilkan albinisme dan besarnya 
persentase benih albino yang dihasilkan dari setiap 
pasangan induk yang dipijahkan.

Bahan dan Metode
Pengamatan tingkat albinisme pada ikan lele 

Mutiara ini dilakukan di Balai Riset Pemuliaan Ikan 
(BRPI) Sukamandi selama periode pemijahan tahun 
2017, 2018 dan 2019. Individu-individu jantan dan 
betina yang dipijahkan tahun 2017 merupakan stok 
populasi ikan lele Mutiara hasil seleksi tahun 2014, 
sedangkan individu-individu jantan dan betina yang 
dipijahkan pada tahun 2018 merupakan populasi hasil 

seleksi dari keturunan pemijahan tahun 2017, dan 
individu-individu jantan dan betina yang dipijahkan 
pada tahun 2019 merupakan hasil seleksi dari 
keturunan pemijahan tahun 2018. Masing-masing 
populasi ikan lele Mutiara hasil seleksi tersebut terdiri 
dari empat sub-populasi, dengan masing-masing sub-
populasi terdiri dari 50 ekor individu betina dan 50 ekor 
individu jantan yang telah diberi penanda identitas 
(tag) individual. Individu-individu tersebut belum 
diketahui potensinya untuk dapat menghasilkan 
keturunan yang albino.

Pemijahan individu-individu ikan lele Mutiara hasil 
seleksi yang telah matang gonad dilakukan dua kali 
dalam setahun, dengan masing-masing terdiri dari dua 
kelompok proses pemijahan. Pemijahan pertama 
dilakukan pada bulan Februari (musim penghujan) dan 
pemijahan kedua pada bulan Juli (musim kemarau). 
Pemijahan tersebut dilakukan dengan sistem 
pemijahan rotasi (rotational mating). Pada bulan 
Februari dilakukan pemijahan antara individu-individu 
jantan sub-populasi pertama dengan individu-individu 
betina sub-populasi kedua dan pemijahan antara 
individu-individu jantan sub-populasi ketiga dengan 
individu-individu betina sub-populasi keempat. 
Selanjutnya, pada bulan Juli dilakukan pemijahan 
antara individu-individu jantan sub-populasi kedua 
dengan individu-individu betina sub-populasi ketiga 
dan pemijahan antara individu-individu jantan sub-
populasi keempat dengan individu-individu betina sub-
populasi pertama. Jumlah individu yang dipijahkan 
masing-masing sebanyak 30 ekor betina dan 30 ekor 
jantan. Pemijahan dilakukan secara buatan, dengan 
desain pemijahan secara faktorial (factorial mating 
design) 2:2 (setiap individu jantan digunakan untuk 
fertilisasi dua individu betina dan setiap individu betina 
difertilisasi dengan dua individu jantan), sehingga 
dalam setiap kelompok proses pemijahan terdapat 60 
proses fertilisasi atau 60 pasang kombinasi pemijahan 
induk. Pemilihan pasangan individu jantan dan betina 
dalam setiap proses fertilisasi buatan tersebut 
dilakukan secara acak. 

Sebanyak 1.000 ekor larva dari masing-masing 
proses fertilisasi dipelihara selama tiga minggu dalam 
akuarium-akuarium (60×40×40 cm). Pada akhir tahap 
pemeliharaan larva dilakukan penghitungan jumlah 
larva yang berwarna normal maupun albino dari 
masing-masing akuarium untuk menghitung jumlah 
proses fertilisasi yang dapat menghasilkan benih albino 
(insidensi albinisme pemijahan) dan persentase jumlah 
benih albino dari setiap proses fertilisasi. 
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TINGKAT ALBINISME IKAN LELE MUTIARA (Clarias gariepinus)



Waktu 
Pemijahan 

Insidensi albino 
(%) 

Persentase albino 
(%) 

Februari 2017 
1,67 24,91 

0 0 

Juli 2017 
1,67 16,44 

0 0 

Februari 2018 
0 0 

0 0 

Juli 2018 
0 0 

0 0 

Februari 2019 
3,33 25,03 dan 22,74 

0 0 

Juli 2019 
1,67 29,43 

0 0 
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Hasil dan Pembahasan
Hasil pengamatan insidensi pemijahan (dari dua 

kelompok pemijahan dalam satu waktu, dengan 
masing-masing sebanyak 60 proses fertilisasi) yang 
dapat menghasilkan benih albino dan persentase 
jumlah benih albino dari setiap proses fertilisasi pada 
pelaksanaan pemijahan individu-individu ikan lele 
Mutiara hasil seleksi selama periode tahun 2017-2019 
di BRPI Sukamandi ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Insidensi pemijahan yang menghasilkan benih 
albino dan persentase jumlah benih albino dari 
setiap proses fertilisasi ikan lele Mutiara (Clarias 
gariepinus) selama pemijahan tahun 2017-2019.

Hasil tersebut secara umum menunjukkan bahwa 
insidensi albinisme pada pemijahan induk-induk ikan 
lele Mutiara berkisar 0-3,33%. Artinya, dari setiap 
proses pemijahan sebanyak 60 pasang induk ikan lele 
Mutiara tidak selalu ada pasangan induk yang 
menghasilkan benih albino, dengan maksimal hanya 
sebanyak dua pasang induk yang dapat menghasilkan 
benih albino.  

Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa benih 
albino yang dapat dihasilkan dari pemijahan satu 
pasang induk ikan lele Mutiara yang berwarna normal 
selama periode tahun 2017-2019 rata-rata sebesar 
23,71±4,74%, relatif mendekati nilai teoritis 25%. 
Adanya penyimpangan persentase benih albino 
menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari 25% dapat 
terjadi karena adanya variasi sintasan benih albino 
selama tahap pemeliharaan larva. 

Hasil pengamatan persentase benih albino tersebut 
mengindikasikan bahwa pewarisan albinisme pada 
ikan lele Mutiara dikontrol oleh gen tunggal yang 
bersifat resesif. Berdasarkan Hukum Mendel, pola 
pewarisan yang menghasilkan keturunan dengan 
perbandingan ekpresi performa 3:1 merupakan bentuk 
dari interaksi gen tunggal yang bersifat dominan-
resesif, yakni hasil pewarisan dari pasangan induk yang 
bersifat heterozigot (Purdom, 1993). Hal tersebut  

didukung juga dengan hasil pelaksanaan kegiatan 
pemijahan pasangan ikan lele Mutiara albino yang 
menghasilkan benih 100% albino, serta pemijahan 
antara ikan lele Mutiara albino dengan ikan lele 
Mutiara warna normal yang dapat menghasilkan benih 
100% berwarna normal dan juga dapat menghasilkan 
benih yang sebagian berwarna normal dan sebagian 
albino (pengamatan pribadi, data tidak dipublikasikan). 
Dengan demikian, pemijahan induk ikan lele Mutiara 
yang berwarna normal hanya akan menghasilkan benih 
albino jika induk jantan dan induk betinanya sama-
sama memiliki gen albino secara heterozigot.

Albinisme pada ikan lele Mutiara yang dikontrol 
oleh gen tunggal yang bersifat resesif tersebut sama 
dengan albinisme pada ikan lele Clarias macrocephalus 
yang juga dikontrol oleh gen tunggal resesif (Na-
Nakorn, 1988). Albinisme pada beberapa spesies ikan 
yang lain dilaporkan juga dikontrol oleh gen tunggal 
resesif, misalnya albinisme pada ikan rainbow trout 
Salmo gairdneri (Bridges & Limbach, 1972) dan ikan 
koan Ctenopharyngodon idella (Rothbard & Wohlfarth, 
1993). Namun demikian, albinisme pada beberapa 
spesies ikan yang lain selain dikontrol oleh gen albino 
resesif juga dikontrol oleh interaksinya dengan gen-gen 
yang lain, misalnya pada ikan mas Carassius auratus 
(Yamamoto, 1973) dan spesies-spesies ikan hias yang 
lain (Purdom, 1993).

Kesimpulan
Kemungkinan jumlah pasangan induk ikan lele 

Mutiara yang pemijahannya dapat menghasilkan benih 
albino relatif rendah (berkisar 0-3,33%). Persentase 
benih albino dari hasil pemijahan pasangan induk yang 
memiliki gen albino sekitar 25%, sesuai dengan hukum 
Mendel tentang pewarisan gen tunggal.
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Peluang pengembangan budidaya ikan nila di 
kawasan pesisir sangat besar. Banyak tambak di Pulau 
Jawa dalam kondisi menganggur. Selain faktor penyakit 
dan daya dukung lahan untuk budidaya udang vaname,  
permasalahan modal dan ketersediaan benih  juga 
menjadi pemicu terciptanya kondisi tersebut. Untuk 
menyiasati hal ini, sudah banyak petambak yang 
memelihara ikan bandeng atau nila air tawar . Namun 
demikian, pembesaran ikan nila pada umumnya 
mengalami masalah ketika salinitas air meningkat 
melampaui 15 ppt seiring dengan berkurangnya 
pasokan air tawar memasuki musim kemarau.

Ikan nila Srikandi dihasilkan di Balai Penelitian 
Pemulian Ikan (sekarang Balai Riset Pemuliaan Ikan, 
BRPI) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 
Sebagai hasil persilangan antara ikan nila hitam 
(Oreochromis  n i lot i cus )  dan  ikan  n i la  b i ru 
(Oreochromis aureus), ikan nila Srikandi ternyata  
mempunyai karakter pertumbuhan dan kelangsungan 
hidup lebih baik dibandingkan dengan strain tetuanya 
di perairan sampai salinitas 30 ppt. Hasil pengujian ikan 
nila SRIKANDI di tambak-tambak pantai utara 
Karawang, Pekalongan, Tegal dan pantai selatan 
Yogyakarta menunjukkan bahwa ikan nila SRIKANDI 
tumbuh lebih cepat dan mempunyai sintasan yang 
lebih baik dibandingkan ikan nila lain dan ikan nila biru. 
Ikan nila SRIKANDI telah dilepas secara resmi dan 
ditetapkan sebagai ikan budidaya di lahan payau 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan 
P e r i k a n a n  R e p u b l i k  I n d o n e s i a  N o m o r 
KEP.09/MEN/2012.

Melewati masa delapan tahun setelah dirilis, saat ini 
animo masyarakat untuk membudidayakan ikan Nila 
Srikandi sangat besar.  Menurut catatan BRPI, ikan Nila 
Srikandi telah tersebar di 11 provinsi meliputi 27 
kabupatèn/kota. Namun demikian, sampai saat ini 
belum ada kawasan budidaya ikan nila Srikandi yang 
dinobatkan menjadi Kampung Nila Srikandi, yang mana 
sebagian besar warganya hidup berbasis budidaya ikan 
nila Srikandi. Di Kampung semacam ini, kegiatan 
budidaya ikan nila Srikandi dilaksanakan secara 
terpadu dari hulu sampai hilir, dari sejak pembenihan, 
pendederan, pembesaran, hingga pasca panen dan 
pemasaran. Kegiatan pendukung usaha seperti 
penyediaan sarana produksi, transportasi, perbankan 
juga terdapat di kawasan ini. 

Dengan  potensi lahan pertambakan yang sangat 
besar dan permintaan produk ikan nila yang terus 
meningkat, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui

Dinas Perikanan mencanangkan terwujudnya 
Kampung Nila Srikandi di Kecamatan Tempuran, 
tepatnya dimulai dari Desa Ciparage Jaya. Pada saat ini 
tambak yang siap dimanfaatkan di desa ini tidak kurang 
dari 48 Ha dan dapat dikembangkan hingga lebih dari 
100 Ha. Pusat pengembangan Kampung Nila Srikandi 
ini merupakan kawasan tambak yang dikelola oleh PT. 
Garam Bahari Nusantara (GBN), yang sebelumnya 
merupakan tambak garam, namun dialihkan menjadi 
tambak ikan nila. Luas tambak yang dikelola pada saat 
ini kurang lebih 18 Ha dan akan dikembangkan menjadi 
48 Ha. Jika ditambah dengan tambak milik mitra 
anggota koperasi setempat, maka kawasan Kampung 
Nila  di Desa Ciparage Jaya bisa mencapai lebih dari 100 
Ha. 

 

Bagi BRPI, rencana pengembangan Kampung Nila 
Srikandi ini merupakan bentuk pengakuan (apresiasi) 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap 
strain unggul ikan Nila Srikandi yang dihasilkannya. 
Sebagai instansi penghasil ,  BRPI sangat siap 
mendukung dan mendorong terwujudnya Kampung 
Nila Srikandi di Kabupaten Karawang.  BRPI akan 
memberikan pendampingan dalam proses budidaya 
ikan nila Srikandi, sejak dari penyediaan induk untuk 
pembenihan, pengelolaan pembesaran hingga 
pemanenan. PT GBN akan menyediakan lahan, personil 
dan sarana produksi serta pemasaran hasil panen. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas 
Perikanan akan bertindak sebagai fasilitator program 
dan kegiatan untuk mewujudkan Kampung Nila 
Srikandi ini. Kelak ketika sudah terwujud, di Kampung 
Nila Srikandi akan terdapat aktivitas pemasaran ikan 
nila segar atau beku dalam bentuk utuh maupun  fillet. 
Di sana juga akan muncul usaha  pengolahan hasil ikan 
nila seperti abon nila, bakso nila, keripik kulit nila. 
Kegiatan usaha pendukung seperti penyediaan pakan 
ikan, alat dan sarana perikanan maupun perbankan dan 
kuliner berbasis ikan nila  juga akan berkembang. 

Jika Kampung Nila Srikandi di Kabupaten Karawang 
ini terwujud, bisa jadi inilah Kampung Nila di kawasan 
tambak  pertama di Indonesia.

Bambang Gunadi

MENYONGSONG KEHADIRAN KAMPUNG NILA SRIKANDI 
DI KABUPATEN KARAWANG

Lokasi pertambakan di Desa 
Ciparagejaya, Kecamatan 
Tempuran, Kabupaten Karawang
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Risiko selalu melekat pada kegiatan apapun yang 
kita kerjakan, baik dalam mengelola suatu kegiatan, 
menentukan prioritas kerja, dan lain-lain. Bahkan kita 
melakukan sesuatu pun tidak lepas dari risiko yang 
tidak terduga. Sebagai manusia, secara alamiah kita 
mengelola risiko secara berkelanjutan. Ini kita lakukan 
secara tidak sadar meski kadang-kadang secara sadar. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 menyatakan bahwa risiko adalah suatu kejadian 
yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan 
memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan 
instansi pemerintah. Risiko juga bisa dikelompokkan ke 
dalam risiko subjektif dan objektif dengan penjelasan 
sebagai berikut ini. 1. Risiko objektif adalah risiko yang 
didasarkan pada observasi parameter yang objektif. 2. 
Risiko subjektif berkaitan dengan persepsi seseorang 
terhadap risiko. 

Risiko ada di mana-mana, bisa datang kapan saja, 
dan sulit dihindari. Jika risiko tersebut menimpa suatu 
organisasi, maka organisasi tersebut bisa mengalami 
kerugian yang signifikan. Dalam beberapa situasi, risiko 
tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi 
tersebut. Karena itu risiko penting untuk dikelola. 
Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko 
tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang 
paling optimal. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 menyatakan Manajemen Risiko adalah proses 
tata kelola pengendalian risiko yang terencana, 
proaktif, dan berkelanjutan meliputi penilaian risiko, 
kegiatan pengendalian, pemantauan, dan pelaporan 
pengendalian risiko, termasuk berbagai strategi yang 
dijalankan untuk mengelola risiko dan mengurangi 
dampaknya sampai dengan tujuan tercapai.

Manajemen risiko merupakan pengelolaan 
terhadap potensi peristiwa yang belum terjadi. Oleh 
karena itu, organisasi diharapkan bersifat proaktif 
dalam mencari pendekatan manajemen risiko yang 
paling sesuai dengan kapasitas dan kompetensi 
organisasi. Manajemen risiko bukan sekadar untuk 
memenuhi regulasi.  Manajemen risiko perlu 
direkatkan dengan rencana strategis organisasi dan 
dipantau secara efektif. Fokus utama penerapan 
manajemen risiko adalah para pelaku proses bisnis dan 
organisasi di tiap tingkatan. Mereka harus memastikan 
bahwa semua risiko dan peluang yang ada di tiap 
proses tersebut telah dipertimbangkan dan diperlukan 
sesuai dengan hasil  proses identif ikasi  yang 
dilaksanakan.

Adapun tujuan manajemen risiko dalam suatu 
perusahaan atau badan usaha yaitu sebagai berikut :

3. Mendorong setiap sumberdaya manusia dalam 
manajemen untuk bertindak hati-hati dalam 
menghadapi  r i s iko,  sebagai  upaya untuk 
memaksimalkan nilai organisasi demi mencapai 
tujuan yang diinginkan bersama.

2. Mendorong menajemen untuk bertindak proaktif 
mengurang i  r i s iko  kerug ian ,  menjad ikan 
pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan 
bersaing, dan keunggulan kinerja perusahaan. 

1. Melindungi manajemen dari tingkat risiko signifikan 
yang dapat menghambat pencapaian tujuan 
manajemen.

4. Membangun kemampuan mensosialisasikan 
pemahaman mengenai risiko dan pentingnya 
pengelolaan risiko.

5. Meningkatkan kinerja melalui penyediaan informasi 
tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko/risk 
map yang berguna bagi manajemen dalam 
pengembangan strategi dan perbaikan proses 
manajemen risiko secara berkesinambungan dan 
terus-menerus.

Tahapan Manajemen Risiko dalam satu kegiatan 
penelitian/perekayasaan langkah langkah yang dapat 
dilakukan antara lain :
1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi 
risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu 
organisasi. Setiap kegiatan pasti akan ada risiko yang 
d i h a d a p i  t e r m a s u k  k e g i a t a n 
penelitian/perekayasaan misalnya risiko tujuan 
kegiatan penelitian tidak tercapai, risiko sarana dan 
prasarana dalam kegiatan penelitian tidak memadai 
dan sebagainya. Ada beberapa teknik untuk 
mengidentifikasi risiko, misal dengan menelusuri 
sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang 
tidak diinginkan. Identifikasi risiko bertujuan untuk 
mengenali risiko dan memetakan risiko dari faktor 
ekternal atau internal. Dalam kegiatan penelitian 
risiko-risiko yang berhasil diidentifikasi tersebut 
dikelompokkan ke dalam sumber/ kelompok risiko 
yaitu risiko strategis, risiko sumber daya manusia 
(SDM), risiko keuangan, risiko sarana dan prasarana, 
risiko program dan pelaporan dan risiko sistem dan 
prosedur.

2. Analisis dan Evaluasi Risiko
Tujuan dari tahapan ini adalah memisahkan risiko 
tingkat rendah dengan risiko tingkat sangat tinggi 
serta menyediakan data untuk tahapan evaluasi dan 
penanganan risiko. Analisis risiko dilakukan untuk 
menentukan probabilitas atau seberapa sering 

MANAJEMEN RISIKO DALAM KEGIATAN PENELITIAN/PEREKAYASAAN
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timbulnya risiko dan seberapa besar pengaruh 
dampak negatifnya terhadap pencapaian tujuan 
o r g a n i s a s i .  D a l a m  k e g i a t a n 
penelitian/perekayasaan untuk melaksanakan 
tahapan ini dilakukan dengan Focus Group 
Discussion (FGD) yang melibatkan tim penelitian 
dan tentunya pimpinan satker. Peserta FGD 
melakukan analisis risiko untuk menentukan 
dampak dari risiko secara konkret terhadap 
p e n c a p a i a n  t u j u a n  d a r i  k e g i a t a n 
penelitian/perekayasaan dan menetapkan sifatnya 
yaitu masih dapat dikendalikan (controlable) atau 
relatif tidak dapat dikendalikan (uncontrolable) oleh 
manajemen, diutamakan risiko pada kegiatan yang 
dapat dikendalikan (controlable) oleh satuan kerja. 

3.  Pengelolaan Risiko 
Setelah langkah analisis dan evaluasi risiko maka 
l a n g ka h  s e l a n j u t nya  d e n ga n  m e l a ku ka n 
pengelolaan risiko. Risiko tentunya harus dikelola 
dan dilakukan penanganan. Jika tim peneliti gagal 
mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima 
bisa cukup fatal terhadap pencapaian tujuan 
kegiatan penelitian. Risiko bisa dikelola dengan 
berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan 
(retention), diversifikasi, atau ditransfer ke pihak 
lainnya. Erat kaitannya dengan manajemen risiko 
adalah pengendalian risiko (risk control), dan 
pendanaan risiko (risk financing).  Setelah risiko 
dikurangi atau ditransfer, mungkin masih ada risiko 
sisa yang ditahan, maka harus ada perencanaan 
untuk  menge lo la  ak ibat  r i s i ko  tersebut . 
Pemantauan dan Pengendalian perlakuan risiko. 
Diperlukan untuk memonitor keefektifan setiap 
langkah proses manajemen risiko. Memeriksa 
kembali proses yang sedang berjalan sangat penting 
untuk menjamin rencana manajemen tetap 
relevan. Komunikasi dan konsultasi merupakan hal 
penting pada setiap langkah proses manajemen 
risiko yang melibatkan semua yang terlibat dalam 
kegiatan penelitian dan pengambil keputusan. Tim 
Penelitian mungkin berpendapat tentang risiko 
yang berdasar pada persepsi mereka dan bervariasi 
karena perbedaan dalam nilai, kebutuhan, asumsi, 
konsep dan kepedulian terhadap risiko atau 
masalah-masalah pokok. Selama persepsi tim 
penelitian dan pihak pihak yang terlibat bisa 
berdampak  s ign i f i kan  da lam pembuatan 
keputusan, maka risiko tersebut harus diidentifikasi 
dan dicatat untuk proses pembuatan keputusan.

Dengan pembahasan singkat tersebut diatas 
diharapkan setiap peneliti/tim penelitian/satker dapat 
melakukan menerapkan manajemen risiko yang efisien 
dalam kegiatan penelitian/perekayasaan sehingga 
memberikan hasil penelitian yang lebih baik karena 
melalui pengambilan keputusan yang tepat, mengakui 
adanya ketidakpastian/risiko dengan memberikan 
perkiraan pada hasil yang mungkin terjadi, menekan 
biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak 
d i h a r a p k a n ,  m e n c i p t a k a n  r a s a  a m a n  d a n 
meningkatkan pemahaman dan kesadaran tim 
penelitian mengenai risiko yang mungkin dihadapi. 
Sehingga dengan penerapan manajemen risiko secara 
terstruktur dan terintegrasi,  satker akan mampu 
beradaptasi dengan memahami kondisi lingkungan 
sekitar sekaligus dapat memberikan kebijakan yang 
t e p a t  u n t u k  m e n c a p a i  t u j u a n  k e g i a t a n 
penelitian/perekayasaan.
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Produktivitas larva 
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Pendahuluan
Ikan nila merupakan salah satu komoditas 

perikanan yang banyak dibudidayakan  untuk 
peningkatan produksi perikanan nasional karena 
mempunyai tingkat pemasaran yang  tinggi sebagai 
komoditas ekspor. Budidaya ikan nila berkembang 
dengan pesat seiring dengan tingginya permintaan 
pasar serta kemudahan dalam pemeliharaannya. Salah 
satu strain ikan nila yang potensial dibudidayakan 
adalah nila merah. 

Ikan nila merah dapat tumbuh hingga salinitas 36 
ppt, sementara pemijahan optimum térjadi pada 
salinitas 8-16 ppt. Pada salinitas 17-29 ppt, ikan ini 
masih mampu memijah (El-Sayed, 2006). Ikan nila 
merah hidup baik di dataran rendah atau di 
pegunungan dengan kisaran ketinggian antara 0-1000 
mdpl. 

Balai Riset Pemuliaan Ikan telah memulai riset 
pemuliaan ikan nila merah sejak tahun 2016. Pada 
tahun 2020, kegiatan telah sampai pada tahap 
pembentukan populasi Generasi ke-2 (G2). Populasi ini 
diperoleh dari hasil pemijahan induk nila merah 
generasi ke-1 (G1) pada tahun 2020. Sementara 
populasi ikan nila merah G1 adalah hasil pemijahan 
pada tahun 2019 dari induk Generasi Nol (G0) yang 
merupakan populasi dasar dalam kegiatan  penelitian 
pembentukan nila merah tumbuh cepat ini.

Pemijahan induk G0 maupun G1 dilakukan 
dilakukan secara terpisah di dalam satu hapa untuk 
satu famili dengan perbandingan satu jantan dan tiga 
betina.

Produktivitas
Hasil pengamatan produktivitas larva induk ikan nila 

merah G0 dan G1 dicantumkan pada Tabel 1. Induk ikan 
nila merah G0 yang mempunyai bobot rata-rata 301.62 
g menghasilkan larva sebanyak 1843 ekor per kilogram 
induk. Sementara itu, induk G1 dengan bobot rata-rata 
305.25 g menghasilkan larva sebanyak 3338 ekor per 
kilogram induk. 

Tabel. 1. Produktivitas larva Induk ikan nila merah  G0 dan G1 
di Balai Riset Pemuliaan Ikan

Gambar 1. Produktivitas larva induk ikan nila merah G0 dan 
induk nila merah G1

Produktivitas larva induk ikan nila merah G1 relatif 
lebih tinggi dibandingkan dengan induk generasi 
sebelumnya G0. Hal ini melengkapi peningkatan 
performa ikan nila merah populasi G1 dari populasi G0. 
Menurut Gunadi B, (2019), ikan nila merah G1 
mempunyai nilai respons seleksi sebesar 8.65 % 
dengan nilai heritabiltas 0.33 untuk populasi jantan dan 
4.44% dengan nilai heritabilitas 0.25 untuk populasi 
betina.

Jumlah rata-rata larva pada indukan nila merah G0 
tersebut tergolong rendah bila dibandingkan dengan 
hasil penelitian Essa & Haroun (1998) dan Listiyowati et 
al.(2009) yang melaporkan bahwa jumlah larva ikan 
nila merah, berkisar dari 754-986 ekor. Perbedaan 
jumlah larva pada ikan berkaitan dengan kualitas 
reproduksi dan faktor lingkungan yang memengaruhi 
(Effendie 2002).

Gambar 2. Larva hasil pemijahan induk nila merah 

Reproduksi nila dipengaruhi oleh faktor genetik dan 
faktor lingkungan seperti kualitas makanan, kepadatan 
dalam suatu populasi serta adanya perubahan 
temperatur dan salinitas (El-Sayed et al. 2007). Ikan 
yang memiliki ukuran bobot tubuh yang kecil 
cenderung mempunyai jumlah telur yang lebih sedikit 
bila dibandingkan dengan ikan yang lebih besar 
dikarenakan perbedaan ukuran gonad. Siraj et 
al.(1983) melaporkan bahwa umur dan ukuran ikan nila

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LARVA IKAN NILA MERAH GENERASI PERTAMA 
(G1) TERHADAP POPULASI DASAR (G0) DI BALAI RISET PEMULIAAN IKAN

Lamanto, Bambang Gunadi dan Nur Fansuri
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betina berpengaruh terhadap kinerja reproduksi 
dan berkorelasi positif dengan tingkat pemijahan, 
panjang telur, dan daya tetas.  Berdasarkan hasil 
pengamatan diketahui bahwa tidak semua induk yang 
dipijahkan berhasil memijah dan menghasilkan telur 
dan larva. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor musim 
yang telah memasuki periode kemarau. Menurut Pena-
Mendoza et al. (2005) faktor yang mempengaruhi 
pemijahan adalah intensitas cahaya matahari dan 
curah hujan. Pada umumnya ikan nila akan memijah 
maksimal pada musim hujan dan suhu berada pada 
level sedang (hangat) serta didukung oleh tingginya 
kelimpahan fitoplankton. Keberhasilan pemijahan 
alami dipengaruhi oleh berbagai faktor meliputi faktor 
internal dan eksternal. Faktor internal terutama adalah 
jenis, ukuran dan umur ikan (Effendie 2002). Adanya 
variasi selain jenis ikan diminimalkan pada pengamatan 
ini dengan perlakuan yang sama serta menggunakan 
ikan dengan umur dan ukuran yang relatif sama. Faktor 
eksternal terutama adalah faktor kualitas pakan dan 
lingkungan (Effendie 2002). Pakan berprotein tinggi 
selama periode resting dapat meningkatkan performa 
reproduksi ikan. Penambahan vitamin E dapat 
meningkatkan kualitas reproduksi. Menurut Izquierdo 
et al. (2001), penambahan vitamin E pada pakan dapat 
meningkatkan ketahanan sperma selama proses 
spermatogenesis dan selama proses fertilisasi dengan 
mengurangi resiko peroksidasi lemak yang dapat 
mengganggu motilitas sperma. Faktor lingkungan 
berdampak besar pada keberhasilan pemijahan alami 
ikan nila. Salah satu faktor penentu dalam pemijahan 
ikan di kolam adalah kepadatan ikan. Menurut Tahoun 
et al. (2008), peningkatan kepadatan induk berdampak 
signifikan terhadap penurunan fekunditas dan 
keberhasilan pemijahan. Kepadatan ikan terutama 
berkaitan dengan kompetisi ikan dalam memanfaatkan 
ruang dan pakan dalam kolam pemijahan. Menurut 
Fujaya (2004), perbedaan jumlah telur dan larva yang 
dihasilkan dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 
eksternal seperti hujan, oksigen terlarut, cahaya, dan 
suhu. Tinggi rendahnya nilai fekunditas juga 
dipengaruhi oleh faktor indukannya. Hal ini diperkuat 
oleh Bromage (1993), yang menyatakan bahwa faktor 
penting yang berpengaruh terhadap telur (jumlah dan 
ukuran) adalah ukuran dari induk yang digunakan. 
Semakin besar/berat ukuran induk akan semakin 
meningkatkan nilai fekunditasnya. Menurut Rustiadi 
(1996), tingkat kematangan telur berbeda dalam satu 
induk maupun induk yang berbeda. Perbedaan dalam 
fekunditas dan produktivitas larva dapat dikaitkan 
dengan perbedaan ukuran induk ikan dan usia yang 
digunakan (Lim, 2006). Namun faktor dari usia ikan 
bukan merupakan faktor utama. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Coward dan Bromage (1999) menyatakan bahwa 
fekunditas total lebih terkait dengan ukuran nila 
daripada usia ikan tersebut. Hal ini dapat ditengarai 
karena populasi induk ikan yang mengalami pergeseran 
genetik, maka frekuensi gen berubah secara acak 
(random) akibat kesalahan dalam seleksi induk, kondisi 
ini akan terekspresi dalam bentuk penurunan 
produktivitas induk yang menyebabkan penurunan 
kualitas dan kuantitas larva atau benih yang dihasilkan 
(Hadie et al., 2013). Peningkatan kualitas benih ikan nila 
unggul ini perlu diikuti dengan peningkatan kuantitas 
larva yang dihasilkan oleh induk-induk yang digunakan. 
Dengan demikian maka akan semakin meningkat pula 
efisiensi dalam produksi budidaya ikan nila secara 
keseluruhan. Peningkatan efisiensi merupakan salah 
satu prinsip yang diterapkan dalam konsep “blue 
economy” yang saat ini menjadi acuan program dari 
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
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mengembangkan Bank Gen. Namun, Bank Gen 
dimaksud saat ini masih terbatas pada Bank gen untuk 
SDG pertanian. Oleh karena itu, sudah saatnya 
Indonesia membangun Bank Gen Ikan Indonesia (BGII).

M e l a l u i  B G I I  k i t a  d a p a t  m e n g o l e k s i , 
mengarakterisasi, mendokumentasi, dan melakukan 
riset domestikasi dan perbaikan mutu genetik. Dengan 
cara ini, kita optimis SDGII dapat terpelihara dan 
memberi manfaat maksimal bagi kesejateraan 
masyarakat Indonesia.

Merujuk kepada batasan pengertian tentang Bank 
Gen oleh FAO, Indonesia, pada level tertentu telah 
memiliki dan menyelenggarakan Bank Gen Ikan. 
Beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di lingkup 
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 
Perikanan (BRSDMKP) dan Direktorat Jenderal 
Budidaya, dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
fungsinya menyelenggarakan koleksi, karakterisasi, dan 
domestikasi stok-stok ikan lokal Indonesia yang  berasal 
dari alam. Sasarannya adalah terdomestikasinya stok 
ikan lokal alam untuk tujuan produksi budidaya dan 
pemulihan stok alam melalui restocking. Selain 
aktifitas-aktifitas  tersebut, terdapat area-area  penting 
dimana pengelolaan SDGII dapat diarahkan secara 
lebih optimal. Hal tersebut adalah pengembangan 
sistem informasi  dan fasilitas kriopreservasi. Sistem 
informasi SDGII dengan fitur-fitur yang lengkap yang 
disesuaiakan dengan kebutuhan pengelolaan SDGII 
dan mudah diakses memungkinkan pengelolaan SDGII 
secara lebih baik dan efisien. Penyajian data dan 
informasi karakteristik genetik atas suatu populasi atau 
spesies misalnya, dapat menghindarkan pihak-pihak 
lain dari melakukan duplikasi. Sementara itu, 
pengembangan fasil itas kriopreservasi,  yaitu 
penyimpanan dalam suhu sangat rendah yang 
memungkinkan material genetik hidup seperti gamet 
disimpan dan dipertahankan dalam waktu yang lama,  
akan memungkinkan pengelolaan sumber daya genetik 
ikan secara lebih baik.  Bank gen Ikan Indonesia digagas 
dengan visi dan misi untuk mewujudkan hal tersebut.

 http://bit.ly/SIGENI2020

 Indonesia merupakan salah satu dari sedikit 
negara yang mendapat sebutan megabiodiversity. 
Tu h a n  m e n ga n u ge ra h i  N e ga ra  k i ta  d e n ga n 
keanekaragaman hayati (kehati) yang meliputi flora, 
fauna, dan mikroba yang melimpah. Dengan 
kelimpahan keragaman hayatinya, sudah selayaknya 
Indonesia melakukan pengelolaan keragaman hayati 
secara bijak, dengan fokus pada pelestarian dan 
pemanfaatannya sehingga pada akhirnya berdampak 
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tantangan dalam pamanfaatan kehati 
adalah  terbatasnya data tentang potensi dan valuasi 
dari kehati tersebut. Oleh karena itu, kita perlu 
melakukan pemetaan pemanfaatan, sebaran dan 
karakteristik,  dan memvaluasi kehati yang bisa 
diangkat sebagai industri dan digunakan dalam 
pengentasan kemiskinan. Permasalahan lain dalam 
pemafaatan kehati Indonesia adalah bahwa kehati 
yang banyak dimanfaatkan saat ini masih bersumber 
dari alam. Hal ini akan berdampak pada terancamnya 
k e b e r l a n j u t a n  k e t e r s e d i a a n  k e h a t i  d a n 
pemanfaatannya. Solusi untuk masalah ini adalah 
melalui pengembangan budidaya. Oleh karena itu, 
teknik domestikasi dan pembudidayaan fauna, flora 
dan mikroba perlu ditingkatkan sehingga eksploitasi 
tidak berasal dari alam, melainkan dari hasil budidaya. 
Guna mewujudkan pemanfaatan kehati secara 
berkelanjutan melalui domestikasi dan budidaya, 
keberadaan Bank Gen merupakan prasayarat.

Secara umum, Food and Agricularal Organisation 
(FAO), mendefinisikan Bank Gen sebagai koleksi 
sumber daya genetik yang dikelola. Inisiatif ini 
diperlukan terutama untuk sumber daya genetik yang 
strategis untuk budidaya dan penangkapan, yang 
kondisinya terancam. Melalui Bank Gen, beraneka 
ragam sumber daya genetik (SDG) dari alam dapat 
dikoleksi, disimpan dan dikelola.  Salah satu wujud dari 
pengelolaan bank gen adalah riset domestikasi dan 
perbaikan mutu genetik. Melalui domestikasi SDG yang 
berasal dari alam tersebut dapat dikembangbiakkan 
dan dibudidayakan, sedangkan melalui aktivitas 
peningkatan mutu genetik, jenis baru ikan budidaya 
menjadi lebih produktif dan efisien.

Sejumlah negara seperti  China, Rusia, Amerika 
Serikat,  Malaysia dan Filipina telah membangun Bank 
Gen untuk sumber daya genetik (SDG) mereka yang 
dianggap penting. Indonesia sebagai negara dengan 
biodiversitas yang tinggi juga telah membangun dan 
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Pada tahun 2019, kegiatan riset Plasma Nutfah BRPI 
mengoleksi sebanyak 18 jenis ikan asli Indonesia 
terutama ikan asli Jawa Barat. Salah satu diantaranya 
adalah ikan Belida yang mempunyai bentuk pipih dan 
badan bungkuk. Ikan ini dikenal juga sebagai knifefish 
atau featherback. Ikan Belida termasuk famili 
Notopteridae yang terdiri atas 3 genus, 2 genus 
terdapat di Indonesia yaitu Notopterus dan Chitala. 
Ikan Belida Jawa (Notopterus notopterus) dikoleksi dari 
daerah aliran anak sungai Citarum, Jawa barat. 
Sedangkan ikan Belida Bangkok (Chitala ornata) 
diperoleh dari pembudidaya ikan hias di Depok.

Gambar 1.  (a) Ikan Belida Jawa dan (b) Belida Bangkok 

Ikan Belida merupakan salah satu ikan bernilai 
ekonomis tinggi, bahkan ikan ini telah dijadikan  
maskot Provinsi Sumatera Selatan. Selain mengandung 
protein yang tinggi, ikan Belida juga direkomendasikan 
sebagai bahan makanan sumber vitamin A. Citarasa 
ikan Belida yang khas menyebabkan banyak produk 
olahan ikan seperti kerupuk, pempek menggunakan 
ikan tersebut sebagai bahan baku utamanya. Selain itu, 
ikan Belida juga banyak dijadikan sebagai ikan hias yang 
di pasaran internasional dikenal dengan “Clown 
Knifefish”. 

Ikan Belida adalah ikan karnivora yang memakan 
serangga, ikan, crustasea dan kadang-kadang akar 
tanaman air. Habitat ikan Belida di air tawar, namun 
kadang juga dijumpai di air payau. Ikan ini banyak 
ditemukan hidup di sungai-sungai besar, hutan rawa, 
dataran banjir, danau dan kolam, serta di habitat 
buatan seperti parit irigasi dan sawah. Ikan Belida Jawa 
terdistribusi secara luas di wilayah Asia, meliputi : 
Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia (Sumatera dan 
Jawa), Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, 
Thailand dan Vietnam. Sedangkan ikan Belida Bangkok 
yang lebih dikenal sebagai komoditas ikan hias berasal 
dari wilayah kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam yang 
diintroduksi ke Myanmar dan Filipina kemudian 
tersebar luas di sebagian besar wilayah Asia Tenggara.

Gambar 2. Peta distribusi ikan Belida (a) Notopterus 
notopterus dan (b) Chitala ornata

Status kerentanan ikan belida dalam IUCN termasuk 
dalam least concern yaitu spesies dengan resiko 
rendah atau tidak terancam punah. Tingginya 
permintaan ikan belida di pasaran sebagai bahan baku 
makanan maupun ikan hias, mengakibatkan eksploitasi 
ikan tersebut di alam meningkat dan tidak terkendali. 
Overfishing dan kerusakan habitat merupakan faktor 
utama penurunan populasi ikan belida di alam, 
s e h i n g ga  p e r l u  d i l a ku ka n  d o m e st i ka s i  d a n 
pengembangan budidaya.

Gambar 3.  Status kerentanan ikan Belida (IUCN, 2020)
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2020 telah melakukan Audit Internal sesuai dengan 
ISO/IEC 17025:2017 periode implementasi sistem 
manajemen laboratorium tahun 2019.

Audit internal ini dilaksanakan selama 2 hari. Hari 
pertama pelaksanaan audit internal diawali dengan 
pembukaan, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan 
audit internal. Sementara itu di hari kedua dilanjutkan 
lagi dengan pelaksanaan audit internal dan penutupan. 

Audit internal ini dibuka langsung oleh Kepala Balai 
Riset Pemuliaan Ikan, Dr. Joni D Haryadi, M.Sc selaku 
Manajer Puncak. Pelaksanaan Audit diketuai oleh Asep 
Sopian, M.Si selaku Manajer Mutu dibantu oleh Dina 
Sri Wardhani, S.Si selaku Manajer Teknis dan Deny Puji 
Utami, A.Md selaku Penyelia.

Audit dilaksanakan untuk memeriksa setiap aspek 
manajemen laboratorium penguji, sesuai dengan 
ISO/IEC 17025:20175 yang mencakup ruang lingkup, 
persyaratan umum, persyaratan struktura l , 
persyaratan sumber daya, persyaratan proses, dan 
persyaratan sistem manajemen.

Gambar 1.  Pelaksanaan Pembukaan Audit Internal 
Laboratorium Penguji BRPI 

Hasil pelaksanaan audit internal terhadap sistem 
manajemen mutu laboratorium penguji BRPI didapatkan 24 
(dua puluh empat)  ketidaksesuaian dari  seluruh 
i m p l e m e n t a s i  s i s t e m  m a n a j e m e n  m u t u .  H a s i l 
ketidaksesuaian tersebut harus segera ditindaklanjuti untuk 
memperbaik i  s istem manajemen mutu sehingga 
ketidaksesuaian tersebut tidak terulang kembali di masa 
yang akan datang. 

Akhirnya dari audit yang telah dilakukan dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. mempertahankan serta meneruskan sistem manajemen 

mutu yang telah diterapkan pelaksanaannya secara 
sempurna sehingga dapat menjamin keabsahan 
pengujian laboratorium penguji BRPI;

2. mengukur keefektifan dan konsistensi penerapan sistem 
manajemen mutu ISO/IEC 17025;

3. memperbaiki beberapa ketidaksesuaian hasil audit 
internal yang telah dilakukan dengan sesegera mungkin 
untuk menjamin terlaksananya penerapan Sistem 
Manajemen Mutu Laboratorium Penguji BRPI secara 
utuh.

Didalam ISO/IEC 17025:2017 pada klausul 8 
mengenai persyaratan manajemen, poin 8.8 mengenai 
audit internal, dinyatakan bahwa laboratorium harus 
melaksanakan audit internal pada interval yang telah 
direncanakan untuk memberikan informasi bahwa 
sistem manajemennya memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan sendiri oleh laboratorium, termasuk untuk 
kegiatan laboratoriumnya, dan diterapkan serta 
dipelihara secara efektif. Laboratorium harus 
merencanakan, menetapkan, menerapkan dan 
memelihara program audit, termasuk, frekuensi, 
metode, tanggungjawab, persyaratan perencanaan 
dan pelaporan, yang harus mempertimbangkan 
pentingnya kegiatan laboratorium, perubahan yang 
mempengaruhi laboratorium, dan hasil dari audit 
sebelumnya.

Beberapa manfaat yang dapat diambil oleh 
laboratorium dengan penerapan audit internal ini 
adalah:
1. untuk memeriksa apakah penerapan sistem 

manajemen mutu di laboratorium telah memenuhi 
standar ISO/IEC 17025:2017 yang digunakan 
sebagai acuan akreditasi laboratorium atau belum;

2. untuk menilai kesiapan laboratorium dalam rangka 
menghadapi audit eksternal yang dilakukan oleh 
Komite Akreditasi nasional;

3. untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh 
pelanggan apabila ditetapkan dalam suatu kontrak;

4. untuk melindungi investasi yang telah dikeluarkan 
dalam pembuatan system manajemen mutu;

5. untuk mencegah biaya yang timbul yang berkaitan 
dengan kegagalan system manajemen mutu.
Audit harus direncanakan untuk memastikan 

bahwa:
1. tujuan manajemen yang ditetapkan dalam Sistem 

Manajemen tercapai;
2. s e l u r u h  p e rs o n i l ,  p a d a  s et i a p  t i n g kata n 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 
dibebankan kepadanya secara memadai;

3. prosedur yang dirinci dalam sistem manajemen 
mutu diikuti;

4. audit internal harus dirancang untuk tujuan menilai 
pencapaian kesesuaian terhadap persyaratan bagi 
seluruh unsur sistim manajemen; dan 

5. harus disajikan untuk memeriksa kemampuan dan 
integritas manajemen serta personil laboratorium 
pada setiap tingkatan.
Untuk menjamin terlaksana dan terpenuhinya 

Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji Balai 
Riset Pemuliaan Ikan, pada tanggal 22 dan 23 Januari 

Dina Sri Wardhani

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL LABORATORIUM 
DI LABORATORIUM PENGUJI BRPI

Laboratorium



NO 
Panjang Gelombang 

(nm) 
Serapan (Absorbans) 

Kobal Klorida 1:1 Stok Kobal Klorida 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

500 
505 
510 
515 
520 

0,223 
0,232 
0,236 
0,235 
0,228 

 
 

0,470 

 

NO Panjang Gelombang (nm) Serapan (A) Syarat Toleransi 

1. 

2. 

3. 

4. 

600 

650 

700 

750 

0,069 

0,231 

0,532 

0,834 

0,067 – 0,069 

0,219 – 0,228 

0,516 – 0,537 

0,801 – 0,833 
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Spektofotometer merupakan alat yang biasa 
digunakan dalam analis kimia, baik dalam bidang obat, 
m a ka n a n ,  p e r ta m b a n ga n ,  d a n  l i n g ku n ga n .  
Spektofotometer memiliki banyak jenisnya. Di 
antaranya, yang lazim digunakan, adalah infrared, 
serapan atom, massa dan UltraViolet-Visible (UV-Vis).  
Spektrofotometer infrared biasa digunakan untuk 
identifikasi senyawa organik, spektrofotometer 
serapan atom digunakan untuk penentuan unsur-
unsur logam, sementara spektrofotometer UltraViolet-
Visible  bisa digunakan untuk analisa organik maupun 
anorganik, sampel berwarna maupun tidak berwarna.

Laboratorium Lingkungan BRPI menggunakan 
spektrofotormeter UV-Vis  untuk melakukan analisa 
penentuan amonia dan nitrit. Sebagai laboratorium 
yang telah terakreditasi oleh KAN, Laboratorium 
Lingkungan BRPI menerapkan jaminan mutu terhadap 
semua alat yang digunakan untuk analisa. Salah 
satunya adalah Spektrofotometer UV-Vis Hitachi U 

TM
5300 . Bentuk jaminan mutu yang diterapkan adalah 
dengan melakukan kalibrasi dan uji antara terhadap 
semua instrumen yang digunakan untuk pengukuran.

Pengertian kalibrasi adalah rangkaian kegiatan 
untuk menentukan kebenaran konvensional suatu alat 
ukur dengan cara membandingkan hasil ukur alat 
tersebut dengan standar ukur yang sesuai dan 
tertelusur ke standar nasional atau internasional. 
Sedangkan uji antara mempunyai pengertian sebagai 
suatu konfirmasi dengan cara pengujian dan penyajian 
bukti bahwa persyaratan yang telah ditetapkan telah 
t e r p e n u h i .  U j i  a n t a ra  d i m a k s u d ka n  u n t u k 
pemeliharaan ketelusuran peralatan kepada standar 
nasional. Uji antara dilakukan di antara selang waktu 
kalibrasi untuk memeriksa bahwa alat yang telah 
dikalibrasi tersebut masih memenuhi persyaratan 
teknis.

Uji antara ini dilakukan dua kali dalam setahun  yaitu 
bulan Mei dan November yakni diantara waktu 
kalibrasi dengan dua cara yaitu
1. uji  kinerja terhadap pemeriksaan serapan 

maksimum pada panjang gelombang antara 500 – 
520 nm, dan pemeriksaan (uj i )  l in ier i tas 
menggunakan larutan CoCl₂ dalam HCl 1%.

2. uji kinerja Spektrofotometer untuk mengetahui 
akurasi dan reprodusibilitas fotometrik daerah 
Visibel dengan dengan menggunakan larutan 
CuSO₄.dalam H₂SO₄ 1%.
Laboratorium Lingkungan BRPI telah melakukan uji 

antara terhadap spektrofotometer UV-Vis Hitachi U 
5300�� pada tanggal 20 Mei 2020. Hasilnya disajikan

dalam Tabel 1 dan 2.
Tabel 1. Hasil Uji Antara Spektrofotometer UV-Vis 

Hitachi U 5300�� menggunakan larutan CoCl₂ 
dalam HCl 1%

Serapan maksimum berada pada panjang 
gelombang diantara 505-515 yaitu pada panjang 
gelombang 510 nm dengan besaran absorban 0,236 
yang artinya bahwa kondisi spektrofotometer Hitachi 
U-5300�� masih baik. Pada panjang gelombang 510 
nm, nilai serapan larutan kobal klorida 1:1 hampir sama 
dengan setengah dari nilai serapan stok kobal klorida, 
yaitu 0,236 ≈ ½ x 0,470 yang artinya linearitas panjang 
gelombang spektrofotometer masih baik.

Tabel 2. Hasil Uji Antara Spektrofotometer UV-Vis 
Hitachi U 5300�� menggunakan larutan CuSO₄ 
dalam H₂SO₄ 1%

Nilai serapan yang diujikan pada kisaran panjang 
gelombang 600 nm – 750 nm memenuhi syarat 
toleransi yang diperbolehkan, sehingga tidak terdapat 
penyimpangan nilai absorbansi. Dengan hasil uji antara 
ini, dapat disimpulkan bahwa alat Spektrofotometer 
UV-Vis Hitachi U 5300�� yang dimiliki BRPI masih dalam 
kondisi yang optimal dan siap digunakan untuk 
pengukuran.

SPEKTROFOTOMETER ULTRAVIOLET-VISIBEL  
HITACHI  U 5300

Deny Puji Utami, Dina Sri Wardhani dan Inna Nurbayanti 

UJI ANTARA PADA SPEKTROFOTOMETER ULTRAVIOLET-VISIBEL  
HITACHI  U 5300 DI BALAI RISET PEMULIAAN IKAN
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Sebagai bagian dari Laboratorium Penguji Balai 
R iset  Pemul iaan  Ikan  (BRPI ) ,  Laborator ium 
Mikrobiologi semakin memantapkan diri untuk 
memberikan pelayanan bagi masyarakat dan institusi 
pemerintah dalam hal pengujian terkait aspek 
kesehatan ikan.  Gedung Laboratorium Mikrobiologi 
yang dibangun pada tahun 2016 dilengkapi dengan 
ruangan dan fasilitas kegiatan uji tantang penyakit ikan, 
baik yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. 
Laboratorium ini dilengkapi dengan peralatan 
pendukung yang terkait kegiatan kultur, isolasi, dan 
karakterisasi bakteri, serta ruang pengamatan 
mikroskopik. Pengujian penyakit bakterial dan viral 
dilakukan dalam ruangan terpisah.  Ruang uji penyakit 
bakterial dilengkapi dengan 26 buah akuarium dan 
sistem aerasi, sedangkan ruang uji tantang penyakit 
karena virus dilengkapi dengan 34 buah akuarium, 
sistem aerasi dan sarana pendingin ruangan (AC) 
(Gambar 1).

Selaras dengan kebijakan sistem manajemen 
Laboratorium Penguji BRPI, Laboratorium Mikrobiologi 
membuka layanan bagi pihak luar Balai (eksternal), di 
samping pelayanan rutin terhadap kegiatan penelitian 
dan pengembangan di lingkungan internal BRPI . Pada 
bulan Oktober-Desember 2019, Laboratorium 
Mikrobiologi telah mendukung kegiatan Balai 
Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar (BPBAT) 
Cijengkol yang melakukan uji tantang kandidat strain 
ikan patin unggul terhadap bakteri Aeromonas 
hydrophila.  Ketersediaan isolat bakteri A. hydrophila 
(ATCC 35654) tersebut lebih memudahkan bagi pihak 
konsumen dalam melakukan pengujian.

Gambar 1. Uji tantang ikan patin Cijengkol dengan 
bakteri A. hydrophila di Laboratorium 
Mikrobiologi BRPI.

Pada kegiatan uji tantang penyakit ikan dibutuhkan 
pengambilan sampel dan pengamatan secara periodik 
yang membutuhkan penanganan segera sesuai kaidah 
mikrobiologis sehingga terhindar dari kontaminan.

 Keberadaan ruang dan sarana pendukung 
Laboratorium Mikrobiologi yang menyatu dengan 
ruang pengujian sangat mendukung kegiatan 
pengujian tersebut.  Laboratorium Mikrobiologi BRPI 
telah dilengkapi dengan sejumlah peralatan standar lab 
mikrobiologi, seperti BioSafety Cabinet Class II, 
waterbath Shaker, inkubator, autoclave, colony 
counter dan alat pendukung lainnya (Gambar 2).

Gambar 2. Kegiatan kultur bakteri A. hydrophila 

Fasilitas pendukung lainnya yang tersedia di gedung 
fasilitas uji tantang adalah Laboratorium Mikroskopik. 
Pengamatan mikroskopik seperti pengamatan hasil uji 
gambaran darah, pewarnaan gram, motilitas sperma 
dan kegiatan mikroskopik lainnya dapat dilakukan di 
ruang tersebut. Keberadaan mikroskop yang dilengkapi 
dengan sistem komputerisasi memudahkan para 
p e n e l i t i  d a l a m  p r o s e s  p e n g a m a t a n  d a n 
mendokumentasikan hasil analisanya.  Sistem tersebut 
juga telah dilengkapi dengan program untuk 
menghitung dan mengukur sel telur (Gambar 3).

Gambar 3. Kegiatan uji gambaran darah 

Seiring tuntutan peningkatan profesionalisme 
terhadap institusi pemerintah, termasuk Laboratorium 
Penguji BRPI, dalam hal pelayanan publik maka 
peningkatan kualitas SDM laboratorium mikrobiologi 
dan sarana pendukungnya harus senantiasa dilakukan 
secara berkelanjutan sehingga upaya peningkatan 
kepuasan dan kepercayaan publik dapat terwujud.

LABORATORIUM MIKROBIOLOGI DAN FASILITAS UJI TANTANG BRPI SUKAMANDI 
BERSINERGI DALAM UJI TANTANG KANDIDAT IKAN PATIN UNGGUL PRODUK 

CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA CIJENGKOL
Diah Artati dan Moh.Oman

Manajerial



Buletin Penelitian Pemuliaan Ikan, Volume 9 No 1, 2020            23

Laboratorium

Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang 
mempunyai tugas melaksanakan riset pemuliaan ikan budidaya. Selain tugas dan fungsinya tersebut, BRPI  juga 
memberikan pelayanan teknis yang meliputi layanan jasa, informasi, komunikasi, diseminasi dan publikasi. Selama 
masa pandemi Covid-19 dan memasuki masa New Normal, BRPI terus menyebarluaskan hasil-hasil riset kepada 
masyarakat. Penyebarluasan ikan unggul hasil pemuliaan BRPI dilakukan melalui program kegiatan kerjasama riset 
pengembangan ikan unggul di masyarakat. Sebagian besar kerjasama kegiatan riset BRPI yang dilakukan pada tahun 
2020 masih terkonsentrasi di pulau Jawa (Gambar 1). Sedangkan untuk daerah luar Jawa, kerjasama riset dilakukan 
dengan pihak Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yaitu Riset Pengembangan Ikan Mas 
Unggul. Selain riset pengembangan di masyarakat, BRPI juga melakukan kerjasama dengan Koperasi Loka Mekar 
Sejahtera, Subang,  melalui Riset Pengembangan Ikan Budidaya Berbasis Komoditas Unggul.

Gambar 1. Distribusi Hasil Riset Pemuliaan BRPI melalui Kerjasama Riset Pengembangan Ikan Unggul di Masyarakat

Kegiatan riset pengembangan ikan unggul di masyarakat ini merupakan upaya BRPI dalam mendorong sekaligus 
mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan pendapatan dan produksi ikan melalui 
pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan nasional. Melalui kerjasama riset pengembangan,  BRPI 
melaksanakan distribusi ikan unggul dalam kegiatan budidaya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat  
meningkatkan produksi perikanan budidaya dalam memenuhi kebutuhan pasar yang nantinya akan memberikan 
dampak positif bagi perekonomian nasional.  

Selain kerjasama dalam bidang riset, BRPI juga  menghasilkan kerjasama-kerjasama lainya, seperti penerimaan 
siswa dan mahasiswa untuk kegiatan PKL, Magang dan kegiatan  Penelitian. Sampai dengan bulan Juni 2020, terdapat 
14 dokumen kerjasama riset yang telah ditandatangani oleh BRPI dan dua kerjasama non riset dengan pihak 
perguruan tinggi melalui Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat serta 
kegiatan Magang Mahasiswa dalam Bidang Pemuliaan Ikan, yaitu kerjasama dengan Universitas Singa Perbangsa 
Karawang dan Universitas Jenderal Soedirman.

KERJASAMA RISET IKAN UNGGUL BRPI 
DI MASA PANDEMI COVID-19 DAN NEW NORMAL

Roby Pratama dan Hary Krettiawan

Panen udang galah di kelompok Biotirta, 
Kabupaten Tasikmalaya

Penebaran ikan nila Srikandi, 
POKDAKAN Tirang Jaya 01,Kab. Brebes 

Penyerahan ikan lele Mutira, 
Yayasan Minhajut Thalibin, Kabupaten Subang 



No.  Unsur Pelayanan  

1.  Prosedur  

2.  Keadilan Layanan  

3.  Kesopanan & Keramahan  

4.  Tanggung Jawab  

5.  Penanganan Sampel  

6.  Biaya  

7.  Kecepatan Hasil  

8.  Penjelasan Hasil  

9.  Sarana Prasarana  

10.  Kepuasan Fasilitas  

11.  Respon Personel Laboratorium  

12.  Kenyamanan Pelayanan  

13.  Keamanan Pelayanan  

14.  Kemudahan Informasi  
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Pada semester II tahun 2019, jumlah sampel yang 
masuk baik di dalam ruang lingkup Laboratorium 
Penguji BRPI maupun di luar ruang lingkup sebanyak 91 
sampel air, 4 sampel genom, 10 sampel insang, 10 
sampel sirip, 1 sampel bakteri dan 20 sampel DNA yang 
berasal dari 29 pengguna, baik internal maupun 
eksternal BRPI.

Hasil analisis kuesioner survei kepuasan masyarakat 
per tanggal 22 November 2019 yang telah diisi oleh 17 
responden secara digital, merepresentasikan bahwa 
IKM Laboratorium Penguji BRPI dikategorikan “BAIK” 
dengan nilai IKM sebesar 75,63.  Nilai rata-rata 
tertinggi sebesar 3,29 terjadi pada unsur pelayanan 
nomor 5 terkait Penanganan Sampel, sementara nilai 
rata-rata terkecil diperoleh pada unsur pelayanan 
nomor 10 terkait Kepuasan Fasilitas sebesar 2,82 
(Gambar 1).

Gambar 1. Nilai Unsur Pelayanan

Respon dari masyarakat sangat berpengaruh dalam 
kinerja dan pelayanan yang diberikan Laboratorium 
Penguji BRPI. Beberapa respon masyarakat yang 
diterima menjadi saran yang membangun dalam 
memberikan pelayanan prima, diantaranya terkait 
fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan bagi 
masyarakat pengguna. Laboratorium Penguji BRPI 
terus melakukan perbaikan pelayanan publik, 
khususnya dalam kepuasan fasilitas adalah dengan 
penambahan beberapa fasilitas, seperti penambahan 
sofa tempat duduk dan pemasangan AC di ruang 
tunggu Penerimaan Sampel untuk meningkatkan 
kenyamanan masyarakat/pengguna pada saat 
menunggu proses memasukan sampel.

Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) merupakan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kelautan 
dan Per ikanan memberikan jasa layanan di 
laboratorium pengujian terhadap sampel genetik ikan, 
kualitas air dan mikrobiologi dari masyarakat sebagai 
konsumen. BRPI sebagai penyedia layanan berharap 
dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan 
dengan pelayanan terbaik. Dalam hal tersebut BRPI 
membuat penilaian dalam memberikan pelayanan, 
yaitu dengan cara melakukan survei kepuasan 
terhadap seluruh responden yang telah menggunakan 
jasa layanan publik di Laboratorium Penguji BRPI. 
Survei kepada masyarakat/pelanggan dilakukan pada 
setiap semester. 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II 
tahun 2019 telah dilaksanakan BRPI melakukan 
survei yang dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner kepada pelanggan. Data yang diperoleh 
dari publik kemudian dianalisis dengan descriptive 
statistic. 

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2014 tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, 
Laboratorium Pengujian BRPI Sukamandi melakukan 
survei mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
terhadap pelayanan yang diberikan. Ruang lingkup 
survey Pelayanan Publik ini terdiri dari persepsi  publik  
terhadap  mutu  pelayanan  dalam  hal  aspek-aspek 
atau unsur pelayanan publik sebagaimana ditampilkan 
pada Tabel 1. 

Tabel 1. Unsur Pelayanan yang Diukur 

Roby Pratama dan Hary Krettiawan

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP 
PELAYANAN PUBLIK BRPI BERPREDIKAT BAIK
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perayaan hari besar keagamaan atau di luar itu yang 
dikirimkan dengan maksud untuk memuluskan suatu 
proyek atau kepentingan politik tertentu sebagai 
bentuk praktik politik gratifikasi.

Selain mempunyai kecenderungan ke arah suap, 
grat i f ikas i  juga  dapat  menimbulkan konf l ik 
kepentingan. Dalam kajian yang dilakukan oleh 
Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (2009) 
terungkap bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi 
kepada penyelenggara negara adalah salah satu 
sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan yang 
apabila tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi 
mendorong terjadinya tidak pidana korupsi.

Gambar 1. Konflik Kepentingan Akibat Gratifikasi

Tergambar dalam diagram di atas bahwa pegawai 
negeri atau penyelenggaran negara yang mendapat 
hadiah karena hubungan afiliasi akan terpengaruh dan 
menimbulkan kepentingan pribadi yang berpotensi 
adanya konflik kepentingan. Untuk memutus 
kepentingan pribadi tersebut maka harus dibuat 
declaration of interest sehingga tidak terjadi 
penyalahgunaan wewenang yang bisa mengakibatkan 
timbulnya korupsi terkait gratifikasi. 

Sikap ASN Terhadap Gratifikasi
Hal penting yang dapat kita catat adalah bahwa 

gratifikasi merupakan akar dari korupsi, karena 
pemberian gratifikasi kepada pejabat publik cenderung 
memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat 
berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat publik, 
menciptakan ekonomi biaya tinggi dan dapat 
mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan pada 
masyarakat. Oleh karena itu mari kita tolak segala 
bentuk gratifikasi untuk membangun tata kelola 
pemerintahan yang bersih dan melayani. Apabila kita 
tidak bisa menolak pemberian gratifikasi, maka kita 
harus segera melaporkannya ke KPK atau unit 
pengendali gratifikasi yang ada pada unit kerja masing-
masing. Semoga kita semua terhindar dari bahaya 
gratifikasi, aamiin...
(Sumber : Buku Saku Memahami Gratifikasi Edisi 2014)

Pengertian Gratifikasi                       
Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti 
luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat 
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 
pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang 
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri baik 
yang dilakukan dengan menggunakan sarana 
elektronik maupun tanpa sarana elektronik. 
Berdasarkan pengertian tersebut maka pada dasarnya 
gratifikasi mempunyai 
makna yang netral, tidak 
terdapat makna negatif 
dari arti kata gratifikasi. 
Sehingga tidak semua 
gratifikasi itu bertentangan 
dengan hukum, melainkan 
hanya gratifikasi yang 
diterima oleh pegawai 
negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan 
dengan jabatan dan yang berlawanan dengan 
kewajiban atau tugasnya, karena hal tersebut bisa 
dianggap sebagai suap.

Perkembangan Praktik Gratifikasi
Berdasarkan Buku Saku Memahami Gratifikasi yang 

diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
perkembangan praktik pemberian hadiah (gratifikasi) 
di Indonesia diungkapkan oleh beberapa tokoh. 
Verhezen (2003) dalam studinya mengungkapkan 
adanya perubahan mekanisme pemberian hadiah pada 
masyarakat Jawa modern yang menggunakan hal 
tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan bagi 
pegawai-pegawai pemerintah dan elit-elit ekonomi, 
pemberian hadiah berubah menjadi cenderung ke arah 
suap. Penulis lain, Harkristuti (2006) terkait pemberian 
hadiah mengungkapkan adanya perkembangan 
pemberian hadiah yang tidak ada kaitannya dengan 
hubungan atasan-bawahan, tapi sebagai tanda kasih 
dan apresiasi kepada seseorang yang dianggap telah 
memberikan jasa atau memberi kesenangan pada sang 
pemberi hadiah. Dalam perkembangannya pemberian 
ini kemudian dikembangkan menjadi “komisi” sehingga 
para pejabat pemegang otoritas banyak yang 
menganggap bahwa hal ini merupakan “hak mereka”. 
Sementara itu Lukmantoro (2007) membahas 
mengenai praktik pengiriman parsel pada saat 

Sunarso

MENGENAL GRATIFIKASI



KP/2018) merupakan patin siam hasil seleksi dengan 
keunggulan tumbuh cepat; serta ikan  Gurami unggul 
hasil hibridisasi yang memiliki keunggulan tumbuh 
lebih cepat 

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan 
kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan 
industri perikanan budidaya secara berkelanjutan, 
terlebih pada masa pandemi COVID-19, sangat 
dibutuhkan inovasi-inovasi penguatan pada pola tata 
kelola riset pengembangan berbasis produk unggulan 
untuk memastikan peningkatan efisiensi komunikasi 
dan pendampingan teknologi di masyarakat. Melalui 
inovasi tersebut pengembangan dapat dilakukan 
secara cepat  dan  tepat kepada masyarakat agar dapat 
segera diaplikasikan dalam usaha yang riil dengan tetap 
mematuhi protokol-protokol pencegahan penyebaran 
COVID 19. BRPI mengembangkan pola tata kelola 
DIGIFAM (digital farming) riset pengembangan di 
masyarakat berbasis produk unggul. 
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Akuakultur atau perikanan budidaya terus 
berkembang untuk memenuhi kebutuhan bahan 
protein ikan seiring dengan pertambahan jumlah  
penduduk, sementara perikanan tangkap tidak dapat 
terlalu diandalkan karena sudah mencapai tahap 
perkembangan yang stagnan, terlebih pada masa 
pandemi COVID 19.  Industri  akuakultur  yang  
menguntungkan akan meningkatkan pendapatan yang 
n a nt i nya  a ka n  m e w u j u d ka n  ke s e j a hte ra a n 
pembudidaya ikan.

Salah satu kunci keberhasilan pengembangan 
industri akuakultur adalah ketersediaan induk atau 
benih ikan unggul. Penggunaan benih atau induk ikan 
unggul akan mendorong industri akuakultur yang 
efektif dan efisien, berdaya saing  tinggi  serta  
berkelanjutan. Ikan unggul pertumbuhan akan 
men gu ntu n gkan  p emb u d id aya  d ikaren akan 
pertumbuhan yang cepat akan memangkas waktu 
pemeliharaan, efisien dalam pemanfaatan pakan akan 
mengurangi pembiayaan pada komponen pakan. Ikan 
unggul tahan penyakit akan meningkatkan ketahanan 
ikan, sehingga produksi per satuan lahan atau 
produktivitas menjadi lebih optimal.

Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi 
berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2017 mempunyai 
mandat khusus yakni melaksanakan riset  pemuliaan 
ikan budidaya.  Hasil riset yang dihasilkan  BRPI sampai 
tahun 2020 meliputi : Ikan Patin Pasupati (Keputusan 
M e n t e r i  K e l a u t a n  d a n  P e r i k a n a n  N o . 
KEP.25/MEN/2006) dengan keunggulan mempunyai 
daging putih, dapat diproduksi secara massal 
sepanjang tahun dan mempunyai  laju  pertumbuhan  
yang  relatif  tinggi;  Ikan Nila Srikandi (Keputusan 
Menteri No. KEP.09/MEN/2012) dengan keunggulan 
pertumbuhan terbaik pada salinitas tinggi, dapat 
tumbuh baik pada salinitas 30 ppt; Udang galah GI 
Macro II (SK Menteri kelautan dan Perikanan No. 
23/KEPMEN-KP/2014) dengan keunggulan tumbuh 
lebih cepat dan mempunyai kelangsungan hidup serta 
ketahanan terhadap penyakit yang lebih tinggi;  Ikan 
Lele Mutiara (Surat Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan No. 77/KEPMEN-KP/2015) dengan 
keungulan pada pertumbuhan, keseragaman ukuran, 
dan efisien pakan; Ikan Mas Mustika (Surat Keputusan 
Rilis dari Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
24/KEPMEN-KP/2016) dengan keunggulan memiliki 
ketahanan terhadap penyakit KHV yang tinggi dan 
tumbuh cepat; Ikan patin PERKASA (Surat Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.75/KEPMEN-

PENGUATAN TATA KELOLA RISET PENGEMBANGAN DI MASYARAKAT 
BERBASIS PRODUK UNGGULAN PADA BALAI RISET PEMULIAAN IKAN

Udang galah GI MACRO II

Ikan patin PERKASA Ikan nila SRIKANDI

Ikan lele MUTIARA

Ikan mas MUSTIKA
Ikan gurami BIMA

Ikan unggul hasil riset pemuliaan 
di Balai Riset Pemuliaan Ikan
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 n o v a s i  t e r s e b u t  d i k e m b a n g k a n  u n t u k 
mengantisipasi meluasnya dampak pandemi COVID-19 
terutama pada sektor industri akuakultur.  Riset 
pengembangan berbasis produk riset pemuliaan 
berupa benih atau induk unggul diharapkan mampu 
mencetak kawasan atau desa-desa inovatif. Secara 
ringkas, inovasi tata kelola DIGIFAM ini meliputi 
penentuan mitra, penyiapan protokol, pengiriman 
benih/ induk, dan pendampingan teknis. Penentuan 
mitra menjadi langkah awal sekaligus penentu 
keberhasi lan riset pengembangan ini.   BRPI 
menyiapkan protokol atau Standar Operasional 
Prosedur atau Petunjuk Teknis dalam bentuk cetakan 
maupun digital  yang disaj ikan pada laman : 
h t t p : / / b p p i s u ka m a n d i . k k p . g o . i d /  s e h i n g ga 
memudahkan untuk diakses.  Pengiriman Benih/Induk 
mengikuti protokol PSBB (Pengendalian Sosial 
Bersekala Besar), konsultasi dengan para peneliti dan 
pemantauan perkembangan ikan dilakukan secara 
daring.

M e l a l u i  s k e m a  p e n y e l e n g g a r a a n  r i s e t 
pengembangan tersebut, diharapkan BRPI dapat 
berkontribusi secara nyata pada permasalahan 
dampak pandemi COVID-19 sekaligus mencegah 
penyebarannya.

I



www.bppisukamandi.kkp.go.id pt.bppi@gmail.com @BRPI_Sukamandi

Balai Riset Pemuliaan Ikan – BRPI selenggarakan riset pengembangan berbasis produk unggul di masyarakat sebagai 
upaya mendorong terciptanya kawasan atau desa inovatif.  Riset Pengembangan udang galah GI Macro II di Cisayong, 
Tasikmalaya untuk mengembalikan Tasikmalaya  sebagai sentra budidaya udang galah. Kepala Balai, Dr. Joni Haryadi  pada 
Senin, 29 Juni 2020 saat melakukan panen tokolan hasil pendederan di kelompok tani “Biotirta” menyampaikan bahwa 
upaya peningkatan produktivitas perikanan budidaya dapat ditempuh melalui pendekatan perbaikan lingkungan budidaya, 
peningkatan kualitas pakan, dan pencegahan maupun pengobatan terhadap penyakit, namun hal tersebut akan lebih 
terjamin ketika menggunakan induk/benih unggul yang merupakan produk dari program riset pemuliaan.  Program 
pemuliaan udang galah di Balai Penelitian Pemuliaan Ikan telah menghasilkan strain udang galah unggul dengan nama GI 
Macro II (Genetic Improvement of Macrobrachium rosenbergii II).  Keberhasilan pendedederan udang galah GI Macro II 
diharapkan mampu membantu ketersediaan benih udang galah di masyarakat, sehingga nantinya mampu meningkatkan 
produksi perikanan budidaya nasional.

RISET PENGEMBANGAN UDANG GALAH GI MACRO II DI RISET PENGEMBANGAN UDANG GALAH GI MACRO II DI 
MASYARAKAT DORONG DESA CISAYONG, TASIKMALAYA MASYARAKAT DORONG DESA CISAYONG, TASIKMALAYA 

MENJADI SENTRA BUDIDAYA UDANG GALAH.MENJADI SENTRA BUDIDAYA UDANG GALAH.

RISET PENGEMBANGAN UDANG GALAH GI MACRO II DI 
MASYARAKAT DORONG DESA CISAYONG, TASIKMALAYA 

MENJADI SENTRA BUDIDAYA UDANG GALAH.
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